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Δπραξηζηίεο 
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ηνλ εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο  θ. Νηθόιαν Γ. Βιάρν,MSc. Δθθξάδνληαο ην βαζύ 

ζαπκαζκό κνπ πξνο ην άηνκό ηνπ γηα ηελ εκπηζηνζύλε θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ 
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Γεώξγην Ν. Υώην αληηπξόεδξν Σ.Δ.Η. θαη θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο πνπ κνπ έδσζε ηελ 

επθαηξία λα εληαρζώ ζηε εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ ησλ ελπδξείσλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηνλ ζύγρξνλν εμνπιηζκό πνπ απηό δηαζέηεη. Σέινο ζέισ λα 

επραξηζηήζσ όινπο όζνπο βνήζεζαλ άκεζα ή έκκεζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη 

πινπνίεζε ηεο παξνύζεο εξγαζίαο. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ εθηξνθή δηαθνζκεηηθώλ ςαξηώλ ζε ελπδξεία θαη εηδηθόηεξα ησλ ηξνπηθώλ 

σνηόθσλ ςαξηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ γνληθή θξνληίδα έρεη εμειηρζεί ζε κηα λέα θαη 

εθζεηηθά απμαλόκελε βηνκεραλία ζε όιν ηνλ θόζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Διιάδαο. Ζ επηηπρία ηεο εθηξνθήο ησλ δηαθνζκεηηθώλ ςαξηώλ εμαξηάηαη από ηε 

δηαηξνθή, ηε ζύζηαζε θαη ηνλ ηύπν ηεο ηξνθήο απηήο. θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο 

είλαη λα παξνπζηάζεη ην ξπζκό αύμεζεο θαη ηα πνζνζηά επηβίσζεο ηεο θηριίδαο 

Archocentrus nigrofasciatus, θάησ από δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηξνθήο. Tα πεηξάκαηα δηεμήρζεζαλ ζην εξγαζηήξην 

δηαθνζκεηηθώλ ςαξηώλ ηνπ ηκήκαηνο ΤΓ.Α.Γ .ζην Σ.Δ.Η. Μεζνινγγίνπ.  

Γηαθόζηα ςάξηα (1,29 ±0.09 gr βάξνπο θαη 3,99 ±0.10 cm νιηθνύ κήθνπο) ηα 

νπνία παξάρζεθαλ από ζειπθέο δέκπξεο ζε ζπλζήθεο αηρκαισζίαο. Σα ςάξηα 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε ελπδξεία ησλ 40 LT θαη δηαρσξίζηεθαλ ζε πέληε δηαθνξεηηθέο 

δηαηξνθηθέο αγσγέο (Αζηηία, ηξνθή 1, ηξνθή 2, ηξνθή 3, ηξνθή 4) ησλ 20 αηόκσλ. Σα 

ςάξηα δηαρσξίζηεθαλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο: ζηνπο 27 
0
C γηα ηελ 

θαιύηεξε δπλαηή αλάπηπμε θαη ζηνπο 20 
0
C (νξηαθή ζεξκνθξαζία) γηα ηελ ειάρηζηε 

αλάπηπμε. Οη ηξνθέο πνπ ρνξεγήζεθαλ ήηαλ ζπλδπαζκόο από ζύκπεθηα, ληθάδεο θαη 

θαηεςπγκέλε ηξνθή κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά πξσηεΐλεο θαη ιηπαξώλ ηξεηο θνξέο 

εκεξεζίσο γηα κηα πεξίνδν δύν κελώλ. 

   Ζ δέκπξα απμάλεη γξήγνξα όηαλ ηξέθεηαη κε ζύκπεθηα ζηελ ζεξκνθξαζία 

ησλ 27 
0
C  παξνπζηάδνληαο εηδηθό ξπζκό αύμεζεο 1,25 % /εκέξα. Ζ θαηαλάισζε 

ηξνθήο κεηξήζεθε ζε 0,062 gr  ή 38 pellets αλά ςάξη. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ όηη ν ξπζκόο αλάπηπμεο ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιύ κηθξόο ζε 

ζρέζε κε ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο.     
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Πξόινγνο 

 

Αδηακθηζβήηεηα ην λεξό απνηειεί ην θπξίαξρν αιιά θαη ην πεξηζζόηεξν αηληγκαηηθό 

θαη κπζηεξηώδεο ζηνηρείν ηεο θύζεο. Απνηειεί αδηάςεπζην γεγνλόο όηη ε πξσηαξρηθή 

δεκηνπξγία θαζώο θαη ε κεηαγελέζηεξε πνξεία ηεο δσήο νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ 

ύπαξμε ηνπ πγξνύ ζηνηρείνπ. Ζ εμεξεύλεζε ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο απνηέιεζε θαη 

ζπλερίδεη λα απνηειεί απηνζθνπό γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλζξώπηλεο ππόζηαζεο. 

Όια ηα παξαπάλσ θαλεξώλνπλ ηελ αλάγθε θαζώο θαη ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο 

δηεξεύλεζεο ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαζώο θαη ησλ νξγαληζκώλ πνπ ην δηέπνπλ. Με ην 

πείξακα πνπ αθνινπζεί ζέινπκε λα ζπκβάινπκε θαη εκείο ζηελ γεληθόηεξε πξνζπάζεηα γηα 

θαηαλόεζε ησλ νξγαληζκώλ πνπ δνπλ θαη αλαπηύζζνληαη ζην πδξόβην πεξηβάιινλ, κε 

απώηεξεο βιέςεηο γηα πεξαηηέξσ δηεπξύλζεηο απνιύησο ελαξκνληζκέλεο κε ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζύγρξνλσλ ηάζεσλ θαη αλαγθώλ. Πξσηαξρηθόο ζθνπόο γηα ηελ επηινγή κηαο ηέηνηαο 

πηπρηαθήο, ζηάζεθε ην βηβιηνγξαθηθό θελό πνπ ππήξρε γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. Σν 

γεγνλόο όηη έλα ηόζν ελδηαθέξνλ, εκπνξηθό θαη ζπλάκα παλέκνξθν είδνο δελ έρεη ιάβεη 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο από ηνλ επηζηεκνληθό θιάδν, καο ώζεζε ζηελ κειέηε ησλ δηαηξνθηθώλ 

απαηηήζεσλ ηεο δέκπξαο, Archocentrus nigrofasciatus.  

Γεληθόηεξα ν θιάδνο ησλ δηαθνζκεηηθώλ ςαξηώλ πάζρεη από απηή ηελ έιιεηςε 

επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο, κε εμαίξεζε θάπνηα είδε όπσο ηα αγγειόςαξα, ηα 

ρξπζόςαξα θ.α. Οη κόλεο αλαθνξέο πνπ δηαζέηνπκε είλαη εκπεηξηθά-ζεσξεηηθά ζπγγξάκκαηα 

ηα νπνία θαηαλαιώλνληαη κόλν ζε απιέο παξαηεξήζεηο. Θεσξήζακε ινηπόλ, επηβεβιεκέλε 

ηελ αλάγθε λα δξαζηεξηνπνηεζνύκε ζην πεδίν ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ είδνπο 

απηνύ, εθόζνλ καο δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα εληαρζνύκε ζε  έλαλ άξηηα εμνπιηζκέλν 

εξγαζηεξηαθό ρώξν κε πιεζώξα δηαθνζκεηηθώλ ςαξηώλ.  

θνπόο ηεο παξνύζεο πεηξακαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο αλαπαξαγσγήο θαη 

ησλ δηαηξνθηθώλ απαηηήζεσλ ηεο δέκπξαο (A.nigrofasciatus), κε δηαθνξεηηθά ζηηεξέζηα 

δηαθνξεηηθήο πξσηετληθήο ζύζηαζεο ζε δπν δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο 27
ν
 C θαη 20

ν
 C, 

αληίζηνηρα. Ζ κειέηε ησλ δηαηξνθηθώλ απαηηήζεσλ ηεο δέκπξαο θαη γεληθόηεξα ησλ ςαξηώλ 

πνπ δνπλ θαη αλαπηύζζνληαη ζηα ελπδξεία, κε απώηεξεο βιέςεηο γηα πεξαηηέξσ δηεπξύλζεηο 

απνιύησο ελαξκνληζκέλεο κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηάζεσλ θαη αλαγθώλ. 

Πξσηαξρηθόο ζθνπόο γηα ηελ επηινγή ηεο ελ ιόγσ πηπρηαθήο εξγαζίαο, ζηάζεθε ην 

βηβιηνγξαθηθό θελό πνπ ππήξρε γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. Σν γεγνλόο όηη έλα ηόζν 

ελδηαθέξνλ, εκπνξηθό θαη ζπλάκα παλέκνξθν είδνο δελ έρεη ιάβεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο από 

ηνλ επηζηεκνληθό θιάδν, καο ώζεζε ζηελ κειέηε ηεο δηαηξνθήο απηήο ηεο θεριίδαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

1.1 Γεληθά γηα ηηο θεριίδεο  

 

Οη θεριίδεο είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο θαη πην ζύλζεηεο νηθνγέλεηεο ςαξηώλ 

πνπ αξηζκνύλ ηα πεξηζζόηεξα είδε δηαθνζκεηηθώλ ςαξηώλ κε κεγάιε εκπνξηθή αμία 

(Trivers, 1972).   

            Οη πεξηζζόηεξεο θεριίδεο θαηνηθνύλ ζε πνηάκηα θαη ιίκλεο γιπθνύ λεξνύ, 

ελώ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο πνπ δνπλ ζε πθάικπξν πεξηβάιινλ. Απηή ηε ζηηγκή 

ππνινγίδεηαη όηη ππάξρνπλ πάλσ από 1300 είδε πνπ εθπξνζσπνύλ ηελ νηθνγέλεηα, ηα 

νπνία πξνέξρνληαη από δηάθνξα κέξε ηεο γεο (Loiselle,. 1995).. 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ όηη πξόθεηηαη γηα επηζεηηθά ςάξηα πνπ δελ έρνπλ ζέζε 

ζε θνηλσληθά ελπδξεία. Δπεηδή όκσο ππάξρνπλ ηόζα πνιιά είδε πνπ παξνπζηάδνπλ 

έληνλεο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο, είλαη αδηαλόεην λα ηαμηλνκεζνύλ όια ζε κηα 

θαηεγνξία ιέγνληαο γηα παξάδεηγκα όηη είλαη επηζεηηθά (Trivers, 1972).   

            Όλησο αιεζεύεη όηη πνιιέο θεριίδεο είλαη επηζεηηθέο θαη νξηνζεηνύλ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηελ νπνία θαη πξνζηαηεύνπλ κε δήιν (ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

επνρή ηεο αλαπαξαγσγήο ή όηαλ κεγαιώλνπλ ηα λεαξά ηρζύδηα), αιιά ππάξρνπλ 

πνιύ ήξεκα είδε πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνύλ σο ληξνπαιά, ηα νπνία κπνξνύλ λα 

απνηειέζνπλ ηδαληθή επηινγή γηα έλα θνηλσληθό ελπδξείν (Barlow  θαη  keeneyside, 

1991).  

Οη πεξηζζόηεξνη ελπδξηεηνιόγνη (εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο) δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο θεριίδεο, όρη κόλν ιόγσ ησλ όκνξθσλ ρξσκαηηζκώλ ηνπο ή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ, αιιά θπξίσο επεηδή παξνπζηάδνπλ αηζζεηά 

κεγαιύηεξε λνεκνζύλε από ηα πεξηζζόηεξα ςάξηα ηνπ γιπθνύ λεξνύ (Barlow  θαη  

keeneyside, 1991). ε θνηλσληθά ελπδξεία  πνπ θηινμελνύληαη θαη θεριίδεο κπνξεί 

θαλείο εύθνια λα παξαηεξήζεη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα 

ςάξηα δίλνληαο έηζη ηελ εληύπσζε όηη δηαζέηνπλ λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο (Trivers, 

1972).   
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1.2  Γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ cichlidae πξνέξρνληαη από ηα 

πνηάκηα θαη ηηο ιίκλεο ηεο Νόηηαο θαη Κεληξηθήο Ακεξηθήο (Παλακάο, Γνπαηεκάια), 

ηηο κεγάιεο ιίκλεο ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο θαη ζε πνηάκηα ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο 

(ρ.1.1). ε κηθξόηεξν πνζνζηό απαληώληαη ζηελ Αζία, Βόξεηα Ακεξηθή θαη ζε 

λεζηά ηεο Μαδαγαζθάξεο (Loiselle,. 1995)..  

 

ρήκα 1.1: Όρζε ηεο ιίκλεο Malawi (Πεγή:wwwmongabay.com) 

 

Όια ηα είδε ησλ θηριίδσλ αλήθνπλ ζηελ νκνηαμία Actinνpterygii ηελ νπνία 

εθπξνζσπνύλ πάλσ από 23.000 είδε (Καξπάηζεο,1997). Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη 

κηα ηάμε πνπ έρεη μεπεξάζεη ηηο ππόινηπεο ζηελ παξαγσγή λέσλ θαη δηαθνξεηηθώλ 

εηδώλ. Δίλαη απηή ησλ Percηformes, ή πεξθόκνξθσλ ςαξηώλ, ή νπνία απνηειείηαη από 

148 νηθνγέλεηεο πνπ πεξηέρνπλ ζρεδόλ 1.500 γέλε πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 

πεξίπνπ 10.000 είδε. Μία από απηέο ηηο νηθνγέλεηεο είλαη ησλ  cichlidae. Ζ νηθνγέλεηα 

ησλ θηριίδσλ ζπγθξνηεί έλα δπζαλάινγν αξηζκό πεξθόκνξθσλ ςαξηώλ, ζε ζρέζε κε 

ηηο ππόινηπεο νηθνγέλεηεο, δεύηεξε ζε πνζόηεηα είλαη απηή ησλ Gobiigae (γνβηνεηδή).  

Μπνξεί θαλείο λα μερσξίζεη όηη νη θεριίδεο αλήθνπλ ζηα πεξθόκνξθα ςάξηα 

παξαηεξώληαο ην ξαρηαίν πηεξύγην πνπ απνηειείηαη από δύν κέξε, έλα από καιαθέο 

αθηίλεο θαη έλα από ζθιεξέο, αθαλζώδεηο αθηίλεο. Αμηνζεκείσην είλαη νη έληνλεο 

δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ από είδνο ζε είδνο ζε όηη αθνξά ηα εμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ επηζεηηθόηεηα, ηα ηειηθά ηνπο κεγέζε, ηηο 
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κεζόδνπο αλαπαξαγσγήο, ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηηο απαηηήζεηο ζηηο πδάηηλεο 

ζπλζήθεο (Grant et al., 2000). Οη παξάγνληεο απηνί απνηεινύλ θάπνηνπο από ηνπο 

ιόγνπο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πνιππινθόηεηα ηνπ είδνπο.   

Σν ελπδξείν πνπ θηινμελεί θεριίδεο πξέπεη λα πξνζθέξεη αξθεηό αλνηρηό 

ρώξν ή ειεύζεξν ρώξν γηα λα θνιπκπνύλ άλεηα, κε  ζεκεία (ζπειηέο) πνπ κπνξνύλ 

λα θαηαθεύγνπλ ηα ςαξηά ζε πεξίπησζε πνπ ελνριεζνύλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. Ζ 

κνξθή ησλ θξπςώλσλ απηώλ (ξίδεο μύισλ, θπηά, πέηξηλεο θαηαζθεπέο, θειύθε 

ζαιηγθαξηώλ,νζηξάθσλ θιπ), εμαξηάηαη από ην θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ δεη ην είδνο 

ηεο θηριίδαο πνπ θηινμελείηαη ζην ελπδξείν. πλήζσο ηα πεξηζζόηεξα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ θηριίδσλ, αξέζθνληαη λα δνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο λεξνύ πνπ 

θπκαίλνληαη από 24
0
C εσο 27

0
C, εμαίξεζε απνηειεί ην είδνο Symhysodon discus. 

 

1.3 Δηδηθά γηα ην Archocentrus nigrofasciatus 

 

 Ζ δέκπξα,Archocentrus nigrofasciatus (Πηλ.1 θαη ρ.1.2 θαη ρ.1.3) είλαη έλα 

από ηα πξώηα δηαθνζκεηηθά είδε ςαξηώλ πνπ εηζήρζεθε ζηνλ ρώξν ησλ ελπδξείσλ, 

γλσζηή κε ηελ θνηλή εκπνξηθή νλνκαζία convict cichlid (Barlow  θαη  keeneyside, 

1991). Σα εληππσζηαθά ρξώκαηα, νη ζπλήζεηεο δεπγαξώκαηνο, θαη νη δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο ηνπ, ζεσξείηαη έλα από ηα πην δεκνθηιή δηαθνζκεηηθά ςάξηα (Loiselle,. 

1995). 

 

 

ρήκα 1.2:  Archocentrus nigrofasciatus ζηα ελπδξεία δηαηξνθήο (Πεγή: Βιάρνο, 2008) 
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Πίλαθαο 1.1: πζηεκαηηθή θαηάηαμε ηνπ είδνπο Archocentrus nigrofasciatus 

Σάμε  Πεξθόκνξθα 

Τπόηαμε  Πεξθνεηδή 

Οηθνγέλεηα  Κηριηδεο 

Γέλνο  Pseudotropheus ή Archocentrous  

Δίδνο  nigrofasciatus 

 

 

 

 

ρήκα 1.3: Νεαξέο δέκπξεο ζην εξγαζηήξην (Πεγή: Βιάρνο, 2008) 

 

1.4.Πνηόηεηα λεξνύ 

 

Δίλαη έλα ζρεηηθά αλζεθηηθό ςάξη, θαη δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα όζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμή ηνπ ζε ελπδξεία. Σν κέγηζην νιηθό κήθνο αλέξρεηαη ζε 15cm γηα 

ην αξζεληθό θαη ιίγν κηθξόηεξν γηα ην ζειπθό (Bernstein, J.W., 1980). Παξνπζηάδεη 

κεγάιε πξνζαξκνζηηθόηεηα ηόζν καιαθό όζν θαη ζε ζθιεξό λεξό, ην εύξνο ηνπ ph 

ζα πξέπεη λα είλαη από 7,5 έσο 8,5 θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο από 20 έσο 28 
0
C. Όηαλ 

ππάξρεη δεπγάξη, ηόηε ζπλήζσο θηλείηαη ην έλα από ηα δπν ςάξηα ελαιιάμ θαη δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο βελζηθό είδνο δηόηη θνιπκπάεη ζε όιε ηελ πδάηηλε 

ζηήιε. Γηα πεξαηηέξσ θαηαλόεζε ηα ζηνηρεία πνπ κόιηο πεξηγξάθεθαλ παξαζέηνληαη 

θαη ζηνλ πίλαθα 1.2.  
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Πίλαθαο 1.2: Παξάκεηξνη λεξνύ εθηξνθήο ηεο δέκπξαο ζε ελπδξεία 

Μήθνο   Έσο 15 cm 

δεμακελή   0,03 cm
2 

Τπόζηξσκα Υαιίθη-ιάβα 

Αλαινγία αξζεληθνύ-ζειπθνύ Από 1-1 έσο 1-3 

Τιηθά ελαπόζεζεο απγώλ Κεξακίδη, ξίδεο, πέηξεο 

Κνιπκβεηηθή ηθαλόηεηα   Πνιύ θαιή 

pH   7.5-8.5 

ζθιεξόηεηα   Μαιαθό-ζθιεξό 

ζεξκνθξαζία   20-28 
0
C 

Γνληθή θξνληίδα   Απμεκέλε 

 

1.5 Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

 

Ζ Εέκπξα (convict cichlid) είλαη ελδεκηθό είδνο πνπ δεη ζε ιίκλεο θαη πνηάκηα 

ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θόζκνπ, όπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πξνηηκά ηα ειαθξώο 

ηξερνύκελα λεξά θαη ζπλήζσο απαληάηαη ζε κέξε όπνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κηθξέο 

ζπειηέο από πέηξεο ή βπζηζκέλα θιαδηά (Conkel,1993). Δίλαη θηιήζπρν 

,γνλνρσξηζηηθό είδνο κε απμεκέλε γνληθή θξνληίδα ην νπνίν δηαβηώλεη ζε ειαθξώο 

όμηλα ή ειαθξώο αιθαιηθά λεξά. Αληέρεη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, κε απνηέιεζκα 

λα επηβηώλεη ζε εθαηζηεηνγελείο ιίκλεο ζε πςόκεηξν 1500m (Loiselle,. 1995). ε 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κέξε όπνπ ππάξρνπλ δέκπξεο ζηελ Costa Rica κεηξήζεθαλ νη 

εμήο παξάκεηξνη : pΖ από 6.6-7.8 , αιθαιηθόηεηα 63-77 ppm CaCO3, ε εκεξήζηα 

ζεξκνθξαζία είρε εύξνο 26-29 
0
C (79-84

0
F), (Wisenden, 1995).  

 

 

ρήκα 1.4: δέκπξεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ (Πεγή: www tsamisaquarium.gr) 
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1.6.Αλαπαξαγσγή 

 

 Δίλαη από ηα δηαθνζκεηηθά  ςάξηα πνπ αλαπαξάγνληαη γξήγνξα θαη έρνπλ 

απμεκέλε πξνζαξκνζηηθόηεηα. Αληέρνπλ ζε κεγάιν εύξνο ζθιεξόηεηαο (1-20), ζε 

κεγάιν εύξνο ζεξκνθξαζίαο 20-29 
0
C, (ζηα ελπδξεία, ηδαληθή είλαη γύξσ ζηνπο 

27
0
C). Σν pH ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 7 θαη 8 πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κεγάιε 

εθνιιαςηκόηεηα απγώλ. Παξνπζηάδνπλ πςειή γνληθή θξνληίδα (Barlow  θαη  

keeneyside, 1991). Όηαλ βξίζθνληαη ζε πεξίνδν αλαπαξαγσγήο δεκηνπξγνύλ θσιηά, 

όπνπ ελαπνζέηνπλ ηα απγά ηνπο θαη ζπλέρεηα πξνζηαηεύνπλ ην ρώξν ηνπο (Trivers, 

1972).   

 Σν κέζν νιηθό κήθνο ζώκαηνο, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί αλέξρεηαη ζηα 15 

cm,. θαη 10 cm αληίζηνηρα γηα ηα ζειπθά άηνκα. Ζ ζεμνπαιηθή ηνπο σξίκαλζε 

μεθηλάεη όηνπ ζπκπιεξώζνπλ ηνλ 3
ν
 κήλα ηεο δσήο ηνπο, ηδίσο όηαλ νη ζπλζήθεο 

είλαη ειεγρόκελεο (keeneyside, 1991. Λόγσ ηνπ κεγάινπ εύξνπο γεσγξαθηθήο 

θαηαλνκήο ζηε θύζε, ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ζην ρξώκα, ζην ζρήκα θαζώο 

θαη ζηα ζρέδηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζώκα ηνπο.  

Γεληθά είλαη επηζεηηθά ςάξηα, αιιά ηελ πεξίνδν πνπ αλαπαξαγσγήο, ε 

επηζεηηθόηεηα απμάλεηαη. Αθόκα θαη κεγαιύηεξα ςάξηα δελ κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ 

ηελ πεξηνρή πνπ πξνζηαηεύνπλ νη γνλείο. Γη απηό ε θαιύηεξε ιύζε είλαη λα ηα 

θξαηνύκε κόλα ζε έλα ελπδξείν (Barlow  θαη  keeneyside, 1991). ε κεγάιν ελπδξείν 

κε άιιεο κεγαιόζσκεο θεριίδεο ζα πξέπεη λα έρνπκε πέηξεο θαη ξίδεο γηα λα 

βξίζθνπλ κέξε λα δεκηνπξγνύλ θξπςώλεο, αιιά θαη λα νξίδνπλ ηελ πεξηνρή 

θαηνηθίαο ηνπο (ρ.1.5). Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο αλαπαξαγσγήο απαηηεί ηε 

δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ θαη αλεμάξηεησλ πεξηνρώλ θαηνηθίαο, πξνθεηκέλνπ ηα 

αξζεληθά άηνκα λα κελ είλαη ζπλέρεηα ζε θαηάζηαζε έληνλεο δηακάρεο ιόγσ ηεο 

θπξηαξρίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αξζεληθά άηνκα (Conkel,1993).    

αλ είδνο  δελ είλαη εύθνιν λα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα από απηά ηα ςάξηα ζε 

έλα ελπδξείν πνπ λα είλαη κηθξόηεξν από 120 - 150 cm. ε πην κηθξά ελπδξεία είλαη 

πξνηηκόηεξν έλα δεπγάξη. Ζ ζπλήζεο αλαινγία είλαη έλα αξζεληθό άηνκν κε 

ηνπιάρηζηνλ 3 ζειπθά, αιιά θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε 

πνιιώλ ζεκείσλ πνπ ζα κπνξνύλ λα θαηαθεύγνπλ ηα ςάξηα πνπ ζα θπλεγά ν 

αξζεληθόο. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζε κεγάιν ελπδξείν όπνπ  πεξηζζόηεξα από έλα 
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αξζεληθά. Σν ζσζηό είλαη λα δεκηνπξγνύληαη κε πέηξεο μερσξηζηέο πεξηνρέο, έηζη 

ώζηε λα κελ βιέπνληαη δηαξθώο ηα αξζεληθά κεηαμύ ηνπο, γηα λα κελ είλαη ζπλέρεηα 

ζε θαηάζηαζε κάρεο θαη ζηξεζάξνληαη (Conkel,1993). 

 

 

ρήκα1.5: πειηά αλαπαξαγσγήο (Πεγή:Βιάρνο, 2008)  

 

Γελ δέρνληαη θπηά ζην ελπδξείν θαη γη απηό ηα κόλα θπηά πνπ ζα κπνξνύζαλ 

λα ηνπο πξνζηεζνύλ είλαη θάπνηα επηπιένληα. Σν πξόβιεκα είλαη όηη ζθάβνπλ θαη ηα 

μεξηδώλνπλ, πέξα από ην γεγνλόο όηη θάπνηα ηα ηξώλε θηόιαο. Ζ δηαθόζκεζε ηνπ 

ελπδξείνπ κπνξεί λα είλαη κόλν από πέηξεο κε ηηο νπνίεο ζα δεκηνπξγνύληαη ζπειηέο, 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα δεπγαξώζνπλ. Αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπειηέο, ζα 

γελλήζνπλ θαη κέζα ζε κηθξνύο ιάθθνπο πνπ ζα ζθάςνπλ ζην ραιίθη, αιιά είλαη πην 

ζσζηό λα ππάξρνπλ πξνθπιαγκέλα ζεκεία γηα λα γελλήζνπλ. Πέξα από ηηο πέηξεο, 

κηθξέο γιάζηξεο, θεξακίδεο  ή αθόκα θαη θαξύδα  θαζαξηζκέλε κε ην θαηάιιειν 

ζρήκα γηα λα κπνξνύλ λα κπαίλνπλ κέζα (Kuwamura, 1986).  

 Ζ δηαζεζηκόηεηα ηξνθήο είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηελ ζπρλόηεηα αλαπαξαγσγήο θαη ηνλ αξηζκό ησλ απγώλ (Wooton, 1982). Ο αξηζκόο 

ησλ απγώλ εμαξηάηαη θπξίσο από ην ζσκαηηθό βάξνο ηεο ζειπθηάο. ην εξγαζηήξην 

κεηξήζεθε ζειπθό ςάξη βάξνπο 3.5 gr λα παξάγεη αξηζκό απγώλ 188. Ζ δηάξθεηα 

επώαζεο είλαη ηξεηο κέξεο ε 72 ώξεο, ελώ ε δηάξθεηα απνξξόθεζεο ηνπ ιεθηζηθνύ 

ζάθνπ είλαη ηξεηο κέξεο (Barlow  θαη  keeneyside, 1991). 

Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί όηη  θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ηα λεαξά ηρζύδηα είλαη 

εμαξηεκέλα από ηνπο γνλείο, ην αξζεληθό ζπρλά εγθαηαιείπεη ηε θσιηά (Kuwamura, 
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1986 ; keenleyside, 1991). Έρεη απνδεηρηεί όκσο όηη ε πξνζηαζία ελόο κόλν ζειπθνύ 

ςαξηνύ είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή (Townshend θαη Wooton, 1985 ; Carlisle, 

1985). Γεληθόηεξα όκσο ην ζσζηό είλαη λα κέλνπλ θαη νη δπν γνλείο ζηε θσιηά κέρξη 

λα κεγαιώζνπλ ηα κηθξά θαη λα κελ θηλδπλεύνπλ (Barlow, 1984). 

 

 

ρήκα 1.6: Πξνζηαζία λενεθθνιαπηόκελσλ ςαξηώλ από ην δεύγνο (Πεγή: Βιάρνο, 2008) 

 

 

ρήκα 1.7: πξνζηαζία ησλ εθθνιαπηόκελσλ απγώλ από ην ζειπθό άηνκν (Πεγή: Βιάρνο, 2008) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

2.1 πλζήθεο εθηξνθήο 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελπδξεία θαζαξήο 

ρσξεηηθόηεηαο 40 Lt. Σα ελπδξεία (ρ 2.1) απηά θαηαζθεπάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην 

κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θ. Νηθνιάνπ Βιάρνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε εηδηθή ζηιηθόλε 

ελπδξείσλ κε ηνμηθήο κνξθήο θαη ζπγθνιιήζεθαλ νη πιεπξέο ησλ ηδακηώλ κε ηνλ 

εμήο ηξόπν: αξρηθά ηνπνζεηνύκε ηελ βάζε ησλ ηδακηώλ πάλσ ζηνλ πάγθν εξγαζίαο 

θαη κεηά θνιιάκε πάλσ ηεο ηηο ππόινηπεο ηέζζεξηο πιεπξέο. Αθήλνπκε λα ζηεγλώζεη 

ε ζηιηθόλε γηα 12 έσο 24 ώξεο, θαη κεηά ηνπνζεηνύκε ζηηο εμσηεξηθέο γσλίεο ηα 

αινπκηλέληα περάθηα γηα θαιύηεξν θόιιεκα θαη κεγαιύηεξε αληνρή. Σν ηδάκη είλαη 

πάρνπο 4 mm, θαη αλ ζέινπκε γηα κεγαιύηεξν ελπδξείν κεγαιώλεη αλαινγηθά ην 

πάρνο γηα λα αληέρεη ζηηο κεγαιύηεξεο πηέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη.   

 

 

ρήκα 2.1:  Δλπδξείν ρσξεηηθόηεηαο 40Lt ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

  



19 

 

2.2. Δμνπιηζκόο 

2.2.1.Θεξκαληηθά ζώκαηα 

 

Γηα θαιύηεξε πξνζνκνίσζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ζηα 

ελπδξεία, απαηηείηαη ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ 

πξνζζήθε ελόο ζεξκνζηάηε, νπνίνο έρεη αηζζεηήξα πνπ κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ 

επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Ζ ηζρύο ηνπ ζεξκνζηάηε θαζνξίδεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα 

δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ζηαζεξή θαη ηελ ηαρύηεηα ζέξκαλζεο ηνπ λεξνύ. ην παξόλ 

πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κηθξνί ζεξκνζηάηεο ησλ 50w (ρ..2.3) νη νπνίνη 

αληαπεμήιζαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο. Δπίζεο γηα ηελ αθξηβή κέηξεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηνθόιιεηα ρεκηθά ζεξκόκεηξα (ρ.2.2.), ελώ ε 

ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επηηεπρζεθε κε ηε ρξήζε T-controller.    

 

 

ρήκα 2.2: Θεξκόκεηξα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο  (Πεγή: Βιάρνο, 2008) 

 

 

ρήκα 2.3: Θεξκαληηθό ζώκα  50w (Πεγή: Βιάρνο, 2008) 
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2.2.2 Αεξηζκόο  

 

Αλάινγα κε ην κέγεζνο ή ηελ πνζόηεηα ησλ ελπδξείσλ πνπ ζέινπκε λα 

ηξνθνδνηήζνπκε κε αέξα, ζα επηιέμνπκε θαη ην θαηάιιειν ζύζηεκα αεξηζκνύ. ηνλ 

ρώξν ησλ ελπδξείσλ ππάξρεη εγθαηάζηαζε κε εμσηεξηθό ηζρπξό κνηέξ αεξηζκνύ πνπ 

είλαη ηθαλό λα ηξνθνδνηεί κε αέξα όια ηα ελπδξεία. Ζ πίεζε ηνπ αέξα πνπ θηάλεη ζηα 

ελπδξεία ξπζκίδεηαη κε εηδηθνύο ξπζκηζηέο (ρ.2.4) πνπ πξνζαξκόδνληαη πάλσ ζηα 

ζσιελάθηα πξηλ ηελ αεξόπεηξα. Μέζα ζηα ελπδξεία βπζίδνληαη νη αεξόπεηξεο 

(ρ.2.5) πνπ βνεζνύλ ζην λα απειεπζεξώλεηαη θαιύηεξα ν αέξαο κέζα ζην λεξό. Σν 

νμπγόλν κεηξάηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγνλόκεηξνπ. Σν νμπγόλν ζα πξέπεη λα 

βξίζθεηαη 60-80% ζε θνξεζκό. 

 

 

ρήκα 2.4: Ρπζκηζηήο αεξηζκνύ ζηα ελπδξεία (Πεγή: Βιάρνο, 2008) 

 

 

ρήκα 2.5: Πέηξα αεξηζκνύ ζηα ελπδξεία (Πεγή: Βιάρνο, 2008) 
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2.3. ηηεξέζην θαη ρνξήγεζε ηξνθήο 

 

Ζ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο δηαηξνθήο ήηαλ 60 εκέξεο, ην επίπεδν δηαηξνθήο 

πξνζδηνξίζζεθε ζην 5% ηνπ κέζνπ βάξνπο δώληνο ςαξηνύ (Yanong, 1996), ελώ ε 

ρνξήγεζε ηεο ηξνθήο γίλνληαλ ζηαζεξά θαη κε ην ρέξη 7 θνξέο ηελ εβδνκάδα, αλά 

ηέζζεξηο ώξεο, ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο (09:00, 13:00 θαη 17:00), γηα θαιύηεξε 

δηαρείξηζε ηεο παξερόκελεο πνζόηεηαο ηξνθήο. Ζ ηξνθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 

ζύκπεθηα, ληθάδεο ηνπ εκπνξίνπ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο από ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο ελπδξεηνιόγνπο,  θαηεςπγκέλε ηξνθή θαη ζπλδπαζκόο 

θαη ησλ δπν. ηνλ Πίλαθα 2.1. παξαηίζεηαη ε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ ηξνθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηαηξνθή ηεο δέκπξαο.  Kάζε 15 κέξεο γηλόηαλ 

θαηακέηξεζε ηνπ βάξνπο θαη ηνπ κήθνπο ησλ αηόκσλ θαη αλάινγα κε ηελ αύμεζή 

ηνπο ππνινγηδόηαλ εθ λένπ ε πνζόηεηα ηεο ηξνθήο πνπ έπξεπε λα ρνξεγεζεί. Σν 

επίπεδν δηαηξνθήο δηαηεξνύληαλ ζηαζεξό ζην 5%. 

 

Πίλαθαο 2.1: Σύπνη ηξνθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

Σξνθή γεύκαηα Σύπνο ηξνθήο πξσηεΐλε (%) 

 

I 

 

Πξσί (9:00) ζύκπεθηα 47.5 (I, Tetrabits complete) 

Μεζεκέξη (13:00) θαηεςπγκέλε 21.4 (C. discus formula ) 

Βξάδπ (17:00) κείγκα πλδπαζκόο (50% ζύκπεθηα θαη 

50% θαηεςπγκέλε) 

    

 

II 

 

Πξσί  ζύκπεθηα 38.2 (A Cichlid deluxe super 

colour enhancer) 

Μεζεκέξη θαηεςπγκέλε 13 (B Ad Konings Cichlid omni 

formula 

Βξάδπ κείγκα πλδπαζκόο (50% ζύκπεθηα θαη 

50% θαηεςπγκέλε) 

    

 

III 

 

Πξσί ληθάδεο 54,8 (E Ocean nutrition- brine 

shrimp plus) 

Μεζεκέξη θαηεςπγκέλε 21.4 (C. discus formula ) 

Βξάδπ κείγκα πλδπαζκόο (50% ζύκπεθηα θαη 

50% θαηεςπγκέλε) 

    

 

IV 

 

Πξσί ληθάδεο 29.5 (G Ocean nutrition 

maintenance formula) 

Μεζεκέξη θαηεςπγκέλε 13 (B Ad Konings Cichlid omni 

formula 

Βξάδπ κείγκα πλδπαζκόο (50% ζύκπεθηα θαη 

50% θαηεςπγκέλε) 
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    Όιεο νη δόζεηο θάζε γεύκαηνο παξέρνληαλ ζηα ελπδξεία αθνινπζώληαο ηελ ίδηα 

ζεηξά θαη παξαθνινπζώληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ςαξηώλ. Σν πξόγξακκα απηό 

εθαξκόδνληαλ από Γεπηέξα έσο θαη Κπξηαθή. Δπίζεο ηα ςάξηα δελ ηαΐδνληαλ ηελ 

εκέξα ηνπ αηνκηθνύ δπγίζκαηνο θάζε πιεζπζκνύ (αλά 15 εκέξεο). 

 

 

2.4. Μέηξεζε θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ 

 

Ζ κέηξεζε ησλ θπζηθνρεκηθώλ παξακέηξσλ [Σ
o
,C,O2, pH, νιηθή ακκώληα 

(Σ.Α.Ν), ληηξσδώλ (ΝΟ2
-
-Ν) θαη ληηξηθώλ ηόλησλ (ΝΟ3

-
-Ν)] γίλνληαλ ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα (θάζε δύν κέξεο). Γηα ηε κέηξεζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εηδηθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (νμπγνλόκεηξν, περάκεηξν), ελώ γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ακκσλίαο, ληηξσδώλ θαη ληηξηθώλ ηόλησλ ρξεζηκνπνηήζεθε  θαζκαηνθσηόκεηξν 

HACH 3800 ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν Nessler θαη powder pillows αληηζηνίρσο. Ζ 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζε όια ηα ελπδξεία δηαηεξνύληαλ ζηαζεξή  κε ρξήζε Σ  

controller, ζηνπο 20±0,5 
ν
C θαη 27±0,5

 ν
C. Σν δηαιπκέλν νμπγόλν δηαηεξνύληαλ 

ζηαζεξό ζηα 8,5±0,4 mg/lt κε ζπλερή αεξηζκό ηνπ λεξνύ από ην θεληξηθό ζύζηεκα 

παξνρήο αέξα ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σν pH  θπκαίλνληαλ ζην 6,7±0,3.  

ηνλ πίλαθα 2.2 παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαβίσζε, αλαπαξαγσγή 

ηεο δέκπξαο ζε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο. 

 

Πίλαθαο 2.2: Παξάκεηξνη λεξνύ 

Μήθνο   Έσο 15 cm 

Πεξηνρή σνηνθίαο   0,03 cm
2 

Τπόζηξσκα Υαιίθη-ιάβα 

Αλαινγία αξζεληθνύ-ζειπθνύ Από 1:1 ή 1:3 

Τιηθά ελαπόζεζεο απγώλ Κεξακίδη, ξίδεο, πέηξεο 

Κνιπκβεηηθή ηθαλόηεηα   Πνιύ θαιή 

pH   6,7-7,0 

ζθιεξόηεηα   Μαιαθό-ζθιεξό 

ζεξκνθξαζία   20-27 
0
C 

Γνληθή θξνληίδα   Απμεκέλε 
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2.5 Μέηξεζε κνξθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

      Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ λα απνηππσζεί ν ξπζκό αύμεζεο ησλ 

ςαξηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηξνθή πνπ ρνξεγήζεθε, θνηλώο ην βάξνο. 

Υξεζηκνπνηώληαο εηδηθό δπγό αθξηβείαο (ρ.2.6) ππνινγίζηεθε ην αξρηθό βάξνο 

ζώκαηνο (ζε αθξίβεηα δεύηεξνπ δεθαδηθνύ ςεθίνπ) ησλ αηόκσλ δέκπξαο θαη 

αγγειόςαξσλ αληίζηνηρα θαζώο θαη ην κήθνο ηνπ θάζε αηόκνπ μερσξηζηά κε ηελ 

βνήζεηα παρύκεηξνπ (ρ. 2.7). Με απηόλ ηνλ ηξόπν θάζε 15 εκέξεο όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνύκελε παξάγξαθν γηλόηαλ εθ λένπ κέηξεζε ησλ 

κνξθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ώζηε λα θαηαγξαθεί ε αύμεζε ησλ αηόκσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε ηεο παξερόκελεο ηξνθήο (Πίλ.2.1). Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη ε κέηξεζε ησλ κνξθνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηλόηαλ έπεηηα από 

αλαηζζεηνπνίεζε ησλ ςαξηώλ κε θαηλνμπζαλόιε ζε ππθλόηεηα 0,2ml/L. 

 

 

ρήκα 2.6: Μέηξεζε βάξνπο ζε δπγό αθξίβεηαο (Πεγή: Βιάρνο, 2008). 

   

  ρήκα 4.4: Μέηξεζε κήθνπο (Πεγή: Βιάρνο, 2008). 
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Πίλαθαο 2.3.Μνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (Wo,Wt, Lo, Lt) ηεο δέκπξαο ζηηο ζεξκνθξαζίεο 20
 ν
 C. 

ΣΡΟΦΖ 1 

 

 

 

ΣΡΟΦΖ 2 

 

 

 

ΣΡΟΦΖ3 

 

 

 

ΣΡΟΦΖ4 

 

 

 

ΑΗΣΗΑ 

 

 

 

inW inL 

Fin 

W FinL inW inL finW FinL inW inL finW finL InW inL finW finL inW inL finW finL 

0.94 3.6 1,89 4,5 1.24 4 3,3 5,6 1.46 4.1 2,3 4,9 1.6 4.6 1,87 4,6 1.23 4 1,09 4,3 

1.1 3.8 2,17 4,9 1.46 4 2,83 5,4 1.44 4 1,94 4,6 1.47 4.3 1,95 5 0.96 3.7 1,2 4,4 

1.15 3.7 1,72 4,7 1.38 4.2 2,9 5,3 1.39 4 1,66 4,5 1.48 4.4 1,85 4,9 1.34 4 1,25 4,2 

1.66 4.5 1,88 4,8 1.59 4.6 2,33 5,3 1.23 3.9 2,17 4,7 1.33 4 2,1 5 1.36 4.1 1,13 4,3 

1.44 3.9 2,46 5,2 1.29 3.9 2,04 4,8 1.1 2.9 1,93 4,6 1.46 3.7 1,53 4,3 1.25 4.3 1,24 4,6 

1.32 3.7 2,42 4,9 1.7 4.3 4,42 5 1.24 3.9 2,31 4,9 1.35 4.4 1,4 4,5 1.38 4.4 1,1 4 

1.35 3.7 1,43 4,3 1.18 3.8 2,41 5 1.5 4.4 2,6 5,3 1.08 3.8 1,43 4,3 1.23 3.9 1,16 4,5 

1.33 4 1,64 4,4 1.5 4.5 2,37 5 1.61 4.3 2,07 4,8 1.03 3.2 2,86 5,3 1.37 4 1,22 4,3 

0.9 3.4 0,89 4 1.43 4 2,16 5 1.5 4.1 2,02 4,8 1.5 4.1 1,9 4,6 1.25 4 1,05 4 

1.42 4 3,86 5,7 1.37 3.9 2,31 4,8 1.53 4.4 2,77 5 1.04 3.6 2,06 4,7 1.21 3.9 1,23 4,5 

1.67 4.2 2,26 5 1.77 4.4 3,17 5,5 1.55 4.3 1,71 4,4 1.68 4.2 1,4 4,3 1.67 4.4 1,24 4,3 

1.75 4.2 1,9 4,7 1.64 4.3 2,29 4,9 1.4 4.1 1,77 4,5 1.49 4.3 1,83 4,8 1.5 4.5 1,04 4,2 

1.29 3.9 1,89 4,6 1.64 4.2 1,79 4,2 0.79 3.6 2,47 5 1.24 4 1,86 4,8 1.6 4.5 1,38 4,5 

1.43 4.2 1,95 4,5 1.52 4.3     1.2 4 1,85 4,8 1.05 4.1 1 3,5 1.6 4.6 1,32 4,4 

1.23 4     1.13 3.6     1.11 3.8 1,41 4,3 1.08 3.9     1.3 4.2 1,43 4,6 

0.84 3.9     1.31 3.9     0.9 3.7 2,22 4,7 1.43 4.3     0.93 3.8 1,5 4,5 

1.49 4.2     1.59 4.3     1.17 3.8 1,74 4,4 1.09 3.9     1.18 4.1 0,93 3,8 

1.4 4.2     1.45 4.1     1.13 3.7 0,72 3,2 1.34 4.3     1.17 4     

1.41 3.9     1.65 4.2     1.52 4.2     1.4 4.1     1.37 4.4     

1.12 3.9     1.78 4.2     0.7 3.4     1.39 4     1 3.6     
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Πίλαθαο 2.4.Μνξθνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (Wo,Wt, Lo, Lt) ηεο δέκπξαο ζηηο ζεξκνθξαζίεο 27
 ν
 C. 

ΣΡΟΦΖ 1 

 

 

ΣΡΟΦΖ 2 

 

 

ΣΡΟΦΖ3 

 

 

ΣΡΟΦΖ4 

 

 

ΑΗΣΗΑ 

 

 

inW inL 

Fin 

W FinL inW inL finW FinL inW inL finW finL InW inL finW finL inW inL finW finL 

1,22 4 2,72 5,3 0,67 3,4 2,5 4,8 1,5 4,5 1,61 4,5 1,42 4,4 3,09 5,3 1,41 4,2 1,02 4,1 

1,6 4,3 2,86 5,4 0,83 3,5 1,91 4,6 1,01 3,9 1,87 4,6 1,33 3,7 1,92 4,8 1,43 4,5 1,33 4,3 

1,55 4,2 1,99 4,8 1,49 4,2 2,45 5 0,93 3,9 2,14 4,9 1,1 3,7 1,26 4,2 1,75 4,5 0,86 3,9 

1,58 4,5 1,42 4,5 1,15 3,7 1,48 4,4 1,44 4,3 1,79 4,5 1,9 4,5 1,61 4,5 1,3 4,3 1 4,2 

1,43 3,9 1,78 4,5 0,6 3,3 1,95 4,6 1,23 3,9 1,44 4,2 2,1 4,7 1,94 4,7 0,76 3,5 1,21 4,4 

1,43 3,9 1,42 4,4 1,18 3,8 1,1 3,7 1,15 4,1 1,08 4 1,16 3,7 2,72 5,2 1,11 4,1 1,57 4,6 

1,45 3,9 2,1 4,7 1,43 3,3 3,56 5,6 1,73 4,3 1,21 4,1 1,78 4,6 2,26 5,1 0,95 3,7 1,14 4,3 

0,87 3,5 1,03 3,8 1,49 4 2,7 5,3 0,92 3,8 2,3 5 1,23 3,7 2,12 5 0,9 3,5 1,35 4,5 

1,1 3,8 2,14 5 1,29 3,9     0,82 3,5 1,46 4,4 1,2 3,7 3,4 5,6 0,74 3,3 1,15 4,44 

0,92 3,7 4,48 5,1 1,23 4,1     1,06 3,9 1,87 4,7 0,94 3,7 1,97 5 1,21 3,8 1,22 4,2 

1,19 4,2     1,25 4 
    

0,94 3,7 2,47 5,1 1,63 4,1 1,86 4,9 1,54 4,2 1,1 4,2 

1,35 3,9     1,51 4,3 
    

2,02 4,7 1,62 4,4 1,6 4,4 1,24 4,2 1,63 4,4     

1,43 4,2     1,25 3,8 
    

0,99 3,7 1,75 4,6 1,37 4,1 1,75 4,6 1,48 3,9     

1,54 4,4     1,72 4,4 
    

1,39 4,2 2,56 5,2 1,19 3,9 1,43 4,7 1,34 3,9     

1,6 4,4     1,33 4,1 
    

1,52 4,1 2,78 5,5 1,68 4,4 1,48 4,4 1,31 4     

1,21 3,9     1,32 3,7 
    

1,61 4,3 2,44 5 2 4,6 0,9 3,8 1,3 3,9     

0,86 3,4     1,39 4,3 
    

1,18 4,1 1,49 4,2 1,34 4,1     1,23 3,9     

0,73 3,4     0,82 3,5   
  

1,3 3,9     1,34 3,8     0,89 3,5     

    
0,91 3,7 

    
1,36 4     0,75 3,5     1,07 3,6     

    
0,57 3 

    
1,13 3,7     0,97 3,5     1,47 3,9     
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2.6 Γείθηεο αλάπηπμεο ησλ ηρζύσλ θαη εθκεηάιιεπζε ηεο ηξνθήο 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ςαξηώλ θαζώο θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

βαζκνύ εθκεηάιιεπζεο ηεο ρνξεγνύκελεο ηξνθήο από ηνπο εθηξεθόκελνπο νξγαληζκνύο 

ρξεηάζηεθε ν ππνινγηζκόο ησλ παξαθάησ δεηθηώλ (Bahadir-Koca,2009 ; Παπνπηζόιγνπ,2008). 

  

 Αύμεζε βάξνπο (WG-weight gain) 

WG= Σειηθό βάξνο – Αξρηθό βάξνο 

 

 Δηδηθόο απμεηηθόο ξπζκόο (SGR-specific growth rate) 

SGR= {ln(wt)-ln(wi)/t}x100 όπνπ,Wt= Tειηθό βάξνο 

                                                         Wi= Αξρηθό βάξνο 

                                                           t= Ζκέξεο  

 πληειεζηήο απόδνζεο ηεο ηξνθήο (FCR-food conversion ratio) 

            FCR= ΚΣ/ΑΕΒ όπνπ, ΚΣ= Καηαλαισζείζα ηξνθή (g)  

                                                  ΑΕΒ= αύμεζε δώληνο βάξνο ( g) 

 Δπηβίσζε (%) (S-survival) 

S= (Σειηθόο αξηζκόο ςαξηώλ/Αξρηθόο αξηζκόο ςαξηώλ)x 100  

 Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ηξνθήο (FE-feed efficiency) 

FE= WWG/FI όπνπ, WWG= Αύμεζε Τγξνύ Βάξνπο (g) 

                                        FI= Υνξεγνύκελε Σξνθή (g) 

  

 

 

2.7.ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

 

Οη ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο ηνπ εηδηθνύ ξπζκνύ αλάπηπμεο ησλ πεηξακαηηθώλ-δηαηξνθηθώλ 

νκάδσλ δηεμήρζεζαλ θαη αλαιύζεθαλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνύ ινγηζκηθνύ SPSS 17  

θάλνληαο ρξήζε ηνπ ’’αλεμάξηεηνπ  Σ-test’’ θαη κε κνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε 

παξαιιαθηηθόηεηαο (one-way ANOVA). ηελ ζπλέρεηα νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ ειέγρζεθαλ γηα ηελ θαλνληθόηεηα ηεο θαηαλνκήο θαη ηελ νκνηνγέλεηα ηεο 

δηαζπνξάο θαη ζηνπο πίλαθεο πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ δίλνληαη νη κέζνη όξνη, ε ηππηθή 

απόθιηζε (mean + STDEV).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

3.1. Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνύ 

 

ε όηη αθνξά ζηηο κεηξήζεηο ησλ θπζηθνρεκηθώλ δελ παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ πεηξακαηηθώλ ελπδξείσλ ζηηο δπν ζεξκνθξαζίεο γηα ην Archocentrus 

nigrofasciatus (Πηλ.3.1). Μηθξέο δηαθνξέο παξαηεξνύληαη ζην pH θαη ζηελ νιηθή ακκσλία. ε 

όηη αθνξά ηα ληηξώδε θαηαγξάθεθαλ ζρεδόλ κεδεληθέο ηηκέο, ελώ ηα  ληηξηθά ηόληα θαη ζηηο δπν 

ζεξκνθξαζίεο ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 23 θαη 18,9 mg/L, αληίζηνηρα ζηηο ζεξκνθξαζίεο 20
ν
 C θαη 27

ν
 

C. 

Πίλαθαο 3.1 : Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνύ εθηξνθήο.  

 Εέκπξεο 

 20 
o 

C 27 
o 

C 

Γεζκεπκέλν Ο2 

(mg/l) 

8.19 ± 0.06 8.21 ± 0.12 

pH 7.4 ± 0.1 6.5 ± 0.12 

T.A.N. 

(mg/lt) 

(NH4+NH3-N) 

0.11 ± 0.06 0.0 ± 0.00 

NH3-N  

(mg/lt) 

0.001551± 0.00 0.0± 0.00 

NH4 

(mg/lt)
* 

0.109± 0.00 0± 0.00 

NO2
—

N 

(mg/lt) 

0.06 ± 0.04 0.0 ± 0.00 

NO3
—

N 

(mg/lt) 

23.0 ± 14.9 18.9 ± 17.00 

KH 

(mg/l) 

- - 

GH 

(mg/l) 

- - 

PO4
-
 

(mg/l) 

0.0± 0.00 0.0± 0.00 

CU 

(mg/l) 

0.0± 0.00 0.0± 0.00 

*Ζ ηνληζκέλε ακκσλία ππνινγίζηεθε από ηύπν Ηνληζκέλε ακκσλία = α*Σ.Α.Ν. 

 

Σα ζρήκαηα 3.1, 3.2 θαη 3.3, αληηπξνζσπεύνπλ πνξεία ησλ αδσηνύρσλ παξαγώγσλ θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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ρήκα 3.1. Γηαθύκαλζε ηεο ακκσλίαο θαζ’ όιν ην δηάζηεκα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

ρήκα 3.2. Γηαθύκαλζε ησλ ληηξηθώλ θαζ’ όιν ην δηάζηεκα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (60 εκέξεο) 

 

ρήκα 3.3.Γηαθύκαλζε ηεο ακκσλίαο θαζ’ όιν ην δηάζηεκα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (60 εκέξεο). 
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3.2. ηνηρεία αλάπηπμεο ησλ ηρζύσλ 

3.2.1 Δπηβίσζε 

 

Από ηα πεηξακαηηθά ελπδξεία θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηξνθήο (60 εκέξεο), γηα ηνπο 

20
ν
 C (Πηλ. 3.2), ε κεγαιύηεξε επηβίσζε παξαηεξήζεθε όηαλ ηα ςάξηα ηξέθνληαλ κε ηελ ηξνθή 

ΗΗΗ (90%), ζε ζρέζε κε ηελ ηξνθή ΗΗ πνπ ζεκεηώζεθε ε κηθξόηεξε επηβίσζε (65%). ε όηη αθνξά 

ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 27
ν
 C,κεγαιύηεξε επηβίσζε παξαηεξήζεθε ζην ελπδξείν όπνπ 

ρνξεγνύληαλ ε ηξνθή ΗΗΗ κε πνζνζηό ηεο ηάμεο 85% (Πηλ.3,2). Ζ κηθξόηεξε επηβίσζε (Πηλ.3.2) 

ζηα ελπδξεία δηαηξνθήο ζεκεηώζεθε ζηα ελπδξεία πνπ ρνξεγνύληαλ ηξνθή ΗΗ (50%). 

ηηο ζπλζήθεο αζηηίαο ηα ςάξηα παξνπζίαζαλ ηε κηθξόηεξε επηβίσζε ζηνπο 27
ν
 C ηεο 

ηάμεο ηνπ 55% (Πηλ.3.2), ζε ζρέζε κε ηε κηθξόηεξε ζεξκνθξαζία νη δέκπξεο παξνπζίαζαλ 

κεγαιύηεξε επηβίσζε (85%). 

 

Πίλαθαο 3.2. Πνζνζηό % επηβίσζεο αλά νκάδα. 

 

 Εέκπξεο 20 
ν
C Εέκπξεο 27 

ν
C 

Οκάδα Νεθξά 

άηνκα/πλνιηθά 

άηνκα 

Πνζνζηό 

επηβίσζεο (%) 

 

Νεθξά 

άηνκα/πλνιηθά 

άηνκα 

Πνζνζηό 

επηβίσζεο (%) 

 

Σξνθή Η 6/20 70 10/20 50 

Σξνθή ΗΗ 7/20 65 8/20 40 

Σξνθή ΗΗΗ 2/20 90 3/20 85 

Σξνθή IV 6/20 70 4/20 80 

Αζηηία 3/20 85 9/20 55 
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3.2.2. Αύμεζε βάξνπο θαη εηδηθόο απμεηηθόο ξπζκόο 

 

ηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ 

αξρηθνύ-ηειηθνύ κήθνπο-βάξνπο (ANOVA, P>0,05).  Σα κέζα ηειηθά βάξε θαη κήθε θαη ζηα δπν 

είδε, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο (ANOVA, P<0,005). 

ηα ελπδξεία κε ζεξκνθξαζία 20
ν
 C ε κεγαιύηεξε αλάπηπμε παξαηεξήζεθε ζηα ελπδξεία 

πνπ ρνξεγήζεθε ε ηξνθή 3 (Πηλ.3.3). Ο ζπληειεζηή εθκεηάιιεπζεο ηεο ηξνθήο (FCR)  ήηαλ 

θαιύηεξνο ζηα ελπδξεία κε ηελ ηξνθή 2, ελώ ν εηδηθό απμεηηθόο ξπζκόο (SGR) ήηαλ 

κεγαιύηεξνο ζηα ελπδξεία κε ηελ ηξνθή 3 ζε ζρέζε κε ηελ ηξνθή 2 όπνπ παξαηεξήζεθε 

κεγαιύηεξνο ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο ηξνθήο (FE) ζηα πεηξακαηηθά ελπδξεία (Πηλ.3.3).  

ηνπο 27
ν
 C, ε αλάπηπμε, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ηξνθήο θαη ν ζπληειεζηήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ηξνθήο ήηαλ θαιύηεξνη ζηα ελπδξεία πνπ ρνξεγνύληαλ ε ηξνθή 2, ζε ζρέζε 

κε ηα ελπδξεία όπνπ ρνξεγνύληαλ ε ηξνθή 4, ηα νπνία παξνπζίαζαλ κεγαιύηεξν εηδηθό απμεηηθό 

ξπζκό (Πηλ.3.4). 

Καη ζηηο δπν ζεξκνθξαζίεο ηα ςάξηα πνπ ήηαλ ζε ζπλζήθεο αζηηίαο παξνπζίαζαλ 

απώιεηα βάξνπο (Πηλ.3.3 θαη Πηλ.3.4), κε απμεκέλα πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο. 

 

 

Πίλαθαο 3.3. Αύμεζε βάξνπο θαη εηδηθόο απμεηηθόο ξπζκόο γηα ηηο δέκπξεο ζηνπο 20
ν
 C. 

 20
o
C 

 ΣΡΟΦΖ Η ΣΡΟΦΖ ΗΗ ΣΡΟΦΖ ΗΗΗ ΣΡΟΦΖ ΗV ΑΗΣΗΑ 

Αξρηθό βάξνο (g) 1,32±0,25 1,48±0,19 1,25±0,29 1,31±0,19 1,33±0,18 

Σειηθό βάξνο (g) 2,05±0,66 2,64±0,69 2,00±0,41 1,81±0,42 1,15±0,14 

πληειεζηήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο 

ηξνθήο (FCR) 

4,03±0,10 2,08±2,41 2,46±1,75 6,2±9,08 - 

Αύμεζε βάξνπο (g) 0,70±0,61 1,16±0,67 0,74±0,42 0,49±0,47 -0,22±0,16 

Δηδηθόο απμεηηθόο 

ξπζκόο (SGR) 

2,13±0,30 2,06±0,26 2,19±0,34 2,10±0,28 -0,3±0,22 

Αξρηθό κήθνο (cm) 3,95±0,27 4,14±0,25 3,93±0,36 4,06±0,32 4,11±0,28 

Σειηθό κήθνο (cm) 4,5±0,71 5,06±0,37 4,63±0,44 4,61±0,44 4,32±0,22 

πληειεζηήο 

απόδνζεο ηξνθήο 

0,53±0,46 0,79±0,45 0,59±0,33 0,38±0,36 - 
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Πίλαθαο 3.4. Αύμεζε βάξνπο θαη εηδηθόο απμεηηθόο ξπζκόο γηα ηηο δέκπξεο ζηνπο 27
ν
 

C. 

 

 

ηνλ Πίλαθα 3.5. παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθά, γηα ηηο δπν ζεξκνθξαζίεο 

εθηξνθήο ν εηδηθόο απμεηηθόο ξπζκόο  ηνπ Archocentrus nigrofasciatus, ν νπνίνο 

είλαη θαιύηεξνο ζηνπο 20
ν
 C ζε ζρέζε κε ηνπο 27

ν
 C όπνπ είλαη ρακειόηεξνο. Ζ 

δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζηελ επηζεηηθόηεηα πνπ εθδειώλνπλ ηα ςάξηα ζηελ 

πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ιόγσ απμεκέλεο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

ηηο ζπλζήθεο αζηηίαο ηα ςάξηα έραζα βάξνο, αιιά ζηελ κηθξόηεξε 

ζεξκνθξαζία θαίλεηαη ελεξγεηαθά ν νξγαληζκόο ηνπο θαίλεηαη λα είλαη πην 

αλζεθηηθόο. 

 

Πίλαθαο 3.5. Δηδηθόο ξπζκόο αλάπηπμεο (%/εκέξα) γηα ηε δέκπξα ζηηο δπν 

ζεξκνθξαζίεο εθηξνθήο. 

Αθξηβήο ξπζκόο 

αλάπηπμεο , 

SGR (% /day) 

  

Archocentrus nigrofasciatus ( cn. Convict cichlid)) 

 

Υακειή ζεξκνθξαζία 20
o 

C 

(mean ±SD) 

 Βέιηηζηε ζεξκνθξαζία 

27
o
C (mean ±SD) 

 

SGR ηξνθή 1 2,13±0,10 1,56±1,07 

SGR ηξνθή 2 2,06±0,26 1,37±0,32 

SGR ηξνθή 3 2,19±0,34 1,67±1,14 

SGR ηξνθή 4 2,10±0,28 2,19±029 

SGR Αζηηίαο -0,30±0,22 -0,59±0,27 

 

  

 27
o
C 

 ΣΡΟΦΖ Η ΣΡΟΦΖ ΗΗ ΣΡΟΦΖ ΗΗΗ ΣΡΟΦΖ ΗV ΑΗΣΗΑ 

Αξρηθό βάξνο (g) 1,23±0,30 1,17±0,33 1,23±0,29 1,25±0,25 1,34±0,20 

Σειηθό βάξνο (g) 2,21±0,37 2,21±0,77 1,74±0,46 2.26±0,58 0,95±0,17 

πληειεζηήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο 

ηξνθήο (FCR) 

8,87±18,73 2,74±4,26 4,73±5,51 3,30±2,37 - 

Αύμεζε βάξνπο (g) 0,91±1,06 1,10±0,72 0,62±0,45 0,75±0,61 -0,40±0,20 

Δηδηθόο απμεηηθόο 

ξπζκόο (SGR) 

1,56±1,07 1,37±0,32 1,67±1,14 2,19±0,29 -0,59±0,27 

Αξρηθό κήθνο (cm) 3,92±0,37 3,80±0,38 4,03±0,30 4,04±0,40 3,93±0,35 

Σειηθό κήθνο (cm) 4,75±0,48 4,75±0,58 4,64±0,42 4,75±0,46 4,29±0,20 

πληειεζηήο 

απόδνζεο ηξνθήο 

0,74±0,86 0,96±0,59 0,50±0,37 0,54±0,43 - 
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ηα ζρήκαηα 3.4 θαη 3.5. απνηππώλεηαη γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο πεηξακαηηθήο 

εθηξνθήο ε δηαθύκαλζε ηνπ βάξνπο ζηνλ αξρηθό θαη ηειηθό πιεζπζκό. Όπσο 

παξαηεξείηαη από ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 3.4. ζηνπο 27
ν
 C ηα ςάξηα πνπ 

ηξέθνληαλ κε ηηο πεηξακαηηθέο δίαηηεο Η θαη ΗΗ αθνκνίσζαλ θαιύηεξα ηελ ηξνθή πνπ 

ηνπο παξέρνληαλ, θαηαγξάθνληαο κεγαιύηεξε αύμεζε ζην βάξνο, ζε ζρέζε κε ηα 

ππόινηπα ελπδξεία. ηηο ζπλζήθεο αζηηίαο ηα ςάξηα έραζαλ βάξνο παξνπζηάδνληαο 

αξλεηηθό απμεηηθό αξηζκό (ρ.3.4). 

 

 

ρήκα 3.4.Γηαθύκαλζε ηνπ βάξνπο ζηα πεηξακαηηθά ελπδξεία ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 20
ν
 C.  

 

 

ε όηη αθνξά ηα πεηξακαηηθά ελπδξεία ζηνπο 20
ν
 C ηα ςάξηα πνπ ηξέθνληαλ 

κε ηηο πεηξακαηηθή δίαηηα ΗΗ αθνκνίσζαλ θαιύηεξα ηελ ηξνθή πνπ ηνπο παξέρνληαλ, 

θαηαγξάθνληαο κεγαιύηεξε αύμεζε ζην βάξνο, ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ελπδξεία. 

ηηο ζπλζήθεο αζηηίαο ηα ςάξηα έραζαλ βάξνο παξνπζηάδνληαο αξλεηηθό απμεηηθό 

αξηζκό (ρ.3.5). 
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ρήκα 3.5.Γηαθύκαλζε ηνπ βάξνπο ζηα πεηξακαηηθά ελπδξεία ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 20
ν
 C.  

 

 

 

3.3 Ζκεξνιόγην θαηαγξαθήο αλαπαξαγσγήο 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.6 ε ζπρλόηεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο πνπ παξνπζίαζαλ νη δέκπξεο ζηα ελπδξεία αλαπαξαγσγήο θαη 

δηαηξνθήο ήηαλ κεγάιε. ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 27
ν
 C ζηα ελπδξεία δηαηξνθήο 

παξαηεξήζεθε κεγάιε ζπρλόηεηα  αλαπαξαγσγήο θαη ήηαλ κηθξόηεξεο θιίκαθαο ζε 

παξαγόκελν αξηζκό απγώλ εμαηηίαο ηνπ  κέζνπ βάξνπο ησλ ζειπθώλ αηόκσλ ( 2.20 ± 

0,37) ζε ζρέζε κε ηα ελπδξεία αλαπαξαγσγήο όπνπ ηα ςάξηα είραλ κεγαιύηεξν βάξνο 

(15,3 ±1,34).. 

πγθξηηηθά κε ηα ελπδξεία δηαηξνθήο ζηνπο 20
ν
 C, ν θύθινο ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο πεξηόδνπ μεθίλεζε κε θαζπζηέξεζε 60 εκεξώλ από ηελ πςειόηεξε 

ζεξκνθξαζία. Δπίζεο ε ζπρλόηεηα ηεο αλαπαξαγσγήο ήηαλ κηθξόηεξε θαηά ην 1/3 

ησλ γελλώλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνπο 27
ν
 C.  
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Πίλαθαο 3.6. εκεξνιόγην θαηαγξαθήο ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο δέκπξαο ζηα ελπδξεία 

αλαπαξαγσγήο θαη δηαηξνθήο. 

Ζκεξνκελίεο Κσδηθόο 

ελπδξείνπ 

παξαηεξήζεηο 

17/04/08 #2  

αλαπαξαγσγήο 

Γέλλεζαλ θαη ηελ ηξίηε κέξα έθαγαλ ηα λεαξά ηρζύδηα ινγσ 

stress πνπ πξνθιήζεθε επεηδή έπαηξλα δείγκαηα απγώλ θαηά 

ηελ εθθόιαςε. Σν ζειπθό έπαηξλε ηα κηθξά από ηελ 

θεξακίδα θαη ηα έβαδε ζε κηα ηξύπα πνπ είρε θηηάμεη ζηα 

ραιίθηα γηα λα ηα πξνζηαηέςεη.  

29/04/08 #17 δηαηξνθήο 

Καη  

#2 

αλαπαξαγσγήο 

#17:Έρνπκε ηελ πξώηε γέλλα ζηα ςάξηα ηεο δηαηξνθήο.(20 

απγά) ηα ελπδξεία δηαηξνθήο ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ 

έρνπκε ηε δεκηνπξγία δεπγαξηώλ κε θσιηέο ζην ραιηθη.#2:ηα 

απγά κεηαθέξζεθαλ ζε άιιν ελπδξείν. 

25/04/08 #5 

αλαπαξαγσγήο 

Πάλσ ζην ραιίθη. Σα έθαγαλ 

11/05/08 #16 δηαηξνθήο 

#20 δηαηξνθήο 

Καη ζηα δπν ελπδξεία γέλλεζαλ πάλσ ζην ηδάκη θαη ηα 

έθαγαλ. 

14/05/08 #17 δηαηξνθήο Γέλλεζαλ πάλσ ζε έλα κύδη θαη ηα ηνπνζέηεζα ζε έλα άιιν 

ελπδξείν. 

28/05/08 #17 δηαηξνθήο 

#14 δηαηξνθήο 

#22 δηαηξνθήο 

Όια ηα απγά ήηαλ ζηα ηδάκηα θαη ηα έβαια ζε άιιν 

ελπδξείν. 

01/05/08 #21 δηαηξνθήο 

 

Πάλσ ζε θνρύιη θαη κεηαθεξζήθαλ ζε άιιν ελπδξείν. 

30/04/08 #15 δηαηξνθήο 

#14 δηαηξνθήο 

ην ραιίθη θαη θαγώζεθαλ. 

25/04/08 #5 

αλαπαξαγσγήο 

Πάλσ ζην θεξακίδη θαη κεηαθέξζεθαλ. 

03/05/08 #17 δηαηξνθήο 

#13 δηαηξνθήο 

#12 δηαηξνθήο 

ε θσιηέο πάλσ ζην ραιίθη. 

07/04/08 #5 

αλαπαξαγσγήο 

Πάλσ ζην θεξακίδη. Μεηξήζεθαλ 106 απγά θαη ζσκαηηθό 

βάξνο ςαξηνύ 2,87gr. 

06/04/08 

 

#4 

αλαπαξαγσγήο 

Πάλσ ζην θεξακίδη. 188 απγά θαη ζσκαηηθό βάξνο 2,7 gr 

26/5/08 #3 

αλαπαξαγσγήο 

Μεηξήζεθαλ 124 απγά θαη βάξνο ςαξηνύ 3,78 γξακκάξηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

πκπεξάζκαηα – πδήηεζε 

.   

Ζ ηξνθή είλαη ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη 

ηνλ κεηαβνιηζκό ζην ςάξη (Raja, 2009). Ζ επηηπρία εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ 

επηινγή ησλ ηξνθώλ νη νπνίεο πεξηέρνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά. Σν 

πξνζσξηλό θόζηνο ηεο δηαηξνθήο είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο θαη πνηθίιεη 

ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηαρύηεηα βύζηζεο ηεο ηξνθήο ζην 

ελπδξείν (Raja, 2009). 

Ζ επηβίσζε ηνπ Archocentrus nigrofaschiatus ζε όιν ην δηάζηεκα ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (60 εκέξεο) ήηαλ θαιύηεξε ζηνπο 20
ν
 C ζε ζρέζε κε ηελ 

κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία όπνπ θαηαγξάθεθαλ θαη κηθξόηεξα πνζνζηά επηβίσζεο ησλ 

ςαξηώλ.  

Ζ θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο  θαίλεηε λα επεξεάδεηε από ηελ ζεξκνθξαζία θαη 

είλαη αλάινγε ησλ παξακέηξσλ πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο 

όπνπ ηα επίπεδα ηεο νιηθήο ακκσλίαο (Σ.Α.Ν.), θαζώο θαη νη ηηκέο ηεο ηνληζκέλεο θαη 

κε ηνληζκέλεο ηεο κνξθήο, δηαηεξήζεθαλ ζε κεδεληθέο ηηκέο.  

πγθεθξηκέλα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη, ηα ελπδξεία κε ηηο  δέκπξαο ζηελ 

πςειόηεξε ζεξκνθξαζία παξνπζίαζαλ κεδεληθέο ηηκέο ακκσλίαο θαη ληηξσδώλ 

ηόλησλ θαη ρακειόηεξεο ηηκέο ληηξηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία 

ζηελ νπνία δηαηεξήζεθαλ. 

Ο αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ επηπέδσλ ζε πξσηετλεο ζηα 

δηαθνζκεηηθά είδε εθηξεθόκελσλ ςαξηώλ δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί πιήξσο (Degani, 

1993; Soriano-Salazar and Hernandez-Ocampo, 2002). ηα δηαζθνζκεηηθά πακθάγα 

ςάξηα νη απαηηήζεηο ζε πξσηεΐλεο θπκαίλνληαη ζπλήζσο κεηαμύ 40-50% ζην ζηάδην 

ησλ λεαξώλ θαη αλαπηπζζόκελσλ ηρζπδίσλ (Garcia-Ulloa and Gomez-Romero, 2005; 

Bahadir et al., 2009). 

Ζ αύμεζε βάξνπο  θαη ζηηο δπν ζεξκνθξαζίεο πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζηε 

ρξνληθή δηάξθεηα θαζώο θαη ζηνλ ρξόλν θαη ζηνλ ξπζκό θαηά ηνλ νπνίν ιάκβαλε 

ρώξα ε δηαηξνθή (Raja, 2009). Αθνύ ν ρξόλνο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ γεπκάησλ 

είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο θαζώο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξνο 

από ηνλ νιηθό ρξόλν πνπ ηα ζύκπεθηα ππάξρνπλ ζην ελπδξείν.  
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Σν Archocentrus nigrofaschiatus ζηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία (27 
ν
C) 

παξνπζηάδεη κεγαιύηεξν ζπληειεζηή εθκεηάιιεπζεο ηξνθήο θαη ρακειόηεξνο ζηνπο 

20
ν
 C. ηνπο 27

ν
 C, o εηδηθόο απμεηηθόο ξπζκόο είλαη κηθξόηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ 

κηθξόηεξε ζεξκνθξαζία (20
ν
 C).  

 εκεηώλεηαη όηη, ν ρξόλνο ηξνθνιεςίαο ππήξμε ζηαζεξόο θαη όπσο θαίλεηαη 

από ηα απνηειέζκαηα ε ύπαξμε κεγάισλ πεξηόδσλ κεηαμύ ησλ γεπκάησλ κπνξεί λα 

είλαη σθέιηκε γηα ηελ αύμεζε ησλ ςαξηώλ κηαο θαη ην επαλαιακβαλόκελν ηάηζκα 

ζηε δηάξθεηα κεγάισλ πεξηόδσλ θαζεκεξηλά απμάλεη ηελ θνιπκβεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θάηη ην νπνίν δελ είλαη επηζπκεηό.  

ε όια ηα ελπδξεία, παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο ηξνθνιεςίαο ησλ ςαξηώλ ην 

δεύηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ πεηξάκαηνο. Σν γεγνλόο απηό νθείιεηαη ζηελ πεξίνδν 

εγθιηκαηηζκνύ θαη ζηελ αύμεζε ηεο όξεμεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο θαζώο 

θαη ζηελ απνδεθηηθόηεηα ηεο ηξνθήο.  

πλνςίδνληαο ζηνπο 20
ν
 C ηα ςάξηα πνπ ηξέθνληαλ κε ηηο πεηξακαηηθή δίαηηα 

ΗΗ αθνκνίσζαλ θαιύηεξα ηελ ηξνθή πνπ ηνπο παξέρνληαλ, θαηαγξάθνληαο 

κεγαιύηεξε αύμεζε ζην βάξνο, ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ελπδξεία. ηηο ζπλζήθεο 

αζηηίαο ηα ςάξηα έραζαλ βάξνο παξνπζηάδνληαο αξλεηηθό απμεηηθό αξηζκό θαη ζηηο 

δπν ζεξκνθξαζίεο.  

ηνπο 27
ν
 C ηα ςάξηα πνπ ηξέθνληαλ κε ηηο πεηξακαηηθέο δίαηηεο Η θαη ΗΗ 

αθνκνίσζαλ θαιύηεξα ηελ ηξνθή πνπ ηνπο παξέρνληαλ, θαηαγξάθνληαο κεγαιύηεξε 

αύμεζε ζην βάξνο, ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ελπδξεία.  Ο εηδηθόο απμεηηθόο ξπζκόο  

ηνπ Archocentrus nigrofasciatus, είλαη θαιύηεξνο ζηνπο 20
ν
 C ζε ζρέζε κε ηνπο 27

ν
 

C όπνπ είλαη ρακειόηεξνο. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζηελ επηζεηηθόηεηα πνπ 

εθδειώλνπλ ηα ςάξηα ζηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ιόγσ απμεκέλεο 

αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
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Abstract 

 

Farming ornamental fish in aquariums and especially the tropical egg-layer 

with parental care is now an establish industry in several countries including Europe. 

The success of farming ornamental fish depends on their fish nutrition and the 

composition and type of the fish diets. This paper examines the growth rate and 

survival rate of cichlid Archocentrus nigrofasciatus species under different 

temperatures and different types of food. 

The experiments are carried out at the Laboratory of ornamental fish culture in 

the Technological Educational Institution of Messolonghi, West Greece. Two hundred 

fish (1,3gr wet weight and 2,6cm total length) were reproduced from females that 

have been matured in captivity. The fish are kept in 40 lt aquariums and were divided 

into 5 treatments (starvation, Food 1, Food 2, Food 3, Food 4) of 20 individuals, 

respectively. They were kept in two different temperatures: 27
o
C for optimal growth 

and 20
o
C for minimum growth. They were fed 4 different diets which are a 

combination of pellets, flakes and frozen food with different percentages of protein 

and lipids three times per day, for a period of 60 days. 

Archocentrus nigrofasciatus grow well (SGR= 1.25% of growth per day) 

when fed the pelleted feed at the optimal temperature of 27
o
C. Food consumption is 

measured 0.062 g or 38 pellets per fish. Preliminary results show that there is low 

growth rate in low temperatures.  

 

Keywords:  Growth rate, Convict cichlid, tropical fish nutrition, fish diets, Food 

consumption 
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