
 
 
 

 
 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Τμήμα Βιολογίας 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ (Sparus aurata) ΚΑΤΑ 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΤΑΔΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 

 
 
 

Διδακτορική Διατριβή 

Νίκος Παπανδρουλάκης 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο, Ιανουάριος 2000 
 

UNIVERSITY OF CRETE 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«…Γιατί αφού η έρευνα μας γίνεται για την απόκτηση καθαρής γνώσης, και 
αυτού του είδους τη γνώση έχομε την αντίληψη ότι την κατέχομε μόνο όταν 
ευρούμε σχετικά για το καθένα το γιατί (αυτό σημαίνει βέβαια την εύρεση της 
πρώτης αιτίας), είναι φανερό ότι και εμείς πρέπει αυτό το πράγμα να το 
κάνωμε σχετικά με τη γένεση, τη φθορά και κάθε είδους φυσική μεταβολή, με 
το σκοπό να ξεκαθαρίσωμε τις αρχές τους και να προσπαθήσωμε έπειτα να 
σχετίσωμε με αυτές το καθένα από τα ζητήματα των ερευνών μας…» 

 
Αριστοτέλης  
Φυσικής Ακροάσεως Β 
(Μετάφραση Κ.Δ. Γεωργούλη) 
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Η διατριβή αυτή άρχισε το 1996 και πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών του 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης.  Το αντικείμενό της μου έδωσε την δυνατότητα για μία 
προσπάθεια κατανόησης και περιγραφής του «θαυμαστού καινούριου κόσμου» της Βιολογίας 
συνδυάζοντας και την μεθοδολογία που είχα διδαχτεί κατά την διάρκεια των σπουδών μου στη 
Φυσική.    

 
Η πραγματοποίηση της δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την συμπαράσταση της επιβλέπουσας 

Καθηγήτριας Μ. Κεντούρη.  Την ευχαριστώ για την επιστημονική καθοδήγηση κατά την διάρκεια 
πραγματοποίησης της μελέτης αλλά και για τη συνεχή υποστήριξη και τις συμβουλές που βοήθησαν 
στον προσδιορισμό ερευνητικών στόχων σε ένα επιστημονικό πεδίο νέο για μένα. 

 
Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής Αναπληρωτή Καθηγητή Μ. Μυλωνά και 

Εντ. Επίκουρο Καθηγητή Γ. Μαρκάκη θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο για τις παρατηρήσεις τους στην 
διάρκεια πραγματοποίησης της μελέτης που οδήγησαν σε μία πληρέστερη αντιμετώπιση του θέματος, 
όσο και για τα σχόλια στο τελικό κείμενο. 

 
Τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Ν. Τσιμενίδη, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Πατρών Ι. Λυκάκη, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Κ. Κουτσικόπουλο, την 
Επίκουρο Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης Κ. Δερμών και τον Επίκουρο Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σ. Σγαρδέλη, μέλη της εξεταστικής μου επιτροπής, ευχαριστώ για τις 
εύστοχες παρατηρήσεις τους που βοήθησαν στην ολοκλήρωση του τελικού κειμένου. 

 
Την Λέκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης Ν. Λύκα ευχαριστώ για την καθοδήγηση στην 

ανάπτυξη των μοντέλων αλλά και για τις πολύωρες συζητήσεις για την μαθηματική έκφραση των 
βιολογικών μηχανισμών. 

 
Από τους ανθρώπους που σημάδεψαν τον τρόπο σκέψης μου είναι ο Dr. Pascal Divanach.  

Σε αυτόν οφείλεται εν πολλοίς η ενασχόληση μου με τις υδατοκαλλιέργειες τα τελευταία εννέα χρόνια.  
Τον ευχαριστώ για όλα όσα έκανε, αλλά κυρίως γιατί μου έμαθε να χρησιμοποιώ την βιο-«λογική» 
και την τεχνο-«λογική» προσέγγιση στην μελέτη πολυπαραμετρικών βιολογικών συστημάτων.  

 
Τους Διευθυντές του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. καθηγητές Α. Ελευθερίου και Ε. Ζούρο θα ήθελα να 

ευχαριστήσω γιατί μου έδωσαν την δυνατότητα να συνεχίσω τις σπουδές μου και να πραγματοποιήσω 
την διατριβή αυτή ενόσω ήμουν εργαζόμενος στο Ινστιτούτο. 

 
Η υδατοκαλλιέργεια είναι μία δραστηριότητα που απαιτεί εργασία σε επίπεδο ομάδας.  Θα 

ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στο τμήμα Υδατοκαλλιεργειών του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. και 
περισσότερο την ομάδα του εντατικού εκκολαπτηρίου, το Στέλιο Στεφανάκη, τη Victoria Bengoa, την 
Αντιγόνη Χατζηαθανασίου, τον Νεκτάριο Πετράκη και την Λίνα Ανεζάκη, για την βοήθεια τους αλλά 
και για την υπομονή τους όλη αυτή την περίοδο.  Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαρίνα 
Καγκαρά για την βοήθεια της κατά την ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία της ζύγισης και φωτογράφησης 
των ιχθυονυμφών.  Τον καλό συνάδελφο Alois Maurizi για την υποστήριξη στην κοινή πορεία.  
Επιπλέον τους συναδέλφους στο Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. Βιβή Πήττα, και Θανάση Μαχιά για τις ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα τον Δημήτρη Σιδηροκαστρίτη για την βοήθεια του με τα 
υπολογιστικά συστήματα. 

 



  

Τον Καθηγητή Dr. E. P. Klement Διευθυντή του Fuzzy Logic Laboratorium Linz-
Hagenberg και όλο το προσωπικό του εργαστηρίου θα ήθελα να ευχαριστήσω που μου επέτρεψαν να 
χρησιμοποιήσω το λογισμικό FuzzyTech για την ανάπτυξη του ελεγκτή ταΐσματος αλλά και για τις 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις γύρω από την ασαφή λογική. 

 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δασκάλους μου από τα χρόνια του Φυσικού 

το Χρήστο Ραγιαδάκο και το Στέφανο Τραχανά γιατί μου έμαθαν να χρησιμοποιώ τα μαθηματικά σαν 
ένα εργαλείο περιγραφής φυσικών καταστάσεων, γνώση πολύτιμη για την πραγματοποίηση της 
διατριβής.  

 
Τους φίλους και συναδέλφους Παναγιώτη Αναστασιάδη (γνωστό και ως Casper), Μιχάλη 

Παυλίδη και Ντίντα Κοκκάρη ευχαριστώ για την συμπαράσταση τους στα εύκολα και στα δύσκολα. 
 
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου και την οικογένεια μου για την 

συμπαράσταση τους και την ανοχή τους όλα αυτά τα χρόνια.  Στην σύντροφο μου Uxue ένα μεγάλο 
ευχαριστώ για την υπομονή, την κατανόηση, για όλα … 
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1.1 Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΤΗΣ 

ΣΤΑΔΙΑ  
1.1.1  Κρίσιμες παράμετροι στην εντατική εκτροφή ιχθυονυμφών τσιπούρας  
1.1.2. Διατροφικές απαιτήσεις των ιχθυονυμφών τσιπούρας 
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1.2.1  Εφαρμογές της προσομοίωσης βιολογικών συστημάτων στην υδατοκαλλιέργεια 
1.2.2  Προσομοίωση και έλεγχος της λειτουργίας πολυπαραμετρικών συστημάτων  

 
1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

2.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ.  
Επίδραση της Μεθοδολογίας Εκτροφής στον Ρυθμό Κατανάλωσης Τροφής, στην Ανάπτυξη και 
στην Επιβίωση των Ατόμων 
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2.1.1.4 Τεχνολογία εκτροφής 
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2.1.2.5 Χρόνος κένωσης του στομάχου των ιχθυονυμφών 
2.1.2.6 Βακτηριακός πληθυσμός στην στήλη του νερού των δεξαμενών εκτροφής 

2.1.3 Αναλυτική περιγραφή των πειραμάτων 
2.1.3.1 Εκτροφή με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού 
2.1.3.2 Μελέτη της επίδρασης της διάρκειας της φωτεινής φάσης σε εκτροφή με 

την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού 
2.1.3.3 Μελέτη της επίδρασης της διάρκειας της φωτεινής φάσης σε εκτροφή με 
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2.1.3.4 Μελέτη της συχνότητας χορήγησης τροφής σε εκτροφή με την μέθοδο 

του καθαρού νερού. Σύγκριση με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου 
νερού 
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2.2.6 Αποτελέσματα πειραμάτων εκτροφης ιχθυονυμφων 

2.2.6.1 Εκτροφή με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού  
2.2.6.1.1 Κατά μήκος αύξηση 
2.2.6.1.2 Ημερήσια κατανάλωση τροφής από τις ιχθυονύμφες 
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2.2.6.2.6 Σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής 

2.2.6.3 Μελέτη της επίδρασης της διάρκειας της φωτεινής φάσης στα 
αποτελέσματα εκτροφής με την τεχνολογία του καθαρού νερού 
2.2.6.3.1 Κατά μήκος αύξηση 
2.2.6.3.2 Κατά βάρος αύξηση 
2.2.6.3.3 Ημερήσια κατανάλωση τροφής από τις ιχθυονύμφες 
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2.2.6.3.6 Σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής 
2.2.6.4 Μελέτη της επίδρασης της συχνότητας χορήγησης τροφής στα 

αποτελέσματα εκτροφής με την τεχνολογία του καθαρού νερού.  
Σύγκριση με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού 
2.2.6.4.1 Κατά μήκος αύξηση 
2.2.6.4.2 Κατά βάρος αύξηση 
2.2.6.4.3 Μεταβολή στο χρόνο του σωματικού άνθρακα των 

ιχθυονυμφών 
2.2.6.4.4 Ημερήσια κατανάλωση τροφής από τις ιχθυονύμφες 
2.2.6.4.5 Διαθεσιμότητα ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 

2.2.6.5 Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων εκτροφής  
2.2.6.5.1 Ανάπτυξη και επιβίωση των ιχθυονυμφών. 
2.2.6.5.2 Κατανάλωση – Ικανότητα αφομοίωσης τροφής  
2.2.6.5.3 Διαθεσιμότητα ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 
2.2.6.5.4 Βακτήρια στη στήλη του νερού των δεξαμενών εκτροφής 
2.2.6.5.5 Σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής 

 
2.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
2.3.1 Επιβίωση και ανάπτυξη των ιχθυονυμφών 

2.3.1.1 Αυτότροφα στάδια 
2.3.1.2 Πρώτη περίοδος εξωγενούς θρέψης 
2.3.1.3 Ετερότροφα στάδια 

2.3.2 Κατανάλωση - ικανότητα αφομοίωσης της τροφής 
2.3.3 Σχέσεις μεταξύ των διαφόρων πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής. 
2.3.4 Χρόνος κένωσης του στομάχου των ιχθυονυμφών 
2.3.5 Σύνοψη 

 
 

3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΕ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.  
Βιοενεργειακά Μοντέλα.                                                                                                     
Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Ελέγχου της Χορηγούμενης Ποσότητας Τροφής 

 
3.1 ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  
 

3.1.1 Μελέτη της ενεργειακής ροής σε δια-πληθυσμιακό επίπεδο 
3.1.1.1 Βασικό Μοντέλο 

3.1.1.1.1 Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πληθυσμών 
3.1.1.1.2 Φυσική θνησιμότητα - αναπαραγωγή 
3.1.1.1.3 Αλληλεπίδραση φυτοπλαγκτού – τροχοζώων 
3.1.1.1.4 Αλληλεπίδραση τροχοζώων – ιχθυονυμφών 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 



  

 



  

 
 

Η υδατοκαλλιέργεια, μία δραστηριότητα αιώνων, παρουσιάζει μια συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή 
στην παγκόσμια παραγωγή αλιευμάτων τα τελευταία χρόνια.  Το 1997 το 25% περίπου της 
παγκόσμιας παραγωγής ψαριών προήλθε από την υδατοκαλλιέργεια (Γαβρινιώτης, 1997).  
Σύμφωνα με τις διαγραφόμενες τάσεις κατανάλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή της 
υδατοκαλλιέργειας αναμένεται να τριπλασιαστεί τα επόμενα 20 χρόνια προκειμένου να καλύψει τις 
συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.  Στην Ελλάδα, η αλματώδης ανάπτυξη της 
καλλιέργειας θαλασσινών ψαριών τα τελευταία 10 περίπου χρόνια οδήγησε το συγκεκριμένο κλάδο 
της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων στις πρώτες θέσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Όπως σε κάθε δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, η ανταγωνιστικότητα, 
η αξιοπιστία και η αποδοτικότητα του κλάδου αυτού εξαρτώνται από την τεχνολογία που 
εφαρμόζεται και τη διαθέσιμη τεχνογνωσία ώστε να ικανοποιούνται οι βιολογικές απαιτήσεις των 
καλλιεργούμενων ειδών από τις συνθήκες εκτροφής.  Σήμερα η παραγωγή της μεσογειακής 
ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 70.000 περίπου τόνους, και κυριαρχείται από δύο είδη, την 
τσιπούρα και το λαβράκι που αντιπροσωπεύουν το 90% της παραγωγής.  Μετά από μία φάση 
ευφορίας και υψηλής κερδοφορίας στις αρχές της δεκαετίας του 90, η Μεσογειακή 
ιχθυοκαλλιέργεια πέρασε σε μία δύσκολη περίοδο καθώς η αύξηση της παραγωγής δεν 
ακολουθήθηκε από αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης (Stefanis and Divanach, 1993- Divanach, 
et al., 1998).  H προσπάθεια που καταβάλλεται σήμερα από τον κλάδο ιχθυοκαλλιεργειών αφορά 
τόσο στη μείωση του κόστους παραγωγής με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όσο και στη 
διαφοροποίηση του προσφερόμενου προϊόντος με την εισαγωγή νέων ειδών για εκτροφή (Kentouri, 
et al., 1995- Papandroulakis, et al., 1997) με στόχο την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και 
αποδοτικότητας του κλάδου.   

Παρά τη συνεχή αύξηση της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού σε βιομηχανική 
κλίμακα, η μελέτη των ειδών αυτών συνεχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς παραμένουν 
άγνωστα πολλά στοιχεία της βιολογίας των ειδών και η εκτροφή τους δεν είναι πλήρως 
ελεγχόμενη.  Επιπλέον, η μελέτη της τσιπούρας οδηγεί σε αποτελέσματα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή στην ιχθυοκαλλιέργεια νέων ειδών της ίδιας οικογένειας όπως 
το φαγκρί και η συναγρίδα. 

 
1.1 Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 

ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΑ  
 

Η εκτροφή της τσιπούρας (Sparus aurata, Linnaeus, 1758), είδους της οικογένειας των 
σπαροειδών, άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και οι εργασίες που παρουσιάστηκαν 
(Person-Le Ruyet and Verillaud, 1980- Kentouri, et al., 1981- Pascual and Arias, 1982- Barnabe, 
1987- Divanach, 1985- Kentouri, 1985) αποτέλεσαν την βάση για την αλματώδη ανάπτυξη της 
δραστηριότητας σε εμπορική κλίμακα.  Το 1998 η παραγωγή τσιπούρας στην περιοχή της 
Μεσογείου έφτασε τα 163 εκατομμύρια ιχθύδια και τους 39.200 τόνους εμπορεύσιμου μεγέθους 
(Βάση Δεδομένων ΣΕΘ-FEAP, 1998).  Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην ανάπτυξη 
αποτελεσματικών τεχνικών και μεθοδολογιών εκτροφής ιδιαίτερα κατά τα πρώτα αναπτυξιακά 
στάδια (Divanach, et al., 1998).  Όμως, παρά την υψηλή παραγωγή των τελευταίων χρόνων, η 
εκτροφή στα αρχικά στάδια της ζωής των ατόμων, ιδιαίτερα κάτω από εντατικές συνθήκες, 
παραμένει δραστηριότητα δύσκολη και ανθρωπο-εξαρτώμενη (Dhert, et al., 1998- Divanach, et al., 
1998).  Η υψηλή παραγωγή που παρατηρείται σε βιομηχανική κλίμακα δεν οφείλεται στον πλήρη 
έλεγχο μιας εντατικής παραγωγικής διαδικασίας αλλά στην εφαρμογή ημι-εντατικών τεχνολογιών 



  

εκτροφής και στη δυνατότητα επαναλήψεων της διαδικασίας (Divanach, et al., 1994- Divanach, et 
al., 1998) που προσφέρει ο έλεγχος της αναπαραγωγής (Zohar, et al., 1995).  Για την διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας της δραστηριότητας αυτής, δημιουργείται επομένως η 
ανάγκη για τη χρησιμοποίηση νέων μεθόδων διαχείρισης των μονάδων και την ελεγχόμενη από 
υπολογιστές (αυτοματοποιημένη) πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών (Παπανδρουλάκης, κ. α. 
1998).  Η αυτοματοποίηση όμως της διαδικασίας εκτροφής προϋποθέτει την καλή γνώση και 
κατανόηση των μηχανισμών που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των ατόμων. 

 
1.1.1 Κρίσιμες παράμετροι στην εντατική εκτροφή ιχθυονυμφών τσιπούρας  

 
Η εντατική εκτροφή ιχθυονυμφών πραγματοποιείται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες που αφορούν 
τόσο στο περιβάλλον της εκτροφής όσο και στο είδος και στην ποιότητα της χορηγούμενης τροφής.   

Η τροφή που χρησιμοποιείται αποτελείται από ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς, τα 
τροχόζωα Brachionus plicatilis (Μüller, 1786) και τα βραγχιονόποδα καρκινοειδή του γένους 
Artemia.  Οι ζωοπλαγκτονικοί αυτοί οργανισμοί μπορούν να παραχθούν μαζικά αλλά δεν 
ικανοποιούν τις διατροφικές απαιτήσεις των ιχθυονυμφών, δεδομένου ότι ζουν σε διαφορετικό 
φυσικό περιβάλλον από αυτό των εκτρεφόμενων ατόμων.  Η επιβίωση και η ανάπτυξη των 
ιχθυονυμφών στα πρώιμα στάδια καθορίζεται, επομένως, από την προσαρμογή τους στις συνθήκες 
εκτροφής (Divanach, κ.α., 1997- Dhert, et al., 1998).  Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και αν τα 
άτομα επιβιώσουν, παρουσιάζουν αναπτυξιακές ανωμαλίες και δυσμορφίες με αποτέλεσμα τη 
μειωμένη δυνατότητα ανάπτυξής τους ή την αδυναμία εμπορίας τους (Divanach, et al., 1996, 
Κoumoundouros, et al., 1997b).   

Ο προσδιορισμός των παραμέτρων εκτροφής της τσιπούρας στα πρώτα αναπτυξιακά 
στάδια έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης τα τελευταία χρόνια.  Από μελέτες των 
Divanach (1985), Tandler, et al., (1989), Chatain and Ounais Guschemann, (1991) και Polo, et al., 
(1991) έχουν καθοριστεί τα όρια των αβιοτικών παραμέτρων της εκτροφής (θερμοκρασία, διαλυτό 
οξυγόνο, pH, ένταση φωτός, συγκεντρώσεις ιόντων αμμωνίου και νιτρωδών).  Από τις τιμές των 
παραμέτρων αυτών εξαρτώνται όχι μόνο η ανάπτυξη και επιβίωση των ατόμων αλλά και η 
εμφάνιση ανωμαλιών που παρατηρούνται στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια (Divanach, et al., 1997- 
Koumoundouros, et al., 1997a).  Μεταξύ των αβιοτικών παραμέτρων, η διάρκεια της φωτεινής 
φάσης της ημέρας κατά την εκτροφή έχει αποδειχτεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα που αφορούν 
στην ανάπτυξη και επιβίωση των εκτρεφόμενων πληθυσμών (Kentouri, 1985- Tandler and Helps, 
1985- Ounais Guschemann, 1989). 

 
1.1.2 Διατροφικές απαιτήσεις των ιχθυονυμφών τσιπούρας 

 
Οι ιχθυονύμφες τσιπούρας μετά την εκκόλαψη δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη τους και, 
καθώς δεν είναι ικανές να προσλάβουν εξωγενή τροφή, παραμένουν για μία περίοδο εξαρτώμενες 
από τα ενδογενή τους αποθέματα.  Οι μελέτες για τον προσδιορισμό των ποιοτικών απαιτήσεων, 
για τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια, βασίστηκαν στην υπόθεση ότι η καταλληλότερη δίαιτα θα 
πρέπει να προσεγγίζει τη σύνθεση της λεκίθου και της σταγόνας λιπιδίων, που καλύπτουν 
ικανοποιητικά τις μεταβολικές απαιτήσεις και αντικατοπτρίζουν τις τροφικές απαιτήσεις των 
ατόμων στα στάδια αυτά (Rainuzzo, 1993).   

Οι πρώτες μελέτες για τον προσδιορισμό των τροφικών απαιτήσεων της τσιπούρας στα 
αρχικά στάδια της εκτροφής πραγματοποιήθηκαν από τους Kentouri, et al. (1981), Kentouri, 
(1985), Kentouri and Divanach (1986).  Από τις μελέτες αυτές προσδιορίστηκαν το μέγεθος και το 



  

είδος των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών που μπορούν να αποτελέσουν τροφή των νεαρών ατόμων.  
Καθώς υπό εντατικές συνθήκες εκτροφής, η επιλογή που αφορά στο είδος των ζωοπλαγκτονικών 
οργανισμών είναι περιορισμένη, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον ποιοτικό προσδιορισμό των 
διατροφικών απαιτήσεων των ατόμων.  Μελετήθηκαν κυρίως οι απαιτήσεις των ιχθυονυμφών σε 
λιπαρά οξέα, θέμα που αποτέλεσε αντικείμενο για πληθώρα εργασιών την τελευταία δεκαετία 
(Koven, et al., 1989- Koven, et al., 1990- Sorgeloos and Leger, 1990- Mourente, et al., 1993- 
Sorgeloos, 1993- Perez, et al., 1994).   

Πολλές μελέτες πραγματοποιήθηκαν με στόχο τον προσδιορισμό των προδιαγραφών της 
καταλληλότερης τροφής, οι οποίες οδήγησαν σε μεθοδολογίες εμπλουτισμού των 
ζωοπλαγκτονικών οργανισμών, με χρήση γαλακτωμάτων, ώστε να ικανοποιούνται οι διατροφικές 
απαιτήσεις των εκτρεφόμενων ατόμων (Watanabe, et al., 1983- Kanazawa, 1985- Ben Amotz, et 
al., 1987- Lavens, et al., 1989- Rainuzzo, et al., 1989- Caric, et al., 1993- Dhert and Sorgeloos, 
1995- Lavens, et al., 1995).   

H εκτροφή ιχθυονυμφών τσιπούρας, όμως, είναι μία διαδικασία που εξαρτάται από πολλές 
παραμέτρους.  Πρόσφατες μελέτες, που αφορούσαν στην οντογένεση του πεπτικού συστήματος της 
τσιπούρας (Guyot, et al., 1993- Sarasquete, et al., 1993- Guyot, 1995- Sarasquete, et al., 1995- 
Moyano, et al., 1996), έδειξαν ότι η απορρόφηση των λιπών από την εξωγενή τροφή περιορίζεται 
από την ανάπτυξη των πεπτικών ενζύμων, ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες της εξωγενούς θρέψης.  Ο 
εμπλουτισμός επομένως των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών με λίπη δεν αποτελεί το μοναδικό 
παράγοντα που καθορίζει την ανάπτυξη και επιβίωση των ατόμων, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της 
εκτροφής.  Τα τελευταία χρόνια, μελέτες αναφέρονται στο ρόλο των ελεύθερων αμινοξέων σαν 
πηγή ενέργειας κατά τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια των ψαριών και στην αναγκαιότητα να 
συμπεριληφθούν στη δίαιτα εκτρεφόμενων ατόμων (Roennestad and Fyhn, 1993). 

Η ανάπτυξη των ιχθυονυμφών την περίοδο που εξαρτώνται από τα ενδογενή τους 
αποθέματα έχει αποδειχθεί να επηρεάζεται άμεσα από τη διατροφή των γεννητόρων.  Η διαπίστωση 
αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση μελετών που οδήγησαν στην ανάπτυξη κατάλληλης 
δίαιτας για τη βελτίωσή της ποιότητας των αυγών και των ιχθυονυμφών (Mourente and Odriozola, 
1990- Fernandez-Palacios, et al., 1995- Sargent, 1995- Tandler, et al., 1995). Έχει μελετηθεί, 
επίσης, η δυνατότητα αντικατάστασης των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών και η χορήγηση στις 
ιχθυονύμφες τσιπούρας αδρανούς δίαιτας από την αρχή της εξωγενούς θρέψης (Kolkovski, et al., 
1993- Sahli, et al., 1994- Yufera, et al., 1995).  Τα αποτελέσματα όμως παραμένουν σε ερευνητική 
κλίμακα χωρίς εμπορική εφαρμογή. 

Επιπλέον, πειραματικά αποτελέσματα, έδειξαν ότι το μέσο εκτροφής επηρεάζει σημαντικά 
τα αποτελέσματα που αφορούν στην ανάπτυξη και επιβίωση των εκτρεφόμενων ατόμων.  
Συγκεκριμένα, προσθήκη γλυκόζης στο νερό των δεξαμενών εκτροφής έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της περιεκτικότητας του συκωτιού σε γλυκογόνο ενισχύοντας έτσι την ικανότητα 
επιβίωσης των ιχθυονυμφών σε συνθήκες έλλειψης τροφής (Diaz, et al., 1994).  Ακόμα, η παρουσία 
φυτοπλαγκτού επηρεάζει θετικά τα αποτελέσματα της εκτροφής (Papandroulakis, et al., 1996-
Divanach, κ.α., 1997- Divanach, et al., 1998).  Ένας ακόμα, παράγοντας που αποδείχθηκε, από 
μελέτες για άλλα είδη, να επηρεάζει την πορεία της εκτροφής, κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια 
των ατόμων, είναι η σύνθεση και η σταθερότητα του βακτηριοπληθυσμού των δεξαμενών 
εκτροφής (Skjermo and Vadstein, 1993- Kennedy, et al., 1998).  Ο τρόπος όμως που οι παράμετροι 
αυτοί δρουν στην ανάπτυξη και επιβίωση των εκτρεφόμενων πληθυσμών δεν είναι πλήρως γνωστός 
ούτε και οι πιθανές συσχετίσεις τους. 

Η μελέτη που αφορά στον ποσοτικό προσδιορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων της 
τσιπούρας στα πρώτα στάδια, σε αντίθεση με την αντίστοιχη για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
τροφής, είναι περιορισμένη, παρά το ότι η ανάπτυξη και η επιβίωση ενός πληθυσμού καθορίζονται 
από αυτές.   



  

Οι ποσοτικές απαιτήσεις ατόμων τσιπούρας στα πρώτα στάδια μελετήθηκαν από την 
Kentouri, (1985) σε συνθήκες εκτατικής εκτροφής και προσδιορίστηκε ο ρυθμός κατανάλωσης 
ζωοπλαγκτονικών οργανισμών.  Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η κατανάλωση 
εξαρτάται από το είδος και τη διαθεσιμότητα της τροφής, το μέγεθος και την κατάσταση του 
ατόμου, καθώς και το περιβάλλον της εκτροφής.  Οι Tandler and Mason (1984) νωρίτερα είχαν 
επίσης μελετήσει το ρυθμό κατανάλωσης τροχοζώων από ιχθυονύμφες τσιπούρας σε εργαστηριακή 
κλίμακα, σε σχέση με τη συγκέντρωση της τροφής.  Με βάση τα αποτελέσματά τους κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι για να ικανοποιηθούν οι τροφικές απαιτήσεις των εκτρεφόμενων ατόμων η 
συγκέντρωση των τροχοζώων στη δεξαμενή εκτροφής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλή (περίπου 
40 άτομα ml-1).  Η Ounais Guschemann (1989) μελέτησε το ρυθμό κατανάλωσης ζωοπλαγκτονικών 
οργανισμών από ιχθυονύμφες εκτρεφόμενες κάτω από εντατικές συνθήκες, όχι όμως για όλη τη 
διάρκεια της εκτροφής.  Ακόμα, οι Yufera, et al., (1993a) υπολόγισαν το ρυθμό κατανάλωσης 
τροχοζώων από ιχθυονύμφες ηλικίας 5 και 15 ημερών μετά την εκκόλαψη.  Οι Yufera, et al., 
(1995) τέλος, μελέτησαν την κατανάλωση ατόμων που εκτρέφονταν με ξηρή τροφή.   

Όμως η συνεχής εξέλιξη των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών εκτροφής και η βελτίωση των 
μεθόδων εμπλουτισμού των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών, παράγοντες που επηρεάζουν τις 
ποσοτικές απαιτήσεις των ιχθυονυμφών, επιβάλουν την συνεχή προσαρμογή των αποτελεσμάτων 
αυτών ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή τους σε παραγωγικά εκκολαπτήρια. 

 



  

1.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Η μεταβολή στο χρόνο ενός βιολογικού συστήματος εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των πληθυσμών και του περιβάλλοντός τους, καθώς και από το ρυθμό που πραγματοποιούνται 
αλλαγές στη δομή του.  Η προσομοίωση (modeling) της εξέλιξης ενός βιολογικού συστήματος 
ξεκίνησε από την ανάγκη να απαντηθούν ερωτήματα όπως για παράδειγμα, ο τρόπος αλλαγής του 
στο χρόνο και ο ρυθμός αύξησης, αναπαραγωγής και θνησιμότητας των διαφόρων οργανισμών που 
το αποτελούν.   

H προσομοίωση ενός βιολογικού συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με μαθηματικά 
μοντέλα που κατατάσσονται σε δύο γενικές κατηγορίες, τα «τακτικά» και τα «στρατηγικά».  Κάθε 
μοντέλο είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ της γενικότητας και της απλότητας από τη μιά πλευρά και 
της βιολογικής ακρίβειας από την άλλη.  Όσο περισσότερη λεπτομέρεια περιλαμβάνει ένα μοντέλο 
τόσο πιο περίπλοκο και εξειδικευμένο γίνεται.  Αν ένα μοντέλο στοχεύει στην ακριβή περιγραφή 
και πρόβλεψη ενός βιολογικού συστήματος, απαιτεί λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών.  
Τέτοιας μορφής μοντέλα, ονομάζονται «τακτικά» και αναπτύσσονται για κάθε εξεταζόμενο 
σύστημα.  Από την άλλη μεριά αν ο στόχος του μοντέλου είναι κυρίως η ποιοτική περιγραφή και 
πρόβλεψη των χαρακτηριστικών του συστήματος και όχι η ποσοτική, τότε αναφέρεται σαν 
«στρατηγικό» μοντέλο και χαρακτηρίζεται από απλότητα και γενικότητα (Bulmer, 1994). 

Η προσομοίωση της εξέλιξης ενός συστήματος γίνεται με τη μελέτη των αλλαγών του στο 
χρόνο, χρησιμοποιώντας μαθηματικές εξισώσεις, στοχεύοντας στην πρόβλεψη της μελλοντικής του 
κατάστασης (Gurney and Nisbet, 1998).  H περιγραφή του συστήματος μπορεί να είναι είτε 
προσδιοριστική (deterministic) είτε πιθανοκρατική (stochastic).  Στην πρώτη περίπτωση της 
προσδιοριστικής προσέγγισης, η γνώση της εκάστοτε κατάστασης του συστήματος οδηγεί σε 
μονοσήμαντες προβλέψεις για τη μελλοντική του εξέλιξη.  Στη δεύτερη περίπτωση της 
πιθανοκρατικής περιγραφής, η εξέλιξη του συστήματος δεν είναι μονοσήμαντη αλλά ορίζεται σε 
ένα εύρος τιμών, ως αποτέλεσμα τυχαίων δράσεων, με βάση τη στοχαστική θεώρηση (Pimm, 
1984).  Η πρόβλεψη της εξέλιξης προκύπτει ως αποτέλεσμα υπολογισμού πιθανοτήτων για τις 
μελλοντικές καταστάσεις (Sakamoto and Tsuda, 1983- O’Neill, et al., 1989- Schnute and Richards, 
1990- Horwood, 1993- Takizawa, et al., 1996a).   

Σημαντική παράμετρος στη μελέτη βιολογικών συστημάτων είναι η περιγραφή των 
ενεργειακών σχέσεων σε αυτά (Pianka, 1983).  Ο προσδιορισμός των ενεργειακών σχέσεων μπορεί 
να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο κυττάρου, ατόμου, πληθυσμού ή συστήματος (Zonneveld, 1992).  
O τρόπος που η ενέργεια (βιοενέργεια) μεταφέρεται - ρέει μεταξύ των διαφόρων επιπέδων του 
συστήματος καθορίζει βασικά χαρακτηριστικά του, όπως το μέγεθος των πληθυσμών και των 
ατόμων που το αποτελούν.  Η ενέργεια μπορεί να περιγραφεί ως βιομάζα, συνολικός άνθρακας, 
κλπ. 

Σε θαλάσσια συστήματα η προσομοίωση της βιοενεργειακής ροής εφαρμόστηκε για τη 
μελέτη της δομής τροφικών πλεγμάτων και οικοσυστημάτων, καθώς και για τη διαχείριση 
ιχθυοαποθέματων, (Rice, et al., 1983- Sale, 1984- Edelstein-Keshet, 1988- Hansen, et al., 1993).  
Πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να εκτιμηθεί η δυναμική των αλληλεπιδράσεων 
τύπου θηρευτή - θηράματος, ο ρυθμός ανακύκλωσης θρεπτικών υλικών σε τροφικές αλυσίδες, 
καθώς και οι τροφικές απαιτήσεις σε ατομικό ή πληθυσμιακό επίπεδο (Ursin, 1967- Kitchel, et al., 
1977- Paloheimo, et al., 1982- Vanni, et al., 1990- Nisbet, et al., 1991- Van der Meeren, 1991b- 
Kitchel, et al., 1994- Bhaud, et al., 1995- Rudstam, et al., 1995).   

Στην προσπάθεια κατανόησης των μηχανισμών ανάπτυξης και επιβίωσης πληθυσμών στο 
φυσικό περιβάλλον, οι βιοενεργειακές απαιτήσεις στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια των ψαριών 
έχουν μελετηθεί για πολλά είδη (Houde and Zastrow, 1993, ανασκόπηση για 22 είδη).  Οι μελέτες 



  

αυτές για τον προσδιορισμό του ενεργειακού ισοζυγίου των ατόμων βασίζονται στον πρώτο νόμο 
της θερμοδυναμικής για τη διατήρηση της ενέργειας προϋποθέτοντας ότι το εξεταζόμενο σύστημα 
(άτομο ή πληθυσμός) βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση ή είναι πολύ κοντά σε αυτήν (Wiens, 
1984).  Ο υπολογισμός της ενεργειακής ροής, σε ατομικό επίπεδο, στηρίζεται σε εργαστηριακές 
μετρήσεις της ποσότητας του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα, της κατανάλωσης οξυγόνου 
και της ποσότητας της παραγόμενης, λόγω των απεκκρίσεων, αμμωνίας (Houde and Schekter, 
1983- Houde, 1996).   

Οι βιοενεργειακές απαιτήσεις στα αρχικά στάδια της ζωής των ψαριών έχουν μελετηθεί 
και σε εκτρεφόμενα είδη, όπως το Solea solea, (Linneaus, 1758), (Day, et al., 1996), και το 
Sciaenops oscellatus (Linnaeus, 1766), (Torres, et al., 1996).  Επίσης, για τον προσδιορισμό του 
ενεργειακού ισοζυγίου έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες καθορισμού των ενεργειακών πηγών κατά 
τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια για το Gadus morhua (Linnaeus, 1758), (Fin, et al., 1995), το 
Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758), (Roennestad, et al., 1993), και το Scophthalmus 
maximus (Linnaeus, 1758), (Roennestad, et al., 1992).  Για την τσιπούρα, οι Quantz and Tandler 
(1984), μελέτησαν το ρυθμό κατανάλωσης οξυγόνου των ιχθυονυμφών σε συνθήκες εκτροφής.  
Πρόσφατα, οι Roennestad, et al., (1994) εστίασαν τη μελέτη τους στον αναλυτικό προσδιορισμό 
των πηγών ενέργειας κατά την περίοδο της οργανογένεσης και κατά τις πρώτες ημέρες μετά την 
εκκόλαψη, περίοδο που τα άτομα θρέφονται από τα λεκιθικά τους αποθέματα. 

Η προϋπόθεση που επιβάλει η παραπάνω προσέγγιση μελέτης για την ύπαρξη του 
συστήματος σε σταθερή κατάσταση, συνθήκη που δεν ισχύει σχεδόν ποτέ για φυσικά συστήματα, 
οδήγησε την τελευταία δεκαετία στην ανάπτυξη μίας διαφορετικής θεώρησης για τον υπολογισμό 
του ενεργειακού ισοζυγίου των ατόμων.  Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, η κατανομή της ενέργειας 
από το άτομο για τη συντήρηση την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή του, γίνεται με δυναμικό 
τρόπο διαφοροποιούμενη ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.  Η προσέγγιση 
βασίζεται, όχι τόσο σε άμεσες πειραματικές μετρήσεις αλλά, στην περιγραφή των βιολογικών 
μηχανισμών που εμπλέκονται στην πρόσληψη της ενέργειας και στον τρόπο κατανομής της στις 
διάφορες λειτουργίες του ατόμου (Hallam, et al., 1990- Mc Cauley, et al., 1990- Ross and Nisbet, 
1990- Κοοijman, 1993- Nisbet, et al., 1996- Hallam and Lika, 1997).  Μοντέλα δυναμικού 
ενεργειακού ισοζυγίου, χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της ενεργειακής ροής σε ατομικό 
επίπεδο, ενώ εφαρμόζονται και για την ανάπτυξη πληθυσμιακών μοντέλων βασισμένα στα 
φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων (de Ross, 1997- Nisbet, et al., 1997- Kooijman, et al., 
1999).   

 
1.2.1 Εφαρμογές της προσομοίωσης βιολογικών συστημάτων στην 

υδατοκαλλιέργεια 
 

Η προσομοίωση της ανάπτυξης και του ρυθμού κατανάλωσης τροφής των ιχθυονυμφών, στα 
πρώτα αναπτυξιακά στάδια, είναι σημαντική προκειμένου να κατανοηθούν οι βιολογικοί 
μηχανισμοί αφ’ ενός και να αναπτυχθούν ικανοποιητικές μεθοδολογίες εκτροφής αφ’ ετέρου.  Τα 
αποτελέσματα τέτοιων μελετών, και κυρίως αυτά που σχετίζονται με τις τροφικές απαιτήσεις των 
ατόμων, εφαρμόζονται στην ιχθυοκαλλιέργεια.  Στη διαδικασία εκτροφής σημαντικό ρόλο για την 
επιτυχία της έχουν η γνώση των τροφικών απαιτήσεων των ατόμων και η ικανοποίηση τους με 
κατάλληλες μεθοδολογίες χορήγησης της τροφής (Takizawa, et al., 1996b- Day, et al., 1996).   

Συστήματα διαχείρισης και κυρίως χορήγησης της τροφής έχουν αναπτυχθεί για την 
εκτροφή ατόμων μεγάλου μεγέθους.  Τα συστήματα αυτά, βασισμένα σε μοντέλα (Klein-Breteler 
and Laan, 1993- Kadri and Blyth, 1997- Cho and Bureau, 1998) ή πίνακες κατανάλωσης, (Arnason, 
et al., 1995) χρησιμοποιούνται σε βιομηχανική κλίμακα.  Η αποδοτικότητα τους όμως δέχεται 



  

κριτική καθώς δεν μπορούν να ελέγξουν τη διατροφική συμπεριφορά των εκτρεφομένων ατόμων 
με αποτέλεσμα άλλοτε οι χορηγούμενες ποσότητες να υπερβαίνουν και άλλοτε να υπολείπονται 
των απαιτήσεών τους.  Έχει αποδειχθεί ότι μόνο συστήματα αυτοδιατροφής, που δίνουν τη 
δυνατότητα ελέγχου της συμπεριφοράς των πληθυσμών, είναι αποτελεσματικά (Πασπάτης, M., 
1992- Sorgeloos and Sweetman, 1993- Anthouard, et al., 1994- Πασπάτης, κ. α., 1998- Paspatis, et 
al., 1999). 

Για την εντατική εκτροφή των πρώτων αναπτυξιακών σταδίων της τσιπούρας, διαδικασία 
δύσκολη και ανθρωποεξαρτώμενη, αναπτύχθηκε πρόσφατα σύστημα αυτοματοποιημένης 
χορήγησης τροφής με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Παπανδρουλάκης, κ. α., 1998).  Η 
λειτουργία του βασίζεται στη χορήγηση τροφής σε ποσότητες που καθορίζονται από πίνακες 
κατανάλωσης.  Η εφαρμογή του συστήματος, σε πιλοτικές συνθήκες εκτροφής, οδήγησε σε 
καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην κατά μήκος αύξηση και επιβίωση των ιχθυονυμφών, με 
παράλληλη μείωση της απαιτούμενης ανθρωποδύναμης.  Παρατηρήθηκαν όμως δυσλειτουργίες σε 
περιπτώσεις που ο εκτρεφόμενος πληθυσμός παρουσίαζε προβλήματα (π.χ. αυξημένη θνησιμότητα 
στα αρχικά στάδια) και η εκτροφή δεν μπορούσε να εξελιχθεί σύμφωνα με τα θεωρητικά 
αναμενόμενα. 

Καθώς συστήματα αυτοδιατροφής δεν είναι διαθέσιμα για τα αρχικά στάδια των ατόμων, 
είναι φανερό ότι ακόμα και όταν είναι γνωστές οι ημερήσιες απαιτήσεις σε τροφή, η εφαρμογή σε 
πραγματικές συνθήκες εκτροφής δεν είναι απαραίτητα εφικτή.  Οι εκτρεφόμενοι πληθυσμοί δεν 
εξελίσσονται πάντα με τον ίδιο τρόπο, αλλά επηρεάζονται από παραμέτρους που εξαρτώνται από 
τη συμπεριφορά των ατόμων, το περιβάλλον, τη μεθοδολογία της εκτροφής αλλά και 
ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.  Επομένως, η πρόβλεψη της εξέλιξης τέτοιων βιολογικών 
συστημάτων είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί πολυπαραμετρικούς τρόπους προσομοίωσης μεγάλης 
ακρίβειας.   

 
1.2.2 Προσομοίωση και έλεγχος της λειτουργίας πολυπαραμετρικών 

συστημάτων  
 

Η προσομοίωση της λειτουργίας συστημάτων πραγματοποιείται όπως αναφέρθηκε, με ανάπτυξη 
μαθηματικών μοντέλων.  Σε πολλές περιπτώσεις όμως η πολυπλοκότητα και η πληθώρα 
παραμέτρων που καθορίζουν την εξέλιξη ενός συστήματος δεν επιτρέπουν την πλήρη περιγραφή 
του με την ακρίβεια που απαιτείται από το μαθηματικό φορμαλισμό (Ruggeri and Sassi, 1997).  Τα 
τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας αρχές των ασαφών συνόλων, η εξέλιξη διαφόρων συστημάτων 
περιγράφεται μελετώντας τη διαθέσιμη πληροφορία που μπορεί να αποτελείται από ατελή ή 
αόριστα δεδομένα και που μπορεί να συμπεριλάβει την ανθρώπινη εμπειρία (Kosko, 1997).  Η 
εφαρμογή της θεωρίας αυτής οδήγησε στην περιγραφή οικολογικών συστημάτων (Bezdek, 1987), 
και στην ανάπτυξη βιομηχανικών εφαρμογών κυρίως σε θέματα ελέγχου διαδικασιών, συστημάτων 
και μηχανών που η εξέλιξη τους δεν μπορεί να περιγραφεί πλήρως από μαθηματικές εξισώσεις.  Ο 
έλεγχος της διαδικασίας πραγματοποιείται με χρήση μικρο-υπολογιστών (Kril, et al., 1997) που 
ελέγχουν και προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. 

Η θεωρία των ασαφών συνόλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην παραγωγική 
διαδικασία της ιχθυοκαλλιέργειας και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη μεθοδολογιών ελέγχου 
ταΐσματος. Στόχος του ελέγχου είναι η συνεχής προσαρμογή των θεωρητικά απαιτούμενων, για την 
εκτροφή, ποσοτήτων τροφής ανάλογα με την εξέλιξη του συγκεκριμένου κάθε φορά πληθυσμού 
ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή ικανοποίηση των βιοενεργειακών του απαιτήσεων. 

 
 



  

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εξέλιξη της κατανάλωσης και της ικανότητας 
αφομοίωσης τροφής των ιχθυονυμφών τσιπούρας κατά τα πρώτα αναπτυξιακά τους στάδια, καθώς 
και των παραμέτρων που την επηρεάζουν με έμφαση σε αυτούς που επιδρούν στη διαθεσιμότητα 
της τροφής. Στόχος της μελέτης είναι ο ποσοτικός προσδιορισμός των τροφικών απαιτήσεων των 
ιχθυονυμφών για βέλτιστη ανάπτυξη και επιβίωση σε συνθήκες εντατικής εκτροφής και η καλύτερη 
κατανόηση των εμπλεκόμενων βιολογικών μηχανισμών.  Η μελέτη των πρώτων αναπτυξιακών 
σταδίων της τσιπούρας, όπως είναι φανερό από τα όσα προαναφέρθηκαν, δεν είναι κάτι νέο.  Η 
εξέλιξη όμως των τεχνολογιών εκτροφής (Divanach, κ.α., 1997) και η ποιοτική διαφοροποίηση της 
χορηγούμενης τροφής επιτρέπει την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.  Ο προσδιορισμός των 
τροφικών απαιτήσεων έγινε με δύο τρόπους.   

Η πρώτη προσέγγιση βασίστηκε στην μέτρηση της κατανάλωσης, κατά την διάρκεια 
πειραμάτων εκτροφής στα οποία εξετάστηκαν τρεις παράμετροι που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα 
της τροφής: Η διάρκεια της φωτεινής φάσης της ημέρας, η ποιότητα του μέσου εκτροφής και η 
συχνότητα χορήγησης της τροφής.   

Η επιλογή των συγκεκριμένων παραμέτρων ως σημαντικών, που επηρεάζουν τη 
διαθεσιμότητα της τροφής έγινε για τους ακόλουθους λόγους:  

 Οι ιχθυονύμφες τσιπούρας έχουν χαρακτηριστεί ως οπτικοί θηρευτές (Kentouri, 1985- 
Tandler and Helps, 1985- Chatain and Ounais-Guschemann, 1991) και επομένως, η 
διάρκεια της φωτεινής φάσης συνδέεται άμεσα με το χρόνο που οι ιχθυονύμφες 
μπορούν να θηρεύουν.   

 Το μέσο εκτροφής και ιδιαίτερα η παρουσία ή απουσία φυτοπλαγκτού, είναι πιθανόν 
να επηρεάζει ποσοτικά και ποιοτικά τους ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς που 
χρησιμοποιούνται στην εκτροφή (Scott and Baynes, 1978- Tamaru, et al., 1993).   

 Τέλος η συχνότητα χορήγησης της τροφής στις δεξαμενές εκτροφής καθορίζει τους 
ζωοπλαγκτονικούς πληθυσμούς που είναι διαθέσιμοι στις ιχθυονύμφες. 

Η πραγματοποίηση της εκτροφής παρουσία και απουσία φυτοπλαγκτού στο μέσο 
εκτροφής, προσφέρει, επιπλέον, τη δυνατότητα συγκρίσεως των αποτελεσμάτων και διερεύνησης 
πιθανής συνεισφοράς του στην ανάπτυξη και επιβίωση των ιχθυονυμφών. 

Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των πειραμάτων εκτροφής παρουσιάζονται και 
συζητούνται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. 

Η δεύτερη προσέγγιση βασίστηκε στην προσομοίωση της ανάπτυξης των ατόμων και της 
κατανάλωσης τροφής με βιοενεργειακά μοντέλα.  Η ροή της βιοενέργειας μελετήθηκε με δύο 
τρόπους:  

 Σε πληθυσμιακό επίπεδο, περιγράφηκε η δυναμική, τύπου θηρευτή – θηράματος, των 
πληθυσμών των ιχθυονυμφών και των πλαγκτονικών οργανισμών κατά την εκτροφή.   

 Σε ατομικό επίπεδο, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο δυναμικού ενεργειακού ισοζυγίου, που 
περιγράφει την ανάπτυξη και την κατανάλωση βασισμένο στους μηχανισμούς 
πρόσληψης και χρησιμοποίησης της ενέργειας. 

Τέλος, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν στην προσομοίωση της 
διαδικασίας εκτροφής για την υλοποίηση ενός ελεγκτή χορήγησης της τροφής (ζωντανά 
θηράματα), που παρακολουθεί και προσαρμόζει τη χορηγούμενη τροφή στις απαιτήσεις του 
εκτρεφόμενου πληθυσμού, με αρχές της ασαφούς ανάλυσης. 

Τα μοντέλα προσομοίωσης και ο ελεγκτής χορήγησης τροφής παρουσιάζονται στο τρίτο 
κεφάλαιο της μελέτης.  Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα πειραματικά. 
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Επίδραση της Μεθοδολογίας Εκτροφής στον Ρυθμό Κατανάλωσης 
Τροφής, στην Ανάπτυξη και στην Επιβίωση των Ατόμων 



  

2.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στόχευαν: (α) στον ποσοτικό προσδιορισμό των τροφικών 
απαιτήσεων των ιχθυονυμφών της τσιπούρας, κατά τα πρώτα στάδια της ζωής τους σε συνθήκες 
εκτροφής και (β) στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα της τροφής 
για τις ιχθυονύμφες.  Οι κύριες μεταβλητές που θεωρήθηκε ότι επηρεάζουν την διαθεσιμότητα της 
τροφής είναι όπως προαναφέρθηκε: (α) ο χρόνος που οι ιχθυονύμφες μπορούν να θηρεύουν, 
δηλαδή η διάρκεια της φωτεινής φάσης της ημέρας, (β) η συμπεριφορά της τροφής 
(ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί) ανάλογα με το περιβάλλον που δημιουργείται στις δεξαμενές 
εκτροφής από την παρουσία ή όχι φυτοπλαγκτού, και (γ) η συχνότητα χορήγησης της τροφής. 

Πραγματοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό τέσσερα πειράματα εκτροφής ιχθυονυμφών.   
 Το πρώτο απέβλεπε στον έλεγχο και την τυποποίηση της μεθοδολογίας εκτροφής. 
 Το δεύτερο πραγματοποιήθηκε με στόχο να μελετηθεί η επίδραση της διάρκειας της 
φωτεινής φάσης στην ανάπτυξη και επιβίωση των ατόμων με συγκριτική δοκιμή  
τεσσάρων συνθηκών φωτοφάσης: 08L:16D, 12L:12D, 18L:06D και 24L:00D. 

 Το τρίτο στόχευε στην μελέτη του ρόλου του φυτοπλαγκτού κατά την εκτροφή στις 
προαναφερθείσες συνθήκες φωτοφάσης.   

 Στο τέταρτο κατά σειρά πείραμα η μελέτη επικεντρώθηκε στην συχνότητα χορήγησης της 
τροφής κατά την εκτροφή σε συνθήκες συνεχούς φωτισμού. 

Ένα πέμπτο πείραμα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να μελετηθεί η χρονική μεταβολή ενός 
πληθυσμού τροχοζώων απουσία ιχθυονυμφών με παρουσία ή απουσία φυτοπλαγκτού.  Το ίδιο 
πείραμα πραγματοποιήθηκε και για ένα πληθυσμό φυτοπλαγκτού. 

 
2.1.1 Πειραματικές συνθήκες 
 
2.1.1.1 Σύστημα εκτροφής 

 
Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο εντατικό εκκολαπτήριο του Τμήματος 

Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.) σε πιλοτικής 
κλίμακας εγκαταστάσεις.  Στο σύστημα εκτροφής που χρησιμοποιήθηκε διεξήχθησαν όλα τα 
στάδια της εκτροφής, από την εμβρυογένεση και την εκκόλαψη έως και το νυμφικό πλαγκτονοφάγο 
στάδιο.  Έχει αποδειχθεί ότι η κλίμακα πραγματοποίησης του πειράματος είναι δυνατόν να 
επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα (Barnabe, 1976- Papandroulakis, et al., 1996). Η επιλογή 
των, συγκεκριμένης κλίμακας, εγκαταστάσεων δικαιολογείται καθώς ο προσδιορισμός των 
τροφικών απαιτήσεων έγινε με στόχο την πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε παραγωγική 
κλίμακα. 

Το σύστημα αποτελούνταν από 2 ή 3 δεξαμενές εκτροφής 500 l οι οποίες ήταν 
συνδεδεμένες με ένα βιολογικό φίλτρο 1 m3 (Eικόνα 2.1).  Οι δεξαμενές ήταν κυλινδροκωνικές και 
το εσωτερικό τους ήταν χρώματος μαύρου mat για την αποφυγή προβλημάτων συμπεριφοράς των 
ιχθυονυμφών που συνδέονται με το φαινόμενο των «τοιχωμάτων» (Ounais Guschemann, 1989).  Η 
είσοδος του νερού στις δεξαμενές γίνονταν από τον πυθμένα τους, δημιουργώντας ένα ελαφρύ 
ανοδικό ρεύμα, ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής κίνηση του νερού και να μην δημιουργούνται 
νεκρές περιοχές όπου θα μπορούσαν να παγιδευτούν οι ιχθυονύμφες.  Η απορροή γίνονταν από τη 
στήλη του νερού στο κέντρο της δεξαμενής μέσω μίας, βυθιζόμενης στα 70 cm, εξόδου που 
καλύπτονταν από δίχτυ 350 μm. 
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Εικόνα 2.1. Σύστημα εκτροφής.  Διακρίνονται οι δεξαμενές εκτροφής (1), το βιολογικό φίλτρο (2) και οι 
ταΐστρες συνεχούς λειτουργίας (3). 
 
Το υπόστρωμα του βιολογικού φίλτρου αποτελούνταν από φύλλα πολυαιθυλενίου 

(Azpiroz Lasarte, et al., 1995).  Η κυκλοφορία του νερού γίνονταν από τον πυθμένα του φίλτρου 
προς τα πάνω από όπου το νερό διανέμονταν στις δεξαμενές εκτροφής. 

Σε κάθε δεξαμενή εκτροφής υπήρχε συμπληρωματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν 
ανάλογα με το στάδιο της εκτροφής και ανάλογα με τις εξεταζόμενες συνθήκες.  Αυτός ο 
εξοπλισμός αποτελούνταν από σύστημα φωτισμού, παροχή αέρα, ταΐστρα συνεχούς λειτουργίας για 
τη χορήγηση ζωοπλαγκτονικών οργανισμών, και κάλυμμα που εμπόδιζε την είσοδο φωτός από τον 
περιβάλλοντα χώρο.  Σε κάθε δεξαμενή είχε επίσης τοποθετηθεί ένα σύστημα (συλλέκτης) 
απομάκρυνσης του επιφανειακού στρώματος λιπών που δημιουργείται στην επιφάνεια του νερού 
από τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με τα οποία εμπλουτίζονται οι ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί και 
τα οποία είναι δύσκολο να απομακρυνθούν ολοκληρωτικά πριν την χορήγηση στις ιχθυονύμφες.  
Το στρώμα αυτό εμποδίζει τις ιχθυονύμφες να πληρώσουν την νηκτική τους κύστη με αέρα 
(Chatain and Ounais Guschemann, 1991).  Ο συλλέκτης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 
μελέτη (Εικόνα 2.2) λειτουργούσε με αέρα, ο οποίος δημιουργούσε ένα επιφανειακό ρεύμα που 
μετέφερε το λιπαρό στρώμα, παγιδεύοντάς το με αυτόν τον τρόπο, σε μία κλειστή περιοχή από 
όπου και απομακρυνόταν στην συνέχεια.   

 

 
Εικόνα 2.2 Συλλέκτης επιφανειακού στρώματος λιπών.   

 
2.1.1.2.1 Συνθήκες εκτροφής 

 



  

2.1.1.2.2 Νερό 
 

Για όλα τα πειράματα εκτροφής ιχθυονυμφών χρησιμοποιήθηκε θαλασσινό νερό με αλατότητα 40 
psu.  Πριν από την είσοδο του στα συστήματα εκτροφής φιλτραριζόταν μηχανικά σε φίλτρα άμμου 
διαπερατότητας 20 μικρών.  Μετά την πλήρωσή τους με νερό τα συστήματα παρέμεναν χωρίς 
περαιτέρω ανανέωση μέχρι το τέλος της εκτροφής.  Η κυκλοφορία του νερού στα συστήματα 
εκτροφής γίνονταν με δύο τρόπους, ανάλογα με το στάδιο της εκτροφής.   

Στη διάρκεια της εμβρυογένεσης, της εκκόλαψης των αβγών και κατά τα προ-νυμφικά 
στάδια η κυκλοφορία του νερού γίνονταν μέσω του βιολογικού φίλτρου με τη βοήθεια μιάς 
φυγοκεντρικής αντλίας.  Ο ρυθμός κυκλοφορίας ήταν περίπου 150 – 200 l την ώρα ανά δεξαμενή 
(30-40% του όγκου της δεξαμενής).  Με την κυκλοφορία αυτή απομακρύνονταν τα προϊόντα της 
εκκόλαψης (λίπη, πρωτεΐνες, κλπ) που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περιβάλλον κατάλληλο 
για την ανάπτυξη βακτηρίων.   

Μετά την πρώτη διανομή τροφής, η κυκλοφορία του νερού πραγματοποιούνταν αυτόνομα 
για κάθε δεξαμενή με τη βοήθεια μίας αντλίας air-lift.  Το βιολογικό φίλτρο λειτουργούσε σαν μία 
αποθήκη νερού άριστης ποιότητας.  Ο λόγος της ανακύκλωσης αλλά μη ανανέωσης του νερού της 
δεξαμενής ήταν η διατήρηση της συνεχούς κίνησής του και η ταυτόχρονη αποφυγή αλλαγών στο 
μέσο εκτροφής.  Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνονταν μείωση των απωλειών 
ζωοπλαγκτονικών οργανισμών που θα επηρέαζαν αρνητικά τη διαθεσιμότητα τροφής στις 
ιχθυονύμφες.  Ο ρυθμός ανακύκλωσης, ξεκινώντας από 10-15% του όγκου της δεξαμενής την ώρα 
την πρώτη μέρα χορήγησης τροφής, αυξανόταν σταδιακά μετά τη 10η μέρα μέχρι περίπου 30% την 
ώρα στο τέλος της πειραματικής περιόδου.  Κυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μέσω των 
βιολογικών φίλτρων (ανανέωση του νερού των δεξαμενών) πραγματοποιούνταν όταν οι 
συγκεντρώσεις αμμωνίας και νιτρωδών το επέβαλλαν, περίπου μετά τη 15η μέρα της εκτροφής.  Ο 
ρυθμός της ανανέωσης του νερού των δεξαμενών, από το αποθηκευμένο νερό στα βιολογικά 
φίλτρα, δεν ξεπερνούσε τα 150 – 250 λίτρα ημερησίως. 

Η θερμοκρασία του νερού, η τιμή του διαλυτού οξυγόνου, η τιμή του pH, καθώς και οι 
συγκεντρώσεις αμμωνίας και νιτρωδών ελέγχονταν περιοδικά κατά τη διάρκεια της εκτροφής.   

Η θερμορύθμιση που υπήρχε στο θάλαμο καθόριζε τη θερμοκρασία του νερού των 
δεξαμενών εκτροφής.  Κατά τη διάρκεια της εκκόλαψης και των προ-νυμφικών σταδίων η 
θερμοκρασία διατηρήθηκε στους 17,5 ± 1,0 oC.  Μετά την πρώτη χορήγηση τροφής στις 
ιχθυονύμφες αυξήθηκε στους 19,5 ± 1,0 oC καθώς αυτά τα όρια θεωρούνται βέλτιστα για την 
τσιπούρα (Divanach, 1985- Polo, et al., 1991).  Ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνονταν σε 
καθημερινή βάση με ηλεκτρονικό αισθητήρα (WTW) ακρίβειας 0,1 oC. 

O έλεγχος του διαλυμένου οξυγόνου, και της τιμής του pH γίνονταν καθημερινά, μετά την 
τελευταία χορήγηση τροφής, με ηλεκτρονικούς αισθητήρες (WTW) ακρίβειας ενός δεκαδικού 
ψηφίου.  Τo εύρος τιμών στα οποία κυμάνθηκαν κατά την εκτροφή ήταν από 6,5 έως 7,2 mg l-1 για 
το διαλυτό οξυγόνο και από 7,7 έως 8,2 για το pH.   

Η μέτρηση της ιοντικής και μοριακής αμμωνίας γίνονταν δύο φορές την εβδομάδα με 
ειδική συσκευή (Moschou, et al., 1998).  Οι συγκεντρώσεις κυμάνθηκαν για την μοριακή αμμωνία 
από 0,01 έως 0,10 mg l-1 ενώ για την ιοντική από 0,10 έως 2,10 mg l-1.  Η μέτρηση της 
συγκέντρωσης των νιτρωδών ιόντων γίνονταν επίσης δύο φορές την εβδομάδα με τη 
φασματοφωτομετρική μέθοδο της Merck KgaA (Spectroquant) και οι αναλύσεις έγιναν σε 
φασματοφωτόμετρο Ultrospel III (Pharmacia LKB Biochrom Ltd.).  Οι τιμές της κυμάνθηκαν από 
0,1 έως 2,3 mg l-1.  Η παρουσία του βιολογικού φίλτρου και η κυκλοφορία του νερού μέσω αυτού 
δεν επέτρεψαν την αύξηση των τιμών των συγκεντρώσεων των παραπάνω ιόντων. 

 



  

2.1.1.2.3 Φωτισμός 
 

Για το φωτισμό κάθε δεξαμενής εκτροφής είχε τοποθετηθεί, σε ύψος 1 περίπου μέτρου από την 
επιφάνεια του νερού, λαμπτήρας Philips (Par 38 EC Flood 30o, 120 W) που η ένταση του 
ρυθμιζόταν με ροοστάτη και η διάρκεια λειτουργίας του με χρονοδιακόπτη. 

Η ένταση του φωτός άλλαζε ανάλογα με το στάδιο της εκτροφής.  Κατά τη διάρκεια της 
εμβρυογένεσης, της εκκόλαψης και των προνυμφικών σταδίων το σύστημα φωτισμού των 
δεξαμενών δεν ήταν ενεργό.  Στην επιφάνεια του νερού των δεξαμενών όμως η ένταση του φωτός 
ήταν μερικά lux λόγω της διάχυσης από τον περιβάλλοντα χώρο.  Με την πρώτη χορήγηση τροφής 
στις ιχθυονύμφες, η ένταση του φωτός στην επιφάνεια του νερού αυξανόταν σε 500-700 lux 
(Chatain and Ounais-Guschemann, 1991).  Στις δεξαμενές στις οποίες γίνονταν έλεγχος 
φωτοπεριόδου διαφορετικής από 24L:0D, κατά τη σκοτεινή φάση λόγω του καλύμματος που είχε 
τοποθετηθεί η ένταση του φωτός στην επιφάνεια του νερού δεν ξεπερνούσε τα 2 lux.  Η ένταση του 
φωτός μετρήθηκε με Lux Meter LX-101 της Bioblock Scientific ακρίβειας 1 lux. 

 
2.1.1.2.4 Αερισμός 

 
Στις δεξαμενές είχε τοποθετηθεί μία παροχή αέρα και, μέσω ενός ξύλινου διαχυτή γίνονταν η 
χορήγηση σε κεντρικό σημείο του πυθμένα της δεξαμενής.  Ο αέρας διαχέονταν κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να καλύπτει την κεντρική έξοδο νερού των δεξαμενών.  Η παροχή του αέρα κατά την 
διάρκεια της εμβρυογένεσης και του προ-νυμφικού σταδίου ήταν περίπου 150 - 250 ml min-1, ενώ 
κατά την πρώτη μέρα της διατροφής μειώθηκε σε περίπου 50 ml min-1 για να διακοπεί 2 ημέρες 
αργότερα.  Με την χρήση του ξύλινου διαχυτή απετράπη η δημιουργία φυσαλίδων διαμέτρου 
μεγαλύτερης του 1 mm η οποία παρεμποδίζει την κολύμβηση των ιχθυονυμφών (Divanach, et al., 
1994).  Η χορήγηση αέρα στις δεξαμενές εξυπηρετούσε δύο σκοπούς.  Από την μία πλευρά, 
υποβοηθούσε το ανοδικό ρεύμα που δημιουργούσε η κυκλοφορία του νερού, εμποδίζοντας έτσι την 
καταβύθιση των ιχθυονυμφών.  Από την άλλη πλευρά, επειδή η δυνατότητα κολύμβησης των 
ιχθυονυμφών είναι μηδενική μετά την εκκόλαψη και πολύ περιορισμένη στην συνέχεια (Kentouri, 
1985), ο αερισμός δημιουργούσε ένα προστατευτικό πλαίσιο γύρω από την έξοδο της δεξαμενής 
ώστε να αποφεύγεται η προσκόλληση των ιχθυονυμφών στο δίχτυ που την κάλυπτε. 
 
2.1.1.2.4 Πλαγκτονικοί οργανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν  
 
Κατά την εκτέλεση των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν ένας φυτοπλαγκτονικός και δύο 
ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί.  Αυτοί ήταν, το χλωροφύκος Chlorella minutissima (Fott and 
Novakova, 1969), το τροχόζωο Brachionus plicatilis και το βραγχιονόποδο καρκινοειδές Artemia 
sp.   

Ο φυτοπλαγκτονικός οργανισμός απομονώθηκε από τον κόλπο του Ηρακλείου το 1992 και 
έκτοτε καλλιεργείται μαζικά στις εγκαταστάσεις του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. σε σάκους πολυαιθυλενίου των 
200 l, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Sanmartin, et al., (1995).  Χρησιμοποιήθηκε όταν η 
καλλιέργεια των κυττάρων ήταν ακόμα στην εκθετική φάση ανάπτυξης και σε συγκέντρωση 
περίπου 20 - 30 εκατομμύρια κύτταρα ml-1. 

Το τροχόζωο Brachionus plicatilis αποτελεί την κύρια τροφή των ιχθυονυμφών στα αρχικά 
στάδια σε συνθήκες εκτροφής, λόγω της καταλληλότητας μεγέθους (80 –150 μm) καθώς και της 
ευκολίας που παρουσιάζει η εκτροφή του (Lubzens, 1987- Watanabe, et al., 1983).  Στο 
εκκολαπτήριο του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. η εκτροφή των οργανισμών αυτών πραγματοποιείται σε 



  

κυλινδροκωνικές δεξαμενές 2m
3
 (Bengoa, et al., 1995).  Λόγω της ανεπάρκειάς τους σε πρωτεΐνες 

και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (Watanabe, et al., 1983- Dhert, et al., 1998) εμπλουτίζονταν πριν 
από την χορήγησή τους στις ιχθυονύμφες.  Ο εμπλουτισμός γίνονταν με χορήγηση στα τροχόζωα 
φυτοπλαγκτού Chlorella minutissima σε συγκέντρωση 3-4 εκατομμύρια κύτταρα ml-1, καθώς και 
εμπορικών γαλακτωμάτων Selco (INVE Aquaculture SA, Belgium) πλούσιων σε πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα και πρωτεΐνες, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.  Πραγματοποιούνταν σε 
κυλινδροκωνικές δεξαμενές των 70 l για μία περίοδο 12 ωρών σε συμπυκνωμένους πληθυσμούς 
τροχοζώων (1.000 – 1.500 άτομα ml-1).  Πριν την χορήγηση στις ιχθυονύμφες, τα τροχόζωα 
ξεπλένονταν για την απομάκρυνση των λιπών και αποθηκεύονταν σε δεξαμενές των 15 λίτρων σε 
συγκέντρωση περίπου 1.000 – 2.000 άτομα ml-1 παρουσία φυτοπλαγκτού σε συγκέντρωση 2-3 
εκατομμύρια κύτταρα ml-1.   

To βραγχιονόποδο Artemia sp. αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά οργανισμό που 
χρησιμοποιείται στην εκτροφή ψαριών (Sorgeloos and Leger, 1990).  Ο οργανισμός αυτός 
χορηγείται είτε στο στάδιο του ναυπλίου (Instar I) αμέσως μετά την εκκόλαψη, είτε μία μέρα μετά 
την εκκόλαψη στο στάδιο του μεταναυπλίου (Instar II).  Οι μεταναύπλιοι εμπλουτίζονται με 
εμπορικά γαλακτώματα πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και βιταμίνες (Selco-INVE 
Aquaculture SA, Belgium).  Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος EG (Great Salt 
Lake, INVE Aquaculture SA, Belgium) με μέγεθος ατόμων 400 – 500 μm για τους Instar I και 700-
900 μm για τους Instar II.  Η εκκόλαψη των αβγών και ο εμπλουτισμός των ατόμων 
πραγματοποιήθηκαν σε κυλινδροκωνικές δεξαμενές των 800 l σε θερμοκρασία 25 – 27 oC. 

 
2.1.1.3 Διατροφή ιχθυονυμφών 

 
2.1.1.3.1 Ποιότητα της τροφής 

 
Το άνοιγμα του στόματος της τσιπούρας καθορίζει το μέγεθος της τροφής που μπορεί να προσλάβει 
και ως εκ τούτου αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την επιλογή των θηραμάτων.  Παράλληλα, 
η ανάπτυξη του πεπτικού της συστήματος, και, κυρίως, η παρουσία πεπτικών ενζύμων, καθορίζει 
την ποιότητα της τροφής όσον αφορά την περιεκτικότητά της σε λίπη, πρωτεΐνες και υδατάνθρακες 
(Sarasquete, et al., 1993- Guyot, 1995- Sarasquete, et al., 1995). 

Κατά τις πρώτες ημέρες λήψης εξωγενούς τροφής οι ιχθυονύμφες, μεγέθους περίπου 3,7 – 
4 mm, έχουν άνοιγμα στόματος 250 – 270 μm (Fernandez-Diaz, et al., 1994) και μπορούν να 
καταναλώσουν τροχόζωα Brachionus plicatilis μεγέθους περίπου 100 μm.  Η χορήγηση της τροφής 
γίνεται, μετά από παρατήρηση ατόμων κάτω από στερεοσκόπιο, εφόσον το στόμα τους είναι 
ανοικτό, τα μάτια τους λειτουργικά (σκούρο μαύρο χρώμα) και ο περισταλτισμός του στομάχου 
εμφανής.  Στο στάδιο αυτό το στομάχι έχει σχηματισθεί αλλά παραμένει άδειο με τα τοιχώματα του 
ενωμένα.  Κάτω από στερεοσκόπιο η εικόνα που εμφανίζει (Εικόνα 2.3β) παρουσιάζει μία περιοχή 
στο κέντρο επίπεδη και περισσότερο «φωτεινή».  Σε αντίθεση, η εικόνα που παρατηρείται μετά από 
κατάποση νερού (Εικόνα 2.3α) δεν παρουσιάζει αυτή την περιοχή.  

Σε περίπτωση που η χορήγηση της τροφής γίνει ενώ οι ιχθυονύμφες δεν είναι ακόμα 
έτοιμες να την δεχθούν τότε, λόγω των επιβαλλόμενων αλλαγών στις φυσικοχημικές συνθήκες της 
δεξαμενής (φωτισμός, αερισμός, ρυθμός κυκλοφορίας του νερού), οι ιχθυονύμφες καταπονούνται 
και καθιζάνουν στον πυθμένα της δεξαμενής όπου και πεθαίνουν.  Αντίστοιχη παρατήρηση, έχει 
γίνει από τους Υufera et al., (1993b), χωρίς όμως να προσδιορίζονται τα αίτια. 
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Εικόνα 2.3  Στομάχι ατόμου με εμφανή (α) και μη εμφανή (β) περισταλτισμό. Σημειώνεται η επίπεδη και 
περισσότερο φωτεινή περιοχή που εμφανίζεται στην δεύτερη περίπτωση 
 
Κατά τις πρώτες ημέρες της διατροφής οι ιχθυονύμφες έχουν μικτή διατροφή, καθώς 

καταναλώνουν, παράλληλα με τους ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς, τα λιπιδικά αποθέματα που 
διαθέτουν.  Λόγω της ατελούς ανάπτυξης του πεπτικού συστήματος, η απορρόφηση των λιπών, που 
προέρχονται από την τροφή, δεν είναι εύκολη (Guyot, et al., 1993- Sarasquete, et al., 1995) σε 
αντίθεση με τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες (Diaz, et al., 1994).  Μετά την απορρόφηση της 
σταγόνας λιπιδίων, σε μέγεθος περίπου 4,5 mm, οι απαιτήσεις σε λίπη των ιχθυονυμφών αυξάνουν. 

Τα τροχόζωα, που χρησιμοποιούνται την περίοδο αυτή, εμπλουτίζονται, όπως αναφέρθηκε 
(§2.1.1.2.4), πριν την χορήγηση τους στις ιχθυονύμφες.  Η συντήρησή τους, σε δοχεία που 
περιέχουν φυτοπλαγκτόν μετά τον εμπλουτισμό, είναι απαραίτητη για την διατήρηση της ποιότητάς 
τους.   

Καθώς οι ιχθυονύμφες μεγαλώνουν και, κατά συνέπεια, το εύρος του στόματός τους 
αυξάνει, μπορούν να καταναλώσουν ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς μεγαλύτερου μεγέθους, που 
είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των διατροφικών τους απαιτήσεων (Kentouri, 1985- 
Fernandez-Diaz, et al., 1994).  Σε μέγεθος περίπου 5 – 5,2 mm γίνεται η πρώτη χορήγηση Instar I 
Artemia χωρίς να διακόπτεται η χορήγηση των εμπλουτισμένων τροχοζώων.  Η χορήγηση των 
Instar I πραγματοποιείται για μικρό χρονικό διάστημα (μέχρις ότου οι ιχθυονύμφες να φτάσουν σε 
μέγεθος περίπου 6 mm), καθώς η περιεκτικότητα τους σε λίπη είναι χαμηλή και δεν αποτελούν 
ιδανική τροφή για τις ιχθυονύμφες (Dhert, et al., 1998).  Η χορήγηση εμπλουτισμένων Instar II 
αρχίζει αφού οι ιχθυονύμφες φτάσουν σε μέγεθος περίπου 6 mm πάλι σε συνδυασμό με τροχόζωα.  
Η επικάλυψη στην χορήγηση διαφορετικών τύπων τροφής γίνεται για λόγους προσαρμογής των 
ιχθυονυμφών στην νέα δίαιτα. 

 
2.1.1.5.2 Χορήγηση της τροφής 

 
Η ικανότητα θήρευσης των ιχθυονυμφών εξελίσσεται παράλληλα με την ανάπτυξή τους και 
επηρεάζεται από τη συγκέντρωση των θηραμάτων (Kentouri and Divanach, 1982- Kentouri, 1985).  
Η χορήγηση των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών γίνεται με συχνότητα τέτοια ώστε να 
επιτυγχάνεται η διατήρηση της συγκέντρωσής τους στο περιβάλλον διαβίωσης των ιχθυονυμφών 
σε τιμές βέλτιστες γι’ αυτές.  Για τα τροχόζωα, η συγκέντρωση που χρησιμοποιήθηκε στη 
συγκεκριμένη μελέτη ήταν 5 άτομα ml-1 κατά τις δύο πρώτες μέρες της χορήγησής τους και, στην 
συνέχεια, 7 άτομα ml-1 μέχρι το τέλος της εκτροφής.  Η συγκέντρωση αυτή επιλέχθηκε ως βέλτιστη 
με βάση τα αποτελέσματα άλλων μελετών (Tandler and Sherman, 1981- Kentouri, 1985- Ounais 
Guschemann, 1989- Divanach, κ.α., 1997).  Για τους Instar I Artemia, η συγκέντρωση που 
χρησιμοποιήθηκε  ήταν 0,1 άτομα ml-1, ενώ για τους Instar IΙ ήταν 0,1 άτομα ml-1 τις πρώτες 
ημέρες της χορήγησης.  Στην συνέχεια αυξήθηκε σταδιακά μέχρι την συγκέντρωση 1 – 1,5 άτομα 
ml-1 στο τέλος της εκτροφής.  Η χορήγηση των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών διαρκούσε περίπου 
10 ώρες ημερησίως από τις 8:30 μέχρι τις 18:30.  Για τα τροχόζωα πραγματοποιούνταν 3 ή 4 φορές 



  

την ημέρα σε χρονικά διαστήματα 2,5 - 3 ωρών, για τους Instar I δύο φορές (το πρωί και το 
μεσημέρι), ενώ για τους Instar IΙ μία φορά την ημέρα (το μεσημέρι) στην αρχή και 4 φορές 
ημερησίως προς το τέλος της περιόδου εκτροφής, παράλληλα με την χορήγηση των τροχοζώων.  
Πριν τη χορήγηση των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών γίνονταν έλεγχος της συγκέντρωσής των 
στις δεξαμενές εκτροφής των ιχθυονυμφών ώστε να υπολογιστούν οι απαιτούμενες ποσότητες.   

Η χορήγηση των θηραμάτων γίνονταν επιφανειακά και με τρόπο ώστε να απλώνονται σε 
όλη την επιφάνεια της δεξαμενής.  Στην περίπτωση που απαιτούνταν από τις πειραματικές 
συνθήκες χορήγηση ζωοπλαγκτονικών οργανισμών κατά τη διάρκεια της νύκτας 
χρησιμοποιήθηκαν ταΐστρες συνεχούς παροχής.   

Οι ταΐστρες αυτές ήταν κυλινδροκωνικές (6,5 l) εξοπλισμένες με ρυθμιζόμενη παροχή 
νερού και αέρα και με έξοδο προς τη δεξαμενή των ιχθυονυμφών.  Οι ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί, 
μετά την τοποθέτηση τους στην ταΐστρα, μεταφέρονταν προοδευτικά στις δεξαμενές εκτροφής 
λόγω υπερχείλισης του νερού που εισέρχονταν στις ταΐστρες.  Σε αυτές τις συνθήκες λειτουργίας 
(σταθερή παροχή νερού) ο αρχικός πληθυσμός ζωοπλαγκτού μέσα στην ταΐστρα μειώνονταν 
εκθετικά, με ρυθμό που καθορίζονταν από την παροχή του νερού.  Στην παρούσα μελέτη, η παροχή 
του νερού στις ταΐστρες είχε ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε περίπου το 80% της αρχικής 
ποσότητας τροφής που τοποθετούνταν στις ταΐστρες να μεταφέρεται στη δεξαμενή των 
ιχθυονυμφών σε χρονικό διάστημα τριών ωρών.  Για τη διατήρηση της ποιότητας του, το 
ζωοπλαγκτόν στις ταΐστρες τοποθετούνταν παρουσία φυτοπλαγκτού (1 – 2 l).  Η ταΐστρα αυτή 
έδινε επίσης τη δυνατότητα η χορήγηση της τροφής να πραγματοποιηθεί καθυστερημένα σε σχέση 
με την χρονική στιγμή εισαγωγής της σε αυτήν.  Αυτό επιτυγχάνονται όταν η ποσότητα τροφής που 
τοποθετούνταν για χορήγηση είχε μικρότερο όγκο από αυτόν της ταΐστρας.  Έτσι ο απαιτούμενος, 
με βάση την παροχή του νερού και τον αρχικό όγκο της τροφής, χρόνος για το γέμισμα της 
ταΐστρας αποτελούσε και την χρονική υστέρηση του ταΐσματος. 

 
2.1.1.4 Τεχνολογία εκτροφής 

 
Η εκτροφή των αρχικών σταδίων της τσιπούρας πραγματοποιείται με διάφορες μεθοδολογίες που 
καλύπτουν όλο το φάσμα από τις εκτατικές μέχρι τις πλέον εντατικές μορφές.  Η διάκριση των 
συνθηκών σε εκτατικές ή εντατικές γίνεται με βάση την αρχική ιχθυοφόρτιση των δεξαμενών 
εκτροφής, δηλαδή την αρχική πυκνότητα των ατόμων (Divanach, 1985).  Ως εντατικές συνθήκες 
χαρακτηρίζονται αυτές που παρουσιάζουν αρχική ιχθυοφόρτιση ίση με 100 περίπου άτομα ανά 
λίτρο νερού εκτροφής.  Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για εντατικές συνθήκες εκτροφής 
είναι δύο και διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά του μέσου εκτροφής.  Πρόκειται 
για τις τεχνολογίες του «καθαρού» και του «πράσινου» νερού που χαρακτηρίζονται αντίστοιχα από 
την απουσία ή παρουσία φυτοπλαγκτού στο μέσο εκτροφής.  Στην πρώτη περίπτωση (τεχνολογία 
του «καθαρού» νερού) δεν προστίθεται φυτοπλαγκτόν στο μέσο εκτροφής (Coves and Gasset, 
1993- Kentouri, et al., 1993).  Στη δεύτερη περίπτωση, (τεχνολογία του «πράσινου» νερού) 
προστίθεται φυτοπλαγκτόν και μπορούν να διακριθούν επιμέρους περιπτώσεις.  Όταν εφαρμόστηκε 
για πρώτη φορά η τεχνολογία εκτροφής του «πράσινου» νερού οι συνθήκες εκτροφής των 
ιχθυονυμφών (ένταση φωτός) επέτρεπαν τον πολλαπλασιασμό των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων 
(Divanach, et al., 1998) και η προσθήκη του φυτοπλαγκτού δεν ήταν απαραίτητο να γίνεται 
καθημερινά.  Μία πρόσφατη εξέλιξη της τεχνολογίας είναι η μέθοδος του ψευδοπράσινου νερού 
(Divanach, κ. α., 1997) η οποία απαιτεί προσθήκη φυτοπλαγκτού σε ημερήσια βάση.   

Για την παρούσα μελέτη, στα πειράματα εκτροφής που εφαρμόστηκε η τεχνολογία του 
ψευδοπράσινου νερού, γίνονταν καθημερινά προσθήκη Chlorella minutissima κατά τρόπο ώστε η 
συγκέντρωση των κυττάρων στο μέσο εκτροφής να διατηρείται σε 450 - 650x10

3
 κύτταρα ml-1.  Ο 

συνολικός όγκος του φυτοπλαγκτού που εισάγονταν στη δεξαμενή δεν ξεπερνούσε το 3% του 



  

όγκου της.  Η εισαγωγή του φυτοπλαγκτού γίνονταν δύο φορές ημερησίως από τον πυθμένα της 
δεξαμενής, ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη ομοιόμορφη κατανομή στη στήλη του νερού. 

 
2.1.1.5 Δειγματοληψία και καταμέτρηση της συγκέντρωσης των πλαγκτονικών 

οργανισμών 
 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των τροφικών απαιτήσεων των ιχθυονυμφών της τσιπούρας 
πραγματοποιήθηκε με αναφορά στις ημερήσιες εκτιμήσεις της συγκέντρωσης των πλαγκτονικών 
οργανισμών στις δεξαμενές εκτροφής όπως εξηγείται αναλυτικά στη συνέχεια (§2.1.2.2).  Οι τιμές 
των συγκεντρώσεων καθόριζαν επίσης και τις χορηγούμενες ποσότητες πλαγκτονικών οργανισμών 
με βάση τη μεθοδολογία ταΐσματος που αναπτύχθηκε στην παράγραφο για τη διατροφή των 
ιχθυονυμφών.   

Η συγκέντρωση των φυτοπλαγκτονικών κυττάρων εκτιμούνταν μετά από δειγματοληψία 
από τις δεξαμενές εκτροφής και καταμέτρηση τους σε πλάκες mallassez, κάτω από μικροσκόπιο. 

Για την μέτρηση της συγκέντρωσης των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών, γίνονταν 
δειγματοληψία σε τρία διαφορετικά σημεία της δεξαμενής στην στήλη του νερού με χρήση ειδικού 
δειγματολήπτη (Εικόνα 2.4), όπως περιγράφεται από τους Kentouri, et al., (1994).   
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Εικόνα 2.4 Διαγραμματική απεικόνιση του δειγματολήπτη ζωοπλαγκτού.  Αποτελείται από σωλήνα 
μήκους 1m και διαμέτρου 2 cm (1) και ειδική βαλβίδα (2) που επιτρέπει την συλλογή δείγματος από όλη την 
στήλη του νερού. 
 
Το μέγεθος κάθε δείγματος ήταν 50 ml.  Μετά την συλλογή του δείγματος, στην μία άκρη 

του δειγματολήπτη προσαρμοζόταν ένα φίλτρο 50 μm στο οποίο συγκεντρωνόταν οι 
ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί για να μεταφερθούν στην συνέχεια σε τριβλία 1 ml και να 
καταμετρηθούν.   

Η καταμέτρηση των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών γίνονταν με χρήση συστήματος 
ανάλυσης εικόνας.  To δείγμα, μετά την συλλογή του, τοποθετούνταν κάτω από στερεοσκόπιο 
(Olympus SZH), όπου μία κάμερα (Sony CCD-IRIS) ψηφιοποιούσε την εικόνα και την μετέφερε σε 
Η/Υ.  Χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο λογισμικό (Image – Pro Plus της Media Cybernetics) 
γίνονταν επεξεργασία της εικόνας και καταμέτρηση των οργανισμών.  Διαφορετικοί οργανισμοί 
(τροχόζωα, Artemia) διαχωρίζονταν με βάση το μέγεθος τους. 



  

2.1.2 Παράμετροι που ελέγχθηκαν κατά τη μελέτη 
 
2.1.2.1 Ανάπτυξη και επιβίωση των ιχθυονυμφών 

 
Η ανάπτυξη των ιχθυονυμφών μελετήθηκε με τρεις διαφορετικούς τρόπους κατά τη διάρκεια των 
πειραμάτων.  Με μετρήσεις ολικού μήκους, ατομικού νωπού βάρους και ατομικές μετρήσεις 
ολικού άνθρακα. 

 Η μέτρηση ολικού μήκους πραγματοποιούνταν καθημερινά σε δείγμα 20 ατόμων 
που συλλέγονταν από κάθε δεξαμενή.  Το μήκος των ατόμων μετρούνταν κάτω από στερεοσκόπιο.  
Η δειγματοληψία γίνονταν σε όλη τη στήλη του νερού της δεξαμενής χρησιμοποιώντας κυλινδρικό 
δειγματολήπτη διαμέτρου 2 cm. 

 Μετρήσεις ατομικού νωπού βάρους πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τριών 
πειραματικών εκτροφών (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη) με περίοδο 4 ημερών (4η, 8η, 12η, 16, και 
20η ημέρα μετά την εκκόλαψη).  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: δείγμα 20 ατόμων 
συλλέγονταν από τη στήλη του νερού κάθε δεξαμενής και τοποθετούνταν σε δοχείο που περιείχε 
νερό από την ίδια δεξαμενή φιλτραρισμένο σε 25 μm προκειμένου να απομακρυνθούν οι 
ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί.  Στα δοχεία αυτά οι ιχθυονύμφες παρέμεναν για μία περίοδο 3 – 4 
ωρών, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πέψης και η κένωση του στομάχου τους.  Στη 
συνέχεια, κάθε ιχθυονύμφη μεταφερόταν σε ειδικό προ-ζυγισμένο δοχείο (weighting boat) όπου και 
γίνονταν απομάκρυνση της υγρασίας με απορροφητικό χαρτί.  Η τελική μέτρηση γίνονταν σε ζυγό 
Mettler AT ακριβείας 0,00001 g.   

 Ατομικές μετρήσεις ολικού άνθρακα πραγματοποιήθηκαν στον αναλυτή CALANUS 
της UniQuant Ltd.  Πριν από τη μέτρηση του ολικού άνθρακα, οι ιχθυονύμφες ζυγίζονταν όπως 
περιγράφηκε παραπάνω.  Ο αναλυτής αυτός, που υποστηρίζεται από ειδικό λογισμικό, 
χρησιμοποιεί ένα ανιχνευτή ημιαγωγού ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή ο οποίος μετράει 
επιλεκτικά το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την καύση του δείγματος.  Τα όρια 
μέτρησης είναι από 0 – 3.000 ppm και η ευαισθησία του αναλυτή μικρότερη από 10 ng άνθρακα.  
Το δείγμα, αφού ξεπλυθεί με απεσταγμένο νερό, τοποθετείται σε ένα δίχτυ από πλατίνα και στη 
συνέχεια εισάγεται στον αναλυτή όπου καίγεται πλήρως σε θερμοκρασία 950-980ο C.  Το 
παραγόμενο από την καύση διοξείδιο του άνθρακα μεταφέρεται στη συνέχεια, με τη βοήθεια 
συνεχούς ροής καθαρού οξυγόνου, στον ανιχνευτή.  Το αποτέλεσμα της μέτρησης εμφανίζεται 
στην οθόνη του υπολογιστή σαν κορυφή μίας καμπύλης, η οποία με βάση τη βαθμονόμηση του 
συστήματος μετατρέπεται σε μονάδες άνθρακα.  Στην περίπτωση μεγάλων δειγμάτων (πάνω από τα 
όρια μέτρησης του ανιχνευτή) πραγματοποιείται αραίωση του εισερχόμενου στον ανιχνευτή 
διοξειδίου του άνθρακα με οξυγόνο μέσω μίας περισταλτικής αντλίας η οποία εξασφαλίζει σταθερό 
ρυθμό πρόσμιξης.  Σε αυτή την περίπτωση η εισαγωγή του δείγματος γίνεται χρησιμοποιώντας 
κύπελλο χαλαζία.  Η βαθμονόμηση του συστήματος γίνεται με διάλυμα ή προ-ζυγισμένες 
ποσότητες οξαλικού οξέος.  Ο συντελεστής μεταβλητότητας (coefficient of variation) των 
μετρήσεων που πραγματοποιούνται εξαρτάται από το μετρούμενο δείγμα αλλά δεν ξεπερνάει το 
2%.   

Η επιβίωση των εκτρεφόμενων πληθυσμών υπολογίστηκε μετά από καταμέτρηση του 
συνόλου των ιχθυονυμφών που επέζησαν στο τέλος της πειραματικής περιόδου.   

Εκτός από την τελική επιβίωση μελετήθηκε η χρονική μεταβολή του μεγέθους των 
εκτρεφόμενων πληθυσμών με βάση μετρήσεις της θνησιμότητας σε κάθε δεξαμενή.  Κάθε δεύτερη 
ημέρα γίνονταν καθαρισμός του πυθμένα της δεξαμενής και καταγραφή της μετρούμενης 
θνησιμότητας.  Ο καθαρισμός της δεξαμενής γίνονταν με σκούπισμα του πυθμένα και συλλογή των 
οργανισμών (πλαγκτόν και ιχθυονύμφες) που είχαν καταβυθισθεί.  Με αυτό τον τρόπο, η συλλογή 
του συνόλου των νεκρών δεν ήταν εφικτή καθώς η δημιουργία ρευμάτων νερού, από την κίνηση 



  

της σκούπας, δυσχέραινε τη συλλογή και παράλληλα έμεναν περιοχές χωρίς να καθαρίζονται στη 
γειτνίαση του πυθμένα με τα πλευρικά τοιχώματα της δεξαμενής.   

O υπολογισμός της πραγματικής ημερήσιας θνησιμότητας έγινε αναδρομικά, στο τέλος 
του πειράματος οπότε ήταν γνωστή η συνολική θνησιμότητα του πληθυσμού.  Οι μετρήσεις 
θεωρήθηκαν ως το καταμετρούμενο ποσοστό της ολικής θνησιμότητας.  Με βάση αυτή την 
υπόθεση προσδιορίστηκε η χρονική μεταβολή κάθε πληθυσμού.  Η υπόθεση αυτή είναι σωστή αν ο 
καθαρισμός της δεξαμενής πραγματοποιείται από το ίδιο πρόσωπο με τον ίδιο τρόπο, προϋποθέσεις 
που τηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. 

Καθημερινός ήταν ο έλεγχος των εκτρεφομένων ατόμων ως προς την παρουσία ή μη 
νηκτικής κύστης και της κατάστασης του συκωτιού τους.  Το συκώτι των ιχθυονυμφών, σε 
φυσιολογικές συνθήκες εκτροφής, εμφανίζει μία διαφανή τριγωνική δομή. Όταν όμως υπάρχουν 
διατροφικά προβλήματα και ανεπάρκεια τροφής παρουσιάζει έλλειψη δομικής οργάνωσης, με βάση 
ιστολογικές παρατηρήσεις των Yufera, et al. (1993b).  Στην περίπτωση αυτή, με απλή παρατήρηση 
κάτω από στερεοσκόπιο, το συκώτι εμφανίζεται σαν μία σκουρόχρωμη μάζα.  Η κατάσταση είναι 
αναστρέψιμη (Maurizi, προσωπική επικοινωνία) αν αποκατασταθούν οι συνθήκες διατροφής των 
ατόμων πριν από ένα συγκεκριμένο χρόνο (time of no return). 

 
2.1.2.2 Ημερήσια κατανάλωση τροφής από τις ιχθυονύμφες 

 
Η ποσότητα ζωοπλαγκτονικών οργανισμών που καταναλώθηκε ημερησίως από τις ιχθυονύμφες 
υπολογίσθηκε με βάση τις μετρήσεις των συγκεντρώσεών τoυς στις δεξαμενές εκτροφής.  Οι 
μετρήσεις αυτές, που πραγματοποιούνταν πριν από κάθε χορήγηση τροφής και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (§ 2.1.1.3.2), έδιναν τη συνολική μεταβολή της 
συγκέντρωσης του ζωοπλαγκτού μέσα στις δεξαμενές.  Η μεταβολή αυτή οφειλόταν στην 
κατανάλωση από τις ιχθυονύμφες αλλά και στις απώλειες λόγω της ανανέωσης του νερού των 
δεξαμενών εκτροφής αφενός και της θνησιμότητας των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών αφετέρου.  
Για τον υπολογισμό των απωλειών εξαιτίας της ανανέωσης του νερού, καταμετρούνταν 
καθημερινά οι οργανισμοί που συλλέγονταν σε ένα φίλτρο 50 μm το οποίο είχε τοποθετηθεί στην 
έξοδο κάθε δεξαμενής.  Η εκτίμηση της θνησιμότητας των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών γίνονταν 
με καταμέτρηση των ατόμων που συλλέγονταν κατά τον καθαρισμό των δεξαμενών εκτροφής.  
Επιπλέον, το πείραμα που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να μελετηθεί η χρονική μεταβολή ενός 
πληθυσμού τροχοζώων απουσία ιχθυονυμφών, επέτρεψε την εκτίμηση της αναμενόμενης 
θνησιμότητας των οργανισμών ανάλογα με τις συνθήκες εκτροφής.  Με βάση τα αποτελέσματα 
αυτά διορθώθηκαν οι υπολογιζόμενες απώλειες. 

H ολική ημερήσια κατανάλωση από τις ιχθυονύμφες υπολογιζόταν σταδιακά, κατά τη 
διάρκεια της ημέρας στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των ταϊσμάτων, με τον ακόλουθο τρόπο: τη 
στιγμή κάθε ταΐσματος το μέγεθος του ζωοπλαγκτονικού πληθυσμού στις δεξαμενές εκτροφής 
θεωρούνταν ίσο με τη χορηγούμενη ποσότητα προσαυξημένη κατά την ήδη υπάρχουσα, όπως αυτή 
υπολογιζόταν από τη μετρούμενη συγκέντρωση πριν το τάισμα.  Ο ζωοπλαγκτονικός πληθυσμός 
που υπήρχε στη δεξαμενή πριν από το επόμενο τάισμα αποτελούσε την τελική τιμή.  Η διαφορά 
μεταξύ αρχικής και τελικής τιμής αποτελούσε την πρώτη εκτίμηση της κατανάλωσης των 
ιχθυονυμφών για το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο ταϊσμάτων.  Η διαδικασία 
επαναλαμβανόταν και για τα υπόλοιπα ταΐσματα της ημέρας.  Αυτή η πρώτη εκτίμηση 
διορθωνόταν περαιτέρω σε ημερήσια βάση αφαιρώντας τις συνολικές απώλειες ζωοπλαγκτού λόγω 
της θνησιμότητάς του και της ανανέωσης του νερού.  Οι παραπάνω υπολογισμοί μπορούν να 
αποδοθούν μαθηματικά με τη μορφή της ακόλουθης εξίσωσης: 
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Όπου  η ημερήσια κατανάλωση,  η συγκέντρωση ζωοπλαγκτού πριν από το i-τάισμα,  ο 
όγκος της δεξαμενής εκτροφής,  η χορηγούμενη ποσότητα κατά το i-τάισμα,  οι 
ημερήσιες απώλειες ζωοπλαγκτού λόγω θνησιμότητας και ανανέωσης νερού, και n ο ημερήσιος 
αριθμός των ταϊσμάτων.  Το αποτέλεσμα των παραπάνω υπολογισμών θεωρήθηκε σαν η συνολική 
ημερήσια κατανάλωση των ιχθυονυμφών.  Η κατανάλωση ανά ιχθυονύμφη υπολογίστηκε 
διαιρώντας τη συνολική κατανάλωση με τον ημερήσιο πληθυσμό των ιχθυονυμφών τη 
συγκεκριμένη ημέρα.   

dC ic V

iN dd RM ,

Η κατανάλωση τροφής από τις ιχθυονύμφες, όπως εκτιμήθηκε, αναφέρεται στους 
πληθυσμούς που μελετήθηκαν χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές ημερήσιες διακυμάνσεις λόγω 
της συμπεριφοράς τους.  Επιδέχεται, κατά συνέπεια, διορθώσεις που αφορούν στην ομαλοποίηση 
της χρονικής μεταβολής της κατανάλωσης και ελαχιστοποιούν πιθανά λάθη μετρήσεων.  Για τους 
λόγους αυτούς οι τιμές ομαλοποιήθηκαν με μετασχηματισμό «κινητού μέσου» (moving average) 
τάξης 3 (Diggle, 1992).  Έτσι, οι ημερήσιες τιμές της κατανάλωσης υπολογίστηκαν ως η μέση τιμή 
των τιμών τριών ημερών (π.χ. για την k-ημέρα η τιμή θεωρήθηκε ως η μέση τιμή των τιμών των 
ημερών k-1, k και k+1). 

 
2.1.2.3 Ανάπτυξη σχέσης μήκους – «βάρους» 
 
Η ανάπτυξη σχέσεων μήκους βάρους απαντάται πολύ συχνά σε διάφορες μελέτες οργανισμών 
καθώς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο κατά την πειραματική διαδικασία. 
Οι σχέσεις αυτές είναι συνήθως της μορφής (Calder, 1984): 

aLbW ⋅= .          (Σχέση 2.2) 
Η σταθερά  είναι ένας πραγματικός αριθμός κοντά στο 3 αλλά σπάνια ίση με 3 (Gurney and 
Nisbet, 1998).  Για σχέσεις αυτής της μορφής (αλλομετρικές) θεωρείται, ότι, μόνο όταν ένας 
οργανισμός αναπτύσσεται ομοιόμορφα (όταν η μορφή του οργανισμού μπορεί να θεωρηθεί ως μία 
μεγέθυνση προηγούμενων σταδίων), η σταθερά  μπορεί να έχει την τιμή 3.  Αν όμως η παραπάνω 
εξίσωση γραφεί στη διαστατική της μορφή, αντικαθιστώντας τις μεταβλητές με τις διαστάσεις τους, 
τότε η σχέση που προκύπτει είναι: 
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Η σχέση αυτή είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιηθεί καθώς η σταθερά b΄ δεν περιγράφει 
ένα εύκολα αναγνωρίσιμο φυσικό μέγεθος.  Αν αντικαταστήσουμε το βάρος με τη μάζα του 
οργανισμού που μελετάμε η διαστατική σχέση απλοποιείται παίρνοντας τη μορφή: 
[ ] [ ]ambkg '=           (Σχέση 2.4) 
Όμως, και στη μορφή αυτή, για τιμές της σταθεράς  διαφορετικές του 3 είναι πολύ δύσκολο να 
εξηγηθεί ως μία συσχέτιση φυσικών μεγεθών (Kooijman, 1993).  Αυτή η διαστατική «ανωμαλία» 
εξαφανίζεται αν η σταθερά  πάρει την τιμή 3.  Τότε, η εξίσωση περιγράφει μία σχέση μεταξύ 
μάζας και όγκου, ενώ η σταθερά '  περιγράφει την πυκνότητα του οργανισμού.   

a

a
b

Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε μία σχέση μάζας – μήκους για τις ιχθυονύμφες της 
τσιπούρας για τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. 

Για το σκοπό αυτό έγιναν μετρήσεις μάζας καθώς και διαφόρων μορφομετρικών 
χαρακτήρων των ιχθυονυμφών ώστε να υπολογιστεί ο όγκος των ατόμων.  Οι μετρήσεις ατομικού 



  

βάρους (μάζας) πραγματοποιήθηκαν όπως περιγράφηκε παραπάνω (§2.1.2.1).  Η επιλογή των 
μορφομετρικών χαρακτήρων που μετρήθηκαν έγινε με βάση την προσέγγιση για τον υπολογισμό 
του όγκου η οποία ήταν το άθροισμα δύο ελλειψοειδών από περιστροφή όπως φαίνεται στη Εικόνα 
2.5.   

Η σχέση για τον υπολογισμό του όγκου ήταν της ακόλουθης μορφής:  
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Εικόνα 2.5 Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου προσέγγισης του όγκου μίας ιχθυονύμφης. 
 
Έτσι οι μορφομετρικοί χαρακτήρες που μετρήθηκαν σε κάθε άτομο ήταν:  

 το ολικό μήκος από το ρύγχος μέχρι το τέλος της ουράς (Lt=Lα+Lb), 
 το μήκος από το ρύγχος μέχρι την έδρα (Lα), 
 το ύψος της κεφαλής στο κέντρο του οφθαλμού (Hα), 
 το πλάτος της κεφαλής στο κέντρο των οφθαλμών (Wα), 
 την απόσταση από την έδρα μέχρι το ανώτερο σημείο του κορμού (Hb), 
 το πλάτος του κορμού στην έδρα (Wb). 
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Εικόνα 2.6 Πλάγια (α) και κατακόρυφη (β) όψη ατόμων τσιπούρας.  Διακρίνονται οι μορφομετρικοί 
χαρακτήρες που μετρήθηκαν 
 
Πριν από τη ζύγιση, λαμβάνονταν εικόνες των ατόμων σε πλάγια και κατακόρυφη όψη 

(Εικόνα 2.6α και β) με τη βοήθεια του συστήματος ανάλυσης εικόνας και αποθηκευόταν σε 
υπολογιστή.  Οι μετρήσεις των μορφομετρικών χαρακτήρων γίνονταν στη συνέχεια μέσω του 
λογισμικού Image analysis Pro.   

Η σχέση μεταξύ όγκου και μάζας προσδιορίστηκε με τη μέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων (Sokal and Rohlf, 1981).  Επίσης, υποθέτοντας ότι οι μεταβλητές Lα, Hα, Ηb, Wα και 
Wb συνδέονται γραμμικά με το ολικό μήκος προσδιορίστηκαν οι αντίστοιχες σχέσεις, οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό μίας τελικής σχέσεως μεταξύ όγκου και συνολικού 



  

μήκους και κατά συνέπεια μάζας και ολικού μήκους.  Ο προσδιορισμός των σχέσεων 
πραγματοποιήθηκε σε MS Excel σε μετρήσεις 1500 συνολικά ατόμων.  Οι σχέσεις αυτές έδωσαν τη 
δυνατότητα προσδιορισμού της  χρονικής μεταβολής της ατομικής μάζας των ιχθυονυμφών 
χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις μήκους. 

 
2.1.2.4 Προσδιορισμός ισοδύναμου σε άνθρακα των πλαγκτονικών οργανισμών 

 
Για τον καθορισμό μιας ενιαίας μονάδας μελέτης τόσο για την ανάπτυξη των ιχθυονυμφών όσο και 
για την κατανάλωση επιλέχθηκε το ισοδύναμο σε ολικό άνθρακα.  Η επιλογή έγινε γιατί ο ολικός 
άνθρακας αποτελεί πολύ καλή προσέγγιση του ενεργειακού ισοδύναμου (Salonen, et al., 1976).  
Επιπλέον, η ολική καύση του δείγματος δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα για τον προσδιορισμό του 
ολικού άνθρακα σε σχέση με άλλες εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες (Henken, et al., 1986).  
Χρησιμοποιώντας τον αναλυτή άνθρακα που περιγράφηκε (§2.1.2.1) προσδιορίστηκε ο ολικός 
άνθρακας τόσο για τους ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς όσο και για τους φυτοπλαγκτονικούς.   

Η μέτρηση για τους ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς ήταν ατομική.  Για τα τροχόζωα και 
τους Instar IΙ Artemia η μέτρηση πραγματοποιήθηκε σε άτομα αμέσως μετά τον εμπλουτισμό και 
σε άτομα που συλλέχθηκαν τυχαία από τις δεξαμενές εκτροφής των ιχθυονυμφών 24 ώρες 
αργότερα.  Για τα τροχόζωα η δειγματοληψία 24 ώρες μετά τον εμπλουτισμό πραγματοποιήθηκε 
από δεξαμενές που η εκτροφή έγινε τόσο με τη μέθοδο του ψευδοπράσινου όσο και του καθαρού 
νερού.  Πριν από την εισαγωγή τους στον αναλυτή άνθρακα ξεπλύθηκαν με απεσταγμένο νερό για 
την αποφυγή εισαγωγής οργανικού φορτίου από τις δεξαμενές.  Η μεταφορά των ατόμων στον 
αναλυτή έγινε με μικρο-πιπέτα Socorex σε 10 μl απεσταγμένο νερό.  Η ίδια διαδικασία 
ακολουθήθηκε και για τους Instar I Artemia.  Συνολικά έγιναν 100 ατομικές μετρήσεις για κάθε 
δειγματοληψία. 

Για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου σε άνθρακα των κυττάρων φυτοπλαγκτού και 
καθώς ήταν αδύνατη η ατομική μέτρηση ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία.  Σε δείγματα 20 
μl από καλλιέργεια γνωστής συγκέντρωσης κυττάρων μετρήθηκε η περιεκτικότητα σε άνθρακα.  
Στη συνέχεια, δείγμα από την ίδια καλλιέργεια τοποθετήθηκε σε φυγόκεντρο (Centra GP8R IEC) 
για 10 λεπτά σε ταχύτητα 5.000 rpm.  Μετά τη φυγοκέντριση και αφού τα κύτταρα είχαν καθιζάνει, 
δείγματα νερού 20 μl αναλύθηκαν ως προς το περιεχόμενο σε άνθρακα.  H διαφορά των τιμών των 
δύο μετρήσεων θεωρήθηκε ως το ισοδύναμο σε άνθρακα των κυττάρων που περιέχονταν σε 20 μl 
της καλλιέργειας.  Καθώς η συγκέντρωση των κυττάρων ήταν γνωστή υπολογίσθηκε στη συνέχεια 
η τιμή ανά κύτταρο. 

Η σύγκριση μεταξύ των τιμών ολικού άνθρακα για τα τροχόζωα και τους Instar IΙ αμέσως 
μετά τον εμπλουτισμό και 24 ώρες αργότερα πραγματοποιήθηκε με ανάλυση διασποράς (ANOVA) 
(Sokal and Rohlf, 1981). 

 
2.1.2.5 Χρόνος κένωσης του στομάχου των ιχθυονυμφών 

 
Ο ρυθμός κατανάλωσης τροφής από τα ψάρια επηρεάζεται από το ρυθμό πέψης και κένωσης του 
στομάχου (Windell, et al., 1976- Tseytlin, 1991- Andrade, et al., 1996).  Η παράμετρος αυτή 
θεωρείται ως μία από τις κύριες μεταβλητές που ρυθμίζουν και καθορίζουν το ρυθμό και την 
ποσότητα τροφής που καταναλώνεται από τα ψάρια (Jobling, 1981) ενώ χρησιμοποιείται ευρέως 
για τη δημιουργία μαθηματικών μοντέλων της κατανάλωσης.  Για τις ιχθυονύμφες της τσιπούρας 
αντίστοιχες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί (Kentouri, 1985- Yufera, et al., 1993a) κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες εκτροφής.   



  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο ρυθμός κένωσης του στομάχου για ιχθυονύμφες 
ολικού μήκους από 4 έως 17 mm.  Η εκτροφή των ιχθυονυμφών έγινε με τη μέθοδο του 
ψευδοπράσινου νερού και η τροφή τους μέχρι την 20η ημέρα αποτελούνταν από τροχόζωα και 
Artemia με τη διαδοχή που περιγράφηκε στην παράγραφο 2.1.1.4.  Ακολούθως, και μέχρι το ολικό 
μήκος των 10 mm, η τροφή τους αποτελούνταν από εμπλουτισμένα τροχόζωα και Instar II Artemia.  
Από τα 10 μέχρι περίπου 12 mm, η τροφή αποτελούνταν αποκλειστικά από Artemia Instar II.  Στη 
συνέχεια, στη δίαιτα προστέθηκε ξηρή τροφή (Lansy A2, INVE, Belgium), με μέγεθος κόκκου 0.15 
– 0.30 mm, σε ποσότητες που δεν ξεπέρασαν τα 10 g m-3, η οποία διανέμονταν κάθε μία ώρα με 
ηλεκτρικές ταΐστρες προγραμματισμένης λειτουργίας. 

Αρχίζοντας από την πρώτη ημέρα χορήγησης της τροφής συλλεγόταν από τις δεξαμενές 
εκτροφής δείγμα ιχθυονυμφών, με συχνότητα δύο ημερών.  Οι ιχθυονύμφες, μετά από παρατήρηση 
κάτω από στερεοσκόπιο για έλεγχο πληρότητας του στομάχου, τοποθετούνταν σε ατομικά δοχεία 
σε φιλτραρισμένο νερό της δεξαμενής και παρέμεναν στο χώρο εκτροφής για να διατηρούνται 
σταθερές η θερμοκρασία και η ένταση φωτισμού.  Σε χρονικά διαστήματα μιάς ώρας γίνονταν 
ατομική παρατήρηση.  Ο χρόνος κένωσης του στομάχου καταγραφόταν μαζί με το ολικό μήκος των 
ιχθυονυμφών.   

 
2.1.2.6 Βακτηριακός πληθυσμός στη στήλη του νερού των δεξαμενών εκτροφής 

 
Κατά τη διάρκεια τριών πειραμάτων εκτροφής ιχθυονυμφών εκτιμήθηκε ο συνολικός 

πληθυσμός των βακτηρίων του νερού των δεξαμενών εκτροφής.  Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με 
στόχο τον προσδιορισμό πιθανών συσχετίσεων του αριθμού των βακτηρίων με την εξέλιξη της 
εκτροφής.  Η μεθοδολογία συλλογής των δειγμάτων και η διαδικασία μέτρησης έγινε όπως 
περιγράφεται από την Πήττα (1996).  Η συχνότητα της δειγματοληψίας ήταν δύο ημέρες. 

Δείγματα συλλέχθηκαν από τη στήλη του νερού και τοποθετήθηκαν σε γυάλινα 
αποστειρωμένα φιαλίδια όπου προστέθηκε φορμαλδεΰδη 37% ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 
5% (Daley & Hobbie, 1975- Hobbie, et al., 1977).  H φορμαλδεΰδη χρησιμοποιήθηκε, αφού είχε 
προηγουμένως εξουδετερωθεί, μέχρι κορεσμού, με CaCO3 και στη συνέχεια διηθηθεί.  Τα δείγματα 
φυλάχτηκαν μέχρι τη μέτρησή τους σε σκοτεινό μέρος σε θερμοκρασία περίπου 4 οC (Daley & 
Hobbie, 1975).   

Η μέτρηση έγινε με χρήση μικροσκοπίου φθορισμού.  Τα αποτελέσματα είναι ποσοτικά 
και όχι ποιοτικά για το είδος των μετρούμενων οργανισμών.  Η μεθοδολογία στηρίζεται στο 
χρωματισμό των οργανισμών, που περιλαμβάνονται σε ένα δείγμα νερού, με ειδικά φθορίζοντα 
χρώματα και, στη συνέχεια, στη διήθηση τους πάνω σε ειδικές μεμβράνες.  Οι μεμβράνες αυτές 
τοποθετούνται σε αντικειμενοφόρους πλάκες και παρατηρούνται στο μικροσκόπιο.  Τα χρώματα 
που χρησιμοποιούνται διεγείρονται από ακτινοβολία ορισμένου μήκους κύματος παράγοντας 
δευτερογενή ακτινοβολία, η οποία επιτρέπει τη διάκριση των οργανισμών από άλλα σωματίδια.   

Διάφορα χρώματα χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μέθοδο.  Στη συγκεκριμένη μελέτη 
χρησιμοποιήθηκε η χρωστική 4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) (Porter & Feig, 1980) η οποία 
είναι πολύ εξειδικευμένη και βάφει μόνο το (πυρηνικό, μιτοχονδριακό και χλωροπλαστικό) DNA 
ζωντανών οργανισμών.  Η χρωστική αυτή διεγείρεται στα 365 nm και τα σύμπλοκα DNA-DAPI 
παράγουν ένα ανοικτό μπλε χρωματισμό ενώ το μη δεσμευμένο DAPI ή το δεσμευμένο με μη DNA 
υλικά παράγει ένα ανοικτό κίτρινο χρωματισμό και έτσι η διάκριση των βακτηρίων είναι εύκολη.   

Για την πραγματοποίηση της μέτρησης το DAPI προστέθηκε στο δείγμα νερού μαζί με 
ρυθμιστικό διάλυμα TRIS (trishydroxymethyl-aminomethane) σε συγκέντρωση 2,5 mg ml-1 (Velji 
& Albright, 1993).  Μετά από παραμονή για 15 λεπτά σε σκοτεινό χώρο, τα δείγματα διηθήθηκαν 
μέσω μαύρων μεμβρανών Nuclepore τύπου polycarbonate και πόρου 0,22 μm.  Στη συνέχεια, οι 



  

μεμβράνες τοποθετήθηκαν μεταξύ δύο σταγόνων μη φθορίζοντος ελαίου και ακολούθησε η 
εξέτασή τους και η μέτρηση στο μικροσκόπιο. 

Χρησιμοποιήθηκε μικροσκόπιο Olympus BH-2 εφοδιασμένο με λαμπτήρα υδραργύρου 
υψηλής πίεσης HBO 100W, ειδικός αντικειμενικός φακός DplanApo, και καταδυτικός 100xUV.  Η 
διέγερση του DAPI έγινε με υπεριώδη ακτινοβολία χρησιμοποιώντας φίλτρο διέγερσης 20UG1, 
διχρωματικό κάτοπτρο DM400 και φίλτρο-φράγμα 17L420. 

Για κάθε δείγμα καταμετρήθηκε ένας αριθμός πεδίων, μέχρι το σύνολο των μετρούμενων 
ατόμων να ανέλθει σε 500 ή 1.000, ανάλογα με την πυκνότητα του δείγματος.  Στη συνέχεια, 
υπολογίστηκε η μέση τιμή και έγινε αναγωγή ανά μονάδα όγκου (ml). 



  

2.1.3 Αναλυτική περιγραφή των πειραμάτων 
 

Για την επίτευξη των στόχων αυτής της μελέτης πραγματοποιήθηκαν, όπως αναφέρθηκε, πέντε 
πειράματα.  Στη συνέχεια αναπτύσσονται για το καθένα οι συνθήκες πραγματοποίησής τους. 

 
2.1.3.1 Εκτροφή με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού 

 
Το πρώτο πείραμα στόχευε στην τυποποίηση της μεθοδολογίας εκτροφής.  Για την 
πραγματοποίησή του χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα εκτροφής τριών δεξαμενών (συμβολίζονται 
σαν 24ΠA 24ΠΒ 24ΠC.).  Τα αβγά προήλθαν από παραγωγική μονάδα (Θάλασσα Α.Ε.) και ήταν 
από γεννήτορες που ωοτόκησαν αυθόρμητα κάτω από φυσικές συνθήκες θερμοκρασίας και 
φωτοπεριόδου.  Μεταφέρθηκαν αεροπορικώς μέσα σε πλαστικούς σάκους 15 λίτρων σε 
συγκέντρωση περίπου 15.000 ανά λίτρο, σε θερμο-μονωμένα κιβώτια.  Οι σάκοι περιείχαν περίπου 
10 λίτρα νερό και οξυγόνο σε αέρια μορφή.  Kατά την άφιξή τους η θερμοκρασία του νερού ήταν 
18,8 οC, και η τιμή του pH 7,3.  Αφού καταμετρήθηκαν και ελέγχθηκαν όσον αφορά στο 
αναπτυξιακό τους στάδιο και στην ποιότητά τους, μοιράστηκαν σε 3 πληθυσμούς και 
τοποθετήθηκαν στις δεξαμενές.   

 
Πίνακας 2.1 Αρχικές συνθήκες του πειράματος που απέβλεπε στην τυποποίηση της 
μεθοδολογίας εκτροφής 

 24ΠA 24ΠB 24ΠC 
Αρχικός πληθυσμός ζωντανών αβγών  57.800 57.567 54.200 
Διάμετρος αβγών (mm)* 0,98±0,03 1,01±0,02 0,97±0,03
Διάμετρος σταγόνας λιπιδίων (mm)* 0,22±0,01 0,21±0,01 0,23±0,01
Θερμοκρασία (ο C) 18,3 18,2 18,5 
Συγκέντρωση διαλυμένουO2 (mg/l) 6,3 6,2 6,3 
pH 8,1 8,1 8,1 

* Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 
 
Τα αβγά ήταν στο στάδιο της βλαστιδίωσης, είχαν μέση διάμετρο 0,98±0,03mm και η 

διάμετρος της σταγόνας λιπιδίων ήταν 0,22±0,01mm.  Από τον αρχικό πληθυσμό αβγών περίπου το 
30 % ήταν νεκρά ή παρουσίαζαν ανωμαλίες (πολλαπλές σταγόνες λιπιδίων).  Οι αρχικοί πληθυσμοί 
ζωντανών αβγών για κάθε δεξαμενή καθώς και οι αρχικές φυσικοχημικές παράμετροι 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1. 

Η εκτροφή πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ψευδοπράσινου νερού, υπό συνθήκες 
συνεχούς φωτισμού, και διήρκεσε 20 ημέρες.  Οι παράμετροι που ελέγχθηκαν ήταν η ημερήσια 
κατανάλωση των ιχθυονυμφών, η κατά μήκος ανάπτυξή τους καθώς και η επιβίωσή τους.  
Κατεγράφη επίσης η χρονική μεταβολή του πληθυσμού των βακτηρίων στις δεξαμενές εκτροφής.   

 
2.1.3.2 Μελέτη της επίδρασης της διάρκειας της φωτεινής φάσης σε εκτροφή με την 

τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού 
 

Η δεύτερη πειραματική εκτροφή πραγματοποιήθηκε με στόχο τη μελέτη της επίδρασης της 
διάρκειας της φωτεινής φάσης κατά την εκτροφή με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού.  
Μελετήθηκαν τέσσερις συνθήκες όσον αφορά στη διάρκεια της φωτεινής φάσης: 08L:16D, 



  

12L:12D, 18L:06D και 24L:00D, με διπλή επανάληψη (συμβολίζονται σαν 8ΠA, 8ΠΒ, 12ΠA, 12ΠΒ, 

18ΠA, 18ΠΒ, 24Π1A, 24Π1Β αντίστοιχα).   
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε 4 συστήματα εκτροφής με την τεχνολογία του 

ψευδοπράσινου νερού.  Τα αβγά προήλθαν από γεννήτορες του τμήματος Υδατοκαλλιεργειών του 
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. που ωοτόκησαν αυθόρμητα κάτω από φυσικές συνθήκες θερμοκρασίας και 
φωτοπεριόδου.  Τα αβγά που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των πειραματικών πληθυσμών 
προήλθαν από δύο διαδοχικές ωοτοκίες του ίδιου πληθυσμού γεννητόρων.  Μετά τη συλλογή τους 
καταμετρήθηκαν, ελέγχθηκαν όσον αφορά στο αναπτυξιακό τους στάδιο και στην ποιότητά τους 
και τοποθετήθηκαν στις δεξαμενές.  Από τον αρχικό πληθυσμό αβγών το 23 % ήταν νεκρά ή 
παρουσίαζαν ανωμαλίες.  Οι πληθυσμοί ζωντανών αβγών για κάθε δεξαμενή, η μέση διάμετρος 
των αβγών και της σταγόνας λιπιδίων καθώς και οι αρχικές φυσικοχημικές παράμετροι 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2. 

Η διάρκεια του πειράματος ήταν 20 ημέρες.  Οι παράμετροι που μελετήθηκαν κατά την 
εκτροφή ήταν η ημερήσια κατανάλωση των ιχθυονυμφών, η κατά μήκος ανάπτυξή τους, το 
ατομικό νωπό βάρος και η επιβίωση των πληθυσμών.  Μελετήθηκε επίσης η χρονική μεταβολή του 
βακτηριακού πληθυσμού στο νερό των δεξαμενών εκτροφής. 

 
Πίνακας 2.2 Αρχικές συνθήκες του πειράματος που απέβλεπε στη μελέτη της επίδρασης της 
φωτοφάσης σε εκτροφή με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού 

 8ΠA 8ΠB 12ΠΑ 12ΠΒ 18ΠΑ 18ΠΒ 24Π1Α 24Π1Β 
Αρχικός πληθυσμός 
ζωντανών αβγών 

54.000 51.813 49.877 49.588 46.000 54.976 48.857 48.143 

Διάμετρος αβγών 
(mm)* 

1,00 
±0,03 

1,00 
±0,03 

1,00 
±0,03 

1,00 
±0,03 

1,02 
±0,02 

1,02 
±0,02 

1,02 
±0,02 

1,02 
±0,02 

Διάμετρος σταγόνας 
λιπιδίων (mm)* 

0,23 
±0,01 

0,23 
±0,01 

0,23 
±0,01 

0,23 
±0,01 

0,24 
±0,01 

0,24 
±0,01 

0,24 
±0,01 

0,24 
±0,01 

Θερμοκρασία (ο C) 19,5 19,5 20 20 20,4 20,4 20,4 20,4 
Συγκέντρωση 
διαλυμένουO2 (mg/l) 

7,3 7,3 7,1 7,1 7,7 7,7 7,7 7,8 

pH 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

* Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 
 
Μετά το τέλος της πειραματικής περιόδου οι δύο πληθυσμοί κάθε πειραματικής συνθήκης 

ενοποιήθηκαν σε μία δεξαμενή και η εκτροφή τους συνεχίστηκε για 15 ακόμα ημέρες κάτω από 
συνθήκες φωτοπεριόδου 24L:0D προκειμένου να μελετηθούν πιθανές αλλαγές στο ρυθμό αύξησης 
των ιχθυονυμφών. 

 
2.1.3.3 Μελέτη της επίδρασης της διάρκειας της φωτεινής φάσης σε εκτροφή με την 

τεχνολογία του καθαρού νερού 
 

Η πραγματοποίηση του τρίτου πειράματος είχε ως στόχο να μελετηθεί η επίδραση της διάρκειας 
της φωτεινής φάσης σε εκτροφή με την τεχνολογία του καθαρού νερού.  Πραγματοποιήθηκε για το 
σκοπό αυτό εκτροφή σε συνθήκες, όσον αφορά στη διάρκεια της φωτεινής φάσης, αντίστοιχες με 
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στο δεύτερο πείραμα (08L:16D, 12L:12D, 18L:06D και 24L:00D) 
και οι πληθυσμοί συμβολίζονται σαν 8ΚA, 8ΚΒ, 12ΚA, 12ΚΒ, 18ΚA, 18ΚΒ, 24ΚA, 24ΚΒ αντίστοιχα.  
Η διάρκεια του πειράματος ήταν 20 ημέρες και, για κάθε συνθήκη, έγινε διπλή επανάληψη. 



  

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε 4 συστήματα εκτροφής με αβγά που προήλθαν από 
γεννήτορες του τμήματος Υδατοκαλλιεργειών οι οποίοι ωοτόκησαν αυθόρμητα κάτω από φυσικές 
συνθήκες θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου.  Τα αβγά που απαιτήθηκαν για τη δημιουργία των 
πειραματικών πληθυσμών προήλθαν από τρεις διαδοχικές ωοτοκίες του ίδιου πληθυσμού 
γεννητόρων.  Μετά τη συλλογή τους, και αφού καταμετρήθηκαν και ελέγχθηκαν σε σχέση με το 
αναπτυξιακό τους στάδιο και την ποιότητά τους, τοποθετήθηκαν στις δεξαμενές.  Από τον αρχικό 
πληθυσμό, περίπου το 30 % ήταν νεκρά ή παρουσίαζαν ανωμαλίες.  Οι αρχικοί πληθυσμοί 
ζωντανών αβγών, η μέση διάμετρός τους και της σταγόνας λιπιδίων καθώς και οι αρχικές 
φυσικοχημικές παράμετροι παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3. 

 
Πίνακας 2.3 Αρχικές συνθήκες του πειράματος που απέβλεπε στη μελέτη της επίδρασης της 
φωτοφάσης σε εκτροφή με την τεχνολογία του καθαρού νερού 

 8ΚA 8ΚB 12ΚΑ 12ΚΒ 18ΚΑ 18ΚΒ 24ΚΑ 24ΚΒ 
Αρχικός πληθυσμός 
ζωντανών αβγών 

56.333 54.000 50.500 54.667 54.750 52.400 51.667 50.000 

Διάμετρος αβγών 
(mm)* 

1,04 
±0,02 

1,04 
±0,02 

1,03 
±0,03 

1,03 
±0,03 

1,03 
±0,02 

1,03 
±0,02 

1,03 
±0,02 

1,03 
±0,03 

Διάμετρος σταγόνας 
λιπιδίων (mm)* 

0,22 
±0,01 

0,22 
±0,01 

0,24 
±0,01 

0,24 
±0,01 

0,24 
±0,01 

0,24 
±0,01 

0,24 
±0,01 

0,24 
±0,01 

Θερμοκρασία (ο C) 17,5 17,5 19 18,8 18,5 20,6 18,5 18,8 
Συγκέντρωση 
διαλυμένουO2 (mg/l) 

6,3 6,3 7,3 7,3 7,1 7,1 7,1 7,3 

pH 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,2 8,0 8,0 

* Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 
 
Οι παράμετροι που μελετήθηκαν κατά την εκτροφή ήταν, όπως και για το προηγούμενο 

πείραμα, η ημερήσια κατανάλωση των ιχθυονυμφών, η ανάπτυξη τους σε σχέση με το ολικό τους 
μήκος και το ατομικό νωπό βάρος και η επιβίωση των πληθυσμών.  Μελετήθηκε επίσης η χρονική 
μεταβολή του πληθυσμού βακτηρίων στο νερό των δεξαμενών εκτροφής. 

 
2.1.3.4 Μελέτη της συχνότητας χορήγησης τροφής σε εκτροφή με τη μέθοδο του καθαρού 

νερού. Σύγκριση με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού 
 

Στο τέταρτο πείραμα μελετήθηκε ο ρόλος της συχνότητας χορήγησης της τροφής κατά την εκτροφή 
σε συνθήκες συνεχούς φωτισμού (24L:00D).  Η 24-ωρη φωτοφάση επιλέχθηκε γιατί στις 
συγκεκριμένες συνθήκες οι ιχθυονύμφες μπορούν να θηρεύουν συνεχώς και η διαθεσιμότητα 
τροφής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κατά την εκτροφή.  Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε 
εκτροφή με την τεχνολογία του καθαρού νερού κατά την οποία γίνονταν μία επιπλέον χορήγηση 
τροφής χρησιμοποιώντας ταΐστρες συνεχούς λειτουργίας (συμβολίζονται σαν 24ΚΣΑ, 24ΚΣΒ).  Για 
το συγκριτικό έλεγχο της ανάπτυξης των ιχθυονυμφών πραγματοποιήθηκε μία παράλληλη εκτροφή 
με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού (συμβολίζονται σαν 24Π2Α 24Π2Β).  Οι δύο συνθήκες 
πραγματοποιήθηκαν σε διπλή επανάληψη σε δύο συστήματα εκτροφής.   

Η επιπλέον χορήγηση γίνονταν αφού οι ιχθυονύμφες είχαν απορροφήσει τη σταγόνα 
λιπιδίων.  Η χορήγηση (όπως περιγράφεται στην § 1.4.2) ξεκινούσε στις 21:30 – 22:00 και σε 
διάστημα 3 περίπου ωρών το 80% της συνολικής ποσότητας τροφής μεταφερόταν στις δεξαμενές 
εκτροφής.  Η πραγματοποίηση της επιπλέον χορήγησης τροφής άρχισε την 8η ημέρα μετά την 



  

εκκόλαψη με μία ποσότητα 2 εκατομμυρίων τροχοζώων η οποία αυξήθηκε σε 2,5 τη 12η ημέρα, σε 
3 τη 15η ενώ, από τη 18η ημέρα προστέθηκαν και 150.000 Instar II Artemia.   

Τα αβγά για την εκτέλεση του πειράματος προήλθαν από γεννήτορες του τμήματος 
Υδατοκαλλιεργειών οι οποίοι ωοτόκησαν αυθόρμητα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες 
θερμοκρασίας και φωτοπεριόδου.  Τα αβγά συλλέχθηκαν στο στάδιο της οργανογένεσης.  
Καταμετρήθηκαν και ελέγχθηκαν σε σχέση με την ποιότητα τους και τοποθετήθηκαν στις 
δεξαμενές.  Περίπου το 25 % του αρχικού πληθυσμού αβγών που τοποθετήθηκε στις δεξαμενές για 
εκκόλαψη ήταν νεκρά ή παρουσίαζαν ανωμαλίες.  Η διάμετρος των αβγών ήταν 1,08±0,04 mm και 
η διάμετρος της σταγόνας λιπιδίων 0,23±0,01 mm.  Οι αρχικοί πληθυσμοί ζωντανών αβγών για 
κάθε δεξαμενή καθώς και οι αρχικές φυσικοχημικές παράμετροι παρουσιάζονται στον πίνακα 2.4. 

 
Πίνακας 2.4 Αρχικές συνθήκες του πειράματος που απέβλεπε στη μελέτη της επίδρασης της 
συχνότητας χορήγησης τροφής σε εκτροφή με τη τεχνολογία του καθαρού νερού  

 24ΚΣA 24ΚΣB 24Π2Α 24Π2B 
Αρχικός πληθυσμός ζωντανών αβγών  49.000 57.000 51.275 44.500 
Διάμετρος αβγών (mm)* 1,08±0,01 1,08±0,01 1,09±0,01 1,09±0,01
Διάμετρος σταγόνας λιπιδίων (mm)* 0,23±0,01 0,23±0,01 0,22±0,01 0,22±0,01
Θερμοκρασία (ο C) 19,0 19,0 20,0 21,0 
Συγκέντρωση διαλυμένουO2 (mg/l) 7,3 7,3 7,4 7,4 
pH 8,1 8,1 8,0 7,7 

* Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 
 
Η διάρκεια του πειράματος ήταν 20 ημέρες.  Κατά την εκτροφή μελετήθηκε η ανάπτυξη 

των ιχθυονυμφών σε σχέση με το ολικό τους μήκος, τον ολικό άνθρακα και την επιβίωση των 
πληθυσμών.  Μελετήθηκε επίσης η ημερήσια κατανάλωση των πληθυσμών. 

 
2.1.3.5 Χρονική μεταβολή πλαγκτονικών πληθυσμών απουσία ιχθυονυμφών 

 
Το πείραμα αυτό πραγματοποιήθηκε για να μελετηθεί η χρονική μεταβολή των πλαγκτονικών 
πληθυσμών απουσία ιχθυονυμφών σε συνθήκες όμοιες με αυτές που υφίστανται κατά την εκτροφή, 
όσον αφορά στη θερμοκρασία, στο φωτισμό, και στην ποιότητα του νερού.   

Για το σκοπό αυτό, σε δεξαμενές εκτροφής ιχθυονυμφών, που περιείχαν θαλασσινό νερό 
αλατότητας 40 psu, θερμοκρασίας 19 οC και περιεκτικότητας σε διαλυμένο οξυγόνο 6,5 mg l-1, 
τοποθετήθηκαν οι ακόλουθοι πληθυσμοί: 

 τροχόζωα σε συγκέντρωση 7 ατόμων ml-1 
 τροχόζωα σε συγκέντρωση 7 ατόμων ml-1 μαζί με φυτοπλαγκτόν σε συγκέντρωση 
περίπου 600.000 κυττάρων ml-1. 

 φυτοπλαγκτόν σε συγκέντρωση περίπου 600.000 κυττάρων ανά ml-1. 
Οι δεξαμενές ήταν υπό συνθήκες συνεχούς φωτισμού εντάσεως περίπου 700 lux και η 

κυκλοφορία του νερού γίνονταν αυτόνομα για κάθε δεξαμενή.   
Οι πληθυσμοί αυτοί παρακολουθήθηκαν επί 3 ημέρες και η χρονική μεταβολή της 

συγκέντρωσης τους κατεγράφη σε χρονικά διαστήματα 24 ωρών. 



  

2.1.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων 
 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με χρήση του στατιστικού πακέτου SYSTAT 5.02 for 
Windows (SYSTAT, INC.).  Η σύγκριση της ανάπτυξης των ιχθυονυμφών πραγματοποιήθηκε με 
ανάλυση διασποράς (ANOVA) (Sokal and Rohlf, 1981). 

Η μελέτη της συσχέτισης μεταξύ των διαφόρων πληθυσμών (βακτηρίων, πλαγκτονικών 
και ιχθυονυμφών) κατά την εκτροφή πραγματοποιήθηκε με τεστ αλληλοσυσχέτισης (cross 
correlation).  H μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα να συγκριθεί η μεταβολή δύο πληθυσμών ακόμη 
και με χρονική διαφορά.  Η συσχέτιση μπορεί να είναι θετική δείχνοντας ότι οι δύο πληθυσμοί 
εξελίσσονται παράλληλα, ή αρνητική για πληθυσμούς με αντίθετη χρονική μεταβολή (όταν ο ένας 
αυξάνει, ο δεύτερος μειώνεται).  Η χρονική διαφορά μπορεί να είναι μηδέν για ταυτόχρονη 
μεταβολή των πληθυσμών, αρνητική ή θετική δείχνοντας ότι η μεταβολή του πρώτου πληθυσμού 
αντίστοιχα προηγείται ή έπεται του δεύτερου.  Πριν το τεστ αλληλοσυσχέτισης πραγματοποιήθηκε 
ένας μετασχηματισμός στις μετρήσεις κάθε πληθυσμού για να εξαλειφθούν υπάρχουσες τάσεις 
(Diggle, 1992).  Ο μετασχηματισμός έγινε με αφαίρεση της τάσης από μία ομαλοποιημένη σειρά 
κινουμένων μέσων (moving average trend elimination) για κάθε πληθυσμό. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζονται με την ακόλουθη 
σειρά.   

Αρχικά παρουσιάζονται αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την πληρέστερη παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων των πειραμάτων εκτροφής ιχθυονυμφών, δηλαδή: 

• η σχέση μήκους-μάζας που προκύπτει από μετρήσεις που έγιναν στα πλαίσια των 
πειραμάτων εκτροφής ιχθυονυμφών δύο και τρία, 

• η σχέση μεταξύ μήκους, μάζας και ολικού άνθρακα των ιχθυονυμφών, που προκύπτει 
από το πείραμα τέσσερα, και  

• το ισοδύναμο σε άνθρακα των πλαγκτονικών οργανισμών. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το ρυθμό πέψης των 

ιχθυονυμφών.  Ακολουθούν τα αποτελέσματα από το πέμπτο πείραμα, που αφορά στην χρονική 
μεταβολή των ζωοπλαγκτονικών πληθυσμών απουσία ιχθυονυμφών.  Τέλος, παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα από τα τέσσερα πειράματα εκτροφής ιχθυονυμφών, σχετικά με την ανάπτυξη των 
ιχθυονυμφών και τον ημερήσιο ρυθμό που παρουσιάζει κατά μήκος και κατά βάρος, καθώς και την 
επιβίωση των πληθυσμών.  Περιγράφονται επίσης τα αποτελέσματα που αφορούν στην 
υπολογιζόμενη ημερήσια κατανάλωση των ατόμων και στην ικανότητά τους για αφομοίωση της 
τροφής (δείκτης μετατρεψιμότητας). 

 
2.2.1 Σχέση μήκους – μάζας ιχθυονυμφών 

 
Για τον υπολογισμό της σχέσης μήκους - μάζας χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο 1.500 ατόμων 
μεγέθους από 3,11 έως 8,64 mm και ατομικής μάζας από 0,095 έως 3,265 mg.  Ο όγκος κάθε 
ατόμου υπολογίστηκε με βάση τη σχέση 2.5.  Με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 
προσδιορίστηκε η σχέση μάζας και όγκου (R2=0,95), που είναι: 

VM ⋅±= )0055,03690,1(         (Σχέση 2.6) 
Οι μετρήσεις καθώς και οι προβλεπόμενες τιμές της μάζας σε σχέση με το μήκος 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.7.   
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Εικόνα 2.7 Γραφική παρουσίαση των μετρήσεων μάζας ως προς τον όγκο των ιχθυονυμφών (  ), όπως 
και των προβλεπόμενων τιμών μάζας (—) με βάση τη σχέση 2.6 
 



  

Στη συνέχεια, προσεγγίστηκε η σχέση μεταξύ των μορφομετρικών χαρακτήρων: μήκος 
από το ρύγχος μέχρι την έδρα (Lα), ύψος της κεφαλής στο κέντρο του οφθαλμού (Ηα) πλάτος της 
κεφαλής στο κέντρο του οφθαλμού (Wα), απόσταση από την έδρα μέχρι το ανώτερο σημείο του 
κορμού (Hb), και το πλάτος του κορμού στην έδρα (Wb) με το ολικό μήκος (Lt).  Τα αποτελέσματα 
της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων έδειξαν ότι οι σχέσεις (με R2 ίσο με 0,93 - 0,92 - 0,89 – 
0,74 και 0,80 αντίστοιχα) που συνδέουν τις μεταβλητές είναι:  

ta LL ⋅±= )00065,033775,0(         (Σχέση 2.7) 

ta LH ⋅±= )00034,017377,0(         (Σχέση 2.8)  

ta LW ⋅±= )00025.014044,0(         (Σχέση 2.9)  

tb LH ⋅±= )00064,011960,0(        (Σχέση 2.10) 

tb LW ⋅±= )00018,005627,0(        (Σχέση 2.11) 

Η τελική σχέση μεταξύ μάζας και μήκους, που προκύπτει από αντικατάσταση των 
σχέσεων 2.5, και 2.7 έως 2.11 στη 2.6 είναι: 

33105 tLM ⋅⋅= − ,         (Σχέση 2.12)  

η οποία και χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό της μάζας. 
Ένα άλλο αποτέλεσμα που προκύπτει από τη σχέση 2.6 αφορά στην πυκνότητα των 

ιχθυονυμφών η οποία φαίνεται να είναι σταθερή και ίση με 1,3690±0,0055  mg  mm-3.  Από τις 
μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, η μέση πυκνότητα είναι ίση με 1,2788±0,2813 mg mm-3 
παρουσιάζοντας μικρές διακυμάνσεις ανάλογα με το μήκος των ιχθυονυμφών (Εικόνα 2.8). 
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Εικόνα 2.8 Γραφική αναπαράσταση της πυκνότητας ως συνάρτηση του μήκους των ιχθυονυμφών.  
(Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση)  
 

2.2.2 Σχέση μήκους μάζας και ολικού άνθρακα ιχθυονυμφών 
 

Προκειμένου να υπολογισθεί η σχέση μήκους, μάζας και ολικού άνθρακα, μετρήθηκαν ως προς τον 
ολικό τους άνθρακα τριακόσια εξήντα άτομα, ατομικού νωπού βάρους κυμαινόμενου από 0,01 έως 
2,00 mg.  Οι τιμές για το σωματικό άνθρακα κυμαινόντουσαν από 0,01 έως 0,62 mg άνθρακα.  
Μετά τη μέτρηση της μάζας των ατόμων, υπολογίστηκε η σχέση μεταξύ μάζας και ολικού άνθρακα 
υποθέτοντας ότι είναι γραμμική.  Με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων υπολογίστηκε ο 
συντελεστής συσχέτισης με τιμή 0,2671±0,025 (R2=0,92).  Από το αποτέλεσμα αυτό, σε 
συνδυασμό με τη σχέση 2.12 προκύπτει η εξίσωση μεταξύ μήκους και ολικού άνθρακα που έχει τη 
μορφή: 



  

33103,1 ta LC −⋅=           (Σχέση 2.13). 

 
2.2.3 Ισοδύναμο σε άνθρακα των πλαγκτονικών οργανισμών 

 
Τα αποτελέσματα όσον αφορά στον ολικό άνθρακα των πλαγκτονικών οργανισμών, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.5. 

 
Πίνακας 2.5 Ισοδύναμο σε άνθρακα των πλαγκτονικών οργανισμών (Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση) 

Είδος Ολικός άνθρακας (mg) 
Brachionus plicatilis (αμέσως μετά τον εμπλουτισμό) 0,499x10-3±0,164x10-3

Brachionus plicatilis (24 ώρες μετά σε ψευδοπράσινο νερό) 0,483x10-3±0,182x10-3

Brachionus plicatilis (24 ώρες μετά σε καθαρό νερό) 0,353x10-3±0,093x10-3

Artemia Instar II (αμέσως μετά τον εμπλουτισμό) 2,232x10-3±0,515x10-3

Artemia Instar II (24 ώρες μετά τον εμπλουτισμό) 2,125x10-3±0,461x10-3

Artemia Instar I 2,029x10-3±0,289x10-3

Κύτταρα Chlorella minutissima 5,0x10-8±2,5x10-9

 
Η ανάλυση διασποράς των τιμών που αφορούν στα τροχόζωα αμέσως μετά τον εμπλουτισμό τους 

(§2.1.1.3) και 24 ώρες αργότερα δεν έδειξε σημαντική διαφορά όταν αυτά παρέμειναν σε δεξαμενές 
εκτροφής με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού.  Αντίθετα για τα τροχόζωα που 
παρέμειναν, μετά από τον εμπλουτισμό, σε δεξαμενή εκτροφής με την τεχνολογία του καθαρού 
νερού, η διαφορά ήταν σημαντική.  Για τους Instar II Artemia, αμέσως μετά τον εμπλουτισμό και 
24 ώρες αργότερα η τιμή του άνθρακα δεν παρουσιάζει διαφορά. 

 
2.2.4 Χρόνος κένωσης του στομάχου των ιχθυονυμφών 

 
Ο χρόνος κένωσης του στομάχου υπολογίσθηκε σε άτομα τσιπούρας διαφορετικού μήκους.  H 
μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο εκατόν πενήντα ατόμων ολικού μήκους από 3,74 έως 
17,01 mm. 

Από την αρχή της διατροφής μέχρι το ολικό μήκος των 6 mm περίπου ο χρόνος πέψης 
παραμένει σταθερός, ενώ στη συνέχεια αυξάνεται (Εικόνα 2.9).   Συγκεκριμένα, τη περίοδο που η 
τροφή των ιχθυονυμφών αποτελείται μόνο από τροχόζωα (μέχρι το μήκος των 6 mm) η μέση τιμή 
του χρόνου πέψης είναι 189±11 λεπτά.  Στη συνέχεια, όταν το ολικό μήκος των ιχθυονυμφών είναι 
μεταξύ 6 και 8 mm και η τροφή εκτός από τροχόζωα περιλαμβάνει και Instar II Artemia, ο μέσος 
χρόνος πέψης είναι 198±8 λεπτά.  Από το μήκος των 8 μέχρι αυτό των 11 mm, οι ιχθυονύμφες 
τρέφονται κυρίως με Instar II Artemia και ο μέσος χρόνος πέψης είναι 228±20 λεπτά.  Μετά το 
μήκος των 11 mm, που η τροφή των ατόμων αποτελείται από Instar II Artemia και συμπληρώνεται 
με ξηρή τροφή σε συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό, ο μέσος χρόνος πέψης είναι 278±30 λεπτά.   
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Εικόνα 2.9 Μεταβολή της διάρκειας πέψης των ιχθυονυμφών σε συνάρτηση με το ολικό μήκος τους 
 

2.2.5 Χρονική μεταβολή πλαγκτονικών πληθυσμών απουσία ιχθυονυμφών 
 
Η χρονική μεταβολή των πλαγκτονικών πληθυσμών απουσία ιχθυονυμφών διέφερε ανάλογα με τις 
συνθήκες που μελετήθηκαν. 

Η συγκέντρωση του φυτοπλαγκτονικού πληθυσμού απουσία τροχοζώων αυξήθηκε μία 
ημέρα μετά την τοποθέτηση του στη δεξαμενή και στη συνέχεια μειώθηκε στην αρχική τιμή όπου 
σταθεροποιήθηκε για τις επόμενες δύο ημέρες (Εικόνα 2.10).  Αντίθετα, ο πληθυσμός που 
παρέμεινε στη δεξαμενή παρουσία τροχοζώων δεν παρουσίασε μεταβολή για τρεις τουλάχιστον 
ημέρες που γίνονταν συνεχής παρακολούθησή του. 
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Εικόνα 2.10 Μεταβολή φυτοπλαγκτονικού πληθυσμού στο χρόνο, απουσία (Φ) και παρουσία τροχοζώων 
(Φ(+Τ)). (Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση) 
 

Η συγκέντρωση του πληθυσμού των τροχοζώων που τοποθετήθηκε στη δεξαμενή χωρίς την 
παρουσία φυτοπλαγκτού ακολούθησε μία συνεχή μείωση και την τρίτη ημέρα η συγκέντρωση που 
παρατηρήθηκε ήταν σχεδόν μηδενική (Εικόνα 2.11).  Αντίθετα, ο πληθυσμός των τροχοζώων που 
τοποθετήθηκε στη δεξαμενή παρουσία φυτοπλαγκτού παρέμεινε σταθερός για δύο ημέρες για να 
μειωθεί στη συνέχεια. 
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Εικόνα 2.11 Μεταβολή της συγκέντρωσης πληθυσμού τροχοζώων στο χρόνο, απουσία 
(Τ) και παρουσία φυτοπλαγκτού (Τ(+Φ)). (Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση)  



  

2.2.6 Αποτελέσματα πειραμάτων εκτροφής ιχθυονυμφών 
 
2.2.6.1 Εκτροφή με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού  

 
H εκκόλαψη των αβγών και το προνυμφικό στάδιο ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα για όλους 
τους πληθυσμούς.  Δύο ημέρες μετά την τοποθέτηση των αβγών στις δεξαμενές εκτροφής 
ακολούθησε η εκκόλαψή τους.  Η διάρκεια του αυτότροφου σταδίου ήταν τρεις ημέρες, κατά τις 
οποίες οι ιχθυονύμφες κατανάλωσαν τα αποθέματα του λεκιθικού σάκου ενώ η διάμετρος της 
σταγόνα λιπιδίων μειώθηκε από 0,22±0,02 σε 0,10±0,03 mm.  Τα αποθέματα της σταγόνας 
λιπιδίων δεν ήταν εμφανή σε παρατήρηση κάτω από στερεοσκόπιο τη 10η ημέρα μετά την 
εκκόλαψη. 

Τα αποτελέσματα της εκτροφής σχετικά με την επιβίωση και την ανάπτυξη των 
ιχθυονυμφών παρουσιάζονται στον πίνακα 2.6.  Η επιβίωση των ιχθυονυμφών 20 ημέρες μετά την 
εκκόλαψη κυμάνθηκε από 39,42 % έως 62,50%.  Περίπου το 80% της συνολικής θνησιμότητας 
καταγράφηκε μέχρι τη 10η ημέρα μετά την εκκόλαψη.  Σε όλη τη διάρκεια της εκτροφής και σε 
κανένα από τους πληθυσμούς δεν παρατηρήθηκαν άτομα με έλλειψη δομικής οργάνωσης του 
συκωτιού τους.   

 
Πίνακας 2.6 Αποτελέσματα του πειράματος εκτροφής με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού 
 24ΠA 24ΠB 24ΠC 
Αρχικός πληθυσμός ζωντανών αβγών  57.800 57.567 54.200 
Τελικός αριθμός ιχθυονυμφών 24.352 22.692 33.874 
Επιβίωση  42,16% 39,42% 62,50% 
Ολικό μήκος (mm)* 6,60±0,40 6,79±0,74 6,74±0,48 
Ποσοστό ατόμων με λειτουργική νηκτική κύστη 98.0% 100.0% 96.0% 
*Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 

 
2.2.6.1.6 Κατά μήκος αύξηση 

 
Οι ιχθυονύμφες έφτασαν σε μέσο ολικό μήκος 6,60 – 6,79 mm.  Η σύγκριση, με ανάλυση 
διασποράς, μεταξύ των δεξαμενών δεν έδειξε σημαντικές διαφορές ούτε στην χρονική μεταβολή 
(Εικόνα 2.12) ούτε στην τελική ανάπτυξη μεταξύ των πληθυσμών. 
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Εικόνα 2.12 Μεταβολή του ολικού μήκους στο χρόνο. (Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση) 



  

 
Οι ιχθυονύμφες, από αρχικό μήκος 2,74±0,08 mm, εμφάνισαν σχετικό ρυθμό αύξησης 

(Εικόνα 2.13) κατά τα αυτότροφα στάδια περίπου 13% και έφτασαν την 4η ημέρα μετά την 
εκκόλαψη σε ολικό μήκος 3,89±0,01 mm.  Στη συνέχεια, κατά την περίοδο προσαρμογής στην 
εξωγενή τροφή, ο σχετικός ρυθμός αύξησης μειώθηκε σε περίπου 3% ανά ημέρα και την 8η ημέρα 
τα άτομα είχαν ολικό μήκος 4,24±0,22 mm.  Ακολούθως, και με σχετικό ρυθμό αύξησης περίπου 
5% ημερησίως, οι ιχθυονύμφες έφτασαν τη 15η ημέρα σε ολικό μήκος 5,74±0,33 mm.  Ο σχετικός 
ρυθμός αύξησης μειώθηκε σε περίπου 3% την ημέρα μέχρι το τέλος της εκτροφής, περίοδος που 
συμπίπτει με τη χορήγηση ατόμων Artemia και την προσαρμογή στη νέα δίαιτα. 
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Εικόνα 2.13 Μεταβολή του σχετικού ρυθμού αύξησης του ολικού μήκους των ιχθυονυμφών στο χρόνο. 
(Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση) 
 
Χρησιμοποιώντας τη σχέση μήκους και ολικού άνθρακα (§ 2.2.2, Σχέση 2.13) 

υπολογίστηκε η εξέλιξη της συνολικής βιομάζας των εκτρεφομένων πληθυσμών.  Η ατομική μάζα 
των ιχθυονυμφών αυξήθηκε περίπου 8 φορές κατά τη διάρκεια της εκτροφής, περνώντας από 0,02 
mg σε 0,15±0,01 mg άνθρακα. 

Η συνολική βιομάζα ανά δεξαμενή (Εικόνα 2.14) ξεκινώντας από 4,4±0,1 g άνθρακα 
παρουσίασε μία μείωση μέχρι την 8η ημέρα της εκτροφής και στη συνέχεια ακολούθησε μία 
συνεχής αύξηση φτάνοντας σε 10,6±2,5 g στο τέλος της πειραματικής περιόδου. 
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Εικόνα 2.14 Μεταβολή της μέσης συνολικής βιομάζας (άνθρακα) των πληθυσμών στο χρόνο. (Μέσες 
τιμές και τυπική απόκλιση) 



  

2.2.6.1.7 Ημερήσια κατανάλωση τροφής από τις ιχθυονύμφες 
 

Η μέση ατομική κατανάλωση τροφής (Εικόνα 2.15) εκφράστηκε σε μονάδες άνθρακα 
χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα για το ισοδύναμο σε άνθρακα των πλαγκτονικών οργανισμών.   

Η ατομική ημερήσια κατανάλωση αυξήθηκε από 0,0169±0,0021 mg τις πρώτες ημέρες της 
διατροφής σε 0,1984±0,0324 mg άνθρακα στο τέλος της πειραματικής περιόδου χωρίς να 
παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ των ατόμων των εκτρεφόμενων πληθυσμών.  
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Εικόνα 2.15 Μεταβολή της μέσης ατομικής ημερήσιας κατανάλωσης (άνθρακα) στο χρόνο. (Μέσες τιμές 
και τυπική απόκλιση) 
 

Ο ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης, ανά μονάδα σωματικού άνθρακα των ιχθυονυμφών αυξήθηκε 
αρχικά από 20 σε 60% για να σταθεροποιηθεί σε αυτήν την τιμή στη συνέχεια (Εικόνα 2.16).   

0,0

0,3

0,6

0,9

0,00 0,15 0,30 0,45
Σωματικός  άνθρακας  (mg)

Η
με
ρή
σι
ος

 Ρ
υθ
μό
ς 

Κ
ατ
αν
άλ
ω
ση
ς

 
Εικόνα 2.16 Μεταβολή του ρυθμού κατανάλωσης ανά μονάδα σωματικού άνθρακα σαν συνάρτηση του 
σωματικού άνθρακα (mg) των ατόμων. (Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση). 

 
Η ικανότητα αφομοίωσης της τροφής (Δείκτη Μετατρεψιμότητας: Δ. Μ.) παρουσίασε σημαντικές 

μεταβολές κατά τη διάρκεια της εκτροφής (Εικόνα 2.17) Έτσι, κατά την περίοδο της προσαρμογής 
των ιχθυονυμφών στην εξωγενή τροφή (4η με 7η ημέρα μετά την εκκόλαψη), η ικανότητα 
αφομοίωσης της τροφής ήταν μικρή, και ο Δ. Μ. περίπου 12.  Σταδιακά όμως, καθώς αυξήθηκε η 
ικανότητα των ατόμων για αφομοίωση, ο Δ. Μ. μειώθηκε σε τιμές γύρω από το 5.  Ακολούθησε μία 
δεύτερη περίοδος προσαρμογής στα άτομα Artemia (15η με 18η ημέρα μετά την εκκόλαψη) με το 
Δ. Μ. να προσεγγίζει την τιμή 10, και στη συνέχεια να μειώνεται.   
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Εικόνα 2.17 Μεταβολή του Δείκτη Μετατρεψιμότητας στο χρόνο  
 

Κατά τη διάρκεια της εκτροφής η μέση ποσότητα άνθρακα που κατανάλωσε κάθε 
ιχθυονύμφη ήταν 1,732±0,282 mg και το αντίστοιχο κέρδος σε σωματικό άνθρακα, κατά την ίδια 
περίοδο, 0,316±0,014 mg.  Ο μέσος Δ. Μ. για την περίοδο ήταν 5,5. 

 
2.2.6.1.8 Διαθεσιμότητα ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 

 
Η διαθεσιμότητα των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών, που εκτιμήθηκε με αναφορά στη 
συγκέντρωση των τροχοζώων στις δεξαμενές εκτροφής πριν από την πρώτη ημερήσια χορήγηση 
τροφής, παρουσίασε μείωση κατά τη διάρκεια της εκτροφής (Εικόνα 2.18). 

Τη περίοδο από την 4η μέχρι τη 10η ημέρα η συγκέντρωση των τροχοζώων ήταν 4,9±1,9 
άτομα ml-1.  Στη συνέχεια, μειώθηκε σε 2,8±1,0 άτομα ml-1 την περίοδο από την 11η μέχρι τη 15η 
ημέρα της εκτροφής, ενώ, την τελευταία περίοδο, μειώθηκε περαιτέρω σε 1,9±0,9 άτομα ml-1.   

0

2

4

6

8

D4-10 D10-15 D15-20

Χρονική περίοδος (ημέρες)

 

Συ
γκ
έν
τρ
ω
ση

 
(ά
το
μα

  m
l-1

) 

Εικόνα 2.18. Μεταβολή της μέσης συγκέντρωσης τροχοζώων πριν την πρώτη χορήγηση τροφής στο 
χρόνο. (Μέσες τιμές και τυπική απόκλιση) 
 
 
 

2.2.6.1.9 Βακτήρια στη στήλη του νερού. 



  

 
Ο συνολικός πληθυσμός των βακτηρίων στη στήλη του νερού των δεξαμενών εκτροφής εξελίχθηκε 
όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 2.19. 

Κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης και εκκόλαψης των αβγών η συγκέντρωση των 
βακτηρίων ήταν ίση με 246x103±81x103 άτομα ml-1.  Ακολούθησε μία σταδιακή αύξηση και, στο 
διάστημα μεταξύ 8ης και 12ης ημέρας μετά την εκκόλαψη, παρατηρήθηκε η μέγιστη συγκέντρωση 
(7,2x106±608x103 άτομα ml-1, 6,0x106±80x103 άτομα ml-1 και 4,5 x106±250x103 άτομα ml-1, για τις 
δεξαμενές Α, Β, και C αντίστοιχα). 
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Εικόνα 2.19 Μεταβολή της συγκέντρωσης βακτηρίων στο χρόνο στις δεξαμενές εκτροφής. (Μέσες τιμές 
και τυπική απόκλιση) 
 
Στη συνέχεια, οι πληθυσμοί παρέμειναν περίπου σταθεροί μέχρι τη 14η και 16η ημέρα 

οπότε, λόγω της ανανέωσης του νερού που πραγματοποιήθηκε στις δεξαμενές εκτροφής, 
μειώθηκαν φτάνοντας σε συγκέντρωση 1x106±300x103 άτομα ml-1 περίπου.  Ακολούθησε μία 
μικρή αύξηση στη συγκέντρωση η οποία μειώθηκε στη συνέχεια λόγω νέας ανανέωσης νερού που 
πραγματοποιήθηκε την 20η ημέρα της εκτροφής. 

 
2.2.6.1.10 Σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής 

 
Η χρονική μεταβολή των πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής μελετήθηκε συγκριτικά και οι 
αλληλοσυσχετίσεις (cross correlation) που παρουσιάζονται εμφανίζονται στον πίνακα 2.7 για κάθε 
δεξαμενή.  Οι πληθυσμοί που μελετήθηκαν, σε σχέση με τον αριθμό τους στις δεξαμενές εκτροφής, 
ήταν τα βακτήρια στη στήλη του νερού (σημειώνονται σαν Β), το φυτοπλαγκτόν (Ph), τα τροχόζωα 
(R), και οι ιχθυονύμφες (FL). 

Η μόνη σημαντική συσχέτιση εμφανίστηκε μεταξύ του πληθυσμού των βακτηρίων και των 
ιχθυονυμφών.  Οι πληθυσμοί έχουν αντίθετη μεταβολή χωρίς χρονική διαφορά. 

 
Πίνακας 2.7 Αποτελέσματα της ανάλυσης αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των πληθυσμών βακτηρίων (B), 
φυτοπλαγκτού (Ph), τροχοζώων (R), και ιχθυονυμφών (FL) των δεξαμενών 24ΠΑ, 24ΠB και 24ΠB C. 
24ΠΑ B Ph R FL  24ΠB B Ph R FL  24ΠC B Ph R FL 

B    -(0)      -(0)      -(0) 
Ph                 
R                 



  

2.2.6.2 Μελέτη της επίδρασης της διάρκειας της φωτοφάσης στα αποτελέσματα εκτροφής 
με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού 

 
Η εκκόλαψη των αβγών και το προνυμφικό στάδιο πραγματοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα, με εξαίρεση τον πληθυσμό 18ΠΒ στον οποίο παρουσιάστηκε αυξημένη θνησιμότητα 
τη 2η και 3η ημέρα μετά την εκκόλαψη. 

Κατά τη διάρκεια του αυτότροφου σταδίου, που ήταν ίδια για όλους τους πληθυσμούς, οι 
ιχθυονύμφες κατανάλωσαν τα αποθέματα του λεκιθικού σάκου ενώ η διάμετρος της σταγόνας 
λιπιδίων μειώθηκε από 0,23±0,01 σε 0,13±0,02 mm.  Η σταγόνα λιπιδίων εξαντλήθηκε τη 10η 
ημέρα μετά την εκκόλαψη στα άτομα των πληθυσμών 24Π1, την 9η ημέρα στους πληθυσμούς 18Π 
και 8Π και την 8η ημέρα στους πληθυσμούς 12Π. 

Η επιβίωση και η ανάπτυξη των ιχθυονυμφών στο τέλος της εκτροφής παρουσιάζονται 
στον πίνακα 2.8.   

Η επιβίωση των ιχθυονυμφών 20 ημέρες μετά την εκκόλαψη παρουσίασε διακυμάνσεις 
από 13,15 % έως 64,34% ανάλογα με τις συνθήκες της εκτροφής και σε αντιστοιχία με τη διάρκεια 
της φωτεινής φάσης.  Για τους πληθυσμούς 18Π και 24Π1, το 80% της συνολικής θνησιμότητας 
κατεγράφη μέχρι τη 10η ημέρα μετά την εκκόλαψη.  Αντίθετα, για τους πληθυσμούς 8Π και 12Π, ο 
ρυθμός θνησιμότητας ήταν περίπου σταθερός σε όλη τη διάρκεια της εκτροφής.   

 
Πίνακας 2.8 Αποτελέσματα του πειράματος για τη μελέτη της φωτοφάσης σε εκτροφή με την τεχνολογία του 
ψευδοπράσινου νερού 
 8ΠA 8ΠB 12ΠΑ 12ΠΒ 18ΠΑ 18ΠΒ 24Π1Α 24Π1Β 
Αρχικός πληθυσμός ζωντανών 
αβγών 

54.000 51.813 49.877 49.588 46.000 54.976 48.857 48.143 

Τελικός αριθμός ιχθυονυμφών 10.651 6.812 7.713 11.021 29.599 13.177 20.203 21.949 
Επιβίωση 19,72% 13,15% 15,46% 22,22% 64,34% 23,97% 41,35% 45,59% 
Ολικό μήκος (mm)* 4,77 

±0,48 
5,26 
±0,47 

5,89 
±0,61 

6,19 
±0,52 

7,22 
±0,72 

7,45 
±0,67 

7,03 
±0,56 

7,12 
±0,48 

Ατομικό νωπό βάρος (mg)* 0,655 
±0,166 

0,645 
±0,162

1,253 
±0,315

1,162 
±0,262

1,867 
±0,463

2,299 
±0,568

1,997 
±0,433 

2,077 
±0,201 

Ποσοστό ατόμων με 
λειτουργική νηκτική κύστη 

92,59% 92,59% 79,45% 96,34% 67,57% 36,36% 96,67% 80,00% 

*Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 
 

Στα άτομα των πληθυσμών 8Π και 12Π παρατηρήθηκε έλλειψη δομικής οργάνωσης του 
συκωτιού μετά την 9η ημέρα.  Το πρόβλημα εμφανίστηκε με μεγαλύτερη ένταση στους 
πληθυσμούς 8Π, όπου το σύνολο των ατόμων που παρατηρήθηκαν παρουσίασαν το πρόβλημα.  
Μετά τη 12η ημέρα, στους πληθυσμούς 8Π το ποσοστό των ατόμων με έλλειψη δομικής 
οργάνωσης του συκωτιού άρχισε να μειώνεται για να μηδενιστεί μετά τη 15η ημέρα της εκτροφής.  
Η εξέλιξη του προβλήματος για τους πληθυσμούς 12Π είχε την ίδια διάρκεια αλλά ήταν μικρότερης 
έντασης αφού παρατηρήθηκε μόνο στο μισό πληθυσμό.  Στους πληθυσμούς 18Π και 24Π1 δεν 
εμφανίστηκε το πρόβλημα. 

 
2.2.6.2.6 Κατά μήκος αύξηση 

 
Την 20η ημέρα μετά την εκκόλαψη, το μέσο ολικό μήκος των ατόμων των διαφόρων πληθυσμών 
κυμαινόταν από 4,77 – 7,45 mm, ανάλογα με τις συνθήκες της εκτροφής.  Η σύγκριση, με ανάλυση 
διασποράς, μεταξύ δεξαμενών με ίδιες συνθήκες εκτροφής δεν έδειξε σημαντικές διαφορές στην 



  

ανάπτυξη για τους πληθυσμούς 12Π, 18Π και 24Π1.  Διαφορά στην ανάπτυξη παρουσίασαν μεταξύ 
τους οι πληθυσμοί 8ΠΑ και 8ΠΒ μετά τη 14η ημέρα εκτροφής. 
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Εικόνα 2.20 Μεταβολή του ολικού μήκους των ιχθυονυμφών στο χρόνο για τις διάφορες συνθήκες 
εκτροφής.  (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Οι πληθυσμοί, ανάλογα με τη μεταβολή του ολικού μήκους των ιχθυονυμφών (Εικόνα 

2.20), μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες: σε πληθυσμούς με μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης 
(18Π και 24Π1), σε πληθυσμούς με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης (8Π) και σε πληθυσμούς με 
ενδιάμεσο ρυθμό (12Π). 

Αναλυτικότερα, κατά τα αυτότροφα στάδια, ο σχετικός ρυθμός αύξησης του μήκους των 
ιχθυονυμφών ήταν περίπου 8%, και από αρχικό μήκος 3,22±0,12 mm έφτασαν όλοι οι πληθυσμοί 
την 4η ημέρα μετά την εκκόλαψη σε ολικό μήκος 3,73±0,16 mm.  Στη συνέχεια, ο σχετικός ρυθμός 
αύξησης διέφερε ανάλογα με τις συνθήκες εκτροφής (Εικόνα 2.21).  Ακολούθησε όμως ένα γενικό 
πρότυπο μεταβολής με μία φάση σταδιακής ανάπτυξης μέχρι μία μέγιστη τιμή για να μειωθεί στη 
συνέχεια σε μία τιμή ισορροπίας.   
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Εικόνα 2.21 Μεταβολή του σχετικού ρυθμού αύξησης του ολικού μήκους των ιχθυονυμφών στο χρόνο 
για τις διάφορες συνθήκες εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Από την 4η έως και την 8η ημέρα ο σχετικός ρυθμός αύξησης ήταν αρνητικός για τους 

πληθυσμούς 8Π και μηδενικός για τους 12Π, ενώ ήταν 1 - 2 % για τους υπόλοιπους.  Για την 
περίοδο από την 8η μέχρι και τη 12η ημέρα, ο παρατηρούμενος σχετικός ρυθμός αύξησης ήταν 



  

0,4% για τους πληθυσμούς 8Π, και 3,5% για τους 12Π.  Κατά την ίδια περίοδο, για τους 
πληθυσμούς 18Π και 24Π1, ο σχετικός ρυθμός αύξησης έφτασε 4 – 5,5 %.  Στο διάστημα από τη 
12η έως τη 16η ημέρα ο σχετικός ρυθμός αύξησης για τους πληθυσμούς 8Π ήταν 3,6%, για τους 
12Π 4,2% και για τους υπόλοιπους 5,5% που ήταν και η μέγιστη τιμή για την εξεταζόμενη περίοδο.  
Τέλος, από τη 16η μέχρι την 20η ημέρα ο σχετικός ρυθμός αύξησης για τους πληθυσμούς 8Π ήταν 
4,1% και για τους 12Π 4,5% που ήταν και οι μέγιστες τιμές κατά την περίοδο μελέτης.  Για τους 
υπόλοιπους πληθυσμούς ο σχετικός ρυθμός αύξησης ήταν σταθερός περίπου 4,5%.  Θα πρέπει 
επίσης να αναφερθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα για τα άτομα των πληθυσμών 8Π, 
παρατηρήθηκε αρνητικός ημερήσιος σχετικός ρυθμός αύξησης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο μεταξύ 
της 4ης και 8ης ημέρας μετά την εκκόλαψη. 

Η μεταβολή του ολικού μήκους των ιχθυονυμφών μετά την 20η ημέρα εκτροφής με 
διάρκεια φωτεινής φάσης 24L:0D και μέχρι την 35η ημέρα (Εικόνα 2.22) δεν άλλαξε τις τρεις 
κατηγορίες πληθυσμών που σχηματίστηκαν κατά τις πρώτες 20 ημέρες της εκτροφής. 
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Εικόνα 2.22 Μεταβολή του ολικού μήκους (mm) των ιχθυονυμφών στο χρόνο (ημέρες) τη δεύτερη 
περίοδο εκτροφής για τις διάφορες συνθήκες. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός 8Π παρουσίασε αρχικά υψηλότερο σχετικό ρυθμό 

αύξησης από τους υπόλοιπους (Εικόνα 2.23) μετά την 25η ημέρα όλοι οι πληθυσμοί αναπτύχθηκαν 
με σταθερό σχετικό ρυθμό ίσο με 3.5 %. 

0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

H20-H25 H25-H30 H30-H35
Χρονική περίοδος (ημέρες)

Σχ
ετ
ικ
ός

 (%
) ρ
υθ
μό
ς α

ύξ
ησ
ης

 μ
ήκ
ου
ς

8Π 12Π 18Π 24Π1
 

Εικόνα 2.23 Μεταβολή του σχετικού ρυθμού αύξησης του ολικού μήκους στο χρόνο για τις διάφορες 
συνθήκες, κατά τη δεύτερη περίοδο εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 



  

2.2.6.2.7 Κατά βάρος αύξηση 
 
Η μεταβολή στο χρόνο του νωπού βάρους των ιχθυονυμφών μέχρι την 20η ημέρα μετά την 
εκκόλαψη (εικόνα 2.24) ήταν ανάλογη με αυτήν του ολικού μήκους.  Διαφορές παρουσίασαν μόνο 
οι πληθυσμοί 18Π μετά την 8η ημέρα της εκτροφής.  Στο τέλος της εκτροφής, τα άτομα του 
πληθυσμού 18ΠΒ είχαν το μέγιστο ατομικό βάρος, σημαντικά διαφορετικό από όλους τους 
υπόλοιπους πληθυσμούς, ακολουθούμενα από τα άτομα των πληθυσμών 24Π1 και 18ΠΑ. 
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Εικόνα 2.24 Μεταβολή του ατομικού νωπού βάρους (mg) στο χρόνο (ημέρες) για τις διάφορες συνθήκες 
εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 

 
Την τέταρτη ημέρα μετά την εκκόλαψη οι ιχθυονύμφες όλων των πληθυσμών είχαν 

ατομικό βάρος από 0,16 έως 0,19 mg.  Ο σχετικός ρυθμός αύξησης του ατομικού βάρους (Εικόνα 
2.25) διέφερε ανάλογα με τις συνθήκες εκτροφής, και ακολούθησε ένα γενικό πρότυπο μεταβολής 
ανάλογο με αυτό που παρατηρήθηκε στο σχετικό ρυθμό αύξησης του μήκους.   

Ο σχετικός ρυθμός αύξησης που μετρήθηκε στους πληθυσμούς 18Π και 24Π1 είναι 
περίπου 65% μεταξύ της 4ης και 8ης ημέρας της εκτροφής, 130-150% μεταξύ της 8ης και 12ης 
ημέρας, 100% στη συνέχεια και τέλος 60% μέχρι το τέλος της πειραματικής περιόδου.   

Αντίστοιχα για τους πληθυσμούς 12Π, ο αρνητικός αρχικά σχετικός ρυθμός αύξησης πήρε 
τη μέγιστη τιμή του (150%) μεταξύ της 8ης και 12ης ημέρας, μετά σταθεροποιήθηκε σε 80% την 
υπόλοιπη περίοδο.  Τέλος οι πληθυσμοί 8Π παρουσίασαν το μέγιστο σχετικό ρυθμό αύξησης 
(120%) με κάποια υστέρηση, μεταξύ της 12ης και 16ης ημέρας μετά την εκκόλαψη. 
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Εικόνα 2.25 Μεταβολή του σχετικού ρυθμού αύξησης του ατομικού νωπού βάρους στο χρόνο για τις 
διάφορες συνθήκες εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 



  

Χρησιμοποιώντας τη σχέση μεταξύ μήκους και ολικού άνθρακα (2.13) υπολογίστηκε η 
μεταβολή στο χρόνο της συνολικής βιομάζας για κάθε πληθυσμό (Εικόνα 2.26). 
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Εικόνα 2.26 Μεταβολή της συνολικής βιομάζας (άνθρακα) των εκτρεφόμενων πληθυσμών στο χρόνο για 
τις διάφορες συνθήκες. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Οι πληθυσμοί 8Π παρουσίασαν μείωση της συνολικής βιομάζας τους και από 3,1±0,7 g 

έφτασαν, στο τέλος της πειραματικής περιόδου, στα 1,4±0,2 g άνθρακα.  Η βιομάζα των 
πληθυσμών 12Π δεν παρουσίασε μεταβολή στη διάρκεια της εκτροφής (από 2,5±0,6 g την 4η 
ημέρα μετά την εκκόλαψη έφτασε την 20η ημέρα 2,7±0,9 g).  Αντίθετα οι πληθυσμοί 18Π και 241Π 
παρουσίασαν αύξηση της βιομάζας περνώντας από 2,0±0,2 και 2,2±0,1 g την 4η ημέρα μετά την 
εκκόλαψη σε 10,8±5,2 και 9,7±0,8 g άνθρακα την 20η ημέρα αντίστοιχα.  Η μεγάλη διακύμανση 
των πληθυσμών 18Π οφείλεται στη διαφορά που παρουσίασαν στην επιβίωση. 

 
2.2.6.2.8 Ημερήσια κατανάλωση τροφής από τις ιχθυονύμφες 

 
Η χρονική μεταβολή της μέσης ατομικής κατανάλωσης τροφής από τις ιχθυονύμφες, 

εκφρασμένη σε μονάδες άνθρακα με βάση το ισοδύναμο των πλαγκτονικών οργανισμών, 
παρουσιάζεται στη Εικόνα 2.27.  Δεν παρουσίασε διαφορές μεταξύ ατόμων που η εκτροφή τους 
πραγματοποιήθηκε υπό όμοιες συνθήκες, με εξαίρεση τους πληθυσμούς 18Π οι οποίοι εμφάνισαν 
σημαντική διαφορά μετά τη 14η ημέρα της εκτροφής.  Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν 
μεταξύ των πληθυσμών που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε υπό διαφορετικές συνθήκες.  Οι 
διαφορές είναι περισσότερο εμφανείς μετά την 8η ημέρα της εκτροφής.  

Για τις ιχθυονύμφες των πληθυσμών 8Π, η ατομική κατανάλωση από 0,0305±0,0084 mg 
φτάνει στο τέλος της πειραματικής περιόδου σε 0,1177±0,0589 mg άνθρακα ενώ εμφανίζει ένα 
μέγιστο τη 18η ημέρα με κατανάλωση 0,1473±0,0622 mg.  Οι ιχθυονύμφες των πληθυσμών 12Π 
παρουσίασαν ατομική κατανάλωση την πρώτη μέρα της εκτροφής 0,0335±0,0110 mg και 16 
ημέρες αργότερα 0,2886±0,0361 mg.  Η ατομική κατανάλωση για τα άτομα που η εκτροφή τους 
έγινε υπό συνθήκες διάρκειας φωτεινής φάσης ίσης με 18 ώρες (18Π) ήταν 0,0371±0,0067 mg στην 
αρχή και έφτασε στο τέλος της εκτροφής 0,3433±0,1091 mg.  Τέλος, παρουσία συνεχούς φωτισμού 
(24L:00D), κάθε άτομο κατανάλωσε την πρώτη ημέρα εκτροφής 0,0421±0,0091 mg και την 20η 
ημέρα 0,3498±0,0344 mg άνθρακα. 
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Εικόνα 2.27 Μεταβολή της μέσης ατομικής κατανάλωσης (άνθρακα) των εκτρεφόμενων ιχθυονυμφών 
στο χρόνο για τις διάφορες συνθήκες. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Η μεταβολή του ρυθμού κατανάλωσης ανά μονάδα σωματικού άνθρακα των ιχθυονυμφών 

(Εικόνα 2.28 α .β .γ .δ) επιβεβαιώνει το πρότυπο που είχε παρατηρηθεί στο πρώτο πείραμα.  Ο 
ρυθμός κατανάλωσης σε όλους τους πληθυσμούς αυξήθηκε αρχικά για να σταθεροποιηθεί στη 
συνέχεια σε τιμές που διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες εκτροφής. 
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Εικόνα 2.28 Μεταβολή του μέσου ημερήσιου ρυθμού κατανάλωσης (άνθρακας ανά μονάδα σωματικού 
άνθρακα) σαν συνάρτηση του σωματικού άνθρακα των ιχθυονυμφών (mg) για φωτοφάση 8 (α), 12 (β), 18 
(γ) και 24 (δ) ωρών. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Επίσης, η ικανότητα αφομοίωσης της τροφής (Δείκτης Μετατρεψιμότητας: Δ. Μ.) από τις 

ιχθυονύμφες παρουσίασε διαφορές ανάλογα με τις συνθήκες εκτροφής.  Στα άτομα των πληθυσμών 
18Π και 24Π1 ο Δ. Μ. μεταβλήθηκε κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν που παρατηρήθηκε στην πρώτη 
σειρά πειραμάτων (§2.2.6.1).  Δηλαδή, κατά την περίοδο της προσαρμογής των ιχθυονυμφών στα 



  

τροχόζωα (4η με 7η ημέρα μετά την εκκόλαψη), η ικανότητα αφομοίωσης της τροφής ήταν μικρή 
και ο Δ. Μ. μεγάλος (περίπου 10).  Όμως, σταδιακά η ικανότητα αφομοίωσης της τροφής 
βελτιώθηκε και ο Δ. Μ. μειώθηκε (περίπου 5).  Όταν χορηγήθηκαν για πρώτη φορά στις 
ιχθυονύμφες άτομα Artemia (11η με 15η ημέρα μετά την εκκόλαψη), η ικανότητα αφομοίωσης της 
νέας τροφής μειώθηκε και πάλι (Δ. Μ. περίπου 20), ενώ, στη συνέχεια, αυξήθηκε με αποτέλεσμα 
τη μείωση του Δ. Μ. (7 περίπου).  Υπό συνθήκες φωτισμού 18L:06D, κάθε ιχθυονύμφη 
κατανάλωσε 2,881±0,851 mg άνθρακα και αύξησε το σωματικό της άνθρακα κατά 0,456±0,034 
mg, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέσο Δ. Μ. στη διάρκεια της μελέτης ίσο με 6,3.  Οι αντίστοιχες 
τιμές υπό συνθήκες συνεχούς φωτισμού ήταν 3,234±0,384 mg για την κατανάλωση, 0,394±0,012 
mg για την αύξηση του σωματικού άνθρακα και 8,2 για το Δ. Μ.. 

Για τα άτομα των πληθυσμών 8Π και 12Π η χρονική μεταβολή του Δείκτη 
Μετατρεψιμότητας ήταν διαφορετική (Εικόνα 2.29). 
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Εικόνα 2.29 Μεταβολή του Δείκτη μετατρεψιμότητας στο χρόνο (ημέρες) για τα άτομα των πληθυσμών 
8Π και 12Π. 

 
Στην πρώτη περίπτωση (8 ώρες φωτοφάση) οι ημερήσιες τιμές του Δ. Μ. ήταν για όλη τη 

διάρκεια της εκτροφής πολύ κοντά στο μηδέν ή αρνητικές.   
Οι αρνητικές τιμές οφείλονται στον τρόπο υπολογισμού του Δ. Μ.  Η ημερήσια τιμή του 

Δ. Μ. υπολογίζεται με βάση την ποσότητα άνθρακα που καταναλώνει κάθε άτομο και την 
αντίστοιχη αύξηση στο σωματικό του άνθρακα όπως προκύπτει από τη σχέση 2.13 (§ 2.2.2).  Όπως 
αναφέρθηκε και κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σχετικά με την κατά μήκος αύξηση, σε 
αρκετές περιπτώσεις, το ολικό μήκος των ατόμων παρουσίασε μηδενική ή και αρνητική αύξηση.  
Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές του Δ. Μ. απειρίζονται ή γίνονται αρνητικές δείχνοντας την 
περιορισμένη ικανότητα των ατόμων να αφομοιώσουν την τροφή.  

Εξετάζοντας όμως, όλη την περίοδο εκτροφής, η συνολική ποσότητα άνθρακα που 
καταναλώθηκε από κάθε ιχθυονύμφη ήταν 1,059±0,366 mg ενώ η αύξηση του σωματικού άνθρακα 
ήταν ίση με 0,0912±0,038 mg.  Ο μέσος Δ. Μ. που προκύπτει είχε τιμή ίση με 11,6.  Στη δεύτερη 
περίπτωση (12 ώρες φωτοφάση) ο Δ. Μ. υπολογίστηκε αρνητικός μέχρι την 9η ημέρα της εκτροφής 
και στη συνέχεια είχε τιμές παραπλήσιες του 10.  Ο συνολικός άνθρακας που κατανάλωσε κάθε 
ιχθυονύμφη την περίοδο της εκτροφής ήταν 2,094±0,088 mg, το αντίστοιχο κέρδος σε σωματικό 
άνθρακα 0,215±0,030 mg, και ο μέσος Δ. Μ. είχε τιμή 9,7.  

 
 
 



  

2.2.6.2.9 Διαθεσιμότητα ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 
 

Η διαθεσιμότητα των τροχοζώων, όπως προκύπτει από τη μελέτη της συγκέντρωσής τους στις 
δεξαμενές εκτροφής πριν από την πρώτη χορήγηση τροφής, παρουσίασε διαφορές ανάλογα με τη 
διάρκεια της φωτεινής φάσης (Εικόνα 2.30). 
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Εικόνα 2.30 Μεταβολή της μέσης συγκέντρωσης τροχοζώων στο χρόνο, στις δεξαμενές εκτροφής πριν 
την πρώτη χορήγηση τροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Στους πληθυσμούς 18Π και 24Π1 παρατηρήθηκε μία μείωση της συγκέντρωσης 

τροχοζώων από 3,5 - 4,3 άτομα ml-1 την περίοδο 4η έως 10η ημέρα, σε τιμή 1,5 άτομα ml-1, την 
περίοδο 11η έως 15η ημέρα, και 0,5 - 1,0 άτομα ml-1 μετά τη 15η ημέρα.  Για τους πληθυσμούς 
12Π η συγκέντρωση των τροχοζώων ήταν 5,2±1,2 άτομα ml-1 την περίοδο 4η έως 15η ημέρα, και 
παρατηρήθηκε μείωση μόνο την περίοδο 15η έως 20η ημέρα όπου η τιμή ήταν 2,7±1,2 άτομα ml-1.  
Για τους πληθυσμούς 8Π η συγκέντρωση παρέμεινε σταθερή (5,0±1,0 άτομα ml-1) σε όλη τη 
διάρκεια της εκτροφής. 

 
2.2.6.2.10 Βακτήρια στη στήλη του νερού 

 
Ο πληθυσμός των βακτηρίων στη στήλη του νερού των δεξαμενών εκτροφής ήταν, σε όλες τις 
δεξαμενές, ίσος με 250x103±75x103 άτομα ml-1 κατά τη διάρκεια της εκκόλαψης των αβγών και 
μετά αυξήθηκε σταδιακά (Εικόνα 2.31).  Η μέγιστη συγκέντρωση (3,0x106±500x103 άτομα ml-1) 
παρατηρήθηκε στις δεξαμενές 8Π, 12ΠΒ, 18ΠΒ και 24Π1 στο διάστημα 8ης - 12ης ημέρας και στη 
δεξαμενή 18ΠΑ (2,0x106±200x103 άτομα ml-1) την 4η ημέρα μετά την εκκόλαψη.  Στη δεξαμενή 
12ΠΑ η μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης (3,3x106±250x103 άτομα ml-1) παρατηρήθηκε τη 16η 
μέρα. 

Όταν πραγματοποιήθηκε η ανανέωση του νερού στις δεξαμενές εκτροφής (17η ημέρα) οι 
πληθυσμοί σε όλες τις δεξαμενές μειώθηκαν φτάνοντας σε συγκέντρωση 1,24x106±240x103 άτομα 
ml-1. 
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Εικόνα 2.31 Μεταβολή της μέσης συγκέντρωσης βακτηρίων (άτομαx106 ml-1) στο χρόνο (ημέρες), στις 
δεξαμενές εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 

2.2.6.2.6 Σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής 

 
Η χρονική μεταβολή των πληθυσμών βακτηρίων στη στήλη του νερού (σημειώνονται με 

Β), φυτοπλαγκτού (Ph), τροχοζώων (R), και αριθμού των ιχθυονυμφών (FL) στις δεξαμενές 
εκτροφής, μελετήθηκε συγκριτικά με αλληλοσυσχέτιση (cross correlation) για κάθε δεξαμενή 
(Πίνακας 2.9). 

Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων δείχνουν μία εμφανή επίδραση των συνθηκών 
εκτροφής. 

 
Πίνακας 2.9 Αποτελέσματα της ανάλυσης αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των πληθυσμών βακτηρίων (B), 
φυτοπλαγκτού (Ph), τροχοζώων (R), και ιχθυονυμφών (FL) των δεξαμενών εκτροφής. 
 

8ΠΑ Β Ph R FL  8ΠB Β Ph R FL  12ΠA Β Ph R FL  12ΠB Β Ph R FL
B    +(-1) 

–(4) 
                  

Ph         +(-4)              
R                       

                       
18ΠΑ Β Ph R FL  18ΠB Β Ph R FL  24Π1A Β Ph R FL  24Π1B Β Ph R FL

B         +(5) -(2)     +(2) -(1)     +(1) -(0)

Ph                       

R          -(-2)      -(-1)      -(-1)

 
Στις δεξαμενές εκτροφής 8Π παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του πληθυσμού των 

βακτηρίων και των ιχθυονυμφών μόνο στη δεξαμενή Α.  Η συσχέτιση ήταν άλλοτε θετική, με τα 
βακτήρια να προηγούνται των ιχθυονυμφών κατά μία ημέρα, και άλλοτε αρνητική, με τα βακτήρια 
να έπονται των ιχθυονυμφών κατά τέσσερις ημέρες.  Θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε και μεταξύ 
του φυτοπλαγκτού και των τροχοζώων στη δεξαμενή Β, με τον πληθυσμό του φυτοπλαγκτού να 
προηγείται κατά 4 ημέρες αυτού των τροχοζώων. 

Στις δεξαμενές 12Π τα αποτελέσματα δεν έδειξαν καμία συσχέτιση μεταξύ των 
πληθυσμών.   



  

Καμία συσχέτιση επίσης δεν παρατηρήθηκε στη δεξαμενή 18ΠΑ.  Αντίθετα στη δεξαμενή 
18ΠΒ εμφανίστηκε συσχέτιση του πληθυσμού των βακτηρίων τόσο με τα τροχόζωα όσο και με τις 
ιχθυονύμφες.  Με τα τροχόζωα η συσχέτιση ήταν θετική και η χρονική μεταβολή τους 
προηγούνταν κατά 5 ημέρες αυτής των βακτηρίων.  Με τις ιχθυονύμφες η συσχέτιση ήταν 
αρνητική με χρονική καθυστέρηση (η χρονική μεταβολή των βακτηρίων έπεται) δύο ημερών.  
Παρατηρήθηκε επίσης αρνητική συσχέτιση μεταξύ των τροχοζώων και των ιχθυονυμφών με 
χρονική διαφορά στη μεταβολή (τα τροχόζωα προηγούνταν) δύο ημερών. 

Στις δεξαμενές 24Π1  οι συσχετίσεις που εμφανίστηκαν ήταν όμοιες και για τις δύο 
δεξαμενές.  Οι πληθυσμοί των βακτηρίων συσχετίστηκαν θετικά με αυτούς των τροχοζώων με 
χρονική διαφορά (των δεύτερων προηγούμενων) δύο ημέρες.  Τα βακτήρια συσχετίστηκαν 
αρνητικά με τις ιχθυονύμφες και η μεταβολή τους έπονταν κατά μία ημέρα (δεξαμενή Α) ή ήταν 
ταυτόχρονη (δεξαμενή Β) με αυτή των ιχθυονυμφών.  Τέλος εμφανίστηκε αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ των τροχοζώων και των ιχθυονυμφών με χρονική καθυστέρηση μίας ημέρας στη μεταβολή 
των δεύτερων. 

 

 



  

2.2.6.3 Μελέτη της επίδρασης της διάρκειας της φωτοφάσης στα αποτελέσματα εκτροφής 
με την τεχνολογία του καθαρού νερού 

 
Η εκκόλαψη των αβγών και το προνυμφικό στάδιο πραγματοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα, για όλους τους πληθυσμούς. 

Τα αποθέματα του λεκιθικού σάκου καταναλώθηκαν από τα άτομα όλων των 
πληθυσμών στο τέλος της 4ης ημέρας μετά την εκκόλαψη, και η διάμετρος της 
σταγόνας λιπιδίων μειώθηκε από 0,20±0,02 σε 0,12±0,02 mm.  H σταγόνα λιπιδίων 
απορροφήθηκε πλήρως την 7η ημέρα μετά την εκκόλαψη στα άτομα των πληθυσμών 
24Κ και 18Κ, την 8η ημέρα στους πληθυσμούς 12Κ, και την 9η ημέρα στους 
πληθυσμούς 8Κ. 

Η επιβίωση των ιχθυονυμφών, 20 ημέρες μετά την εκκόλαψη (Πίνακας 2.10), παρουσίασε 
διακυμάνσεις από 1 % για τους πληθυσμούς 8Κ, έως 20% για τους πληθυσμούς 18Κ και 24Κ.  Σε 
όλους τους πληθυσμούς ο ρυθμός θνησιμότητας ήταν περίπου σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκτροφής. 

 
Πίνακας 2.10 Αποτελέσματα του πειράματος για τη μελέτη της φωτοφάσης σε εκτροφή με την 

τεχνολογία του καθαρού νερού 
 8ΚA 8ΚB 12ΚΑ 12ΚΒ 18ΚΑ 18ΚΒ 24ΚΑ 24ΚΒ 
Αρχικός πληθυσμός ζωντανών 
αβγών 

56.333 54.000 50.500 54.667 54.750 52.400 50.000 51.667 

Τελικός αριθμός ιχθυονυμφών 830 537 4.101 4.677 11.300 4.262 7.069 9.966 
Επιβίωση 1,5% 1,0% 8,1% 8,6% 20,6% 8,1% 13,7% 19,9% 
Ολικό μήκος (mm)* 4,95 

±0,26 
5,18 
±0,57 

5,89 
±0,41 

5,87 
±0,40 

5,98 
±0,47 

6,00 
±0,42 

5,77 
±0,47 

5,83 
±0,42 

Ατομικό νωπό βάρος (mg)* 0,46 
±0,14 

0,57 
±0,18 

0,97 
±0,25 

1,10 
±0,22 

1,24 
±0,27 

1,10 
±0,27 

1,03 
±0,30 

0,82 
±0,20 

Ποσοστό ατόμων με 
λειτουργική νηκτική κύστη 

96,0% 100,0% 96,0% 100,0% 74,4% 81,5% 86,8% 100,0% 

* Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 

 
Στους πληθυσμούς 8Κ, 12Κ και 18Κ παρατηρήθηκαν άτομα με έλλειψη δομικής 
οργάνωσης του συκωτιού μετά την 5η ημέρα της εκτροφής.  Η ένταση του 
προβλήματος ήταν περιορισμένη (το μέγιστο ποσοστό ατόμων που παρουσίασε το 
πρόβλημα ήταν 38% στον πληθυσμό 18ΚΑ) και είχε μικρή διάρκεια καθώς μετά την 
11η ημέρα δεν παρατηρήθηκαν άτομα που παρουσίαζαν το πρόβλημα. 

 
2.2.6.3.1 Κατά μήκος αύξηση 
 
Οι ιχθυονύμφες έφτασαν στo τέλος της εκτροφής σε μέσο ολικό μήκος από 4,95 έως 6,00 mm 
ανάλογα με τις συνθήκες της εκτροφής.  Η σύγκριση, με ανάλυση διασποράς, πληθυσμών υπό ίδιες 
συνθήκες εκτροφής, δεν έδειξε σημαντικές διαφορές στην ανάπτυξη των πληθυσμών 8Κ, 12Κ και 
18Κ.  Αντίθετα οι πληθυσμοί 24Κ παρουσίασαν διαφορά στην ανάπτυξη μετά τη 16η ημέρα 
εκτροφής. 
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Εικόνα 2.32 Μεταβολή του ολικού μήκους των ιχθυονυμφών στο χρόνο για τις διάφορες συνθήκες 
εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Οι ιχθυονύμφες, (αρχικό μήκος 3,16±0,10 mm), όλων των πληθυσμών παρουσίασαν 

σχετικό ρυθμό αύξησης (Εικόνα 2.33) κατά τα αυτότροφα στάδια περίπου 9% (την 4η ημέρα μετά 
την εκκόλαψη είχαν ολικό μήκος 3,79±0,10 mm).  

Στη συνέχεια, o σχετικός ρυθμός αύξησης μειώθηκε, και η εξέλιξή του διέφερε ανάλογα 
με τις συνθήκες εκτροφής, ακολουθώντας το γενικό πρότυπο μεταβολής που παρατηρήθηκε και 
στη δεύτερη πειραματική εκτροφή. 

Οι πληθυσμοί 12Κ, παρουσίασαν μεγαλύτερο σχετικό ρυθμό αύξησης (5,4 %) από τους 
18Κ και 24Κ (4,3 %) από την 4η μέχρι τη 16η ημέρα.  Την τελευταία περίοδο (16η με 29η ημέρα) 
για τους πληθυσμούς 12Κ και 18Κ ο σχετικός ρυθμός αύξησης (3,9 %) ήταν όμοιος ενώ, μειώθηκε 
(1,6%) για τους 24Κ. 

Οι πληθυσμοί 8Κ εμφάνισαν σχετικό ρυθμό αύξησης χαμηλότερο (-0,6 έως 2,4 %) την 
περίοδο από την 4η έως τη 16η ημέρα της εκτροφής ο οποίος αυξήθηκε (5,9 % ) τις τελευταίες 
τέσσερις ημέρες τις εκτροφής. 

 

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

H1-H4 H4-H8 H8-H12 H12-H16 H16-H20
Χρονική περίοδος  (ημέρες )

Σχ
ετ
ικ
ός

 (%
) ρ
υθ
μό
ς α

ύξ
ησ
ης

 μ
ήκ
ου
ς

8K 12K 18K 24K
 

Εικόνα 2.33 Μεταβολή του σχετικού ρυθμού αύξησης του ολικού μήκους των ιχθυονυμφών στο χρόνο 
για τις διάφορες συνθήκες εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 



  

Με κριτήριο το ρυθμό ανάπτυξής τους, οι ιχθυονύμφες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες 
πληθυσμών: τους 12Κ, 18Κ και 24Κ με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και τους 8Κ με χαμηλό 
ρυθμό ανάπτυξης. 

 
2.2.6.3.2 Κατά βάρος αύξηση 

 
Η μεταβολή στο χρόνο του νωπού βάρους των ιχθυονυμφών (Εικόνα 2.34) ήταν ανάλογη με αυτή 
του ολικού μήκους.  Μεταξύ ίδιων συνθηκών εκτροφής διαφορές παρουσίασαν μόνο οι πληθυσμοί 
24ΚΑ και 24ΚΒ, μετά τη 12η ημέρα της εκτροφής.   
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Εικόνα 2.34 Μεταβολή του ατομικού νωπού βάρους των ιχθυονυμφών στο χρόνο για τις διάφορες 
συνθήκες εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Τα άτομα όλων των πληθυσμών είχαν την τέταρτη ημέρα μετά την εκκόλαψη ατομικό 

βάρος ίσο με 0,16 - 0,18 mg.  Στο τέλος της εκτροφής, τα άτομα των πληθυσμών 12Κ, 18Κ και 
24ΚΑ είχαν το μεγαλύτερο βάρος (1,09±0,10 mg), που ήταν σημαντικά διαφορετικό από όλους 
τους υπόλοιπους πληθυσμούς.  Ακολουθούσαν τα άτομα των πληθυσμών 24ΚΒ (0,82±0,19 mg) και 
8Κ (0,51±0,16 mg). 
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Εικόνα 2.35 Μεταβολή του σχετικού ρυθμού αύξησης του ατομικού νωπού βάρους των ιχθυονυμφών στο 
χρόνο για τις διάφορες συνθήκες εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 



  

Ο σχετικός ρυθμός αύξησης του ατομικού βάρους διέφερε ανάλογα με τις συνθήκες 
εκτροφής ακολουθώντας το γενικό πρότυπο μεταβολής στο χρόνος που παρατηρήθηκε στη δεύτερη 
πειραματική εκτροφή.  Ο σχετικός ρυθμός αύξησης (Εικόνα 2.35) των πληθυσμών 12Κ, 18Κ και 
24Κ ήταν 25% την περίοδο μεταξύ 4ης και 8ης ημέρας, εμφάνισε τη μέγιστη τιμή του (110 %) 
μεταξύ 8ης και 12ης ημέρας, μετά μειώθηκε σταδιακά σε 50 % στο τέλος της πειραματικής 
περιόδου, με τα άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε σε συνεχή φωτισμό να 
παρουσιάσουν το μικρότερο σχετικό ρυθμό αύξησης. 

Αντίστοιχα τα άτομα των πληθυσμών 8Κ παρουσίασαν το μέγιστο σχετικό ρυθμό 
αύξησης του βάρους τους (140%), με καθυστέρηση (την περίοδο από τη 16η έως την 
20η ημέρα μετά την εκκόλαψη). 

Χρησιμοποιώντας τη σχέση μεταξύ μήκους και ολικού άνθρακα (2.13) υπολογίστηκε η 
μεταβολή στο χρόνο της συνολικής βιομάζας για κάθε πληθυσμό (Εικόνα 2.36). 

Σε όλους τους πληθυσμούς η βιομάζα παρουσίασε μείωση στη διάρκεια της εκτροφής.  Οι 
πληθυσμοί 8Κ από 2,9±0,1 g έφτασαν στο τέλος της πειραματικής περιόδου 0,113±0,02 g άνθρακα.  
Η βιομάζα των πληθυσμών 12Κ, από 1,9±0,9 g έφτασε την 20η ημέρα 1,16±0,10 g.  Όμοια, οι 
πληθυσμοί 18Κ και 24Κ παρουσίασαν μείωση της βιομάζας η οποία από 2,9±0,5 και 2,9±0,3 g 
έφτασε σε 20 ημέρες εκτροφής 2,17±1,37 και 2,16±0,57 g άνθρακα αντίστοιχα. 
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Εικόνα 2.36 Μεταβολή της συνολικής βιομάζας (g άνθρακα) των εκτρεφόμενων πληθυσμών στο χρόνο 
(ημέρες) για τις διάφορες συνθήκες εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 

2.2.6.3.3 Ημερήσια κατανάλωση τροφής από τις ιχθυονύμφες 
 

Η μέση ατομική κατανάλωση των ιχθυονυμφών εκφράστηκε σε μονάδες άνθρακα με αναφορά στο 
ισοδύναμο των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών.  Όπως αναφέρθηκε (§ 2.2.3), τα τροχόζωα 
παρουσίασαν διαφορά στο ισοδύναμο σε άνθρακα μετά από τον εμπλουτισμό τους και 24 ώρες 
αργότερα όταν παρέμεναν σε καθαρό νερό.  Καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα διάκρισης των 
νεοεισερχομένων και των παλιών πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής, σαν ισοδύναμο σε άνθρακα 
θεωρήθηκε η μέση τιμή των τιμών αμέσως μετά τον εμπλουτισμό τους και 24 ώρες αργότερα.   

Η κατανάλωση (Εικόνα 2.37), υπό όμοιες συνθήκες εκτροφής, δεν παρουσίασε διαφορές 
με εξαίρεση τα άτομα των πληθυσμών 18Κ όπου διαφοροποιήθηκε μετά τη 14η ημέρα της 
εκτροφής.  Μεταξύ διαφορετικών συνθηκών η υπολογιζόμενη κατανάλωση εμφάνισε επίσης 
διαφορές.   

Για τα άτομα των πληθυσμών 8Κ, η κατανάλωση, από 0,0495±0,0009 mg, αυξήθηκε, 
μέχρι το τέλος της πειραματικής περιόδου, σε 0,8768±0,0162 mg άνθρακα.  Αντίστοιχα, τα άτομα, 
που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με διάρκεια φωτεινής φάσης 12 ώρες, κατανάλωσαν την 



  

πρώτη μέρα της εκτροφής 0,0729±0,0108 mg και 15 ημέρες αργότερα 0,4359±0,0665 mg.  H 
κατανάλωση για τα άτομα των πληθυσμών 18Κ ήταν 0,0313±0,0008 mg στην αρχή και από 0,300 
έως 0,531 mg στο τέλος της εκτροφής.  Υπό συνθήκες συνεχούς φωτισμού, τα άτομα κατανάλωσαν 
την πρώτη ημέρα εκτροφής 0,0452±0,0147 mg και την 20η ημέρα 0,2666±0,0418 mg άνθρακα. 
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Εικόνα 2.37 Μεταβολή της μέσης ατομικής κατανάλωσης (άνθρακα) των εκτρεφόμενων ιχθυονυμφών 
στο χρόνο για τις διάφορες συνθήκες εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 

Το πρότυπο του ρυθμού κατανάλωσης, ανά μονάδα σωματικού άνθρακα των 
ιχθυονυμφών (Εικόνα 2.38 α, β, γ, δ) που είχε παρατηρηθεί στα προηγούμενα 
πειράματα, επιβεβαιώνεται παρά το γεγονός ότι οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές. 
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Εικόνα 2.38 Μεταβολή του μέσου ρυθμού κατανάλωσης (άνθρακας ανά μονάδα σωματικού άνθρακα) 
σαν συνάρτηση του σωματικού άνθρακα των ιχθυονυμφών (mg) για φωτοφάση 8 (α), 12 (β), 18 (γ) και 24 
(δ) ωρών. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση)  
 
Η ικανότητα αφομοίωσης της τροφής (Δείκτη Μετατρεψιμότητας: Δ. Μ.) που 

παρουσίασαν οι ιχθυονύμφες κατά τη διάρκεια του παρόντος πειράματος ήταν κατώτερη από αυτή 



  

που παρατηρήθηκε στα προηγούμενα πειράματα (Εικόνα 2.39).  Σε όλους τους πληθυσμούς ο Δ. 
Μ. είχε αρχικά αρνητικές ή πολύ μεγάλες θετικές τιμές.  Από την 8η μέχρι την 11η ημέρα 
διατηρήθηκε σε τιμές παραπλήσιες του 20 για τα άτομα των πληθυσμών 24Κ, ενώ για τους 
υπόλοιπους παρουσίασε μεγάλες διακυμάνσεις.  Στη συνέχεια αυξήθηκε σε τιμές μεγαλύτερες από 
40 ή και αρνητικές (για τους πληθυσμούς 8Κ και 12Κ) την περίοδο πρώτης χορήγησης ατόμων 
Artemia, για να μειωθεί σε τιμές γύρω από το 20 στη συνέχεια.  
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Εικόνα 2.39 Μεταβολή του Δείκτη μετατρεψιμότητας στο χρόνο (ημέρες).  α.  φωτοφάση 8 και 12 ώρες, 
β.  φωτοφάση18 και 24 ώρες. 
 
Τα άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με διάρκεια φωτοφάσης 8 ώρες η 

συνολική κατανάλωση υπολογίστηκε σε 5,007±0,276 mg κατά την περίοδο μελέτης και το κέρδος 
σε σωματικό άνθρακα την ίδια περίοδο ήταν 0,0918±0,0182 mg.  Επομένως, ο μέσος δείκτης 
μετατρεψιμότητας ήταν για την περίοδο μελέτης 54,5.  Για τα άτομα που η εκτροφή τους 
πραγματοποιήθηκε με φωτοφάση 12 ώρες η συνολική κατανάλωση υπολογίστηκε σε 4,358±0,477 
mg και το κέρδος σε σωματικό άνθρακα 0,1916±0,005 mg, ενώ ο μέσος Δ. Μ. ήταν 22,7.  Υπό 
συνθήκες διάρκειας φωτός 18L:06D, κάθε ιχθυονύμφη κατανάλωσε 3,961±1,135 mg άνθρακα, η 
μέση μεταβολή στο σωματικό άνθρακα ήταν 0,2013±0,004 mg και ο Δ. Μ. στη διάρκεια της 
μελέτης ήταν 20,1.  Οι αντίστοιχες τιμές, για εκτροφή με 24 ώρες φωτοφάση, ήταν 2,295±0,086 mg 
για την κατανάλωση, 0,1790±0,010 mg για τη μεταβολή στο σωματικό άνθρακα και 12,8 για το Δ. 
Μ. 



  

2.2.6.3.4 Διαθεσιμότητα ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 
 

Η διαθεσιμότητα των τροχοζώων στις δεξαμενές εκτροφής πριν από την πρώτη χορήγηση τροφής 
(Εικόνα 2.40) παρουσίασε διαφορές ανάλογα με τις συνθήκες εκτροφής. 
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Εικόνα 2.40 Μεταβολή της μέσης συγκέντρωσης τροχοζώων στο χρόνο, στις δεξαμενές εκτροφής πριν 
την πρώτη χορήγηση τροφής.  (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Την περίοδο από την 4η μέχρι τη 15η ημέρα εκτροφής, η συγκέντρωση των τροχοζώων 

παρέμεινε περίπου σταθερή ανεξάρτητα από τις συνθήκες εκτροφής.  Για τους πληθυσμούς, που η 
εκτροφή πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες συνεχούς φωτισμού η συγκέντρωση ήταν μεγαλύτερη 
(περίπου ίση με 2,5 άτομα ml-1) από τους υπόλοιπους (περίπου ίση με 1 άτομο ml-1).  Την περίοδο 
από τη 15η μέχρι την 20η ημέρα, η διαθεσιμότητα τροχοζώων ήταν όμοια για όλους τους 
πληθυσμούς και η συγκέντρωση πριν την πρώτη χορήγηση τροφής ήταν 0,8 - 1,4 άτομα ml-1. 

 
2.2.6.3.5 Βακτήρια στη στήλη του νερού. 

 
Ο πληθυσμός των βακτηρίων στη στήλη του νερού των δεξαμενών εκτροφής ήταν, σε όλες τις 
δεξαμενές, ίσος με 250x103±75x103 άτομα ml-1 κατά τη διάρκεια της εκκόλαψης των αβγών μετά, 
αυξήθηκε σταδιακά (Εικόνα 2.41).   
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Εικόνα 2.41 Μεταβολή της μέσης συγκέντρωσης βακτηρίων στο χρόνο, στις δεξαμενές εκτροφής. (Μέση 
τιμή και τυπική απόκλιση) 
 



  

Η μέγιστη συγκέντρωση (2,5-3,0x106 άτομα ml-1) παρατηρήθηκε σε όλες τις δεξαμενές 
στο διάστημα μεταξύ της 8ης και 9ης ημέρας.  Στη συνέχεια, ακολούθησε μία μείωση της 
συγκέντρωσης σε όλες τις δεξαμενές, η οποία ήταν περισσότερη έντονη τη 12η ημέρα οπότε και 
πραγματοποιήθηκε ανανέωση του νερού στις δεξαμενές εκτροφής (περίπου 0,5x106 άτομα ml-1).  Η 
συγκέντρωση αυξήθηκε στη συνέχεια χωρίς να ξεπεράσει το 1,0x106 άτομα ml-1, λόγω των 
συνεχών ανανεώσεων του νερού. 
 
2.2.6.3.6 Σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής 

 
Τα αποτελέσματα της σύγκρισης με αλληλοσυσχέτιση (cross correlation) της μεταβολής στο 
χρόνος των πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής (Πίνακας 2.11) έδειξαν διαφορές σε σχέση με τα 
προηγούμενα πειράματα.   

 
Πίνακας 2.11 Αποτελέσματα της ανάλυσης αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των πληθυσμών βακτηρίων (B), 
φυτοπλαγκτού (Ph), τροχοζώων (R), και ιχθυονυμφών (FL) των δεξαμενών εκτροφής. 
 

8ΚΑ Β R FL  8ΚB Β R FL  12ΚA Β R FL  12ΚB Β R FL 
B        +(0)    +(-7) +(-2)     +(-2) 

R   +(0)     +(0)           

                   
18ΚΑ Β R FL  18ΚB Β R FL  24ΚA Β R FL  24ΚB Β R FL 

B   +(-2)     +(-2)    -(-2)      +(-1) 

R   -(0)     -(0)     +(0)     -(-1) 

 
Στις δεξαμενές 8Κ τα τροχόζωα (R) συσχετίστηκαν θετικά και είχαν ταυτόχρονη 
χρονική μεταβολή με τις ιχθυονύμφες (FL).  Μόνο στη δεξαμενή Β εμφανίστηκε 
θετική συσχέτιση των βακτηρίων (B) με τις ιχθυονύμφες χωρίς χρονική 
καθυστέρηση. 

Στις δεξαμενές 12Κ οι πληθυσμοί των βακτηρίων και των ιχθυονυμφών εμφάνισαν θετική 
συσχέτιση με τον πληθυσμό των πρώτων να προηγείται κατά δύο ημέρες.  Σε μία από τις δεξαμενές 
(Α) εμφανίστηκε επίσης αρνητική συσχέτιση των βακτηρίων με τα τροχόζωα με χρονική διαφορά 
επτά ημερών. 

Στις δεξαμενές 18Κ τα βακτήρια, προηγούμενα κατά δύο ημέρες, συσχετίστηκαν θετικά με 
τον πληθυσμό των ιχθυονυμφών.  Αρνητικά συσχετίστηκαν τα τροχόζωα με τις ιχθυονύμφες χωρίς 
χρονική υστέρηση. 

Στις δεξαμενές 24Κ τέλος παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των βακτηρίων και 
των τροχοζώων (δεξαμενή Α) με χρονική διαφορά δύο ημερών ενώ παρατηρήθηκε θετική 
συσχέτιση με τις ιχθυονύμφες (δεξαμενή Β) με μία ημέρα χρονική διαφορά.  Τέλος, και στις δύο 
δεξαμενές, οι πληθυσμοί των τροχοζώων και των ιχθυονυμφών συσχετίστηκαν θετικά και 
ταυτόχρονα στη δεξαμενή Α ενώ, αρνητικά και με τα τροχόζωα να προηγούνται κατά μία ημέρα 
των ιχθυονυμφών στη δεξαμενή Β. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, αν και δεν προστέθηκε φυτοπλαγκτόν στις δεξαμενές 
εκτροφής, παρατηρήθηκε μικρή συγκέντρωση φυτοπλαγκτονικών κυττάρων σε όλες τις δεξαμενές 
μετά την 11η ημέρα εκτροφής.  Τα κύτταρα αυτά, που προήλθαν από την προσθήκη των 
εμπλουτισμένων τροχοζώων, δεν ξεπέρασαν σε συγκέντρωση τα 250x103 κύτταρα ml-1, ενώ η μέση 
συγκέντρωση τους ήταν περίπου 100x103 κύτταρα ml-1 σε όλες τις δεξαμενές εκτροφής. 

 



  

2.2.6.4 Μελέτη της επίδρασης της συχνότητας χορήγησης τροφής στα αποτελέσματα 
εκτροφής με την τεχνολογία του καθαρού νερού.  Σύγκριση με την τεχνολογία του 
ψευδοπράσινου νερού 

 
Η εκκόλαψη των αβγών και το προνυμφικό στάδιο πραγματοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα, για όλους τους πληθυσμούς. 

Τα αποθέματα του λεκιθικού σάκου καταναλώθηκαν από τα άτομα όλων των 
πληθυσμών στην αρχή της 5ης ημέρας μετά την εκκόλαψη, και η διάμετρος της 
σταγόνας λιπιδίων μειώθηκε από 0,23±0,09 σε 0,15±0,01 mm.  H σταγόνα λιπιδίων 
απορροφήθηκε πλήρως την 9η ημέρα μετά την εκκόλαψη σε όλους τους 
πληθυσμούς. 
Η επιβίωση των ιχθυονυμφών, στο τέλος της εκτροφής (πίνακας 2.12) κυμάνθηκε 
από 41,6 έως 49,4%.  Σε όλους τους πληθυσμούς η θνησιμότητα ήταν μεγαλύτερη 
τις 10 πρώτες ημέρες της εκτροφής (περίπου το 60% της συνολικής). 

 
Πίνακας 2.12 Αποτελέσματα του πειράματος μελέτης της συχνότητας χορήγησης τροφής σε 
εκτροφή με την τεχνολογία του καθαρού νερού 

 24ΚΣΑ 24ΚΣΒ 24Π2Α 24Π2Β 
Αρχικός πληθυσμός ζωντανών αβγών 49.000 57.000 51.300 44.500 
Τελικός αριθμός ιχθυονυμφών 24.004 24.362 21.335 21.992 
Επιβίωση 47,0% 42,7% 41,6% 49,4% 
Ολικό μήκος (mm)* 6,23±0,32 6,03±0,35 6,31±0,28 6,48±0,40 
Ατομικό νωπό βάρος (mg)* 1,44±0,31 1,37±0,28 1,31±0,32 1,40±0,22 
Ποσοστό ατόμων με λειτουργική νηκτική κύστη 90,0% 62,0% 100,0% 100,0% 

* Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 
 
Έλλειψη δομικής οργάνωσης στο συκώτι των ιχθυονυμφών παρατηρήθηκε μόνο στον 

πληθυσμό 24ΚΣΑ την 8η ημέρα της εκτροφής σε ποσοστό περίπου 10%, ενώ στη συνέχεια δεν 
παρατηρήθηκαν άτομα που παρουσίαζαν το πρόβλημα. 
 
2.2.6.4.1 Κατά μήκος αύξηση 
 

Οι ιχθυονύμφες έφτασαν στο τέλος της εκτροφής σε μέσο ολικό μήκος από 6,03 έως 
6,48 mm (Εικόνα 2.42). 
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Εικόνα 2.42 Μεταβολή του ολικού μήκους των ιχθυονυμφών στο χρόνο για τις διάφορες συνθήκες 
εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
Η σύγκριση, με ανάλυση διασποράς, μεταξύ των πληθυσμών δεν έδειξε σημαντικές 

διαφορές στην ανάπτυξη.  
Οι ιχθυονύμφες (αρχικό μήκος 2,68±0,09 mm) όλων των πληθυσμών παρουσίασαν, 
κατά τα αυτότροφα στάδια, σχετικό ρυθμό αύξησης περίπου 14% (την 4η ημέρα 
μετά την εκκόλαψη είχαν ολικό μήκος 3,75±0,08 mm).  Στη συνέχεια, κατ’ αναλογία 
με τα προηγούμενα πειράματα, ο σχετικός ρυθμός αύξησης μειώθηκε σε περίπου 4% 
για όλους τους πληθυσμούς μέχρι το τέλος της πειραματικής περιόδου (Εικόνα 
2.43). 
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Εικόνα 2.43 Μεταβολή του σχετικού ρυθμού αύξησης του ολικού μήκους των ιχθυονυμφών στο χρόνο 
για τις διάφορες συνθήκες εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 

2.2.6.4.2 Κατά βάρος αύξηση 
 

Η μεταβολή στο χρόνο του νωπού βάρους των ιχθυονυμφών (εικόνα 2.44) δεν παρουσίασε 
διαφορές μεταξύ των πληθυσμών.  Τα άτομα όλων των πληθυσμών είχαν, την τέταρτη ημέρα μετά 
την εκκόλαψη, ατομικό βάρος 0,17±0,05 mg. 
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Εικόνα 2.44 Μεταβολή του ατομικού νωπού βάρους στο χρόνο στις διάφορες συνθήκες εκτροφής.  
(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Ο σχετικός ρυθμός αύξησης (Εικόνα 2.45) των πληθυσμών 24ΚΣΑ και 24ΚΣΒ ήταν 

μικρότερος από αυτόν των πληθυσμών 24Π2Α και 24Π2Β στο διάστημα από την 4η έως 12η ημέρα 
της εκτροφής, ενώ, για την υπόλοιπη περίοδο τα αποτελέσματα είναι αντίστροφα.   
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Εικόνα 2.45 Μεταβολή του σχετικού ρυθμού αύξησης του ατομικού νωπού βάρους στο χρόνο στις 
διάφορες συνθήκες εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Οι μέγιστες τιμές που παρατηρήθηκαν στους πληθυσμούς που η εκτροφή τους έγινε με τη 

μέθοδο του ψευδοπράσινου νερού ήταν 110% την περίοδο μεταξύ 8ης και 12ης ημέρας και στους 
πληθυσμούς που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του καθαρού νερού 124 % την 
περίοδο μεταξύ 12ης και 16ης ημέρας. 

 
2.2.6.4.3 Μεταβολή στο χρόνο του σωματικού άνθρακα των ιχθυονυμφών 

 
Η μεταβολή στο χρόνο του σωματικού άνθρακα των ιχθυονυμφών (Εικόνα 2.46) δεν παρουσίασε 
διαφορές μεταξύ των πληθυσμών. 
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Εικόνα 2.46 Μεταβολή του σωματικού άνθρακα (mg) στο χρόνο (ημέρες) στις διάφορες συνθήκες 
εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Την πρώτη ημέρα μετά την εκκόλαψη ο σωματικός άνθρακας των ιχθυονυμφών ήταν 87±4 

μg.  Ακολούθησε και στις δύο συνθήκες εκτροφής, μία μείωσή του τα αυτότροφα στάδια κατά 
περίπου 30% (Εικόνα 2.47).   

Την περίοδο προσαρμογής στην εξωγενή τροφή (4η - 8η ημέρα μετά την εκκόλαψη) τα 
άτομα των πληθυσμών 24ΚΣ συνέχισαν να παρουσιάζουν σχετική μείωση του σωματικού άνθρακα 
με ρυθμό περίπου 10%.  Αντίθετα, τα άτομα των πληθυσμών 24Π2 εμφάνισαν θετικό σχετικό 
ρυθμό αύξησης (26%).  Από την 8η μέχρι τη 12η ημέρα τα άτομα όλων των πληθυσμών εμφάνισαν 
θετικό σχετικό ρυθμό αύξησης ίσο με περίπου 90% για τους πληθυσμούς 24Π2 και 136% για τους 
24ΚΣ. Στη συνέχεια, και μέχρι το τέλος της πειραματικής περιόδου, ο σχετικός ρυθμός αύξησης 
παρέμεινε θετικός αλλά διαφορετικός για κάθε συνθήκη εκτροφής.  Την περίοδο μεταξύ 12ης και 
16ης ημέρας ήταν μεγαλύτερος για τους πληθυσμούς 24ΚΣ (67%) σε σύγκριση με τους 24Π2 
(49%).  Αντίθετα, την τελευταία περίοδο (16η με 20η ημέρα) οι πληθυσμοί 24Π2 εμφάνισαν 
σχετικό ρυθμό αύξησης του σωματικού άνθρακα ίσο με 139%, ενώ οι πληθυσμοί 24ΚΣ ίσο με 
113%.  Στο τέλος της πειραματικής περιόδου, η μέση τιμή σωματικού άνθρακα για τους 
πληθυσμούς 24Π2 ήταν 488±80 μg και για τους 24ΚΣ ήταν 422±70 μg. 
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Εικόνα 2.47 Μεταβολή του σχετικού ρυθμού αύξησης του ατομικού σωματικού άνθρακα στο χρόνο για 
τις διάφορες συνθήκες εκτροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 



  

Η βιομάζα παρουσίασε παρόμοια αύξηση στις δύο συνθήκες εκτροφής (Εικόνα 2.48).  
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Εικόνα 2.48 Μεταβολή της συνολικής βιομάζας (άνθρακα) των εκτρεφόμενων πληθυσμών στο χρόνο για 
τις διάφορες συνθήκες. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Η βιομάζα των πληθυσμών 24ΚΣ, από 2,2±0,4 g, έφτασε, στο τέλος της εκτροφής, σε 

10,0±0,4 g άνθρακα.  Αντίστοιχα, η βιομάζα των πληθυσμών 24Π2, από 2,3±0,3 g έφτασε 10,6±0,2 
g άνθρακα την 20η ημέρα.   

 
 

2.2.6.4.4 Ημερήσια κατανάλωση τροφής από τις ιχθυονύμφες 
 

Η μέση ημερήσια ατομική κατανάλωση τροφής από τις ιχθυονύμφες (Εικόνα 2.49) δεν παρουσίασε 
διαφορές μεταξύ ατόμων που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε υπό όμοιες συνθήκες.  Επίσης, 
δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ούτε μεταξύ των διαφορετικών συνθηκών εκτροφής. 

Για τα άτομα που εκτράφηκαν με τη μέθοδο του ψευδοπράσινου νερού, η 
κατανάλωση από 0,048 mg αυξήθηκε, μέχρι το τέλος της πειραματικής περιόδου, σε 
0,201±0,001 mg άνθρακα.  Αντίστοιχα, για τα άτομα που η εκτροφή τους 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του καθαρού νερού, η κατανάλωση από 0,043 mg 
έφτασε, στο τέλος της πειραματικής περιόδου, σε 0,205±0,006 mg άνθρακα. 
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Εικόνα 2.49 Μεταβολή της μέσης ατομικής κατανάλωσης (άνθρακα) των εκτρεφόμενων ιχθυονυμφών 
στο χρόνο για τις διάφορες συνθήκες. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 



  

 
Το πρότυπο του ρυθμού κατανάλωσης ανά μονάδα σωματικού άνθρακα των ιχθυονυμφών 

(Εικόνα 2.50 α. και β.) που είχε παρατηρηθεί επιβεβαιώθηκε και στο παρόν πείραμα. 
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Εικόνα 2.50 Μεταβολή του μέσου ρυθμού κατανάλωσης (άνθρακας ανά μονάδα σωματικού άνθρακα) 
σαν συνάρτηση του σωματικού άνθρακα των ιχθυονυμφών (mg) για εκτροφή σε καθαρό (α) και 
ψευδοπράσινο (β) νερό. . (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Η ικανότητα αφομοίωση της τροφής (Δείκτη Μετατρεψιμότητας: Δ. Μ.) από τις 

ιχθυονύμφες εξελίχθηκε κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν που κατεγράφη στο πρώτο πείραμα 
εκτροφής (Εικόνα 2.51).  Η μόνη διαφορά αφορά στην τιμή του Δ. Μ. για τα άτομα των 
πληθυσμών 24ΚΣ στην αρχή της διατροφής (4η – 8η ημέρα μετά την εκκόλαψη) οπότε 
παρατηρήθηκαν αρνητικές τιμές σε αντίθεση με αυτά των πληθυσμών 24Π2 που εμφάνισαν μεγάλες 
(20) θετικές τιμές.  Στη συνέχεια (8η - 13η ημέρα), στα άτομα όλων των πληθυσμών ο Δ. Μ. 
μειώθηκε σε τιμές γύρω από το 5.  Στην περίοδο μεταξύ της 13ης και της 16ης ημέρας, που 
χορηγήθηκαν για πρώτη φορά άτομα Artemia, ο Δ.Μ. έφτασε 10 για τους πληθυσμούς 24Π2 και 15 
για τους 24ΚΣ.  Τέλος, μειώθηκε σε τιμές παραπλήσιες του 5 σε όλους τους πληθυσμούς στο τέλος 
της πειραματικής περιόδου. 
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Εικόνα 2.51 Μεταβολή του Δείκτη μετατρεψιμότητας στο χρόνο (ημέρες) 

 
Τα άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ψευδοπράσινου νερού 

(24Π2) παρουσίασαν συνολική ατομική κατανάλωση 1,811 mg κατά την περίοδο μελέτης και το 
κέρδος σε σωματικό άνθρακα την ίδια περίοδο ήταν 0,430 mg, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέσο Δ. 
Μ. 4,21.  Για τα άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του καθαρού νερού 
(24ΚΣ) η συνολική ατομική κατανάλωση για την περίοδο ήταν 1,898 mg, το κέρδος σε σωματικό 
άνθρακα ήταν 0,373 mg, και ο μέσος Δ. Μ. 5,094. 



  

 
2.2.6.4.5 Διαθεσιμότητα ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 

 
Η διαθεσιμότητα των τροχοζώων, όπως προκύπτει από τη μελέτη της συγκέντρωσής τους στις 
δεξαμενές εκτροφής πριν από την πρώτη χορήγηση τροφής (Εικόνα 2.52), παρουσίασε διαφορές 
μεταξύ των δύο συνθηκών από την 4η μέχρι τη 15η ημέρα της εκτροφής. 
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Εικόνα 2.52 Μεταβολή της μέσης συγκέντρωσης τροχοζώων (άτομα ml-1 ) στο χρόνο (ημέρες), στις 
δεξαμενές εκτροφής πριν την πρώτη χορήγηση τροφής. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Στους πληθυσμούς 24Π2 η συγκέντρωση των τροχοζώων παρουσίασε συνεχή μείωση κατά 

τη διάρκεια της εκτροφής από 3,5 σε 1,5 άτομα ml-1.  Αντίθετα, για τους πληθυσμούς 24ΚΣ, 
παρατηρήθηκε μείωση στη συγκέντρωση των τροχοζώων μέχρι τη 15η ημέρα της εκτροφής από 1,5 
σε 0,5 άτομα ml-1, και στη συνέχεια αύξηση σε 1,5 άτομα ml-1 μέχρι το τέλος της πειραματικής 
περιόδου. 

 
 



  

2.2.6.5 Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων εκτροφής  
 

Τα αποτελέσματα από τα τέσσερα πειράματα εκτροφής που πραγματοποιήθηκαν (Πίνακας 2.13) 
συνοψίζονται στα εξής: 

 
2.2.6.5.1 Ανάπτυξη και επιβίωση των ιχθυονυμφών. 

 
Υπό συνθήκες εκτροφής με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού τα καλύτερα αποτελέσματα 
όσον αφορά στην ανάπτυξη επιτυγχάνονται με φωτοφάση διάρκειας 18 και 24 ωρών μεταξύ των 
οποίων δεν υπάρχει διαφορά.  Ακολουθούν τα άτομα που εκτράφησαν σε φωτοφάση 12 ωρών και 
τέλος αυτά σε 8 ωρών που παρουσιάζουν τη μικρότερη ανάπτυξη.  Αντίστοιχα είναι τα 
αποτελέσματα για την επιβίωση. 

Υπό συνθήκες εκτροφής με την τεχνολογία του καθαρού νερού η ανάπτυξη των ατόμων 
που εκτράφησαν υπό συνθήκες φωτοφάσης 24, 18 και 12 ώρες δεν παρουσιάζει διαφορά, ενώ 
υπάρχει σημαντική διαφορά με τα άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε σε 8 ώρες 
φωτοφάση.  Η επιβίωση των πληθυσμών σε 24-ωρη φωτοφάση είναι η καλύτερη, ακολουθούμενη 
από τη 18-, τη 12- και την 8-ωρη. 

Υπό συνθήκες εκτροφής με καθαρό νερό αλλά με μία επιπλέον χορήγηση τροφής κατά τη 
διάρκεια της νύκτας παρουσία συνεχούς φωτισμού, η επιβίωση και η ανάπτυξη δεν παρουσιάζουν 
καμία διαφορά με αυτές που παρατηρούνται σε συνθήκες εκτροφής σε ψευδοπράσινο νερό. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι ανεξάρτητα από την τεχνολογία εκτροφής, όταν η 
φωτοφάση είναι 8 ώρες η ανάπτυξη είναι σχεδόν μηδενική μέχρι τη 15η ημέρα.  Παρατηρείται 
όμως σημαντική διαφορά όσον αφορά στην επιβίωση, η οποία είναι κατά μία τάξη μεγέθους 
μεγαλύτερη με τη μέθοδο του ψευδοπράσινου νερού.  Επίσης, ανεξάρτητα από την τεχνολογία 
εκτροφής η ανάπτυξη σε 12-ωρη φωτοφάση είναι η ίδια αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην 
επιβίωση όπου και πάλι είναι καλύτερη (περίπου διπλάσια) με τη μέθοδο του ψευδοπράσινου 
νερού.  Δεν ισχύει το ίδιο για 18- και 24-ωρη φωτοφάση. 

 
2.2.6.5.2 Κατανάλωση – Ικανότητα αφομοίωσης τροφής  

 
Η υπολογιζόμενη ατομική κατανάλωση εξαρτάται από τη μεθοδολογία εκτροφής και σχετίζεται με 
τη διάρκεια της φωτεινής φάσης.  Η μικρότερη συνολική κατανάλωση ενός ατόμου, μετά από 20 
ημέρες εκτροφής, παρατηρήθηκε υπό συνθήκες εκτροφής με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου 
νερού και 8-ωρη φωτοφάση (0,8 mg άνθρακα) και η μεγαλύτερη σε συνθήκες εκτροφής με την 
τεχνολογία του καθαρού νερού και 8-ωρη φωτοφάση (5,2 mg άνθρακα).  Θα πρέπει επίσης να 
σημειωθεί, ότι με εξαίρεση τα άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε σε 24-ωρη 
φωτοφάση, η υπολογιζόμενη κατανάλωση στην περίπτωση της εκτροφής με την τεχνολογία του 
καθαρού νερού είναι μέχρι και κατά μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε εκτροφή 
με τη μέθοδο του ψευδοπράσινου νερού. 

Όσον αφορά στην ικανότητα αφομοίωσης τροφής από τις ιχθυονύμφες, τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι επηρεάζεται από την τεχνολογία εκτροφής.  Ο μικρότερος δείκτης μετατρεψιμότητας 
παρατηρήθηκε στα άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με την τεχνολογία του 
ψευδοπράσινου νερού και με διάρκεια φωτεινής φάσης 24 ωρών και κυμάνθηκε από 4,1 έως 9,1.  
Τη χειρότερη ικανότητα αφομοίωσης παρουσίασαν τα άτομα που η εκτροφή τους 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του καθαρού νερού σε φωτοφάση 8 ωρών.   

 
 



  

2.2.6.5.3 Διαθεσιμότητα ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 
 

Η διαθεσιμότητα των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών εξαρτάται σημαντικά από την τεχνολογία της 
εκτροφής.  Με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού η ελάχιστη συγκέντρωση των τροχοζώων 
μέχρι τη 15η μέρα της εκτροφής είναι 2 άτομα ml-1 ενώ παραμένει, τις πρώτες 10 ημέρες της 
εκτροφής, σε τιμές παραπλήσιες των 5  ατόμων ml-1.  Αντίθετα, σε εκτροφή με την τεχνολογία του 
καθαρού νερού, η συγκέντρωση των τροχοζώων δεν ξεπερνάει 2 άτομα ml-1 τις πρώτες 10 ημέρες 
για να μειωθεί περαιτέρω στη συνέχεια. 

 
2.2.6.5.4 Βακτήρια στη στήλη του νερού των δεξαμενών εκτροφής 

 
Η εξέλιξη της συγκέντρωσης των βακτηρίων στη στήλη του νερού των δεξαμενών εκτροφής 
διέφερε ανάλογα με τις συνθήκες της εκτροφής. 

Συγκεκριμένα, παρουσία φυτοπλαγκτού, οι συγκεντρώσεις των βακτηρίων εξελίχθηκαν με 
μεγαλύτερη σταθερότητα παρουσιάζοντας μικρές διακυμάνσεις (περίπου 30%).  Αντίθετα, απουσία 
φυτοπλαγκτού, οι συγκεντρώσεις των βακτηρίων παρουσίασαν μεγάλη μείωση μετά την 8η ημέρα 
της εκτροφής (περίπου 300%), η οποία ήταν ανεξάρτητη από την ανανέωση του νερού στις 
δεξαμενές. 

 
2.2.6.5.5 Σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής 

 
Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων όσον αφορά στην εξέλιξη των διαφόρων πληθυσμών στις 
δεξαμενές εκτροφής δείχνουν επίδραση των συνθηκών εκτροφής.   

Τα αποτελέσματα έδειξαν συσχέτιση μεταξύ ιχθυοπληθυσμών και βακτηρίων σε πολλές 
περιπτώσεις, η οποία ήταν αρνητική στις δεξαμενές που η εκτροφή έγινε με την τεχνολογία του 
ψευδοπράσινου νερού (εκτός από τη δεξαμενή 8ΠΑ), και θετική στις δεξαμενές που η εκτροφή 
πραγματοποιήθηκε με την τεχνολογία του καθαρού νερού.  Ο πληθυσμός των βακτηρίων εμφάνισε 
σε πολλές περιπτώσεις θετική συσχέτιση με τα τροχόζωα. 

Ο πληθυσμός του φυτοπλαγκτού δεν εμφάνισε ποτέ συσχέτιση με τις ιχθυονύμφες ή με τα 
βακτήρια ενώ, σε μία μόνο περίπτωση (8ΠΒ), συσχετίστηκε με τα τροχόζωα. 

Τέλος, ο πληθυσμός των τροχοζώων, όταν συσχετίστηκε με τις ιχθυονύμφες, εμφάνισε 
αρνητική συσχέτιση στις δεξαμενές εκτροφής με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού, ενώ 
ήταν θετική ή αρνητική στις δεξαμενές εκτροφής με την τεχνολογία του καθαρού νερού. 

 



Πίνακας 2.13 Συγκεντρωτική παρουσίαση αποτελεσμάτων εκτροφής  
Εκτροφή σε ψευδοπράσινο νερό με 24- ωρη φωτοφάση  Εκτροφή σε ψευδοπράσινο νερό με διαφορετικής διάρκειας φωτεινή 

φάση 
 24ΠΑ 24ΠB 24ΠC   8ΠA 8ΠB 12ΠA 12ΠB 18ΠA 18ΠB 24Π1A 24Π1B 

Επιβίωση 42,2% 39,4% 62,5%   19,7% 13,2% 15,5% 22,2% 64,3% 24,0% 41,4% 45,6% 

Ολικό μήκος (mm)  6,6±0,4 6,8±0,7 6,7±0,5   4,8±0,5 5,3±0,5 5,9±0,6 6,2±0,5 7,2±0,7 7,5±0,7 7,0±0,6 7,1±0,5 

Ατομικό νωπό βάρος (mg)      0,66±0,17 0,64±0,16 1,25±0,32 1,16±0,26 1,87±0,46 2,29±0,57 1,99±0,43 2,08±0,20 

Συνολική Βιομάζα (g άνθρακα) 9,1 9,2 13,5   1,5 1,3 2,1 3,4 14,5 7,1 9,1 10,3 

Ολική ατομική κατανάλωση  
(mg άνθρακα) 

1,956 1,825 1,415   0,800 1,318 2,031 2,156 2,280 3,483 3,506 2,962 

Μέσος Δείκτης 
Μετατρεψιμότητας 

6,5 5,5 4,5   12,4 11,2 10,5 9,1 5,3 7,3 9,1 7,4 

 

Εκτροφή σε καθαρό (Κ) με επιπλέον παροχή τροφής και σε 
ψευδοπράσινο (Π) νερό με 24 ώρες φωτεινή φάση 

 Εκτροφή σε καθαρό νερό με διαφορετικής διάρκειας φωτεινή φάση 

 24ΚΣΑ 24ΚΣΒ 24Π2Α 24Π2Β  8ΚΑ 8ΚΒ 12ΚΑ 12ΚB 18ΚA 18ΚB 24ΚA 24ΚB 

Επιβίωση 47,0% 42,7% 41,6% 49,4%  1,5% 1,0% 8,1% 8,6% 20,6% 8,1% 13,7% 19,9% 

Ολικό μήκος (mm)  6,2±0,3 6,0±0,4 6,3±0,3 6,5±0,4  5,0±0,3 5,2±0,6 5,9±0,4 5,9±0,4 6,0 ±0,41 6,0±0,4 5,8±0,5 5,8±0,4 

Ατομικό νωπό βάρος (mg) 1,44±0,31 1,37±0,28 1,31±0,32 1,40±0,22  0,46±0,14 0,57±0,18 0,97±0,25 1,10±0,22 1,24±0,27 1,10±0,27 1,03±0,30 0,82±0,20 

Συνολική Βιομάζα (g άνθρακα) 9,7 10,3 10,4 10,7  0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 

Ολική ατομική κατανάλωση  
(mg άνθρακα) 

2,120 1,676 1,778 1,845  4,812 5,203 4,695 4,021 3,158 4,763 2,234 2,355 

Μέσος Δείκτης 
Μετατρεψιμότητας 

5,7 4,5 4,1 4,3  60,9 49,7 24,1 21,4 15,9 23,4 13,0 12,7 



 
2.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
2.3.1 Eπιβίωση και ανάπτυξη των ιχθυονυμφών 
 
Το αποτέλεσμα της εκτροφής των πρώτων αναπτυξιακών σταδίων εξαρτάται από την επιτυχή 
μετάβαση των ατόμων από τα αυτότροφα στάδια στα ετερότροφα.  Αυτό προϋποθέτει την 
ικανοποίηση των διατροφικών απαιτήσεων των ιχθυονυμφών στα διάφορα στάδια της εξέλιξής 
τους (Guyot de la Hardrouyere, 1995).   
 
2.3.1.1 Αυτότροφα στάδια 
 
Tα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, δείχνουν ότι τα στάδια της οργανογένεσης, και της 
εκκόλαψης των αυγών εξελίχτηκαν παρόμοια για όλους τους πληθυσμούς.  Η διάρκεια της 
οργανογένεσης, στη θερμοκρασία που πραγματοποιήθηκε (18 οC), ήταν ανάλογη με αυτήν που 
αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Divanach, 1985- Κουμουνδούρος, 1993).   

Τα προνυμφικά στάδια, με εξαίρεση τον πληθυσμό 18ΠΒ, που παρουσίασε αυξημένη 
θνησιμότητα κατά τη δεύτερη και τρίτη ημέρα μετά την εκκόλαψη, λόγω αύξησης της 
θερμοκρασίας (21 οC), εξελίχθηκαν όμοια για όλους τους πληθυσμούς.  Τα άτομα αύξησαν το 
μήκος τους κατά 8%, ενώ, αντίθετα, παρατηρήθηκε μείωση του σωματικού τους άνθρακα κατά 
30% περίπου.  Οι Yufera, et al., (1993c) παρατήρησαν επίσης μείωση στο σωματικό ξηρό βάρος 
κατά τα αυτότροφα στάδια κατά 15 % περίπου.  Οι ιχθυονύμφες κατανάλωσαν περίπου το 75% 
(κατ΄ όγκο) της σταγόνας λιπιδίων αποτέλεσμα αντίστοιχο με αυτό που παρατηρήθηκε από τους 
Roennestad, et al., (1994).   

Στα αυτότροφα στάδια, οι ιχθυονύμφες καταναλώνουν τα λεκιθικά τους αποθέματα από 
όπου αντλούν την απαιτούμενη ενέργεια για την οργανογένεση.  Η ενέργεια αυτή προέρχεται από 
κατανάλωση της σταγόνας λιπιδίων (80 – 90% της συνολικά απαιτούμενης ενέργειας) ενώ χρήση 
πρωτεϊνών παρατηρείται μόνο στο τέλος του λεκιθοφόρου σταδίου (Roennestad, et al., 1994).  
Εργασίες σχετικά με την προέλευση της απαιτούμενης ενέργειας κατά τα λεκιθοφόρα στάδια έχουν 
γίνει και για άλλα είδη, όπου αναφέρονται σαν επιπλέον πηγές τα ελεύθερα αμινοξέα (Finn, et al., 
1995- Fyhn, 1989).  Καθώς στα στάδια αυτά τα άτομα δεν καταναλώνουν εξωγενή τροφή, η 
ανάπτυξη τους εξαρτάται κυρίως από αβιοτικούς παράγοντες όπως, το διαλυμένο οξυγόνο, την 
αλατότητα και το pH και κυρίως από τη θερμοκρασία (Divanach, 1985- Polo, et al., 1991).   

 
2.3.1.2 Πρώτη περίοδος εξωγενούς θρέψης 

 
Στην αρχή της εξωγενούς θρέψης (4η έως 8η ημέρα μετά την εκκόλαψη) η θνησιμότητα των 
πληθυσμών παρουσίασε διαφορές, ανάλογα με την παρουσία ή όχι φυτοπλαγκτού στο μέσο 
εκτροφής.  Παρουσία φυτοπλαγκτού κυμάνθηκε από 10 – 20% ενώ απουσία του ήταν διπλάσια.  
Δεν παρατηρήθηκε κάποιο πρότυπο σχετιζόμενο με τη διάρκεια της φωτεινής φάσης.   

Όσον αφορά την ανάπτυξη των ατόμων, ο σχετικός ρυθμός αύξησης του ολικού μήκους 
ήταν 0,5-2,0% ανάλογα με τις συνθήκες εκτροφής, παρουσιάζοντας υπεροχή στις συνθήκες που 
χαρακτηριζόταν από μεγάλης διάρκειας φωτεινή φάση και παρουσία φυτοπλαγκτού.  Οι διαφορές 
είναι περισσότερο έντονες όσον αφορά στην κατά βάρος αύξηση όπου, σε φωτοφάση 8 ωρών οι 
ιχθυονύμφες παρουσιάζουν αρνητικό σχετικό ρυθμό αύξησης ανεξάρτητα από την παρουσία 
φυτοπλαγκτού.  Αρνητικός είναι ο σχετικός ρυθμός αύξησης του βάρους και σε 12ωρη φωτοφάση 
παρουσία φυτοπλαγκτού, ενώ απουσία φυτοπλαγκτού ο σχετικός ρυθμός αύξησης είναι περίπου 
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10%.  Στις συνθήκες με 18 και 24 ώρες διάρκεια φωτοφάσης η κατά βάρος αύξηση των ατόμων 
ήταν θετική, με διπλάσιο ρυθμό (55% περίπου) παρουσία φυτοπλαγκτού.  Οι Yufera, et al., (1993c) 
αντίθετα, παρατήρησαν μηδενική ή και αρνητική αύξηση, κατά την ίδια περίοδο, σε εκτροφή με 
συνεχή φωτισμό παρουσία φυτοπλαγκτού.  Η διαφορά θα πρέπει να αποδοθεί στη διαφορετική 
τεχνολογία εκτροφής που εφαρμόστηκε.   

Τα αίτια των διαφορών που παρουσιάζονται θα πρέπει να αναζητηθούν στις φυσιολογικές 
λειτουργίες των ατόμων καθώς και στη συμπεριφορά που αυτά εμφανίζουν.  Την πρώτη περίοδο 
εξωγενούς θρέψης όπως αναφέρθηκε, οι ιχθυονύμφες έχουν περιορισμένη δυνατότητα πέψης και 
απορρόφησης των θρεπτικών (Sarasquete, et al., 1995).  Η απαιτούμενη ενέργεια προέρχεται από 
την εξωγενή τροφή και από την κατανάλωση της σταγόνας λιπιδίων σε αναλογία κατάλληλη για 
την ικανοποίηση των μεταβολικών απαιτήσεων των ατόμων (Guyot, et al., 1993).  Ο εμπλουτισμός 
των τροχοζώων με πολυακόρεστα λιπαρά οξέα δεν είναι απαραίτητος, καθώς η δυνατότητα των 
ατόμων να μεταφέρουν τα λίπη στο κυκλοφοριακό σύστημα είναι περιορισμένη (Sarasquete, et al., 
1995- Guyot, et al., 1993).  Κατά την ίδια περίοδο, η δυνατότητα θήρευσης των ιχθυονυμφών είναι 
περιορισμένη καθώς η κολυμβητική τους ικανότητα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως (Kentouri, 1985), 
και επομένως η διαθεσιμότητα τροφής είναι κρίσιμη για την επιβίωσή τους.  Καθώς οι ιχθυονύμφες 
τσιπούρας είναι οπτικοί θηρευτές (Kentouri, 1985- Tandler and Helps, 1985- Chatain and Ounais 
Guschemann, 1991), η οπτική ταυτοποίηση των θηραμάτων είναι επίσης σημαντική.  Το οπτικό 
σύστημα των ιχθυονυμφών τσιπούρας μέχρι τη 15η ημέρα αποτελείται μόνο από κωνία (Roo, 1999) 
με αποτέλεσμα η ικανότητα όρασης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού να είναι πολύ περιορισμένη 
(Pankhurst, 1994).  H παρουσία νευρομαστών, (Kentouri, 1985) που θα μπορούσε να βοηθάει τις 
ιχθυονύμφες να εντοπίσουν τα θηράματα στο σκοτάδι, δεν φαίνεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στη 
θήρευση των ατόμων (Ounais-Guschemann, 1989).  Κατά συνέπεια, η διαφορά στην ανάπτυξη των 
ατόμων μεταξύ μικρής και μεγάλης διάρκειας φωτοφάσης οφείλεται στο διαφορετικό χρόνο 
θήρευσης.  Σε μεγάλης διάρκειας φωτοφάση τα άτομα θηρεύουν για μεγαλύτερο χρόνο με 
αποτέλεσμα να καταναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα τροφής και να υποστηρίζουν έτσι καλύτερα 
την ανάπτυξη τους.  Διαφορές στην κατά βάρος αύξηση των ιχθυονυμφών τσιπούρας έχουν 
παρατηρηθεί και από τους Tandler και Helps (1985) μεταξύ φωτοφάσης 12 και 24 ωρών.   

Αντίθετα, οι διαφορές που παρατηρούνται στην ανάπτυξη και στην επιβίωση παρουσία 
φυτοπλαγκτού είναι περισσότερο δύσκολο να εξηγηθούν.  Ο ρόλος του φυτοπλαγκτού φαίνεται να 
είναι πολυσήμαντος και έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης.  Η θετική επίδραση 
του φυτοπλαγκτού στην εκτροφή της τσιπούρας έχει αναφερθεί από πολλούς συγγραφείς (Πήττα, 
1996- Divanach, κ. α., 1997) και για άλλα είδη ψαριών όπως το Scophthalmus maximus (Reitan, et 
al., 1993- Øie, et al., 1997), το Hippoglossus hippoglossus (Lein and Holmefjord, 1992- Naas, et 
al.,1992- Holmefjord, et al., 1993), και το Mugil cephalus (Linneaus, 1758), (Tamaru, et al., 1993).  
Διάφορες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί για τον ακριβή του ρόλο (Πήττα, 1996- Reitan, et al., 1997).  
Δύο από τις επικρατέστερες υποθέσεις είναι η σταθεροποίηση και βελτίωση της ποιότητας του 
νερού εκτροφής, όπως και ο άμεσος διατροφικός του ρόλος (Moffatt, 1981, Van der Meeren, 
1991a).  Επίσης έχει αναφερθεί ο έμμεσος διατροφικός του ρόλος καθώς το φυτοπλαγκτόν 
καταναλώνεται από τα τροχόζωα (Scott and Baynes, 1979) διατηρώντας τα έτσι σε καλή 
κατάσταση και με υψηλή θρεπτική αξία (Tamaru, et al., 1993).  Επιπλέον, αναφέρεται (Divanach, 
κ.α., 1997- Dhert, et al., 1998) σαν πιθανή πηγή γλυκόζης (Brockmann, et al., 1983- Miyashita, et 
al., 1995), η οποία αυξάνει την περιεκτικότητα του συκωτιού σε γλυκογόνο (Diaz, et al., 1994- 
Mani-Ponset and Coves, 1995).   

Πρόσφατα επίσης έχει αναφερθεί (Kennedy, et al., 1998) η δράση του φυτοπλαγκτού σαν 
«προστατευτικού» παράγοντα, ανταγωνιστικού, απέναντι σε βακτήρια που προκαλούν παθολογικές 
καταστάσεις και θνησιμότητες σε εκτρεφόμενους πληθυσμούς ιχθυονυμφών Centropomus 
undecimalis (Bloch, 1792), ενώ την ίδια παρατήρηση έκαναν και οι Stroettrup, et al., (1995), κατά 

 



2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ   13

την εκτροφή Scophthalmus maximus.  Οι Skjermo και Vadstein, (1993) ανέφεραν ότι η παρουσία 
φυτοπλαγκτού κατά την εκτροφή Hippoglossus hippoglossus αυξάνει την πυκνότητα των 
βακτηρίων στις δεξαμενές εκτροφής (περίπου κατά 45%), ενώ γενικά η μικροπανίδα των 
δεξαμενών είναι πιο σταθερή και δεν παρουσιάζει αλλαγές με διαφοροποίηση του οργανικού 
φορτίου (Vadstein, et al., 1993).  Οι Skjermo και Vadstein (1993) παρατήρησαν, ότι η προσθήκη 
φυτοπλαγκτού είχε σαν αποτέλεσμα τη σταθερότητα της μικροπανίδας του στομάχου, καθώς το 
ποσοστό ευκαιριακών βακτηρίων ήταν μικρό και την πλειονότητα αποτελούσαν βακτήρια με μικρό 
ρυθμό αύξησης.  Τα είδη των βακτηρίων που παρατήρησαν στο στομάχι των ατόμων ήταν 
αντίστοιχα με αυτά των δεξαμενών εκτροφής.  Η μικροπανίδα του στομάχου έχει δειχτεί να 
επηρεάζει την επιβίωση των ατόμων κατά την εκτροφή των αρχικών σταδίων καθώς σχετίζεται με 
τη δυνατότητα πέψης και αφομοίωσης της τροφής (Nicolas, et al., 1989).   

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό του 
τρόπου δράσης του φυτοπλαγκτού κατά τα αρχικά στάδια εξωγενούς θρέψης των ιχθυονυμφών.  
Ενισχύουν όμως την υπόθεση αναφορικά με τον έμμεσο διατροφικό του ρόλο, καθώς η 
διαθεσιμότητα ζωοπλαγκτονικών οργανισμών που παρατηρήθηκε την περίοδο αυτή σε εκτροφή 
παρουσία φυτοπλαγκτού ήταν διπλάσια (5 άτομα ml-1) από ότι απουσία του.  Επιπλέον η παρουσία 
φυτοπλαγκτού διατηρεί σταθερή την ενεργειακή αξία των τροχοζώων όπως αυτή εκφράζεται από 
το σωματικό τους άνθρακα.  Απουσία φυτοπλαγκτού τα τροχόζωα παρουσιάζουν μείωση του 
σωματικού τους άνθρακα κατά 30% περίπου, αποτέλεσμα όμοιο με αυτό που αναφέρεται από τους 
Oie, et al., (1997).  Αντίστοιχα, οι Reitan, et al., (1993) παρατήρησαν μείωση κατά 20% του 
ποσοστού των λιπών των τροχοζώων σε πειράματα εκτροφής S. maximus.  Επιπλέον, η έλλειψη 
δομικής οργάνωσης του συκωτιού των ατόμων των πληθυσμών 8Κ, 12Κ, 18Κ και 24ΚΣ, που 
συνδέεται με κακή διατροφή και περιορισμένη περιεκτικότητά του σε γλυκογόνο (Yufera, et al., 
1993b), ενισχύει την υπόθεση για τον έμμεσο διατροφικό ρόλο του φυτοπλαγκτού, όπως επίσης και 
την πιθανή δράση του σαν πηγή γλυκόζης.   

Η διαφορά στη διάρκεια για την πλήρη απορρόφηση της σταγόνας λιπιδίων αποτελεί 
επιπλέον στοιχείο για το θετικό ρόλο του φυτοπλαγκτού στη σταθεροποίηση του περιβάλλοντος 
εκτροφής και στη διατήρηση της ποιότητας των τροχοζώων.  Όπως απέδειξαν οι Divanach and 
Kentouri (1983) ο χρόνος απορρόφησης της σταγόνας λιπιδίων επηρεάζεται από την ποιότητα της 
τροφής που καταναλώνουν οι ιχθυονύμφες στα πρώτα στάδια της ζωής τους, ενώ σε όμοια 
συμπεράσματα καταλήγουν και οι Roennestad, et al., (1992) για το είδος S. maximus.  Τα 
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι παρουσία φυτοπλαγκτού και με μεγάλης 
διάρκειας φωτοφάση τα άτομα διατηρούν λιπιδικά αποθέματα μέχρι την 9η – 10η ημέρα μετά την 
εκκόλαψη.  Για τα άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε, παρουσία φυτοπλαγκτού, με 8 
ώρες φωτοφάση, η πλήρης απορρόφηση της σταγόνας λιπιδίων γίνεται 9 ημέρες μετά την 
εκκόλαψη.  Η καθυστέρηση στην κατανάλωση της σταγόνας λιπιδίων στα άτομα σε μικρής 
διάρκειας φωτοφάση δεν πρέπει να συνδέεται με τα αποτελέσματα που παρατήρησαν οι Guyot, et 
al., (1993) και οι Yufera, et al., (1993b) σε άτομα υπό συνθήκες νηστείας, καθώς στην παρούσα 
μελέτη οι ιχθυονύμφες κατανάλωναν τροφή (παρατηρήθηκαν με γεμάτο στομάχι).  Το αποτέλεσμα 
δείχνει ότι στις συνθήκες αυτές τα άτομα καταναλώνουν υψηλής ποιότητας εξωγενή τροφή και 
είναι ικανά να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των μεταβολικών τους αναγκών από αυτή.  

Σε συνθήκες απουσίας φυτοπλαγκτού, αντιθέτως, η μεγάλης διάρκειας φωτοφάση 
αποτελεί παράγοντα επιτάχυνσης στη χρήση των λιπιδικών αποθεμάτων.  Το αποτέλεσμα αυτό 
ερμηνεύεται αν λάβουμε υπόψην μας το ενεργειακό ισοζύγιο των ατόμων.  H ανάπτυξη και 
επιβίωση των ατόμων εξαρτάται από τη διαθέσιμη ενέργεια, όπως προκύπτει από τη διαφορά της 
ενέργειας που προσλαμβάνουν από την τροφή και αυτής που καταναλώνουν για την υποστήριξη 
των μεταβολικών τους αναγκών (Houde and Schekter, 1983- Zonneveld, 1992).  H ενέργεια, που 
καταναλώνεται για τις βασικές μεταβολικές ανάγκες, διαφέρει στην περίπτωση που το άτομο είναι 
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ενεργό (κινείται, θηρεύει) από αυτήν που το άτομο βρίσκεται σε ηρεμία (Houde and Schekter, 
1983- Torres, et al., 1996).  Σε συνθήκες με μεγάλης διάρκειας φωτοφάση το άτομο βρίσκεται σε 
κίνηση για μεγαλύτερο χρόνο, και επομένως αυξάνονται οι μεταβολικές του απαιτήσεις.  Καθώς η 
καταναλισκόμενη τροφή δεν παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια, το άτομο χρησιμοποιεί τα 
αποθέματά του για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών.   

 
2.3.1.3 Ετερότροφα στάδια 

 
Την περίοδο κατά την οποία η σταγόνα λιπιδίων δεν είναι πλέον παρατηρήσιμη καθώς έχει σχεδόν 
πλήρως απορροφηθεί, οι ιχθυονύμφες εξαρτώνται αποκλειστικά από την εξωγενή διατροφή.  Οι 
ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί που προσφέρονται στα άτομα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και 
εμπλουτισμένοι με τα απαραίτητα λιπαρά οξέα (Koven, et al., 1989- Dhert, et al., 1993- Dhert, et 
al., 1998). 

Την περίοδο αυτή, στα πειράματα εκτροφής που πραγματοποιήθηκαν, παρατηρήθηκαν 
διαφορές στη θνησιμότητα εξαρτώμενες τόσο από τη διάρκεια της φωτεινής φάσης όσο και από την 
παρουσία ή μη φυτοπλαγκτού.  Η υπεροχή των συνθηκών εκτροφής παρουσία φυτοπλαγκτού και 
μεγάλης διάρκειας φωτοφάσης είναι φανερή μιας και η θνησιμότητα κυμάνθηκε από περίπου 20% 
για τους πληθυσμούς που η εκτροφή τους έγινε σε φωτοφάση 24 και 18 ωρών, έως 70% για 
φωτοφάση 12 και 8 ωρών, ενώ για τις ανάλογες συνθήκες απουσία φυτοπλαγκτού οι τιμές ήταν από 
60 έως 95% αντίστοιχα.   

Η ανάπτυξη των ιχθυονυμφών ευνοείται, επίσης, από την παρουσία φυτοπλαγκτού και από 
τη μεγάλης διάρκειας φωτοφάση όπως δείχνουν τα αποτελέσματα.  Σε εκτροφή με φωτοφάση 18 
και 24 ωρών παρουσία φυτοπλαγκτού, η κατά μήκος αύξηση των ιχθυονυμφών είναι περίπου 100% 
και παρατηρείται 10πλασιασμός του βάρους τους, ενώ με φωτοφάση 12 ωρών η κατά μήκος 
αύξηση είναι περίπου 50% και το βάρος 6πλασιάζεται.  Απουσία φυτοπλαγκτού, οι αντίστοιχες 
τιμές, για τα άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με 24, 18 και 12 ώρες φωτοφάση είναι 
περίπου ίδιες με αυτές που παρατηρήθηκαν σε φωτοφάση 12 ωρών παρουσία φυτοπλαγκτού.  
Τέλος, για εκτροφή με 8 ώρες φωτοφάση η κατά μήκος αύξηση των ατόμων είναι όμοια 
ανεξάρτητα από την παρουσία φυτοπλαγκτού και ίση με 25% ενώ παρατηρείται 3πλασιασμός του 
βάρους τους.  Η κατά μήκος αύξηση παρατηρήθηκε μόνο μετά τη 15η ημέρα της εκτροφής.   

Οι παρατηρούμενες διαφορές μπορούν να εξηγηθούν και πάλι με ανάλογα επιχειρήματα 
για το ρόλο τόσο της φωτοφάσης όσο και του φυτοπλαγκτού που αναφέρθηκαν και για το 
προηγούμενο στάδιο.  Στη διάρκεια του σταδίου αυτού είναι περισσότερο εμφανής η σταθερότητα 
του βακτηριοπληθυσμού των δεξαμενών εκτροφής παρουσία φυτοπλαγκτού όπου οι συγκεντρώσεις 
διατηρούνται περίπου σταθερές και διπλάσιες από αυτές που παρατηρούνται απουσία του.  Το 
γεγονός αυτό, επιτρέπει την υπόθεση ότι η δράση του φυτοπλαγκτού ήταν αντίστοιχη με αυτήν που 
παρατηρήθηκε σε εκτροφές των ειδών C. undecimalis και H. hippoglossus (Skjermo and Vadstein, 
1993- Stroettrup, et al., 1995- Kennedy, et al., 1998) με αποτέλεσμα την καλύτερη επιβίωση των 
εκτρεφόμενων πληθυσμών.  Επίσης, οι μικρές συγκεντρώσεις φυτοπλαγκτού που παρατηρήθηκαν 
σε όλες τις δεξαμενές εκτροφής με την τεχνολογία του καθαρού νερού μετά την 11η ημέρα 
εκτροφής, δείχνουν ότι η δράση του είναι περισσότερο σημαντική σε νεαρότερα στάδια.  Το 
συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από αποτελέσματα εκτροφής λαβρακιού (Dicentrarchus labrax, 
Linneaus, 1758) (Cahu, et al., 1998) όπου πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις φυτοπλαγκτού (40x103 
κύτταρα ml-1), που χορηγήθηκαν από την αρχή της εκτροφής, είχαν θετική επίδραση στην επιβίωση 
και ανάπτυξη των ατόμων. 

Τα αποτελέσματα του πειράματος εκτροφής που πραγματοποιήθηκε απουσία 
φυτοπλαγκτού αλλά με μία επιπλέον χορήγηση τροφής κατά τη διάρκεια της νύκτας, έδειξαν 
ανάπτυξη των ιχθυονυμφών όμοια με αυτήν παρουσία φυτοπλαγκτού.  Με βάση αυτά, ενισχύεται 
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ιδιαίτερα η υπόθεση όσον αφορά το ρόλο του φυτοπλαγκτού σαν μέσου διατήρησης ποσοτικά και 
ποιοτικά των τροχοζώων.  Επιπλέον, κατά την εκτέλεση του πειράματος γινόταν, τη συγκεκριμένη 
περίοδο που οι ιχθυονύμφες ήταν διατροφικά περισσότερο ενεργές, συνεχής χορήγηση 
φυτοπλαγκτού σε μικρές ποσότητες (συγκέντρωση περίπου 100x103 κύτταρα ml-1).  Η παρουσία, 
επομένως, του φυτοπλαγκτού μπορεί να θεωρηθεί σημαντική για τη σταθεροποίηση του 
περιβάλλοντος εκτροφής και την καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των εκτρεφόμενων πληθυσμών. 

Τα προβλήματα, έλλειψης δομικής οργάνωσης του συκωτιού, που παρατηρήθηκαν στα 
άτομα των πληθυσμών 8Π και 12Π κατά το στάδιο αυτό της εκτροφής, θα πρέπει να αποδοθούν 
στην περιορισμένη θρέψη τους κατά τη φάση της πλήρους εξάρτησης από την εξωγενή τροφή μιάς 
και παρόμοια προβλήματα στο ίδιο αναπτυξιακό στάδιο έχουν παρατηρηθεί σε άτομα υπό 
συνθήκες έλλειψης τροφής (Yufera, et al., 1993b- Maurizzi, προσωπική επικοινωνία).  Η διαφορά 
στην ένταση του προβλήματος μεταξύ των πληθυσμών που η εκτροφή τους έγινε παρουσία και 
απουσία φυτοπλαγκτού, οφείλεται πιθανώς στην αυξημένη θνησιμότητα που παρουσίασαν οι 
δεύτεροι, που είχε σαν αποτέλεσμα τον αποδεκατισμό των ατόμων με πρόβλημα. 

Η συγκρίσιμη ανάπτυξη των ιχθυονυμφών που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε 
παρουσία φυτοπλαγκτού και με διάρκεια φωτεινής φάσης 18 και 24 ωρών μπορεί να εξηγηθεί αν 
λάβουμε υπόψην, όπως προαναφέρθηκε, το ενεργειακό ισοζύγιο των εκτρεφομένων ατόμων.  Με 
βάση τα αποτελέσματα, μπορεί να θεωρηθεί ότι η διαθέσιμη για ανάπτυξη ενέργεια στις 
ιχθυονύμφες σε συνθήκες συνεχούς φωτισμού είναι ίση με την αντίστοιχη σε 18 ώρες φωτοφάση.  
Το ίδιο μπορεί να θεωρηθεί και για την ανάπτυξη των ατόμων, απουσία φυτοπλαγκτού, σε 
φωτοφάση 12, 18 και 24 ωρών.  Η υπόθεση αυτή θα εξεταστεί περαιτέρω και στο δεύτερο μέρος 
της παρούσας μελέτης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι η κατά μήκος αύξηση των ατόμων που η 
εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με διάρκεια φωτεινής φάσης 8 ωρών, ανεξάρτητα από την 
παρουσία φυτοπλαγκτού, περιορίζεται μετά τη 15η ημέρα της εκτροφής.  Είναι γνωστό ότι το 
πεπτικό σύστημα των ιχθυονυμφών τσιπούρας είναι πλήρως λειτουργικό μετά την 40η ημέρα από 
την εκκόλαψη (Moyano, et al., 1996), ενώ μετά τη 15η ημέρα από την εκκόλαψη, οι ιχθυονύμφες 
αναπτύσσουν την ικανότητα για απορρόφηση λιπών (Sarasquete, et al., 1995- Guyot, et al., 1993).  
Η παρατηρούμενη ανάπτυξη επομένως το συγκεκριμένο χρόνο συνδέεται με την ικανότητα των 
ιχθυονυμφών για καλύτερη χρησιμοποίηση της τροφής που καταναλώνουν.  Αν και θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ότι τα άτομα αρχίζουν να θηρεύουν κατά τη διάρκεια της σκοτεινής φάσης η 
υπάρχουσα πληροφορία σε σχέση με την ανάπτυξη του οπτικού συστήματος της τσιπούρας 
περιορίζεται μέχρι τη 15η ημέρα μετά την εκκόλαψη (Roo, 1999). Από άλλα είδη ψαριών είναι 
γνωστό ότι η παρουσία ραβδίων που επιτρέπουν τη νυκτερινή όραση εμφανίζεται μετά τη 
μεταμόρφωση (Noakes and Godin, 1988), και συγκεκριμένα για το λαβράκι (Mani Ponset, et al., 
1993) μετά την 20η ημέρα ενώ για το H. hippoglossus (Kvenseth, et al., 1996) μετά την 130η ημέρα 
και για το Pagrus major (Temminck and Schlegel, 1843), (Kawamura, et al., 1984) σε άτομα με 
μήκος μεγαλύτερο των 11 mm. Επιπλέον, δεν είναι πλήρως γνωστός ο ρόλος άλλων αισθητηρίων 
οργάνων που θα μπορούσαν να εμπλέκονται στην ικανότητα των ατόμων για θήρευση (Tanaka, et 
al., 1991). 

Τα αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη των ατόμων που η εκτροφή τους 
πραγματοποιήθηκε κάτω από συνθήκες διαφορετικής φωτοφάσης τις πρώτες 20 ημέρες και στη 
συνέχεια σε συνθήκες συνεχούς φωτισμού, έδειξαν ότι στη δεύτερη φάση της εκτροφής ο ρυθμός 
ανάπτυξης είναι ανεξάρτητος του αρχικού μεγέθους. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα που 
αναφέρθηκαν, οι ιχθυονύμφες τσιπούρας αναπτύσσουν τις μεταβολικές τους λειτουργίες που 
καθορίζουν την ικανότητα αφομοίωσης της τροφής σαν συνάρτηση του χρόνου μετά την εκκόλαψη 
και όχι του μεγέθους τους, στις συγκεκριμένες συνθήκες που πραγματοποιήθηκε η εκτροφή. 
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2.3.2 Κατανάλωση - ικανότητα αφομοίωσης της τροφής 
 

Η κατανάλωση τροφής των ιχθυονυμφών τσιπούρας, όπως αυτή υπολογίστηκε στην παρούσα 
μελέτη, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των συνθηκών εκτροφής που αφορούν στην 
παρουσία ή όχι φυτοπλαγκτού.   

Μελέτες για την κατανάλωση τροφής των ιχθυονυμφών τσιπούρας έχουν πραγματοποιηθεί 
και στο παρελθόν (Tandler and Mason, 1984- Kentouri, 1985- Ounais Guschemann, 1989- Yufera, 
et al., 1993a) εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθοδολογίες.  Οι μελέτες αυτές βασίστηκαν είτε στην 
παρατήρηση ιχθυονυμφών και στην καταμέτρηση των ατόμων ζωοπλαγκτού στο στομάχι και στον 
πεπτικό τους σωλήνα (Kentouri 1985- Ounais Guschemann, 1989- Yufera, et al., 1993a), και 
προσαρμογή των δεδομένων σε μαθηματικά μοντέλα (Elliot and Person, 1978), είτε με χρήση 
μεθόδων ταυτοποίησης των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών με το ισότοπο 14C (Tandler and Mason, 
1984).  Στην παρούσα μελέτη, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στην παρατήρηση 
πληθυσμών και στον υπολογισμό της ημερήσιας συνολικής κατανάλωσής τους με βάση τις 
διαφορές στις συγκεντρώσεις των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών στις δεξαμενές εκτροφής.  Η 
μεθοδολογία αυτή, που έχει χρησιμοποιηθεί με παραλλαγές και σε άλλες μελέτες προσδιορισμού 
της κατανάλωσης ιχθυονυμφών (Kamler, et al., 1986- Reitan, et al., 1993- Van der Meeren, 1995b), 
παρουσιάζει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα σε σχέση με αυτές που προαναφέρθηκαν.  Η 
παρατήρηση σε επίπεδο πληθυσμού επιτρέπει την εκτίμηση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης 
αποφεύγοντας πιθανά σφάλματα (bias) που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε ατόμου.  
Εξαρτάται όμως από τη μεθοδολογία ταΐσματος, και την ακριβή εκτίμηση των απωλειών των 
ζωοπλαγκτονικών οργανισμών.  Στη συγκεκριμένη μελέτη η χορήγηση τροφής στις ιχθυονύμφες 
γινόταν με τρόπο ώστε να διατηρείται μία σταθερή συγκέντρωση ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 
στις δεξαμενές εκτροφής, και η εκτίμηση των απωλειών γινόταν με καταμέτρηση των ατόμων που 
καθίζαναν στον πυθμένα της δεξαμενής ή απομακρύνονταν λόγω της ανανέωσης του νερού.  
Πιθανά σφάλματα επομένως μπορούν να προκύψουν από τη μέτρηση της συγκέντρωσης 
(δειγματοληψία και καταμέτρηση) καθώς και από την εκτίμηση των απωλειών.  Η μέθοδος 
δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει αποδειχτεί να προσεγγίζει 
κατά 80-90 % την πραγματική συγκέντρωση ζωοπλαγκτού στις δεξαμενές εκτροφής (Kentouri, et 
al., 1993- Thomson, 1993) ενώ ο τρόπος καταμέτρησης με χρήση συστήματος ανάλυσης εικόνας 
είναι ακριβής κατά 90-95% (Παπανδρουλάκης, αδημοσίευτα αποτελέσματα).  Ο τρόπος 
υπολογισμού των απωλειών των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών που καθιζάνουν στον πυθμένα της 
δεξαμενής δεν είναι ακριβής καθώς, όπως αναφέρθηκε, ο καθαρισμός του πυθμένα δεν είναι 
πλήρης.  Οι υπολογιζόμενες απώλειες όμως διορθώθηκαν με βάση την αναμενόμενη θνησιμότητα 
των τροχοζώων όπως προέκυψε από τη μελέτη ενός πληθυσμού τροχοζώων απουσία ιχθυονυμφών.  
Η θνησιμότητα των τροχοζώων που παρατηρήθηκε σε 24 ώρες ήταν περίπου 13% απουσία 
φυτοπλαγκτού ενώ παρουσία φυτοπλαγκτού ήταν 5% του αρχικού πληθυσμού, αποτέλεσμα που 
συμφωνεί με αντίστοιχες μελέτες (Di Lernia, 1993).  To αποτέλεσμα αυτό προέκυψε για 
πληθυσμούς τροχοζώων σε σταθερό περιβάλλον χωρίς την επιβάρυνση που υπάρχει σε συνθήκες 
εκτροφής.  Παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε αυξημένη θνησιμότητα των τροχοζώων στις 
δεξαμενές εκτροφής με τη μέθοδο του καθαρού νερού, η γρήγορη αποδόμηση των οργανισμών, σε 
συνδυασμό με τη συχνότητα συλλογής τους (δύο ημέρες) πιθανώς να οδήγησαν σε υποεκτίμηση 
των απωλειών και επομένως, σε υπερεκτίμηση της κατανάλωσης, ιδιαίτερα μετά τη 10η - 11η 
ημέρα της εκτροφής σε καθαρό νερό.  Την περίοδο αυτή, όπως προαναφέρθηκε, παρατηρήθηκε 
απότομη μείωση στη συγκέντρωση των βακτηρίων στις δεξαμενές εκτροφής σημάδι 
αποσταθεροποίησης του συστήματος.  Στα πειράματα εκτροφής παρουσία φυτοπλαγκτού, καθώς το 
μέσο εκτροφής, όπως αναφέρθηκε, παρουσίασε μεγαλύτερη σταθερότητα, τα προβλήματα αυτά δεν 
εμφανίζονται. Η αναπαραγωγή των τροχοζώων δεν συνυπολογίστηκε, καθώς στις συγκεκριμένες 
συνθήκες είναι περιορισμένη (Δρακοπούλου, 1994). 
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Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η ημερήσια κατανάλωση ενός 
άτομου, που η εκτροφή του πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ψευδοπράσινου νερού, διαφέρει 
ανάλογα με τη διάρκεια της φωτεινής φάσης.  Οι διαφορές μεταξύ ατόμων που εκτρέφονται με 8 
και 24 ώρες φωτοφάση κυμαίνονται από 30% την πρώτη ημέρα διατροφής έως 300% την 20η 
ημέρα μετά την εκκόλαψη.   

Για βέλτιστη ανάπτυξη (διάρκεια φωτεινής φάσης 18 και 24 ώρες) μία ιχθυονύμφη 
καταναλώνει την πρώτη ημέρα της εξωγενούς θρέψης (σωματικός άνθρακας 0,06 mg) από 0,02 έως 
0,04 mg άνθρακα (περίπου 40 με 80 τροχόζωα), σε ολικό μήκος 5 mm (σωματικός άνθρακας 0,16 
mg) κάθε ιχθυονύμφη καταναλώνει πέντε φορές περίπου περισσότερη ποσότητα άνθρακα, (περίπου 
200 – 300 τροχόζωα) και σε ολικό μήκος 7mm (σωματικός άνθρακας 0,45 mg) δεκαπλάσια 
ποσότητα (που αντιστοιχεί σε 400-800 τροχόζωα).  Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με αυτά που 
αναφέρθηκαν από την Kentouri (1985) για κατανάλωση 40, 130 και 500 περίπου τροχοζώων από 
ιχθυονύμφες αντίστοιχου μεγέθους, λαμβάνοντας υπόψην τη διαφορά στην ποιότητα και στο 
μέγεθος των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην κάθε περίπτωση.   

O ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης άνθρακα ανά μονάδα σωματικού άνθρακα, που 
υπολογίστηκε για κάθε ιχθυονύμφη, που η εκτροφή της πραγματοποιήθηκε παρουσία 
φυτοπλαγκτού, είναι 0,3-0,5 d-1 την πρώτη ημέρα εξωγενούς θρέψης.  Στη συνέχεια αυξάνει 
ανάλογα με το σωματικό βάρος του ατόμου και σταθεροποιείται σε τιμές περίπου 0,6-0,7 d-1 για 
άτομα που έχουν απορροφήσει πλήρως τη σταγόνα λιπιδίων (σε ατομικό βάρος περίπου 0,2 mg 
άνθρακα).  Παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά τόσο στο πρότυπο εξέλιξης όσο και στην τιμή του 
ρυθμού κατανάλωσης αναφέρθηκαν από τους Yufera, et al., (1993a), ενώ οι Tandler και Mason 
(1984) αναφέρουν σταθερή αύξηση του ρυθμού κατανάλωσης με την ηλικία και το βάρος των 
ιχθυονυμφών.  Με βάση τα αποτελέσματα της Kentouri (1985), ο ρυθμός κατανάλωσης των 
ατόμων παραμένει σταθερός περίπου 0,8 d-1.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με 
αποτελέσματα από ιχθυονύμφες στη φύση.  Οι Houde and Zastrow (1993) μελετώντας 22 
ταξινομικές ομάδες ιχθυονυμφών εκτίμησαν το ρυθμό κατανάλωσης για θερμοκρασία 20 οC σε 
περίπου 0,6 d-1.   

Με βάση την κατανάλωση αυτή και την αντίστοιχη αύξηση σε σωματικό άνθρακα, τα 
άτομα, που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε παρουσία φυτοπλαγκτού, παρουσιάζουν μέσο 
δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής για την περίοδο μελέτης από 4 έως 9 για εκτροφή με 
φωτοφάση 18 και 24 ωρών, ενώ για φωτοφάση 8 και 12 ωρών ο δείκτης μετατρεψιμότητας είναι 
μεγαλύτερος (από 9-12), γεγονός που οφείλεται στην κακή γενικά ανάπτυξη των ατόμων κάτω από 
αυτές τις συνθήκες.  Η χρονική μεταβολή του δείκτη μετατρεψιμότητας ακολούθησε την ικανότητα 
των ιχθυονυμφών να αφομοιώνουν την τροφή και παρουσίασε υψηλές τιμές την περίοδο 
προσαρμογής των ατόμων στην εξωγενή τροφή καθώς και την περίοδο που η χορηγούμενη τροφή 
διαφοροποιείται (από τροχόζωα σε άτομα Artemia).  Οι τιμές για το δείκτη μετατρεψιμότητας είναι 
συγκρίσιμες με αυτές που έχουν παρουσιαστεί σε άλλες εργασίες για ιχθυονύμφες τσιπούρας 
(Kentouri, 1985).   

Η ικανότητα αφομοίωσης ιχθυονυμφών θαλασσινών ψαριών στο φυσικό περιβάλλον, 
όπως προσδιορίστηκε από τους Houde and Zastrow (1993) είναι περίπου 0,65 που αντιστοιχεί σε 
δείκτη μετατρεψιμότητας 1,5 περίπου.  Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει την ποιοτική διαφορά 
της τροφής που καταναλώνουν τα άτομα στο φυσικό περιβάλλον σε σχέση με την αντίστοιχη σε 
συνθήκες εκτροφής. 

Αυξημένη ικανότητα πέψης και αφομοίωσης της τροφής σε άτομα που η εκτροφή τους 
πραγματοποιήθηκε παρουσία φυτοπλαγκτού παρατηρήθηκε από τους Cahu, et al., (1998) για το 
λαβράκι.  Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν αύξηση της ενζυμικής δραστηριότητας συμπεραίνοντας ότι 
το φυτοπλαγκτόν λειτουργεί ως μηχανισμός ενεργοποίησης της παραγωγής πεπτικών ενζύμων.  Ο 
έμμεσος ρόλος του φυτοπλαγκτού, όπως προαναφέρθηκε, στην ικανότητα των ιχθυονυμφών να 
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αφομοιώνουν την τροφή έχει συζητηθεί και για άλλα είδη (Skjermo and Vadstein, 1993- Stroettrup, 
et al., 1995- Kennedy, et al., 1998).  Σε αντίθετο συμπέρασμα, όσον αφορά το ρόλο του 
φυτοπλαγκτού, κατέληξαν οι Øie, et al., (1997) για ιχθυονύμφες S. maximus, παρά τη θετική του 
δράση στην επιβίωση και στην ανάπτυξη των ατόμων. 

Στις εκτροφές σε καθαρό νερό, ο ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης ακολουθεί παρόμοιο 
πρότυπο μεταβολής στο χρόνο με αυτό που παρατηρήθηκε για άτομα που η εκτροφή τους 
πραγματοποιήθηκε παρουσία φυτοπλαγκτού.  Η τιμή στην οποία σταθεροποιείται είναι περίπου 5 
mg άνθρακα ανά mg σωματικού άνθρακα την ημέρα για εκτροφή με 8 ώρες φωτοφάση, 2 mg για 
12 και18 ώρες και 1 mg για εκτροφή σε συνθήκες συνεχούς φωτισμού.  Το αποτέλεσμα αυτό είναι 
συγκρίσιμο με το αντίστοιχο που παρατηρήθηκε (Yufera, et al., 1995) για άτομα τσιπούρας των 
οποίων η εκτροφή πραγματοποιήθηκε με χρήση μικρο-συμπυκνωμένης αδρανούς δίαιτας (micro-
encapsulated diet) που παρουσιάζει δυσκολίες στην πέψη (Lopez-Alvarado, et al., 1994).  Ο 
μεγάλος ρυθμός κατανάλωσης που παρατηρήθηκε στην παρούσα εργασία, οφείλεται στην 
περιορισμένη ικανότητα των ατόμων να πέψουν και να αφομοιώσουν την τροφή που είχε ως 
αποτέλεσμα την κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας από τις ιχθυονύμφες για να καλύψουν τις 
ενεργειακές τους απαιτήσεις.  Για άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με την τεχνολογία 
του καθαρού νερού, η κατανάλωση εμφανίζει αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τη διάρκεια της 
φωτοφάσης.  Το αποτέλεσμα αυτό πιθανώς να οφείλεται στη διατροφική συμπεριφορά των ατόμων 
σε συνδυασμό με την ενεργειακή αξία της τροφής.  Είναι γνωστό, για μεγαλύτερα άτομα, ότι μετά 
από μία περίοδο νηστείας ο ρυθμός κατανάλωσης αυξάνεται όταν επαναληφθεί χορήγηση τροφής 
(Roueda, et al., 1998).  Αν οι ιχθυονύμφες ακολουθούν παρόμοια συμπεριφορά, τότε μετά από μία 
περίοδο 6 έως 16 ωρών χωρίς τροφή καταναλώνουν αυξημένες ποσότητες ζωοπλαγκτονικών 
οργανισμών με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών τους απαιτήσεων.  Η συμπεριφορά αυτή δεν 
παρατηρείται σε άτομα που εκτρέφονται παρουσία φυτοπλαγκτού, λόγω της σταθερής υψηλής 
ενεργειακής αξίας των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες 
εκτροφής.  Η παρατήρηση αυτή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω μελέτης για την 
επίδραση της νηστείας και της ποιότητας της τροφής στο ρυθμό κατανάλωσης τροφής των 
ιχθυονυμφών. 

Ο μέσος δείκτης μετατρεψιμότητας για τα άτομα που η εκτροφή τους 
πραγματοποιήθηκε με την τεχνολογία του καθαρού νερού υπολογίζεται διπλάσιος ή 
τριπλάσιος από τον αντίστοιχο παρουσία φυτοπλαγκτού.  Παρά την πιθανή 
υπερεκτίμηση της κατανάλωσης, η μικρή ικανότητα αφομοίωσης τροφής που 
παρουσιάζουν τα άτομα που εκτρέφονται με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, δείχνει 
ξανά τη σπουδαιότητα του φυτοπλαγκτού για τη διατήρηση της ενεργειακής αξίας 
των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών αλλά και το ρόλο του ως «προστατευτικού» 
παράγοντα για τις ιχθυονύμφες που οδηγεί σε καλύτερη πέψη και αφομοίωση της 
τροφής.   

 
2.3.3 Σχέσεις μεταξύ των διάφορων πληθυσμών στις δεξαμενές εκτροφής. 

 
Σε συνθήκες εκτροφής, η εξέλιξη των διαφόρων πληθυσμών που συνυπάρχουν σε μία δεξαμενή 
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη δραστηριότητα.  Η συνεχής προσθήκη τροφής 
καθώς και οι ενέργειες που αποσκοπούν στη σταθεροποίηση των συνθηκών (καθαρισμός, 
ανανέωση νερού, κλπ) δεν επιτρέπουν την αυτόνομη εξέλιξη του συστήματος.  Έτσι, πολλές 
συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένο πρότυπο αλλά διαφοροποιούνται 
για κάθε δεξαμενή.   

Οι μόνοι πληθυσμοί που μεταβλήθηκαν στο χρόνο χωρίς το μέγεθος τους να 
διαφοροποιείται από εξωγενείς παράγοντες ήταν οι ιχθυονύμφες.  Αντίθετα, τόσο για τα τροχόζωα 
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όσο και για το φυτοπλαγκτόν η μεταβολή των πληθυσμών τους καθορίζονταν πλήρως από τις 
ανθρώπινες ενέργειες. 

Ο πληθυσμός των βακτηρίων επηρεαζόταν σημαντικά από την καθημερινή προσθήκη 
τροχοζώων όπως αντικατοπτρίζεται και από τη θετική συσχέτιση που παρατηρήθηκε, δείχνοντας 
ότι, ο πληθυσμός τους στις δεξαμενές εκτροφής προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις καλλιέργειες 
των τροχοζώων (Nicolas, et al., 1989- Sorgeloos, 1994- Kennedy, et al., 1998).  Η αρνητική 
συσχέτιση που παρατηρήθηκε σε μία περίπτωση (δεξαμενή 24ΚΑ) είναι δύσκολο να αποδοθεί σε 
πιθανή κατανάλωση των βακτηρίων από τα τροχόζωα (Pourriot, 1977- Lubzens, 1987). 

Η μόνη συστηματική συσχέτιση που παρατηρήθηκε αφορά στους πληθυσμούς των 
βακτηρίων και των ιχθυονυμφών.  Σε συνθήκες εκτροφής παρουσία φυτοπλαγκτού η 
συσχέτιση που εμφανίζουν οι πληθυσμοί είναι αρνητική σε αντίθεση με τη θετική 
συσχέτιση που εμφανίζουν απουσία του.  Διάφορες υποθέσεις θα μπορούσαν να 
γίνουν για την εξήγηση αυτής της παρατήρησης.  Όμως, η ποσοτική αλλά όχι 
ποιοτική ανάλυση του πληθυσμού των βακτηρίων δεν επιτρέπει τη σωστή 
κατανόηση και εξήγηση των συσχετίσεων που εμφανίστηκαν. 

 
2.3.4 Χρόνος κένωσης του στομάχου των ιχθυονυμφών 

 
Ο χρόνος κένωσης του στομάχου καθορίζει, όπως αναφέρθηκε, το ρυθμό και την 
ποσότητα τροφής που καταναλώνουν τα ψάρια (Windell, et al., 1976- Jobling, 1981- 
Tseytlin, 1991- Andrade, et al., 1996).  Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 
έδειξαν ότι ο χρόνος κένωσης του στομάχου αυξάνει με το μέγεθος του ατόμου.  
Από 190 περίπου λεπτά που απαιτούνται για άτομα που καταναλώνουν τροχόζωα 
(ολικού μήκους 4-6 mm) φτάνει σε 278 λεπτά για άτομα (ολικού μήκους 12-15 mm) 
που καταναλώνουν ναυπλίους Artemia και ξηρή τροφή.  Αντίστοιχα αποτελέσματα 
για άλλα είδη έχουν παρουσιαστεί από τον Thailacker (1987). 
Για ιχθυονύμφες τσιπούρας ο χρόνος κένωσης του στομάχου έχει μελετηθεί και στο 
παρελθόν (Kentouri, 1985- Υufera, et al., 1995).  Τα αποτελέσματα και στις δύο 
αυτές μελέτες δείχνουν αντίστροφη σχέση του χρόνου κένωσης και του μεγέθους 
των ατόμων σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης όπου 
παρατηρήθηκε αναλογική σχέση των δύο παραμέτρων.  Και στις δύο προηγούμενες 
μελέτες χρησιμοποιήθηκε στην εκτροφή των ατόμων μία μοναδική τροφή για την 
εξεταζόμενη περίοδο που ήταν είτε τροχόζωα (Kentouri, 1985) είτε αδρανής δίαιτα 
(Yufera, et al., 1995) σε αντίθεση με την παρούσα μελέτη όπου η τροφή 
διαφοροποιούνταν ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο των ατόμων.  H Kentouri 
(1985) έδειξε επίσης ότι ο χρόνος κένωσης του στομάχου, για άτομα τσιπούρας 
μεγέθους 4,5 –5,5 mm, διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της τροφής έως και 300%.  
Για την περίοδο που τα άτομα έχουν ολικό μήκος 4-6 mm και καταναλώνουν 
τροχόζωα, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης (περίπου 190 λεπτά) είναι 
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα (240 λεπτά) της Kentouri (1985).  Η διαφορά που 
εμφανίζεται οφείλεται στην ποιότητα των τροχοζώων που χρησιμοποιήθηκαν στις 
δύο περιπτώσεις.  Για τα μεγαλύτερα στάδια, η αλλαγή της δίαιτας επέδρασε στο 
χρόνο πέψης και κατά συνέπεια στο χρόνο κένωσης του στομάχου. 

 
2.3.5 Σύνοψη 
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Για το σύνολο της περιόδου εκτροφής τα καλύτερα συγκριτικά αποτελέσματα σε εκτροφή με την 
τεχνολογία του καθαρού νερού παρατηρήθηκαν σε διάρκεια φωτοφάσης 18 και 24 ωρών και είναι 
συγκρίσιμα με αυτά που έχουν αναφερθεί από άλλους συγγραφείς (Coves and Gasset, 1993- 
Kentouri, et al., 1993- Divanach, et al., 1994).  Αντίστοιχα, τα καλύτερα αποτελέσματα με την 
τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού παρατηρήθηκαν επίσης σε φωτοφάση 18 και 24 ωρών και 
είναι συγκρίσιμα με τα αναφερόμενα από τους Divanach, κ. α. (1997).   

Βελτίωση της επιβίωσης και της ανάπτυξης με μεγάλης διάρκειας φωτοφάση για την 
τσιπούρα έχει αναφερθεί (Kentouri, 1985- Tandler and Helps, 1985- Ounais Guschemann, 1989) 
αλλά τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σημαντική διαφορά που πρέπει να αποδοθεί εν μέρει στη 
διαφορετική τεχνολογία εκτροφής που εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη.   

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν δείχνουν τη σημασία της διάρκειας της 
φωτοφάσης και της παρουσίας του φυτοπλαγκτού στην εκτροφή των πρώτων αναπτυξιακών 
σταδίων της τσιπούρας.  Με τη μεθοδολογία του ψευδοπράσινου νερού τα αποτελέσματα σε σχέση 
με την παραγωγικότητα του συστήματος ανά m3 είναι δεκαπλάσια συγκρινόμενα με τη 
μεθοδολογία του καθαρού νερού, ενώ σε σχέση με την εκτατική μέθοδο καλλιέργειας η 
παραγωγικότητα είναι 40 φορές μεγαλύτερη (Kentouri, et al., 1995).  Η μόνη τεχνολογία που δίνει 
παρόμοια αποτελέσματα είναι η ημι-εντατική τεχνολογία των Μεσοκόσμων (Dhert, et al., 1998- 
Divanach, et al., 1999). 
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3.1 ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  
 
Η μελέτη σύνθετων βιολογικών συστημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους 
περιλαμβάνοντας πολλούς κλάδους της βιολογικής επιστήμης.  Ένα κριτήριο προσδιορισμού του 
τρόπου μελέτης είναι το επίπεδο οργάνωση του μελετούμενου συστήματος.  Τρία επίπεδα μπορούν 
να διακριθούν γενικά ανάλογα με το βαθμό πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν (Zonneveld, 1992): 

 Το κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, στο οποίο μελετούνται χημικοί και βιοχημικοί 
μηχανισμοί,  

 Το ατομικό επίπεδο, στο οποίο ο οργανισμός αποτελεί τη βάση της ερευνητικής 
προσέγγισης, και 

 Το πληθυσμιακό επίπεδο, όπου μελετώνται οι σχέσεις μεταξύ οργανισμών ίδιου ή 
διαφορετικού είδους. 

Η βιοενεργειακή προσέγγιση ξεπερνά τη διάκριση αυτή και η μελέτη της μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα.  Στο μοριακό επίπεδο μελετώνται οι 
χημικοί μηχανισμοί πρόσληψης και χρησιμοποίησης της ενέργειας, στο ατομικό, ο τρόπος που η 
ενέργεια κατανέμεται στις διάφορες λειτουργίες όπως η συντήρηση, η ανάπτυξη και η 
αναπαραγωγή, ενώ στο πληθυσμιακό επίπεδο η ροή της ενέργειας μέσα στους πληθυσμούς και 
μεταξύ τους.  Σαν συνέπεια του πρώτου θερμοδυναμικού αξιώματος, σύμφωνα με το οποίο η 
ενέργεια ούτε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται, η ανάπτυξη βιοενεργειακών μοντέλων προσφέρει 
τη δυνατότητα για σύνδεση των τριών προαναφερθέντων επιπέδων. 

Στο πληθυσμιακό επίπεδο, η μελέτη της ενεργειακής ροής περιγράφεται με βάση τις 
αλλαγές στους πληθυσμούς, το ρυθμό πραγματοποίησής τους και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.  
Είναι όμως δύσκολο να οριστεί ένα σύστημα που να είναι ανεξάρτητο και να μην επηρεάζεται από 
άλλα.  Η ίδια δυσκολία ισχύει και στο μοριακό επίπεδο.  Στο ατομικό επίπεδο το άτομο θεωρείται 
σαν μία ανεξάρτητη οντότητα και η ροή της ενέργειας περιγράφεται από το ρυθμό εισόδου και 
αποβολής της από τον κάθε οργανισμό. 

Στη συνέχεια, αναπτύσσονται μοντέλα βιοενεργειακής ροής που περιγράφουν την 
ανάπτυξη και την κατανάλωση εκτρεφόμενων ατόμων τσιπούρας τόσο σε πληθυσμιακό όσο και σε 
ατομικό επίπεδο.   

 
3.1.1 Μελέτη της ενεργειακής ροής σε δια-πληθυσμιακό επίπεδο 

 
Η δυναμική των πληθυσμών ενός συστήματος, που περιγράφει το ρυθμό αλλαγής τους, εξαρτάται 
και από τις μεταξύ τους σχέσεις.  Γενικά, η σχέση δύο πληθυσμών μπορεί να είναι θηρευτή – 
θηράματος, συμβιωτική, παρασιτική, ή ανταγωνιστική.  Η περιγραφή τέτοιων συστημάτων με 
μαθηματικές εξισώσεις έγινε για πρώτη φορά, ανεξάρτητα, από τους Lotka και Volterra τη 
δεκαετία του 1920 οι οποίοι με απλές υποθέσεις μπόρεσαν να περιγράψουν βασικά χαρακτηριστικά 
των συστημάτων όπως η περιοδικότητα (Krebs, 1985- Εdelstein-Keshet, 1988- Ricklefs, 1990- 
Gurney and Nisbet, 1998).  Η περιγραφή αυτή χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές για 
φυσικούς πληθυσμούς και μεγάλες χρονικές περιόδους (Kitchel, et al., 1974- Okata, et al., 1981- 
Nisbet, et al., 1991- Kitchel, et al., 1994).   

Μπορούν όμως να περιγράψουν και τη χρονική μεταβολή πληθυσμών κάτω από 
ελεγχόμενες συνθήκες.  Η εκτροφή ατόμων τσιπούρας πραγματοποιείται σε αυτόνομες δεξαμενές, 
και επομένως το σύστημα που αποτελείται από τους πληθυσμούς των ιχθυονυμφών και των 

 



3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ   13

πλαγκτονικών οργανισμών, που χρησιμοποιούνται στην εκτροφή, είναι απομονωμένο και 
εξελίσσεται αυτόνομα.   

Οι συνθήκες που επικρατούν στο εξεταζόμενο σύστημα επιτρέπουν επιπλέον την υπόθεση 
ότι οι πληθυσμοί που μελετώνται αποτελούνται από ταυτόσημα άτομα με αποτέλεσμα να μην είναι 
αναγκαία η θεώρηση ενδο-πληθυσμιακών αλληλεπιδράσεων (Gurney and Nisbet, 1998). 

 
3.1.1.1 Βασικό Μοντέλο 

 
Στις εξεταζόμενες συνθήκες κάθε δεξαμενή εκτροφής θεωρείται ως ένα σύστημα αποτελούμενο 
από τρεις πληθυσμούς (φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν και ιχθυονύμφες) και η χρονική μεταβολή του 
περιγράφεται από το ρυθμό και τον τρόπο που μεταβάλλεται ο κάθε πληθυσμός λόγω των 
αλληλεπιδράσεων που έχει με τους υπόλοιπους.  Κάθε πληθυσμός μπορεί να εκφράζεται ως 
μέγεθος ή πυκνότητα είτε αριθμού ατόμων είτε συνολικής βιομάζας.  Στην παρούσα μελέτη οι 
πληθυσμοί εκφράστηκαν ως πυκνότητα βιομάζας (mg άνθρακα mm-3). 

Η μόνη υπόθεση για την περιγραφή του συστήματος με αυτό τον τρόπο, είναι η 
ομοιογενής χωρική κατανομή των πληθυσμών.  Αυτή η προϋπόθεση για το εξεταζόμενο σύστημα 
είναι σωστή σε ότι αφορά την κατανομή των τροχοζώων και των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών.  
Παρά το γεγονός ότι η κατανομή των ιχθυονυμφών δεν είναι ομοιογενής αλλά διαφοροποιείται 
ανάλογα με τις συνθήκες εκτροφής (φωτισμός) και το αναπτυξιακό στάδιο των ατόμων, λόγω της 
συνεχούς κυκλοφορίας του νερού στις δεξαμενές εκτροφής θεωρήθηκε ότι όλες οι ιχθυονύμφες 
έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης στην τροφή.   

 
3.1.1.1.1 Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πληθυσμών 

 
Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη χρονική μεταβολή της βιομάζας του κάθε πληθυσμού 
σύμφωνα με τους Εdelstein-Keshet, (1988) και Gurney and Nisbet, (1998) είναι: 

 ο ρυθμός μείωσης ή αύξησης λόγω θνησιμότητας ή αναπαραγωγής των ατόμων στις 
συγκεκριμένες συνθήκες χωρίς την παρουσία άλλων πληθυσμών,  

 η αύξηση της βιομάζας λόγω θήρευσης, η οποία εξαρτάται από το ρυθμό κατανάλωσης 
του θηράματος και την ικανότητα αφομοίωσής του, και  

 η μείωση της βιομάζας αν ο συγκεκριμένος πληθυσμός αποτελεί θήραμα για κάποιον 
άλλο.   

Ο ρυθμός θνησιμότητας ενός πληθυσμού εξαρτάται από πολλές παραμέτρους (περιβάλλον, 
ηλικία, κλπ) και ο προσδιορισμός του ακόμα και στην περίπτωση που είναι αποτέλεσμα μίας 
φυσιολογικής διαδικασίας όπως η απουσία τροφής είναι ιδιαίτερα δύσκολος (Gurney and Nisbet, 
1998).  Στη συγκεκριμένη μελέτη ο ρυθμός της κατά κεφαλή θνησιμότητας (per capita mortality) 
υπολογίστηκε σαν ο μέσος ρυθμός που τα άτομα κάθε πληθυσμού απομακρύνονται (πεθαίνουν) 
από αυτόν σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα του πρώτου μέρους αυτής της μελέτης.  Με 
τον ίδιο τρόπο υπολογίστηκε και ο ρυθμός αύξησης (αναπαραγωγής).   

Η αύξηση ή μείωση της βιομάζας των θηρευτών και θηραμάτων, λόγω της μεταξύ τους 
σχέσης, εξαρτάται από το ρυθμό που ο θηρευτής καταναλώνει και αφομοιώνει τα θηράματα.  Η 
κατανάλωση καθορίζεται και εξαρτάται από την επάρκεια της τροφής στο περιβάλλον του θηρευτή.  
Ο ρυθμός κατανάλωσης είναι στενά συνδεδεμένος με τη συγκέντρωση της τροφής και συνήθως 
εκφράζεται ως μία συνάρτησή της που ονομάζεται λειτουργική απόκριση (functional response) του 
οργανισμού (Houde, 1996- Gurney and Nisbet, 1998).  Η ικανότητα αφομοίωσης εξαρτάται κυρίως 
από τον τύπο της τροφής καθώς και από τη φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού. 
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Η μαθηματική περιγραφή αυτών των σχέσεων μπορεί να γίνει με ένα σύστημα διαφορικών 
εξισώσεων.  (Σχέσεις 3.1, 3.2, 3.3)  

21111
1 )( NNfNc

dt
dN −=        (Σχέση 3.1) 

322211122
2 )()( NNfNNfeNc

dt
dN −+−=      (Σχέση 3.2) 

322233
3 )( NNfeNc

dt
dN +−=        (Σχέση 3.3) 

Στις παραπάνω εξισώσεις οι μεταβλητές Ni (i=1, 2, 3) περιγράφουν τη συγκέντρωση της βιομάζας 
(mg άνθρακα mm-3) των πληθυσμών του φυτοπλαγκτού, των τροχοζώων και των ιχθυονυμφών.  Οι 
συναρτήσεις fj(Nj) (j=1, 2) δείχνουν το ρυθμό κατανάλωσης του φυτοπλαγκτού από τα τροχόζωα 
και των τροχοζώων από τις ιχθυονύμφες αντίστοιχα.  Οι σταθερές ci και ej καθορίζουν τον κατά 
κεφαλή ρυθμό θνησιμότητας και την ικανότητα αφομοίωσης της τροφής αντίστοιχα.  Στη συνέχεια 
αναλύονται οι όροι αυτοί για το εξεταζόμενο σύστημα. 
 
3.1.1.1.2 Φυσική θνησιμότητα - αναπαραγωγή 

 
Η φυσική χρονική μεταβολή της πυκνότητας βιομάζας του φυτοπλαγκτονικού πληθυσμού χωρίς 
την παρουσία θηρευτών περιγράφεται από τον πρώτο όρο στην εξίσωση (3.1).  Η συνήθης 
περιγραφή της φυσιολογικής μεταβολής φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών γίνεται από τη λογιστική 
συνάρτηση όπου μετά από μία εκθετική φάση ανάπτυξης ακολουθεί σταθεροποίηση της 
συγκέντρωσης (Oh-Hama and Miyachi, 1989).  Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, η περιγραφή 
του συστήματος είναι χρονικά περιορισμένη καθώς οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις δεν επιτρέπουν 
την αυτόνομη μακροχρόνια μεταβολή των πληθυσμών.  Έτσι, μία εκθετική συνάρτηση με μικρό 
θετικό ρυθμό αλλαγής (c1) περιγράφει τη μεταβολή της πυκνότητας της βιομάζας του πληθυσμού.   

Ίδιας μορφής συναρτήσεις περιγράφουν και τη χρονική μεταβολή της πυκνότητας 
βιομάζας των τροχοζώων αλλά και των ιχθυονυμφών σε συνθήκες απουσίας άλλων πληθυσμών.  
Για τους δύο αυτούς πληθυσμούς, καθώς παρατηρείται μείωση της βιομάζας τους (θνησιμότητα), οι 
σταθερές (c2, c3) είναι αρνητικές.   

Η τιμή της σταθεράς c1 που περιγράφει τον ωριαίο ρυθμό αύξησης της πυκνότητας της 
βιομάζας του φυτοπλαγκτού, με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος 
αυτής της μελέτης, είναι περίπου 0,5% την ώρα.  Η αντίστοιχη τιμή του ρυθμού μείωσης της 
πυκνότητας βιομάζας για τα τροχόζωα (c2) είναι 1,0% περίπου ενώ για τις ιχθυονύμφες (c3) 
θεωρήθηκε ίσος με 0,2 % την ώρα. 

 
3.1.1.1.3 Αλληλεπίδραση φυτοπλαγκτού – τροχοζώων 

 
Η αλληλεπίδραση μεταξύ φυτοπλαγκτού και τροχοζώων περιγράφεται από το δεύτερο όρο της 
εξίσωσης 3.2.  Η συνάρτηση f1(Ν1) δείχνει το ρυθμό κατανάλωσης της βιομάζας του φυτοπλαγκτού 
από μία μονάδα βιομάζας τροχοζώων.  Για τα τροχόζωα Brachionus plicatilis, που 
χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ιχθυονυμφών, ο ρυθμός κατανάλωσης ως συνάρτηση της 
συγκέντρωσης φυτοπλαγκτονικών κυττάρων περιγράφεται από μία υπερβολική συνάρτηση 
(Chotiyaputta and Hirayama, 1987): 
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Αλλαγές στο ρυθμό κατανάλωσης που περιγράφονται από υπερβολικές συναρτήσεις είναι 
γνωστές ως λειτουργική απόκριση τύπου ΙΙ (Holling, type II functional response) (Ricklefs, 1990- 
Gurney and Nisbet, 1998).  Στην εξίσωση (3.4) Ν1 είναι η πυκνότητα βιομάζας του 
φυτοπλαγκτονικού πληθυσμού, η σταθερά α1 δείχνει το μέγιστο ρυθμό κατανάλωσης των 
οργανισμών και η σταθερά b1, γνωστή ως σταθερά μέσου κορεσμού (half saturation constant), δίνει 
τη συγκέντρωση θηραμάτων για την οποία ο θηρευτής έχει ρυθμό κατανάλωσης ίσο με το μισό του 
μέγιστου. 

Εκτιμήσεις αυτών των σταθερών έχουν γίνει από πολλούς ερευνητές.  Σύμφωνα με τους 
Korstadt, et al., (1989), ο μέγιστος ρυθμός κατανάλωσης των τροχοζώων είναι περίπου 200% του 
σωματικού τους άνθρακα ημερησίως.  Χρησιμοποιώντας την τιμή για το ισοδύναμο σε άνθρακα 
ανά τροχόζωο που παρουσιάστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της μελέτης (§2.2.3, Πίνακας 2.5), 
η τιμή της σταθεράς α1 είναι 0,0409 mg άνθρακα (ώρα)-1 mg-1 σωματικού άνθρακα.  Η τιμή της 
σταθεράς b1 για φυτοπλαγκτονικό είδος Chlorella sp., όμοιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην 
παρούσα μελέτη, είναι περίπου 750.000 κύτταρα ml-1 (Chotiyaputta and Hirayama, 1987) και 
χρησιμοποιώντας την τιμή για το ισοδύναμο σε άνθρακα των κυττάρων είναι 37,5x10-6 mg 
άνθρακα mm-3.   

Η ποσότητα φυτοπλαγκτού που καταναλώνεται από το σύνολο του πληθυσμού των 
τροχοζώων υπολογίζεται από το δεύτερο όρο της εξίσωσης 3.1.  Καθώς η ποσότητα που 
καταναλώνεται δεν αφομοιώνεται πλήρως από τα τροχόζωα δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν άμεσο 
κέρδος της βιομάζάς τους.  Η αύξηση της βιομάζας των τροχοζώων εξαρτάται από την ικανότητά 
τους να αφομοιώνουν το συγκεκριμένο τύπο τροφής.  Το γεγονός αυτό ενσωματώθηκε στο δεύτερο 
όρο της εξίσωσης 3.2 με τη μορφή μίας πολλαπλασιαστικής σταθεράς (e1).  Η ικανότητα 
αφομοίωσης των τροχοζώων έχει υπολογισθεί σε αρκετές περιπτώσεις με μεγάλες διαφορές, 
ανάλογα με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (Barnabe, 1989).  Οι τιμές, ανάλογα με το είδος της 
τροφής, κυμαίνονται από 19% (Doohan, 1973) έως 70% (Droop and Scott, 1978).  Για τις ανάγκες 
της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε μία μέση τιμή των παραπάνω, θεωρώντας ότι τα τροχόζωα 
έχουν την ικανότητα να αφομοιώνουν το 40% περίπου της τροφής που καταναλώνουν. 

 
3.1.1.1.4 Αλληλεπίδραση τροχοζώων – ιχθυονυμφών 

 
Η κατανάλωση τροφής από τις ιχθυονύμφες εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες: α. την ηλικία 
των ατόμων (αναπτυξιακή απόκριση) και β. τη διαθεσιμότητα τροφής (λειτουργική απόκριση) 
(Houde, 1996).  Επομένως, ο ρυθμός θήρευσης των τροχοζώων από τις ιχθυονύμφες μπορεί να 
περιγραφεί με ανάλογο τρόπο όπως και για το φυτοπλαγκτόν από τα τροχόζωα (Houde and 
Schecter, 1980).  Καθώς τα υπάρχοντα δεδομένα για την αλλαγή στο ρυθμό κατανάλωσης των 
ιχθυονυμφών σε διάφορες συγκεντρώσεις τροχοζώων είναι περιορισμένα, θεωρήθηκε ότι 
ακολουθείται ο δεύτερος τύπος λειτουργικής απόκρισης (σχέση 3.4) όπως έχει παρατηρηθεί για 
άτομα διαφορετικών ειδών (MacKenzie, et al., 1990).  Μία απλή εξήγηση για την επιλογή που 
έγινε δίνεται από τον καθαρά μηχανικό περιορισμό που τίθεται όσον αφορά στον αριθμό ατόμων 
που μπορούν να καταναλωθούν από μία ιχθυονύμφη στη μονάδα του χρόνου (Ricklefs, 1990). 

Οι παράμετροι αυτές, που καθορίζουν το ρυθμό κατανάλωσης των τροχοζώων από τις 
ιχθυονύμφες, υπολογίστηκαν με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης.   

Η μέγιστη κατανάλωση (α2) που παρατηρήθηκε από τις ιχθυονύμφες ήταν 0,0625 mg 
άνθρακα (ώρα)-1 mg-1 σωματικού άνθρακα.  Για τη σταθερά μέσου κορεσμού (b2) δεν βρέθηκαν 
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πειραματικά δεδομένα.  Θεωρώντας ότι για τις ιχθυονύμφες η βέλτιστη τιμή της συγκέντρωσης των 
τροχοζώων είναι 7 - 10 άτομα ml-1, η τιμή της σταθεράς b2 υπολογίζεται σε 2x10-6 mg άνθρακα 
mm-3.   

Η ικανότητα αφομοίωσης τροφής που παρουσιάζουν οι ιχθυονύμφες εξαρτάται μεταξύ 
άλλων από τον τύπο της τροφής, το αναπτυξιακό τους στάδιο και τη μέθοδο εκτροφής.  Στο 
πειραματικό μέρος αυτής της μελέτης, η μέγιστη ικανότητα αφομοίωσης των τροχοζώων που 
παρατηρήθηκε ήταν περίπου 0,24 για τις συγκεκριμένες συνθήκες εκτροφής και για το 
συγκεκριμένο αναπτυξιακό στάδιο.  Η ικανότητα αφομοίωσης εξαρτάται επίσης και από τη 
συμπεριφορά θήρευσης των ατόμων (Tandler and Mason, 1983- Kentouri, 1985).  Ενώ σε συνθήκες 
χαμηλής συγκέντρωσης θηραμάτων οι ιχθυονύμφες τσιπούρας παρουσιάζουν φυσιολογική 
δραστηριότητα θήρευσης, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από μία βέλτιστη τιμή καταναλώνουν 
μεγαλύτερες ποσότητες θηραμάτων, οι οποίες όμως αποβάλλονται χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η 
πέψη τους με συνέπεια να μην αφομοιώνονται ικανοποιητικά (Noakes and Godin, 1988). 

Η ακριβής μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης τροφής στην ικανότητα αφομοίωσης, 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία μαθηματική περιγραφή, δεν έχει πραγματοποιηθεί.  Στην 
παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε, επομένως, μία προσέγγιση (Εικόνα 3.1).   

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η ικανότητα αφομοίωσης παραμένει στη μέγιστη τιμή 
της (emax) μέχρι μία συγκεκριμένη τιμή της συγκέντρωσης των τροχοζώων N2,0 και στη συνέχεια 
μειώνεται περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο την αρνητική επίδραση των υψηλών συγκεντρώσεων. 

Συγκέντρωση τροχοζώων
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Εικόνα 3.1 Προσεγγιστική περιγραφή της ικανότητας αφομοίωσης τροφής των ιχθυονυμφών τσιπούρας 
σαν συνάρτηση της συγκέντρωσης των τροχοζώων στις δεξαμενές εκτροφής. 
 
Μία συνάρτηση, η οποία περιγράφει την καμπύλη αυτή είναι της ακόλουθης μορφής: 
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,        (Σχέση 3.5). 

όπου, η μεταβλητή N2 περιγράφει τον πληθυσμό των τροχοζώων, η σταθερά N2,0 τη συγκέντρωση 
των τροχοζώων πάνω από την οποία αρχίζει η αρνητική επίδραση στην ικανότητα των 
ιχθυονυμφών να αφομοιώνουν τη τροφή και (·)+ το θετικό μέρος της διαφοράς.  Η σταθερά N2,r 
είναι η συγκέντρωση τροχοζώων κατά την οποία η ικανότητα αφομοίωσης έχει τιμή ίση με το μισό 
της μέγιστης.  Οι τιμές για τις σταθερές αυτές δεν είναι πειραματικά γνωστές.  Στην παρούσα 
μελέτη προσεγγίστηκαν με βάση παρατηρήσεις κατά την εκτέλεση των πειραμάτων εκτροφής.  
Έτσι η συγκέντρωση των τροχοζώων πάνω από την οποία υπάρχει αρνητική επίδραση στην 
ικανότητα αφομοίωσης θεωρήθηκε ίση με 15 άτομα ml-1 (7,4x10-6 mg άνθρακα mm-3) και 
αντίστοιχα η σταθερά μέσου κορεσμού ίση με 30 άτομα ml-1 (15,0x10-6 mg άνθρακα mm-3). 
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3.1.1.1.6 Τελική μορφή του συστήματος εξισώσεων 
 

Με βάση τις σχέσεις 3.4 και 3.5, η τελική μορφή του συστήματος εξισώσεων που περιγράφουν 
τους πληθυσμούς είναι η ακόλουθη: 

2
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1
111

1 N
Nb

NaNc
dt

dN
+

−=         (Σχέση 3.6) 
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       (Σχέση 3.7) 
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+−=         (Σχέση 3.8) 

Όπου e2 όπως στη σχέση 3.5. 
Η λύση του συστήματος πραγματοποιήθηκε με αριθμητικές μεθόδους (Runge – Kutta, 5ης 

και 6ης τάξεως, με χρήση του υπολογιστικού πακέτου DVERK) με ηλεκτρονικού υπολογιστή.   
Για τη σωστότερη περιγραφή της διαδικασίας εκτροφής, προβλέφθηκε η εξωτερική 

περιοδική χορήγηση φυτοπλαγκτού και τροχοζώων.  Η συχνότητα χορήγησης ήταν για τα 
τροχόζωα 3 με 5 φορές ημερησίως με περίοδο 3 ωρών ενώ για το φυτοπλαγκτόν μία φορά την 
ημέρα.  Οι χορηγήσεις προβλέφθηκε να γίνονται με τρόπο που η τελική συγκέντρωση των 
πληθυσμών να παίρνει μία καθορισμένη τιμή που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν, για τα 
τροχόζωα 7 άτομα ml-1 και, για το φυτοπλαγκτόν 0,5x106 κύτταρα ml-1. 

Τέλος για την περιγραφή συνθηκών εκτροφής αντίστοιχων των πειραματικών, 
συμπεριλήφθηκε στη λύση και η φωτεινή φάση θεωρώντας ότι οι ιχθυονύμφες θηρεύουν μόνο κατά 
την διάρκειά της. 

 
3.1.1.2 Έλεγχος του πληθυσμιακού μοντέλου 

 
Τα αποτελέσματα του μοντέλου αξιολογήθηκαν αρχικά ως προς την πρόβλεψη της ανάπτυξης της 
βιομάζας των ιχθυοπληθυσμών.  Η λύση έγινε για πληθυσμούς που η εκτροφή τους 
πραγματοποιείται παρουσία ή μη φυτοπλαγκτού, προσομοιώνοντας τις τεχνολογίες του 
ψευδοπράσινου και του καθαρού νερού.  Επίσης για κάθε τεχνολογία εκτροφής εξετάστηκαν 
διαφορετικές τιμές για τη διάρκεια της φωτεινής φάσης και συγκεκριμένα 8, 12, 18 και 24 ώρες 
(συμβολίζονται σαν 8ΠΜ, 12ΠΜ, 18ΠΜ, και 24ΠΜ αντίστοιχα).  Η αρχική τιμή για τον πληθυσμό 
των ιχθυονυμφών ήταν 50.000 άτομα (2,65 g άνθρακα) σε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν.  
Η επίλυση των εξισώσεων πραγματοποιήθηκε για μία χρονική περίοδο 16 ημερών κατά αντιστοιχία 
με τα πειράματα εκτροφής καθώς το μοντέλο δεν περιλαμβάνει προνυμφικά – αυτότροφα στάδια.   

 
3.1.1.2.1 Συνθήκες ψευδοπράσινου νερού 

 
Για εκτροφή παρουσία φυτοπλαγκτού, η λύση των εξισώσεων για την ολική βιομάζα των 
πληθυσμών παρουσιάζεται γραφικά στην Εικόνα 3.2.  

Η πρόβλεψη για τη συνολική βιομάζα στο τέλος της εκτροφής ήταν για τον πληθυσμό 
24ΠΜ 11,14 g και για τον πληθυσμό 18ΠΜ 9,22 g άνθρακα και αντίστοιχα για τους πληθυσμούς 
12ΠΜ και 8ΠΜ 5,16 και 3,25 g άνθρακα. 
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Εικόνα 3.2 Πρόβλεψη της μεταβολής της ολικής βιομάζας (άνθρακα) στο χρόνο για εκτροφή με την 
τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού. 

 
Τα πειραματικά αποτελέσματα για τις αντίστοιχες συνθήκες εκτροφής σε σχέση με τη 

χρονική μεταβολή της ολικής βιομάζας (Εικόνα 3.3) ήταν 9,72±0,83, 10,77±5,22, 2,72±0,95, και 
1,40±0,15 g άνθρακα για πληθυσμούς που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με διάρκεια 
φωτεινής φάσης 24 (24Π), 18 (18Π) , 12 (12Π) και 8 (8Π) ώρες αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3.3 Μεταβολή της ολικής βιομάζας (άνθρακα) στο χρόνο για εκτροφή με την τεχνολογία του 
ψευδοπράσινου νερού.  Πειραματικά αποτελέσματα.  (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Η σύγκριση της προβλεπόμενης από το μοντέλο και της πειραματικής τιμής για την ολική 

βιομάζα των πληθυσμών (Πίνακας 3.1) δείχνει ότι για εκτροφή με διάρκεια φωτεινής φάσης 18 και 
24 ώρες οι προβλέψεις του μοντέλου είναι πολύ κοντά στις πειραματικές τιμές και η σχετική 
διαφορά τους είναι 14%. 

Αντίθετα για τους πληθυσμούς που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με 8 και 12 ώρες 
διάρκεια φωτεινής φάσης η προβλεπόμενη ανάπτυξη διαφέρει σημαντικά (133% και 90% 
αντίστοιχα) από τις πειραματικές τιμές. 
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Πίνακας 3.1 Σύγκριση προβλεπόμενης και πειραματικής βιομάζας για εκτροφή με την τεχνολογία του 
ψευδοπράσινου νερού 

Διάρκεια 
φωτεινής φάσης 

Μοντέλο - Τελική βιομάζα 
(g άνθρακα) 

Πείραμα - Τελική βιομάζα 
(g άνθρακα)* 

Σχετική % 
διαφορά 

8 ώρες  3,25 1,40±0,15 133 
12 ώρες  5,16 2,72±0,95 90 
18 ώρες 9,22 10,77±5,22 14 
24 ώρες 11,14 9,72±0,83 15 

* Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 

 
3.1.1.2.2 Συνθήκες καθαρού νερού 

 
H λύση του μοντέλου για τη χρονική μεταβολή της ολικής βιομάζας πληθυσμών που η εκτροφή 
τους πραγματοποιήθηκε με την τεχνολογία του καθαρού νερού παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.4.  Η 
τελική βιομάζα για τον πληθυσμό που η εκτροφή του έγινε με διάρκεια φωτεινής φάσης 24 ώρες 
(24ΚΜ) ήταν 10,95 g και για τον πληθυσμό με φωτοφάση 18 ώρες (18ΚΜ) 9,12 g άνθρακα.  Για 
τους πληθυσμούς με διάρκεια φωτεινής φάσης 12 (12ΚΜ) και 8 (8ΚΜ) ώρες η πρόβλεψη του 
μοντέλου για την τελική βιομάζα ήταν 5,13 και 3,24 g άνθρακα αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3.4 Πρόβλεψη της μεταβολής της ολικής βιομάζας (άνθρακα) στο χρόνο για εκτροφή με την 
τεχνολογία του καθαρού νερού. 
 
Η πειραματική μεταβολή της συνολικής βιομάζας των πληθυσμών (Εικόνα 3.5) 

παρουσιάζει μία εντελώς διαφορετική εικόνα μιας και όλοι οι πληθυσμοί παρουσίασαν μείωση της 
βιομάζας τους και μετά από 20 ημέρες η τελική της τιμή ήταν 0,3 – 0,4 g άνθρακα. 

Λύσεις του μοντέλου που να ομοιάζουν με τις πειραματικές τιμές επιτυγχάνονται μόνο με 
ταυτόχρονη αλλαγή των σταθερών που προσδιορίζουν την ικανότητα αφομοίωσης τροφής και τη 
θνησιμότητα των ιχθυονυμφών.  Αλλαγή μόνο στη μία από τις σταθερές μπορεί επίσης να οδηγήσει 
σε λύσεις όμοιες με τις πειραματικά παρατηρούμενες.  Στην περίπτωση όμως αυτή οι τιμές τους 
είναι σημαντικά διαφορετικές από τις πειραματικά παρατηρούμενες. 
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Εικόνα 3.5 Μεταβολή της ολικής βιομάζας (άνθρακα) στο χρόνο για εκτροφή με την τεχνολογία του 
καθαρού νερού.  Πειραματικά αποτελέσματα. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Είναι απαραίτητη επομένως η βελτίωση του μοντέλου και η αναθεώρηση των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πληθυσμών καθώς ο ρόλος του φυτοπλαγκτού είναι περισσότερος 
σύνθετος και δεν περιγράφεται πλήρως από το σύστημα των εξισώσεων που δημιουργήθηκαν. 

 
3.1.1.3 Βελτίωση του πληθυσμιακού μοντέλου 

Άμεσες αλληλεπιδράσεις φυτοπλαγκτού - ιχθυονυμφών 
 

Όπως προαναφέρθηκε και σε αυτή τη μελέτη, στην εκτροφή των αρχικών σταδίων θαλασσινών 
ψαριών ο ρόλος του φυτοπλαγκτού έχει αποδειχθεί πολύ σημαντικός ευνοώντας την καλύτερη 
ανάπτυξη και επιβίωση των ιχθυονυμφών.   

Η θετική δράση του φυτοπλαγκτού έχει ως αποτέλεσμα οι ιχθυονύμφες, καθώς 
εκτρέφονται σε καλύτερες συνθήκες, να επιβιώνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε συνθήκες 
χωρίς τροφή και επίσης να αυξάνουν την ικανότητα τους να αφομοιώνουν την τροφή, 
συμπεράσματα που επιβεβαιώνονται και από τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 
στο πρώτο μέρος.  Είναι γνωστό επίσης, ότι υπερβολικές ποσότητες φυτοπλαγκτού στο μέσο 
εκτροφής επηρεάζουν αρνητικά τις ιχθυονύμφες λόγω του υπερκορεσμού σε αέρια που μπορεί να 
δημιουργηθεί στο νερό της δεξαμενής εκτροφής.  Στην ανάπτυξη του μοντέλου επομένως θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν αυτές οι «αλληλεπιδράσεις» μεταξύ φυτοπλαγκτού και ιχθυονυμφών. 

 
3.1.1.3.1 Επίδραση του φυτοπλαγκτού στη μεταβολή της βιομάζας των ιχθυονυμφών 

 
Στην αρχική εξίσωση περιγραφής του πληθυσμού των ιχθυονυμφών (Σχέση 3.8), ένας από τους 
παράγοντες που καθόριζε την εξέλιξή του ήταν ο ρυθμός θνησιμότητας.  Ο όρος αυτός περιγράφει 
το ρυθμό θνησιμότητας των ατόμων σε συνθήκες στέρησης τροφής.  Με βάση πειραματικά 
αποτελέσματα (Maurrizzi, προσωπική επικοινωνία) οι ιχθυονύμφες τσιπούρας επιβιώνουν για 
μακρύτερο χρόνο παρουσία φυτοπλαγκτού, κάτω από συνθήκες στέρησης τροφής.  Σε μία 
προσπάθεια να συμπεριληφθεί η παραπάνω πειραματική παρατήρηση στις εξισώσεις, θεωρήθηκε 
ότι ο όρος που περιγράφει τη θνησιμότητα συμπεριλαμβάνει εκτός από τη «φυσική» θνησιμότητα 
και το κόστος για να επιβιώσουν τα άτομα του πληθυσμού.  Έτσι, ο όρος αυτός της εξίσωσης 3.8 
θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα άθροισμα της μορφής: 

ε3,03 κcc += ,          (Σχέση 3.9) 
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όπου c3,0 η φυσική θνησιμότητα όπως είχε οριστεί (§ 3.1.1.1.2) και κε το κόστος επιβίωσης.   
Το κόστος επιβίωσης δεν είναι μία ποσότητα καλά ορισμένη όπως, για παράδειγμα, το 

κόστος συντήρησης που περιγράφει την απαιτούμενη ενέργεια που δαπανά ένα άτομο για το 
βασικό του μεταβολισμό (Kitchell, et al., 1974- Houde, 1996).  Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στη 
συγκεκριμένη περίπτωση για να περιγράψει την ενέργεια που δαπανά ένα άτομο ή ένας πληθυσμός 
τόσο για το βασικό του μεταβολισμό, όσο και για να βρει τροφή ή να ανταγωνιστεί παθογόνους 
οργανισμούς.   

Ο ακριβής τρόπος δράσης του φυτοπλαγκτού και οι εμπλεκόμενοι βιολογικοί μηχανισμοί, 
δεν είναι γνωστοί.  Η μαθηματική περιγραφή επομένως της δράσης αυτής, έγινε και σε αυτή την 
περίπτωση προσεγγιστικά.  Σχηματικά, η δράση του φυτοπλαγκτού στο κόστος επιβίωσης του 
πληθυσμού μπορεί να περιγραφεί από μία καμπύλη της μορφής που παρουσιάζεται στην Εικόνα 
3.6.  

Το αρχικό υψηλό κόστος επιβίωσης μειώνεται σταδιακά λόγω της θετικής επίδρασης του 
φυτοπλαγκτού.  Ο ρυθμός που πραγματοποιείται αυτή η μείωση είναι μεγάλος καθώς ακόμα και 
μικρές ποσότητες φυτοπλαγκτού έχουν θετική δράση.  Μετά από μία βέλτιστη τιμή στη 
συγκέντρωση του φυτοπλαγκτού το κόστος αρχίζει να αυξάνεται λόγω της αντίθετης δράσης του.   

 

Συγκέντρωση φυτοπλαγκτού
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Εικόνα 3.6 Προσεγγιστική περιγραφή της δράσης του φυτοπλαγκτού στο «κόστος επιβίωσης» των 
ιχθυονυμφών τσιπούρας ως συνάρτηση της συγκέντρωσής του στις δεξαμενές εκτροφής. 
 
Πολλές συναρτήσεις μπορούν να περιγράψουν μία καμπύλη αυτής της μορφής.  Μία 

συνάρτηση που την περιγράφει είναι η ακόλουθη: 
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όπου Ν1 ο πληθυσμός του φυτοπλαγκτού, Ν1,0 η βέλτιστη τιμή του, κ σταθερά και |·| απόλυτη τιμή.   
Για τις συνθήκες εκτροφής της συγκεκριμένης μελέτης η συγκέντρωση του φυτοπλαγκτού 

πάνω από την οποία η δράση του αρχίζει να αντιστρέφεται, θεωρήθηκε τα 1,0x106 κύτταρα ml-1 
(0,05x10-3 mg άνθρακα mm-3), συγκέντρωση που είναι κοντά σε αυτήν που κατά τη διάρκεια των 
πειραμάτων θεωρήθηκε βέλτιστη (0,6x106 κύτταρα ml-1).  Η τιμή της σταθεράς κ υπολογίστηκε ίση 
με 2 με βάση τις πειραματικές μετρήσεις που εμφανίζει η θνησιμότητα των ιχθυονυμφών σε 
συνθήκες εκτροφής με τη μέθοδο του καθαρού νερού. 
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3.1.1.2.3 Επίδραση του φυτοπλαγκτού στην ικανότητα των ιχθυονυμφών για αφομοίωσης 
τροφής 

 
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων εκτροφής που παρουσιάστηκαν, όπως και μελέτες για άλλα είδη 
(Cahu, et al., 1998), έδειξαν τη θετική δράση του φυτοπλαγκτού στην ικανότητα των ιχθυονυμφών 
για αφομοίωση της τροφής.  Με στόχο να συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα αυτά στην εξίσωση 
που περιγράφει τη χρονική μεταβολή του πληθυσμού των ιχθυονυμφών προστέθηκε ένας 
πολλαπλασιαστικός παράγοντας στον όρο που περιγράφει την ικανότητα αφομοίωσης της τροφής 
των ατόμων (Σχέση 3.5).  Η μορφή του παράγοντα αυτού προσεγγίστηκε με βάση την παρατήρηση 
ότι η επίδραση του φυτοπλαγκτού είναι σημαντική ακόμα και για μικρές συγκεντρώσεις στο μέσο 
εκτροφής και  με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει αρνητική επίδραση στην ικανότητα αφομοίωσης, 
αλλά πάνω από μία ορισμένη συγκέντρωση η δράση σταθεροποιείται και η ικανότητα αφομοίωσης 
παίρνει τη μέγιστη τιμή της.   

Η συνάρτηση που επιλέχθηκε για να περιγράψει αυτή την επίδραση ήταν μία υπερβολή.  Η 
τελική σχέση για την ικανότητα αφομοίωσης έχει την ακόλουθη μορφή. 
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Στην εξίσωση, emax είναι η μέγιστη ικανότητα αφομοίωσης τροφής.  Ο πρώτος όρος 
περιγράφει την επίδραση του φυτοπλαγκτού, όπου Ν1 ο πληθυσμός του φυτοπλαγκτού, λ σταθερά 
που εκφράζει τη μείωση στην ικανότητα αφομοίωσης σε απουσία φυτοπλαγκτού, και p σταθερά 
(σταθερά μέσου κορεσμού) που δείχνει τη συγκέντρωσή για την οποία η ικανότητα αφομοίωσης 
τροφής των ιχθυονυμφών είναι 50% της μέγιστης τιμής της.  Ο δεύτερος όρος, που περιγράφει τη 
δράση της συγκέντρωσης των τροχοζώων, είναι όπως στη σχέση 3.5.   

Η μέγιστη ικανότητα αφομοίωσης είναι με βάση τα πειραματικά δεδομένα 0,24, ενώ η 
τιμή της σταθεράς p θεωρήθηκε ίση με 200x103 κύτταρα ml-1 (0,01 x10-3 mg άνθρακα mm-3) ώστε 
να ικανοποιείτε η απαίτηση για γρήγορη δράση του φυτοπλαγκτού ακόμα και σε μικρές 
συγκεντρώσείς του.  Η τιμή της σταθεράς λ θεωρήθηκε ίση με ½, υποθέτοντας υποδιπλασιασμό της 
ικανότητας αφομοίωσης της τροφής σε απουσία φυτοπλαγκτού. 

Η τελική εξίσωση που περιγράφει τη χρονική μεταβολή του πληθυσμού των ιχθυονυμφών 
είναι η 3.8 μετά από αντικατάσταση των σχέσεων 3.10 και 3.11. 

 
3.1.1.4 Έλεγχος του αναθεωρημένου πληθυσμιακού μοντέλου 

 
Τα αποτελέσματα του αναθεωρημένου μοντέλου αξιολογήθηκαν πάλι ως προς τις προβλέψεις 
ανάπτυξης των ιχθυοπληθυσμών καθώς και της ημερήσιας κατανάλωσής τους.  Η λύση του 
μοντέλου ελέγχθηκε τόσο για πληθυσμούς που εκτρέφονται με τη μέθοδο του ψευδοπράσινου όσο 
και με τη μέθοδο του καθαρού νερού.  Επίσης για κάθε μεθοδολογία εκτροφής το σύστημα 
εξισώσεων λύθηκε για διάρκεια φωτεινής φάσης της ημέρας 8, 12, 18 και 24 ώρες.  Η αρχική τιμή 
για τον πληθυσμό των ιχθυονυμφών ήταν 50.000 άτομα (2,65 g άνθρακα) σε όλες τις περιπτώσεις 
που εξετάστηκαν και η λύση των εξισώσεων πραγματοποιήθηκε για χρονική διάρκεια 16 ημερών.   

 
3.1.1.4.1 Συνθήκες ψευδοπράσινου νερού 

 
Η λύση των εξισώσεων του μοντέλου για εκτροφή σε ψευδοπράσινο νερό, με διάρκεια φωτεινής 
φάσης 8 (8ΠΜ2), 12 (12ΠΜ2), 18 (18ΠΜ2) και 24 (24ΠΜ2) ωρών, αναφορικά με τη χρονική 
μεταβολή της ολικής βιομάζας των ιχθυοπληθυσμών παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.7.   
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Εικόνα 3.7 Αναθεωρημένη πρόβλεψη της μεταβολής της ολικής βιομάζας (άνθρακα) στο χρόνο για 
εκτροφή με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού. 
 
Η ολική βιομάζα, στο τέλος της περιόδου μελέτης, φτάνει για τον πληθυσμό 24ΠΜ2 τα 

11,16 g και για τον πληθυσμό 18ΠΜ2 τα 10,12 g άνθρακα.  Αντίστοιχα για τους πληθυσμούς 
12ΠΜ2 και 8ΠΜ2 οι προβλέψεις του μοντέλου για την τελική τιμή της βιομάζας ήταν 5,49 και 3,05 
g άνθρακα. 

Τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα (Εικόνα 3.8) για εκτροφή που 
πραγματοποιήθηκε με διάρκεια φωτεινής φάσης 24 (24Π), 18 (18Π), 12 (12Π) και 8 (8Π) ώρες με 
τη μέθοδο του ψευδοπράσινου νερού ήταν 9,72±0,83, 10,77±5,22, 2,72±0,95, και 1,40±0,15 g 
άνθρακα αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3.8 Μεταβολή της ολικής βιομάζας (g άνθρακα) στο χρόνο (ημέρες) για εκτροφή με την 
τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού.  Πειραματικά αποτελέσματα. (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Η σύγκριση της προβλεπόμενης και της πειραματικής τιμής για την ολική βιομάζα των 

πληθυσμών (Πίνακας 3.2) δείχνει ότι το μοντέλο προβλέπει με μεγάλη ακρίβεια σε συνθήκες 
εκτροφής με διάρκεια φωτεινής φάσης 18 και 24 ώρες.  Για τις συνθήκες με 12 και 8 ώρες 
φωτοφάση, οι προβλέψεις αποκλίνουν περίπου 100% από τις πειραματικές τιμές. 
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Πίνακας 3.2 Σύγκριση προβλεπόμενης και πειραματικής βιομάζας για εκτροφή με την τεχνολογία του 
ψευδοπράσινου νερού 

Διάρκεια 
φωτεινής φάσης 

Μοντέλο2-Τελική βιομάζα
(g άνθρακα) 

Πείραμα-Τελική βιομάζα
(g άνθρακα)* 

Σχετική % 
διαφορά 

8 ώρες  3,05 1,40±0,15 118 
12 ώρες  5,49 2,72±0,95 102 
18 ώρες 10,12 10,77±5,22 6 
24 ώρες 11,16 9,72±0,83 15 

* Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 

 
Η λύση σε σχέση με τη μεταβολή της συνολικής ημερήσιας κατανάλωσης των 

ιχθυοπληθυσμών (Εικόνα 3.9) παρουσιάζει αύξηση κατά τη διάρκεια της εκτροφής για τους 
πληθυσμούς 24ΠΜ2, 18ΠΜ2 και 12ΠΜ2 φτάνοντας τη 16η ημέρα της εξωγενούς θρέψης στην τιμή 
5,03 4,79 και 2,90 g άνθρακα αντίστοιχα.  Ο πληθυσμός 8ΠΜ2 παρουσίασε μικρότερη αύξηση 
στην κατανάλωση και τη 16η ημέρα της εκτροφής ήταν 2,18 g άνθρακα. 
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Εικόνα 3.9 Πρόβλεψη της μεταβολής της ημερήσιας κατανάλωσης (g άνθρακα) στο χρόνο (ημέρες) των 
πληθυσμών για εκτροφή με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού. 
 
Οι αντίστοιχες πειραματικές τιμές (Εικόνα 3.10) για τους πληθυσμούς 24Π, 18Π, 12Π και 

8Π ήταν 7,35±0,29, 6,71±1,65, 2,75±1,01 και 0,95±0,19 αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3.10 Μεταβολής της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης (άνθρακα) στο χρόνο των πληθυσμών για 
εκτροφή με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού.  Πειραματικά αποτελέσματα.  (Μέση τιμή και τυπική 
απόκλιση) 
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Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο πληθυσμός 
8Π παρουσίασε μείωση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της εκτροφής. 

Η σύγκριση της συνολικής κατανάλωσης για 16 ημέρες εξωγενούς θρέψης (Πίνακας 3.3) 
έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ της προβλεπόμενης και της υπολογιζόμενης κατανάλωσης των 
πληθυσμών σε συνθήκες εκτροφής με διάρκεια φωτεινής φάσης 8 ώρες (116%).  Για εκτροφή με 
12 ώρες φωτοφάση η σχετική  διαφορά είναι 30%.  Στις άλλες δύο περιπτώσεις οι προβλέψεις του 
μοντέλου είναι πολύ κοντά στις πειραματικές τιμές εμφανίζοντας σχετική διαφορά από 2 έως 11%.   

 
Πίνακας 3.3 Σύγκριση προβλεπόμενης και πειραματικής συνολικής κατανάλωσης πληθυσμών για εκτροφή με 
την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού 

Διάρκεια 
φωτεινής φάσης 

Μοντέλο2-Ολική κατανάλωση
(g άνθρακα) 

Πείραμα-Ολική κατανάλωση 
(g άνθρακα)* 

Σχετική %
διαφορά 

8 ώρες  35,48 16,42±0,20 116 
12 ώρες  42,17 32,52±1,01 30 
18 ώρες 60,97 62,46±1,65 2 
24 ώρες 64,67 72,56±29 11 

* Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 

 
3.1.1.4.2 Συνθήκες καθαρού νερού 

 
Το αναθεωρημένο μοντέλο ελέγχθηκε και για τις λύσεις που προκύπτουν σε εκτροφή με την 
τεχνολογία του καθαρού νερού και με αντίστοιχες τιμές για τη διάρκεια της φωτεινής φάσης 
(Εικόνα 3.11).   
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Εικόνα 3.11 Αναθεωρημένη πρόβλεψη της μεταβολής της ολικής βιομάζας (άνθρακα) στο χρόνο για 
εκτροφή με την τεχνολογία του καθαρού νερού. 
 
Τα αποτελέσματα έδειξαν για όλους τους πληθυσμούς μείωση της συνολικής βιομάζας 

τους κατά τη διάρκεια της εκτροφής.  Για τον πληθυσμό 24ΚΜ2 η βιομάζα μετά από 16 ημέρες 
εκτροφή είναι 1,31 g άνθρακα και για τον 18ΚΜ2 0,96 g.  Για τους πληθυσμούς 12ΚΜ2 και 8ΚΜ2 
η πρόβλεψη του μοντέλου για τη μεταβολή της συνολικής βιομάζας είναι 0,64και 0,48 g άνθρακα 
αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3.12 Μεταβολή της ολικής βιομάζας (άνθρακα) στο χρόνο για εκτροφή με την τεχνολογία του 
καθαρού νερού. Πειραματικά αποτελέσματα.  (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
 
Οι αντίστοιχες πειραματικές τιμές της συνολικής βιομάζας των πληθυσμών (Εικόνα 3.12) 

ήταν 2,167±0,57 g για τον πληθυσμό 24Κ, 2,165±1,37 g για τον 18Κ, 1,160±0,10 g και 0,113±0,02 
g άνθρακα για τους 12Κ και 8Κ αντίστοιχα. 

Η σύγκριση μεταξύ των προβλέψεων του μοντέλου και των πειραματικών τιμών (Πίνακας 
3.4) έδειξε διαφορές που κυμαίνονται από 40 έως 50% για συνθήκες εκτροφής με φωτοφάση 12, 18 
και 24 ώρες, ενώ μεγάλη σχετική διαφορά εμφανίζεται στις προβλέψεις για εκτροφή με 8 ώρες 
φωτοφάση. 

 
Πίνακας 3.4 Σύγκριση προβλεπόμενης και πειραματικής βιομάζας για εκτροφή με την τεχνολογία του 
καθαρού νερού 

Διάρκεια 
φωτεινής φάσης 

Μοντέλο2-Τελική βιομάζα
(g άνθρακα) 

Πείραμα-Τελική βιομάζα
(g άνθρακα)* 

Σχετική % 
διαφορά 

8 ώρες  0,48 0,113±0,02 324 
12 ώρες  0,64 1,160±0,10 45 
18 ώρες 0,96 2,165±1,37 56 
24 ώρες 1,31 2,164±0,57 40 

* Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 

 
Σε σχέση με τη συνολική ημερήσια κατανάλωση των ιχθυοπληθυσμών (Εικόνα 3.13) η 

λύση παρουσιάζει συνεχή μείωση κατά τη διάρκεια της εκτροφής ανεξάρτητα από τις συνθήκες 
εκτροφής και τη 16η ημέρα της εξωγενούς θρέψης η ημερήσια κατανάλωση έχει την τιμή 1,11 - 
0,83 - 0,55 και 0,41 g άνθρακα για τους πληθυσμούς 24ΚΜ2, 18ΚΜ2, 12ΚΜ2 και 8ΚΜ2 
αντίστοιχα.  

Οι πειραματικές τιμές (Εικόνα 3.14) για τους πληθυσμούς 8Κ, 12Κ, 18Κ και 24Κ ήταν 
0,60±0,20, 3,56±2,89, 1,86±0,89 και 2,22±0,19 g άνθρακα αντίστοιχα για την ημερήσια 
κατανάλωση την 20η ημέρα της εκτροφής.  Η κατανάλωση, για όλους τους πληθυσμούς εξελίχτηκε 
με διακυμάνσεις χωρίς να ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο κατά τη διάρκεια των 
πειραμάτων εκτροφής.   
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Εικόνα 3.13 Πρόβλεψη της μεταβολής της ημερήσιας κατανάλωσης (άνθρακα) στο χρόνο των 
πληθυσμών για εκτροφή με την τεχνολογία του καθαρού νερού. 
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Εικόνα 3.14 Μεταβολής της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης (άνθρακα) στο χρόνο των πληθυσμών για 
εκτροφή με την τεχνολογία του καθαρού νερού.  Πειραματικά αποτελέσματα.  (Μέση τιμή και τυπική 
απόκλιση) 
 
Η σύγκριση της συνολικής κατανάλωσης για 20 ημέρες εκτροφής (Πίνακας 3.5) έδειξε 

σημαντικές διαφορές μεταξύ της προβλεπόμενης και της υπολογιζόμενης κατανάλωσης των 
πληθυσμών.  Η μέγιστη διαφορά παρουσιάζεται σε εκτροφή με διάρκεια φωτεινής φάσης 12 ώρες 
(65%) ενώ η μικρότερη σε εκτροφή με 18 ώρες φωτοφάση (11%). 

 
Πίνακας 3.5 Σύγκριση προβλεπόμενης και πειραματικής συνολικής κατανάλωσης πληθυσμών για εκτροφή με την 
τεχνολογία του καθαρού νερού 

Διάρκεια 
φωτεινής φάσης 

Μοντέλο2-Ολική κατανάλωση 
(g άνθρακα) 

Πείραμα - Ολική κατανάλωση 
(g άνθρακα)* 

Σχετική %
διαφορά 

8 ώρες  17,06 20,83±4,142 18 
12 ώρες  18,88 54,66±16,12 65 
18 ώρες 23,19 26,14±2,69 11 
24 ώρες 26,05 40,11±1,47 35 

* Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 
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3.1.1.4.3 Δυναμική των πληθυσμών ζωοπλαγκτού και φυτοπλαγκτού 
 

Κατά τη διάρκεια της εκτροφής οι πληθυσμοί τόσο του φυτοπλαγκτού όσο και του ζωοπλαγκτού 
επηρεάζονται από ανθρωπογενείς επεμβάσεις στο σύστημα. 

Στην Εικόνα 3.15 παρουσιάζεται η μεταβολή των δύο πληθυσμών κατά τη 10η και 11η 
ημέρα εκτροφής με τη μέθοδο του ψευδοπράσινου νερού και διάρκεια φωτεινής φάσης 24 ώρες.  
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Εικόνα 3.15 Προσομοίωση της δυναμικής των συγκεντρώσεων φυτοπλαγκτού και τροχοζώων  στο 
χρόνο. 
Ο φυτοπλαγκτονικός πληθυσμός παρουσιάζει περιορισμένες διακυμάνσεις που οφείλονται 

στην κατανάλωση του από τα τροχόζωα και στην αύξησή του λόγω πολλαπλασιασμού των 
κυττάρων.  Η τιμή του είναι πάντα κοντά στα 500.000 κύτταρα ml-1, συγκέντρωση που ρυθμίζεται 
σε ημερήσια βάση. 

Ο πληθυσμός των τροχοζώων εμφανίζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις και μεταξύ των 
διαδοχικών χορηγήσεων τροφής η συγκέντρωση του από 7 μειώνεται σε 6 άτομα ml-1.  Η μείωση 
είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια που δεν πραγματοποιείται χορήγηση οπότε και φτάνει σε 
συγκέντρωση 2 άτομα ml-1. 

Η πρόβλεψη αυτή προσομοιάζει πολύ καλά την παρατηρούμενη στα πειράματα χρονική 
μεταβολή ιδιαίτερα για το φυτοπλαγκτόν.  Η πειραματικά παρατηρούμενη μεταβολή για τα 
τροχόζωα δεν παρουσιάζει τη μεγάλη μείωση και την περιοδικότητα που δίνει η λύση των 
εξισώσεων στην περίοδο που δεν γίνεται χορήγηση τροφής στις δεξαμενές εκτροφής. 

Η παραπάνω λύση είναι παρόμοια και για τις υπόλοιπες συνθήκες εκτροφής 
παρουσιάζοντας μικρότερες διακυμάνσεις στη συγκέντρωση των τροχοζώων αντίστοιχα με τη 
μείωση της διάρκειας της φωτεινής φάσης. 

 
3.1.1.5 Επιπλέον χαρακτηριστικά του μοντέλου - Συζήτηση 

 
Το μοντέλο που αναπτύχθηκε προβλέπει τη γενική χρονική μεταβολή των εκτρεφομένων 
πληθυσμών αναφορικά με την ανάπτυξη και την ημερήσια κατανάλωσή τους.  Χωρίς να προβλέπει 
τις ακριβείς τιμές των πειραματικών αποτελεσμάτων οι λύσεις που προκύπτουν ακολουθούν τη 
γενική τάση μεταβολής.   

Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του μοντέλου σε σχέση με την προσεγγιστική 
ολοκλήρωση του ρόλου του φυτοπλαγκτού στις εξισώσεις, προκύπτει από τη λύση των εξισώσεων 
για συνθήκες εκτροφής με συνεχή χορήγηση τροφής αλλά με περιορισμένη στο 30% περίπου 
χορήγηση φυτοπλαγκτού.  Η μεταβολή του πληθυσμού (Εικόνα 3.16) ακολουθεί συνεχή αύξηση 
και σε 16 ημέρες έχει τιμή 6,01 g άνθρακα διαφέροντας κατά 40,0% από την πειραματική τιμή.  Η 
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σχετική διαφορά είναι περίπου 20% μέχρι τις πρώτες 13 ημέρες της εκτροφής (17η ημέρα μετά την 
εκκόλαψη) και στη συνέχεια αυξάνεται. 
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Εικόνα 3.16 Μεταβολή της συνολικής βιομάζας (άνθρακα) στο χρόνο πληθυσμού σε καθαρό νερό με 
επιπλέον χορήγηση τροφής.  Πρόβλεψη μοντέλου (24ΚΣΜ2) και πειραματικές τιμές (24ΚΣ).  (Μέση τιμή 
και τυπική απόκλιση) 
 
Οι διαφορές αυτές μπορεί να οφείλονται στην αδυναμία του μοντέλου να προβλέψει τη 

μεταβολή της ικανότητας των ιχθυονυμφών να αφομοιώνουν την τροφή ανάλογα με το 
αναπτυξιακό τους στάδιο.  Όπως αναφέρθηκε και στη συζήτηση των πειραματικών αποτελεσμάτων 
αυτής της μελέτης, οι ιχθυονύμφες εμφανίζουν αυξημένη ικανότητα να αφομοιώνουν την τροφή 15 
ημέρες περίπου μετά την εκκόλαψη.  Επίσης ο ρόλος του φυτοπλαγκτού εμφανίζεται περισσότερο 
σημαντικός κατά την πρώτη περίοδο της εξωγενούς θρέψης.  Οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο μοντέλο ως μία μορφή αναπτυξιακής απόκρισης (developmental response), 
των λειτουργιών του πληθυσμού.  
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Εικόνα 3.17 Πρόβλεψη μακροχρόνιας μεταβολής της βιομάζας (άνθρακα) στο χρόνο. 
 
Ένα σημαντικό επιπλέον στοιχείο αφορά στη μακροχρόνια μεταβολή του πληθυσμού.  Η 

λύση για χρονική περίοδο 100 ημερών (Εικόνα 3.17.) δείχνει ότι μετά από μία περίοδο 50 περίπου 
ημερών η βιομάζα του πληθυσμού σταθεροποιείται χωρίς να αυξάνει περισσότερο στις 
συγκεκριμένες συνθήκες εκτροφής.  Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται από πειραματικά 
αποτελέσματα (Kentouri, 1985) όπου δείχθηκε ότι η χρήση των τροχοζώων δεν μπορεί να 
υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη των ατόμων τσιπούρας αλλά είναι απαραίτητη αλλαγή στη δίαιτα 
του πληθυσμού για τη σωστή ανάπτυξή του. 
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Η ακριβής πρόβλεψη των πειραματικών τιμών μπορεί να πραγματοποιηθεί από το 
συγκεκριμένο μοντέλο αν χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό σύνολο παραμέτρων για κάθε συνθήκη 
εκτροφής, και κυρίως με μικρές αλλαγές στην τιμή που καθορίζει την ικανότητα αφομοίωσης 
τροφής των ιχθυονυμφών.  Το γεγονός όμως της πρόβλεψης της γενικής τάσης χρονικής μεταβολής 
πληθυσμών κάτω από διαφορετικές συνθήκες εκτροφής, θεωρείται ικανοποιητικό (Borgmann, et 
al., 1988).  Η ικανότητα πρόβλεψης της τάσης χρονικής μεταβολής διαφορετικών καταστάσεων 
δείχνει ότι οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη του μοντέλου αν και όχι ακριβείς 
είναι σωστές.  Επιπρόσθετα, η εισαγωγή νέων υποθέσεων πέρα από την απλή σύνθεση διαθέσιμων 
πληροφοριών είναι μία προσπάθεια για τη βαθύτερη κατανόηση του συστήματος (Kitchell, et al., 
1974).  Η έλλειψη ακρίβειας προβλέψεων που παρουσιάζει το μοντέλο οφείλονται στην έλλειψη 
ακριβούς γνώσεως των εμπλεκομένων μηχανισμών καθώς και στην αδυναμία των πληθυσμιακού 
τύπου μοντέλων όπως αυτό που αναπτύχθηκε να περιγράψουν σε λεπτομέρεια τη διαδικασία της 
θρέψης. 

Παρά το γεγονός ότι αναλυτικά μαθηματικά μοντέλα είναι πολύ δύσκολο να περιγράψουν 
την πολυπλοκότητα των βιολογικών συστημάτων, η προσεγγιστική μελέτη, με χρήση απλών ή 
περισσότερο σύνθετων μοντέλων είναι χρήσιμη.  Διαφοροποιήσεις σε πολύ απλά μοντέλα, όπως το 
βασικό που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, βασισμένες σε παρατηρήσεις, μπορούν να 
οδηγήσουν στην κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στις διάφορες διαδικασίες και να 
οδηγήσουν σε περισσότερο ρεαλιστικά μοντέλα (Nisbet, et al., 1997).   

Για την κατανόηση της χρονικής μεταβολής ενός πληθυσμού είναι σημαντική η ανάπτυξη 
ενός μοντέλου που θα περιγράφει με λεπτομέρεια τη μεταβολή σε ατομικό επίπεδο λαμβάνοντας 
υπόψη τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου.  Πρόσφατες εργασίες (Nisbet et al., 1996) 
έδειξαν ότι λεπτομερής ανάλυση της ενεργειακής κατάστασης των ατόμων επηρεάζει την χρονική 
μεταβολή σε πληθυσμιακό επίπεδο.  
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3.1.2 Mελέτη της ενεργειακής ροής σε ατομικό επίπεδο.    
        Μοντέλα ενεργειακού ισοζυγίου 

 
Η μελέτη των αλλαγών στη βιοενέργεια ενός ατόμου πραγματοποιείται με την ανάπτυξη μοντέλων 
κατανομής της ενέργειας.  Η κλασσική περιγραφή του ενεργειακού ισοζυγίου ενός ατόμου (γνωστή 
και ως στατικό μοντέλο ενεργειακής κατανομής) βασίζεται σε αρχές της θερμοδυναμικής και 
προϋποθέτει ότι το άτομο βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.  Η ανταλλαγή ενέργειας περιγράφεται 
από σχέσεις της μορφής: 

UFRPC +++= ,         (Σχέση 3.12) 

όπου C είναι η προσλαμβανόμενη μέσω της τροφής ενέργεια, P η ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για ανάπτυξη και αναπαραγωγή, R οι απώλειες σε μεταβολισμό, F η 
ενέργεια που αποβάλλεται με τη μορφή περιττωμάτων και U η αποβολή από ουρία 
βλέννα κλπ (Kitchell, et al., 1977- Houde and Schecter, 1983- van der Meeren, 
1995a- Houde, 1996).  Η διαφορά της προσλαμβανόμενης ενέργειας και των 
απωλειών είναι γνωστή ως αφομοιωμένη ενέργεια.  Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται 
για τη συντήρηση του ατόμου καθώς και για ανάπτυξη ή / και αναπαραγωγή.  Η 
γνώση των παραπάνω μεταβλητών επιτρέπει τον προσδιορισμό της κατανομής 
ενέργειας του ατόμου και την πρόβλεψη της ανάπτυξής του.  Παρά την απλότητα 
που παρουσιάζει η προσέγγιση αυτή έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα.  Η υπόθεση 
ότι το άτομο βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση δεν ισχύει σχεδόν ποτέ.  Άτομα που 
αναπτύσσονται δεν βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση αλλά σε δυναμική, αφού οι 
αλλαγές είναι συνεχείς.  Η προσέγγιση αυτή δεν μπορεί να περιγράψει επίσης 
καταστάσεις κατά τις οποίες ένα άτομο αποθηκεύει τροφή ή βρίσκεται σε έλλειψη 
τροφής, ενώ τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι δύσκολα εξηγήσιμα και οι 
δυνατότητες πρόβλεψης περιορισμένες (Ζonneveld, 1992).   

Μία άλλη προσέγγιση, βασίζεται στη περιγραφή των βιολογικών μηχανισμών που 
εμπλέκονται στη πρόσληψη τροφής και στον τρόπο χρησιμοποίησης της διαθέσιμης 
ενέργειας από τα άτομα.  Η προσέγγιση αυτή, γνωστή ως μοντέλα δυναμικού 
ενεργειακού ισοζυγίου (Dynamic Energy Budget models) (Kooijman, 1993) 
στοχεύει στην ενοποίηση των φυσιολογικών περιβαλλοντικών και ηθολογικών 
παραμέτρων που εμπλέκονται στον τρόπο ανάπτυξης ενός ατόμου.  Με βασικές 
υποθέσεις για τον τρόπο κατανάλωσης και αφομοίωσης της ενέργειας, καθώς και 
τους κανόνες χρησιμοποίησής της για τη συντήρηση στη ζωή, για την ανάπτυξη και 
την αναπαραγωγή, τα μοντέλα αυτά περιγράφουν άτομα από τα πρώιμα μέχρι τα 
ώριμα στάδια της ζωής τους.  Στη γενικευμένη τους μορφή τα μοντέλα, 
χρησιμοποιώντας γενικές υποθέσεις, περιγράφουν οργανισμούς με διαφορά 
μεγέθους τάξεως 1020 από βακτήρια έως φάλαινες (Nisbet, et al., 1996). 
 

3.1.2.1 Μοντέλα Δυναμικού Ενεργειακού Ισοζυγίου 

 
Τα μοντέλα δυναμικού ενεργειακού ισοζυγίου περιγράφουν τη ροή ενέργειας και τις 
αλλαγές της σε ένα άτομο σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα.  To άτομο καταναλώνει 
τροφή, μέρος της οποίας αφομοιώνεται.  Η ποσότητα ενέργειας που έχει αφομοιωθεί 
χρησιμοποιείται κατά ένα μέρος για τις φυσιολογικές λειτουργίες του ατόμου και το 
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υπόλοιπο αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί ξανά όταν αυτό είναι απαραίτητο.  H 
διαθέσιμη ενέργεια (άμεσα από την τροφή ή έμμεσα από την αποθηκευμένη) 
χρησιμοποιείται για ανάπτυξη – συντήρηση, και για αναπαραγωγή (Gurney, et al., 
1990- Ross and Nisbet, 1990- Zonneveld, 1992).   

Κάθε άτομο καθορίζεται από το σωματικό μέγεθος ή τη βιομάζα του.  Τα γενικά 
μοντέλα δυναμικού ενεργειακού ισοζυγίου, για να περιγράψουν την ενεργειακή ροή 
σε ένα οργανισμό θεωρούν ταυτόσημες τις έννοιες βιομάζα και ενέργεια.  Η 
κατάσταση ενός ατόμου σε κάθε χρονική στιγμή περιγράφεται από δύο μεταβλητές 
που καθορίζουν την κατανομή της ενέργειας (βιομάζας) στους ιστούς του.  Αυτήν 
που υπάρχει στους «βασικούς» ιστούς (σκελετός, καρδιά, κλπ) του ατόμου, και την 
αποθηκευμένη (λίπη, κλπ).   

Η ανάπτυξη αυτών των μοντέλων περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό των κανόνων 
κατανομής της ενέργειας σε ένα άτομο, τον τρόπο που η ενέργεια συντήρησης και η ικανότητα 
αφομοίωσης αλλάζουν με το μέγεθός του, καθώς και τους κανόνες τροφοληψίας (Nisbet, et al., 
1996). 

Στα επόμενα παρουσιάζεται ένα μοντέλο δυναμικού ενεργειακού ισοζυγίου για άτομα 
τσιπούρας και ελέγχεται με βάση τα πειραματικά δεδομένα. 

 

3.1.2.3.1 Μοντέλο Δυναμικού Ενεργειακού Ισοζυγίου για ιχθυονύμφες τσιπούρας  
 

3.1.2.1.1.1 Βασικές υποθέσεις 

 

Γενικά, για την περιγραφή ενός ατόμου διακρίνονται τρία στάδια στη ζωή του: α. το 
αυτότροφο, στο οποίο το άτομο ούτε τρέφεται ούτε αναπαράγεται, β. το «νεανικό» 
(juvenile), στο οποίο το άτομο τρέφεται αλλά δεν αναπαράγεται και γ. το ώριμο στο 
οποίο το άτομο τρέφεται και αναπαράγεται.  Το μοντέλο που αναπτύχθηκε για 
ιχθυονύμφες τσιπούρας περιλαμβάνει δύο αναπτυξιακά στάδια του ατόμου το 
αυτότροφο και το νεανικό. 

Η ενεργειακή κατάσταση του ατόμου σε κάθε χρονική στιγμή περιγράφεται από τη 
βιομάζα του εκφρασμένη σε μονάδες άνθρακα και επομένως από τον άνθρακα που υπάρχει σε 
βασικούς ιστούς (Wc) που καθορίζει και το μέγεθος του ατόμου, και αυτόν που βρίσκεται σε ιστούς 
αποθήκευσης (Ws). 

Οι βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του μοντέλου είναι 
οι ακόλουθες: 

α. το άτομο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον άνθρακα που υπάρχει στους βασικούς 
ιστούς του.   

β. από την ποσότητα άνθρακα που έχει αφομοιωθεί από την τροφή, το άτομο χρησιμοποιεί 
κατά προτεραιότητα την απαιτούμενη για τη συντήρησή του και στη συνέχεια την 
απομένουσα για ανάπτυξη και αποθήκευση, και 

γ. ο χρόνος ζωής του ατόμου ταυτίζεται με το χρόνο εξάντλησης του αποθηκευμένου 
άνθρακα. 

Ανάλογες υποθέσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες μελέτες (Gurney, et al., 1990- 
Ross and Nisbet, 1990- Broekhuizen, et al., 1994- Lika and Nisbet, 2000). 
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Η πρώτη συνθήκη βασίστηκε σε μελέτες για τον τρόπο που τα ψάρια ικανοποιούν τις 
ενεργειακές τους απαιτήσεις σε συνθήκες έλλειψης τροφής.  Οι μελέτες αυτές αναφέρουν ότι, σε 
συνθήκες στέρησης τροφής τα ψάρια καταναλώνουν πρώτα το γλυκογόνο στο συκώτι, και στη 
συνέχεια αποθηκευμένα λίπη και πρωτεΐνες από τους μυς τους, ενώ κάποιοι ιστοί παραμένουν 
σχεδόν ανέγγιχτοι (Stirling, 1976- Mann and Gallager, 1984- Strussman and Takashima, 1992- 
Rueda, et al., 1998).  Για ιχθυονύμφες τσιπούρας που βρίσκονται σε κατάσταση στέρησης τροφής, 
έχει παρατηρηθεί (Yufera, et al., 1993b) ότι τα άτομα αφού χρησιμοποιήσουν όλα τα αποθέματά 
τους (γλυκογόνο και λίπη) καταναλώνουν στη συνέχεια και μυϊκούς ιστούς.  Επιπλέον, οι Koven, et 
al., (1989) ανέφεραν ότι οι ιχθυονύμφες τσιπούρας χρησιμοποιούν κυρίως τα ουδέτερα λίπη για την 
κάλυψη των ενεργειακών τους απαιτήσεων ενώ τα πολικά λίπη διατηρούνται καθώς έχουν δομικό 
ρόλο στην ανάπτυξη του ατόμου. 

Η ροή του άνθρακα για ένα άτομο παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα 3.18.  Η 
τροφή (σε μονάδες άνθρακα) καταναλώνεται και αφομοιώνεται με ρυθμό Ι και Α 
αντίστοιχα.  Χρησιμοποιείται για συντήρηση με ρυθμό Μ και για ανάπτυξη και 
αποθήκευση με ρυθμό (Α-Μ).  Ο συντελεστής (α) καθορίζει τον τρόπο κατανομής 
του άνθρακα για ανάπτυξη και αποθήκευση. 

 

τροφή

Ws

απεκκρίσεις

συντήρηση

Wc

(Ι) (Α)

(M)

(A-M)
(α)

(1-α)

 
Εικόνα 3.18 Ροή άνθρακα σε μία ιχθυονύμφη τσιπούρας 

 

3.1.2.1.1.2 Ρυθμός κατανάλωσης τροφής 

 

Ο ρυθμός κατανάλωσης της τροφής (Ι) εξαρτάται από το αναπτυξιακό στάδιο του ατόμου και 
αναπτύσσεται λεπτομερώς στη συνέχεια. 

 

3.1.2.1.1.3 Ικανότητα αφομοίωσης 

 

Η ικανότητα των ατόμων για αφομοίωση της τροφής εξαρτάται από διάφορους παράγοντες μεταξύ 
των οποίων το αναπτυξιακό τους στάδιο, το περιβάλλον τους καθώς και το είδος της τροφής.  Στο 
συγκεκριμένο μοντέλο η ικανότητα αφομοίωσης (e) θεωρήθηκε ότι εξαρτάται μόνο από τον τύπο 
της τροφής που το άτομο καταναλώνει.   

Έτσι ο ρυθμός αφομοίωσης του άνθρακα (Α) υπολογίζεται από τη σχέση: 

Α = e · I           (Σχέση 3.13) 

Όπου Ι ο ρυθμός κατανάλωσης (mg άνθρακα sec-1). 
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3.1.2.1.1.4 Κόστος συντήρησης 

 

Κόστος συντήρησης θεωρείται η ενέργεια που δαπανάται σε ένα σύνολο από διαδικασίες ώστε το 
άτομο να παραμένει στη ζωή (Κooijman, 1993).  Το κόστος συντήρησης είναι ειδο-εξαρτώμενη 
παράμετρος και συνδέεται με το μέγεθος του οργανισμού και τη θερμοκρασία του σώματος.  Στην 
παρούσα μελέτη όπως και σε άλλες (Kooijman 1993- Nisbet, et al., 1996- Lika and Nisbet 1999) 
θεωρήθηκε ότι ενέργεια συντήρησης δαπανάται μόνο για τους βασικούς ιστούς του ατόμου και 
επομένως είναι ανάλογη της ποσότητας του άνθρακα που βρίσκεται σε αυτούς (Wc).  Η σχέση που 
συνδέει το κόστος συντήρησης με το “βασικό” άνθρακα είναι:  

Μ = b · Wc,          (Σχέση 3.14) 

όπου b είναι η ποσότητα άνθρακα που απαιτείται για τη συντήρηση μίας μονάδας 

«βασικού» άνθρακα ανά μονάδα χρόνου. 

Η γραμμική συσχέτιση μεταξύ κόστους συντήρησης και βιομάζας του ατόμου στηρίζεται 

σε πειραματικές παρατηρήσεις τόσο για την τσιπούρα (Quantz and Tandler, 1984) όσο και για άλλα 

είδη (Roennestad and Fyhn, 1993), όπως το Scomber scombrus (Linneaus, 1758), (Giguere, et al., 

1988), το Hippoglossus hippoglossus (Roennestad and Naas, 1993) και το Sciaenops ocellatus 

(Torres, et al., 1996) όπου βρέθηκε ότι ο μεταβολικός ρυθμός των ατόμων στα πρώτα στάδια 

μεταβάλλεται ισομετρικά με το ατομικό τους βάρος. 

Επιπλέον, το κόστος συντήρησης θεωρήθηκε ότι διαφέρει σε καταστάσεις ηρεμίας και 

δραστηριότητας του ατόμου.  Όπως έχει παρατηρηθεί σε άλλα είδη ψαριών (Houde and Schekter, 

1983- Torres, et al., 1996) η απαιτούμενη για συντήρηση ενέργεια, τόσο κατά το αυτότροφο στάδιο 

όσο και σε περιόδους ηρεμίας (σκοτεινή φάση ημέρας), είναι μικρότερη από την αντίστοιχη την 

περίοδο κατά την οποία το άτομο είναι περισσότερο ενεργό (θήρευση, κολύμβηση).  Η διαφορά 

είναι περίπου 30%, τιμή που χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα μελέτη. 

 

3.1.2.1.1.5 Κανόνες κατανομής της διαθέσιμης ενέργειας 

 
Η κατανομή της διαθέσιμης ποσότητας άνθρακα σε ιστούς «βασικούς» και 
«αποθήκευσης» καθορίζεται από ένα συντελεστή (α) που εξαρτάται από το είδος του 
οργανισμού και από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.  Ο συντελεστής, που 
γενικά παίρνει τιμές στο διάστημα μεταξύ 0 και 1, στην παρούσα μελέτη θεωρήθηκε 
σταθερός. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ατόμου, που καθορίζεται από το ρυθμό αύξησης του 
άνθρακα των βασικών ιστών, σε μορφή διαφορικής εξίσωσης είναι: 

)( MAa
dt

dWc −⋅=
         (Σχέση 3.15) 
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Όπου, Α ο ρυθμός αφομοίωσης της τροφής και Μ ο ρυθμός που καταναλώνεται άνθρακας για τη 
συντήρηση.  Αντίστοιχα η εξίσωση που περιγράφει το ρυθμό μεταβολής του αποθηκευμένου 
άνθρακα είναι: 

)()1( MAa
dt

dW s −⋅−=         (Σχέση 3.16) 

Μία επιπλέον συνθήκη στην ανάπτυξη του μοντέλου αφορά στον τρόπο κατανομής του 
άνθρακα σε βασικούς ιστούς και αποθήκευσης σε συνθήκες περιορισμένης διαθεσιμότητας ή 
έλλειψης τροφής.  Διάφοροι τρόποι κατανομής της ενέργειας, έχουν προταθεί, για καταστάσεις με 
περιορισμένη διαθεσιμότητα τροφής (Gurney, et al., 1990- McCauley, et al., 1990- Broekhuizen, et 
al., 1994).  Στην παρούσα μελέτη, ένα άτομο χρησιμοποιεί ενέργεια για την ανάπτυξή του μόνο 
αφού αποκαταστήσει την αποθηκευμένη του ενέργεια στη μέγιστη προηγούμενη τιμή της (Lika and 
Nisbet, 1999).  Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνεται μερικώς από πειραματικές παρατηρήσεις.  Σε 
συνθήκες έλλειψης τροφής, οι ιχθυονύμφες τσιπούρας, χρησιμοποιούν το γλυκογόνο που έχει 
αποθηκευτεί στο συκώτι τους για να επιβιώσουν.  Αν επαναληφθεί χορήγηση τροφής, πριν από ένα 
συγκεκριμένο χρόνο (time of no return), τα άτομα αποκαθιστούν το γλυκογόνο στο συκώτι τους 
μετά από μία σύντομη περίοδο τροφοληψίας χωρίς να παρατηρείται ανάπτυξή τους (Maurizzi, 
προσωπική επικοινωνία).  Παρά το ότι οι παρατηρήσεις δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την 
αποκλειστική χρήση της τροφής για την αποκατάσταση του αποθηκευμένου γλυκογόνου στα 
προηγούμενα επίπεδα, η γρήγορη αποκατάστασή του δείχνει ότι τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της 
ενέργειας που αφομοιώνεται κατευθύνεται σε αποθηκευτικούς ιστούς.   

 

3.1.2.1.2 Ανάπτυξη του ατομικού μοντέλου  

 

3.1.2.1.2.1 Εμβρυακά στάδια 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την περιγραφή του σταδίου αυτού απαιτείται μόνο ο 

προσδιορισμός του ρυθμού κατανάλωσης και αφομοίωσης της τροφής.  Μετά την εκκόλαψη τα 

άτομα τσιπούρας (προνύμφες) τρέφονται καταναλώνοντας τα λεκιθικά τους αποθέματα καθώς και 

τη σταγόνα λιπιδίων.  Η διάρκεια του αυτότροφου σταδίου αυτού, ολοκληρώνεται όταν το άτομο 

έχει αναπτύξει την ικανότητά του για θήρευση και πέψη εξωγενούς τροφής.  Για τα άτομα 

τσιπούρας το τέλος του σταδίου μπορεί να προσδιοριστεί με βάση το ολικό μήκός τους που είναι 

περίπου 3,4 mm.  Για την περιγραφή του σταδίου αυτού με βάση πειραματικά αποτελέσματα 

θεωρήθηκε, ότι ο ρυθμός κατανάλωσης των αποθεμάτων παρουσιάζει εκθετική μείωση (Polo, et al., 

1991, παρούσα μελέτη) και ότι η αφομοίωσή τους από το άτομο είναι πλήρης (Polo, et al., 1991).  

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ατόμου, βάσει των σχέσεων 3.14 και 3.15, την περίοδο από την εκκόλαψη 

μέχρι το μέγεθος των 3,4 mm περιγράφεται από την εξίσωση: 
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)( cRd
c bWSra

dt
dW −= ,        (Σχέση 3.17) 

όπου rd ο ρυθμός μείωσης των λεκιθικών αποθεμάτων και SR η τιμή τους κάθε χρονική 

στιγμή (ως mg άνθρακα). 

 

3.1.2.1.2.2 Νεανικά στάδια 

 

Οι επιπλέον παράμετροι που πρέπει να προσδιοριστούν για την περιγραφή του σταδίου 

είναι, πάλι, ο ρυθμός κατανάλωσης και αφομοίωσης της τροφής.   

Η κατανάλωση τροφής από ένα άτομο μπορεί γενικά να περιγραφεί από μία ακολουθία 

ενεργειών που συμπεριλαμβάνουν α. την εύρεση και αναγνώρισή της, β. την επίθεση και σύλληψή 

της και γ. την πέψη της (Henson and Hallam, 1995; Lika, 1996).  Η ακολουθία αυτή παρά το 

γεγονός ότι είναι απλοποιημένη σε σχέση με αυτήν που έχει παρατηρηθεί κάτω από πειραματικές 

συνθήκες για νυμφικά στάδια ψαριών (Kentouri and Divanach, 1982) θεωρείται μία καλή 

προσέγγιση στην ανάπτυξη μοντέλων.   

Η πραγματοποίηση από το άτομο κάθε μίας από τις παραπάνω ενέργειες απαιτεί 

συγκεκριμένο χρόνο (για εύρεση, για επίθεση και για πέψη ανά μονάδα τροφής) και επομένως, ο 

ρυθμός κατανάλωσης εξαρτάται από τον τρόπο και το ρυθμό πραγματοποίησης των ενεργειών 

αυτών.  Οι ενέργειες αυτές θεωρείται (Henson and Hallam, 1995) ότι πραγματοποιούνται με δύο 

τρόπους: 

 σε ακολουθία, όπου πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες για κάθε μονάδα 

τροφής (θήραμα) πριν το άτομο προχωρήσει σε επόμενη, (σειριακό τάισμα - sequential 

feeding) και 

 παράλληλα, οπότε η διαδικασία εύρεσης νέας μονάδας τροφής (θηράματος) μπορεί να 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την πέψη της τελευταίας (παράλληλο τάισμα - 

parallel feeding). 

Ανάλογα με τον τρόπο πραγματοποίησης των ενεργειών αυτών ο μέγιστος ρυθμός 

κατανάλωσης των ατόμων καθορίζεται στην περίπτωση του σειριακού ταΐσματος από την 

αντίστροφη τιμή του αθροίσματος των χρόνων για κάθε ενέργεια (Σχέση 3.18) ενώ στην περίπτωση 
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του παράλληλου ταΐσματος από την ελάχιστη τιμή του αντιστρόφου του χρόνου που απαιτείται είτε 

για την εύρεση και την επίθεση είτε για την πέψη μίας μονάδας τροφής (Σχέση 3.19). 

( 1)−++= das ΤΤΤI         (Σχέση 3.18) 

}
⎩
⎨
⎧ −−+=

11min ,)( das ΤΤΤI         (Σχέση 3.19) 

Όπου, Τs, Tα, και Τd οι χρόνοι για εύρεση, επίθεση και πέψη μίας μονάδας τροφής 
αντίστοιχα. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ρυθμός κατανάλωσης προσεγγίστηκε με το δεύτερο 
τρόπο τροφοληψίας με βάση πειραματικές παρατηρήσεις (Kentouri and Divanach, 
1982).  Θεωρήθηκε επιπλέον ότι τα άτομα μπορούν να καταναλώνουν έως και δύο 
τύπους θηραμάτων ταυτόχρονα. 

Στα επόμενα, υπολογίζονται οι χρόνοι για την πραγματοποίηση κάθε μίας από τις 
ενέργειες που αναφέρθηκαν. 

 

Α.  Εκτίμηση του χρόνου εύρεσης θηραμάτων.  (Τs) 

 

Ο χρόνος που απαιτείται για την εύρεση ενός θηράματος από μία ιχθυονύμφη τσιπούρας εξαρτάται 
από την ικανότητα θήρευσής της όπως αυτή καθορίζεται από τη συμπεριφορά της (ταχύτητα 
κολύμβησης και ικανότητα αντίληψης) και την πυκνότητα των θηραμάτων στο περιβάλλον 
εκτροφής (Noakes and Godin, 1988).  Αυτή η ικανότητα θήρευσης εκφράζεται από το μέγεθος του 
πραγματικού όγκου (ενεργού όγκου) στον οποίο ένα άτομο είναι ικανό να ερευνήσει για θηράματα 
(Hunter, 1980).  Η σχέση που συνδέει τα παραπάνω μεγέθη είναι της μορφής: 

1
,

−
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= ⋅ cpss cVT ,         (Σχέση 3.20)  

όπου Vs είναι ο όγκος που θηρεύει μία ιχθυονύμφη ανά μονάδα χρόνου και cp,s η πυκνότητα των 
θηραμάτων εκφρασμένη σε μονάδες άνθρακα mm-3. 

Οι ιχθυονύμφες τσιπούρας, με εξαίρεση τη στιγμή της επίθεσης σε θήραμα, έχουν σταθερή 
ταχύτητα κολύμβησης που εξαρτάται από το μήκος τους (Kentouri, 1985).  Επιπλέον, έχουν την 
ικανότητα να αντιληφθούν στο χώρο τα θηράματα σε μία απόσταση που εξαρτάται από το μήκος 
τους και με γωνία περίπου 60° (Kentouri, 1985).  Ο συνολικός όγκος στον οποίο ένα άτομο θηρεύει 
μπορεί, επομένως, να προσεγγιστεί από ένα κύλινδρο ακτίνας (Rl) ανάλογης της απόστασης 
αντίληψης και μήκους εξαρτώμενου από την ταχύτητά τoυ και το χρόνο θήρευσης. 

Στην ταχύτητα κολύμβησης των ιχθυονυμφών θα πρέπει να προστεθεί η ταχύτητα των 
ρευμάτων που δημιουργούνται στη δεξαμενή εκτροφής λόγω της κυκλοφορίας του νερού.  Η 
προσέγγιση αυτή βασίζεται στη ρεοτακτική συμπεριφορά των ιχθυονυμφών.  Αν και στα πρώτα 
στάδια της εκτροφής η διόρθωση που προκύπτει από τον όρο αυτόν δεν είναι σημαντική λόγω της 
μικρής ταχύτητας των ρευμάτων εντούτοις θα πρέπει να συμπεριληφθεί καθώς σε μετέπειτα στάδια 
της εκτροφής η ταχύτητα αυτή είναι σημαντική.  Η ταχύτητα των ρευμάτων του νερού, σε 
συνθήκες εκτροφής, εξαρτάται από το ρυθμό κυκλοφορίας του και τη διάμετρο της δεξαμενής.   
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Επιπλέον ο ενεργός όγκος στον οποίο θηρεύει ένα άτομο συνδέεται με το αναπτυξιακό του 
στάδιο.  Μετά από ολικό μήκος 5 mm οι ιχθυονύμφες αναπτύσσουν νευρικές απολήξεις στα 
πλευρά του σώματος (Kentouri 1985) έχοντας έτσι την ικανότητα να αντιληφθούν την παρουσία 
θηραμάτων και στον περιβάλλοντα χώρο.  Καθώς όμως το άτομο πρέπει να κινηθεί ώστε να 
επιτεθεί στο θήραμα, η παραπάνω προσέγγιση για τον ενεργό όγκο θήρευσης θεωρήθηκε ακριβής  

Τέλος όσον αφορά στο χρόνο θήρευσης, όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο 
κεφάλαιο αυτής της μελέτης, τα άτομα δεν έχουν την ικανότητα να θηρεύουν στο 
σκοτάδι και έτσι, η διάρκεια θήρευσης για κάθε ιχθυονύμφη θεωρήθηκε ότι 
ταυτίζεται με τη διάρκεια της φωτοπεριόδου. 

Η σχέση για τον υπολογισμό του όγκου θήρευσης ανά μονάδα χρόνου είναι επομένως, η 
ακόλουθη: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ += )(2

clls uuRV π          (Σχέση 3.21) 

Όπου, Rl η ακτίνα αντίληψης των ατόμων, ul η ταχύτητα τους, και uc η ταχύτητα των 
ρευμάτων του νερού (σχέση 3.22). 

2r
RV

u tt
c π
=          (Σχέση 3.22) 

Όπου Vt ο όγκος της δεξαμενής εκτροφής, r η διάμετρός της, και Rt ο ρυθμός 

ανακύκλωσης του νερού. 

Η τελική σχέση για τον υπολογισμό του χρόνου εύρεσης μίας μονάδας άνθρακα από ένα 
άτομο τσιπούρας προκύπτει από αντικατάσταση στη σχέση 3.20 των σχέσεων 3.21 και 3.22. 

Μία λεπτομερέστερη προσέγγιση θα επέβαλλε να ληφθεί υπόψη, στη μελέτη, η 
πιθανότητα εισόδου στο χώρο αντίληψης των ιχθυονυμφών των θηραμάτων όπως περιγράφεται 
από τους Gerritsen and Strickler (1977) και Gerritsen (1984).  Η πιθανότητα αυτή εξαρτάται από 
την ταχύτητα κολύμβησης των θηραμάτων που στην παρούσα μελέτη λόγω της φύσης τους 
(ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί) θεωρήθηκε αμελητέα σε σχέση με την ταχύτητα των ρευμάτων του 
νερού στις δεξαμενές εκτροφής. 

 

Β.  Εκτίμηση του χρόνου επίθεσης (Ta) 

 

Ως χρόνος επίθεσης ορίζεται η διάρκεια που χρειάζεται μία ιχθυονύμφη τσιπούρας για να 

επιτεθεί σε ένα θήραμα από τη στιγμή που το αναγνώρισε ως τέτοιο.  Υπολογίζεται διαιρώντας την 

απόσταση (Sd) μεταξύ του θηράματος και της ιχθυονύμφης με την ταχύτητά της τη στιγμή της 

επίθεσης (ua).  Ανάλογα με τη συγκέντρωση των θηραμάτων, καθένα από αυτά μπορεί να θεωρηθεί 

ότι βρίσκεται σε ένα κύβο με ακμή αντιστρόφως ανάλογη της τρίτης ρίζας της συγκέντρωσης ενώ η 

ιχθυονύμφη βρίσκεται στο κέντρο του κύβου.  Η θέση της ιχθυονύμφης επιτρέπει την επίθεση σε 

κάθε θήραμα που βρίσκεται στις οκτώ ακμές.  Η θεώρηση αυτή υποστηρίζεται από την ικανότητα 
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των ιχθυονυμφών να αντιλαμβάνονται θηράματα όχι μόνο μέσα στο οπτικό τους πεδίο αλλά σε 

μεγαλύτερο χώρο λόγω της παρουσίας των νευρικών απολήξεων που όπως αναφέρθηκε 

αναπτύσσουν στα πλευρά του σώματός τους.   

Η σχέση επομένως με βάση την οποία υπολογίζεται ο χρόνος επίθεσης σε ένα θήραμα 

(Τα,n) είναι: 

a
3

p,na

d
a,n uc

1
2
3

u
ST 1==

        (Σχέση 3.23) 

Όπου cp,n είναι η συνολική συγκέντρωση των θηραμάτων εκφρασμένη σαν αριθμός 

ατόμων στη μονάδα του όγκου.   

Στην περίπτωση ταυτόχρονης ύπαρξης δύο τύπων θηραμάτων (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση τροχόζωα και ναύπλιοι Artemia) τότε η συνολική συγκέντρωση θηραμάτων στο 

περιβάλλον είναι: 

cp,n =cr,n +ca,n          (Σχέση 3.24)  

με cr,n και ca,n τη συγκέντρωση του καθενός εκφρασμένη σε άτομα ανά μονάδα όγκου.  

Υποθέτοντας ότι από το συνολικό αριθμό θηραμάτων ένα ποσοστό χn αντιπροσωπεύουν τα 

τροχόζωα, τότε οι συγκεντρώσεις των δύο θηραμάτων ικανοποιούν μία σχέση της μορφής: 

n

n

na

nr

c
c

χ
χ
−

=
1,

,               

(Σχέση 3.25)  

Σε αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση των θηραμάτων εκφρασμένη σε μονάδες άνθρακα 

mm-3 (cp,c) δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

cp,c= cp,n.( χn mr + (1- χn) ma)      (Σχέση 3.26)  

Όπου mr και ma είναι το ισοδύναμο σε άνθρακα για κάθε τύπο θηράματος (τροχόζωα και 

ναύπλιοι Artemia αντίστοιχα). 

Η τελική εξίσωση για τον υπολογισμό του χρόνου επίθεσης σε μία μονάδα άνθρακα είναι 

η ακόλουθη: 
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Γ.  Εκτίμηση του χρόνου πέψης (Td) 

 

Ο χρόνος που απαιτείται για την πέψη ενός θηράματος (ή μίας μονάδας τροφής) είναι 

αντιστρόφως ανάλογος με το ρυθμό κένωσης του στομάχου (k) και τη χωρητικότητα σε τροφή του 

στομάχου (Mg,0) (Tseytlin, 1991), και μπορεί να υπολογιστεί από την ακόλουθη σχέση (3.28). 

0,

1

g
d kM

T =          (Σχέση 3.28) 

Η διαδικασία κένωσης του στομάχου περιγράφεται γενικά (Jobling, 1980) από σχέσεις της 

μορφής: 

ν
0,g

g kM
dt

dM
−= ,        (Σχέση 3.29)  

όπου η τιμή του εκθέτη (ν) βρίσκεται από προσαρμογή σε πειραματικά δεδομένα.  Με την 

τιμή 1/2 ή και 2/3, η παραπάνω εξίσωση προσαρμόζεται πολύ καλά σε πειραματικά δεδομένα που 

αφορούν ψάρια διαφόρων ειδών με μέγεθος μεγαλύτερο από 12 gr.  Σε πολλές πειραματικές 

περιπτώσεις έχουν εφαρμοστεί επίσης μοντέλα με τιμή του ν=1 τα οποία υποθέτουν εκθετική 

μείωση της τροφής (Wintell, et al., 1976- Elliot and Person, 1978- Tseytlin, 1991).  Σε κάθε 

περίπτωση όμως προσαρμογής της καμπύλης σε πειραματικά δεδομένα δεν προϋποτίθεται ένας 

βιολογικός μηχανισμός που να εξηγεί τον τρόπο και ρυθμό κένωσης του στομάχου.   

Καθώς η πέψη πραγματοποιείται λόγω της δράσης των πεπτικών ενζύμων στην τροφή, ο 

ρυθμός πέψης εξαρτάται από τον τρόπο δράσης των.  Αν το άτομο καταναλώνει «συμπαγή» 

κομμάτια τροφής τότε η δράση των ενζύμων πραγματοποιείται στην επιφάνεια των κομματιών 

αυτών και έτσι η μείωση της τροφής μπορεί να θεωρηθεί ανάλογη με την επιφάνειά της.  Καθώς η 

ποσότητα τροφής Mg είναι ανάλογη του όγκου της, η τιμή του εκθέτη (ν) θα πρέπει να είναι ίση με 
2/3.  Στην περίπτωση όμως που η τροφή αποτελείται από πλαγκτονικούς οργανισμούς, οι οποίοι 

μετά την είσοδό τους στον πεπτικό σωλήνα συμπιέζονται, το στομαχικό περιεχόμενο μπορεί να 
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προσομοιαστεί περισσότερο ως μία ομογενής μάζα παρά ως ένα σύνολο διακριτών ατόμων.  Στην 

περίπτωση αυτή, η δράση των πεπτικών ενζύμων μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγματοποιείται στο 

σύνολο της τροφής και κατά συνέπεια η τιμή του εκθέτη μπορεί να θεωρηθεί ίση με 1 δείχνοντας 

εκθετική μείωσή της.  Η ίδια προσέγγιση αλλά βασισμένη σε πιο γενικευμένες υποθέσεις 

χρησιμοποιείται σε μοντέλα δυναμικού ενεργειακού ισοζυγίου (Kooijman, 1993- Henson and 

Hallam 1995).  Από τη λύση της εξίσωσης 3.29 προκύπτει η παρακάτω σχέση προσδιορισμού του 

ρυθμού κένωσης του στομάχου (k).   

ft
pk

1ln −
=

         (Σχέση 3.30) 

Για τη λύση της 3.29, θεωρήθηκε (οριακές συνθήκες) ότι μετά από χρόνο tf (χρόνος 
πέψης) ένα ποσοστό p της συνολικής αρχικής ποσότητας τροφής παραμένει στο στομάχι.  Θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι η προσέγγιση αυτή (εκθετική μείωση της τροφής) δεν επιτρέπει την πλήρη 
κένωση του στομάχου σε πεπερασμένο χρόνο.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρήθηκε ότι στη 
διάρκεια του χρόνου tf ολοκληρώνεται η πέψη του 90% της συνολικής τροφής.   

Η μέγιστη ποσότητα τροφής εξαρτάται από τη χωρητικότητα (όγκο) του στομάχου και την 
πυκνότητά της.  Αν το άτομο έχει τη δυνατότητα να καταναλώνει δύο διαφορετικούς τύπους 
τροφής, όπως στην παρούσα περίπτωση (τροχόζωα και ναύπλιοι Artemia), τότε ο υπολογισμός της 
μέγιστης ποσότητας που μπορεί να βρεθεί στο στομάχι του, μπορεί να γίνει προσεγγιστικά 
υποθέτοντας ότι το άτομο δεν παρουσιάζει προτίμηση για ένα συγκεκριμένο τύπο τροφής.  Αυτή η 
υπόθεση δεν ισχύει για τις ιχθυονύμφες τσιπούρας καθώς παρουσιάζουν επιλεκτικότητα στην 
καταναλισκόμενη τροφή (Kentouri, 1985- Fernandez –Diaz, et al., 1994).  Αποτελεί όμως μία 
πρώτη προσέγγιση για την ανάπτυξη του μοντέλου, καθώς σε άλλα είδη ιχθυονυμφών έχει 
παρατηρηθεί ότι η σύνθεση του στομαχικού περιεχομένου είναι ανάλογη με την αντίστοιχη στο 
περιβάλλον εκτροφής (Eda, et al., 1990).   

Το στομαχικό περιεχόμενο, επομένως, θεωρήθηκε να έχει σύσταση ως προς τα δύο 
θηράματα ανάλογη με αυτήν που υπάρχει στο περιβάλλον.  Έτσι οι αριθμοί των θηραμάτων στο 
στομάχι θα πρέπει, κατά αναλογία με τη σχέση 3.25 που ισχύει για τις συγκεντρώσεις των στο 
περιβάλλον, να υπακούν στη σχέση: 

n

n
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r

N
N

χ
χ
−

=
1

          (Σχέση 3.31) 

Αν ο όγκος κάθε τροχόζωου είναι Vr και αντίστοιχα κάθε ναυπλίου Artemia Va, τότε, για 
ένα άτομο με όγκο στομάχου Vg, ισχύει η παρακάτω σχέση όταν βρίσκεται με γεμάτο στομάχι: 

Vg = Nr Vr + Na Va         (Σχέση 3.32) 

Από τις σχέσεις 3.28 και 3.29 υπολογίζεται ο μέγιστος αριθμός κάθε τύπου θηράματος που 
μπορεί να βρεθεί στο στομάχι ενός ατόμου, και είναι:  
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=         (Σχέση 3.33) 
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Η συνολική ποσότητα άνθρακα στο στομάχι του ατόμου δίνεται επομένως από την 
ακόλουθη σχέση: 
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=+=      (Σχέση 3.35) 

Η τελική έκφραση για το χρόνο πέψης (Σχέση 3.36) προκύπτει μετά από αντικατάσταση 
των σχέσεων 3.30 και 3.35 στη σχέση 3.28. 
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Η σχέση (3.36) ισχύει με την προϋπόθεση ότι η πέψη κάθε θηράματος γίνεται ανεξάρτητα 
χωρίς να επηρεάζεται από την πέψη του άλλου. 

 

 

3.1.2.1.2.3 Ολοκλήρωση του μοντέλου 

 

Οι ιχθυονύμφες τσιπούρας την πρώτη περίοδο λήψης εξωγενούς τροφής καταναλώνουν 

εκτός από τροχόζωα και αποθέματα από τη σταγόνα λιπιδίων τα οποία δεν καταναλώθηκαν κατά το 

αυτότροφο στάδιο.  Η εξίσωση επομένως που περιγράφει το ρυθμό ανάπτυξης του ατόμου μέχρι 

την πλήρη κατανάλωση των αποθεμάτών του είναι: 

)( cRd
c bWSreIa

dt
dW −+=         (Σχέση 3.37) 

Όπου ο πρώτος όρος περιγράφει το ρυθμό με τον οποίο η καταναλισκόμενη τροφή 

αφομοιώνεται (με βάση τη σχέση 3.13), ο δεύτερος όρος αναφέρεται στο ρυθμό κατανάλωσης των 

αποθεμάτων (αντίστοιχα με τη σχέση 3.17) και ο τρίτος στο ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας για 

συντήρηση (με βάση τη σχέση 3.14). 

Για την ολοκλήρωση της περιγραφής των πρώιμων σταδίων της τσιπούρας θεωρήθηκαν 

τέσσερα στάδια που διακρίνονται από το ολικό μήκος του ατόμου: 

 Το αυτότροφο στάδιο που ολοκληρώνεται όταν το άτομο φτάσει σε ολικό μήκος L1=3,4 mm. 

 Tο στάδιο κατά το οποίο το άτομο θηρεύει μόνο τροχόζωα και διαρκεί μέχρι το ολικό μήκος 

L2=5,5 mm. 
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 Το στάδιο που στη διάρκεια του, το άτομο θηρεύει τροχόζωα και ναυπλίους Artemia και 

ολοκληρώνεται όταν το άτομο φτάσει ολικό μήκος L3=10 mm, και 

 Το στάδιο που το άτομο θηρεύει μόνο ναυπλίους Artemia. 

 

3.1.2.1.3 Εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου 
 

Κατά την ανάπτυξη του μοντέλου και την περιγραφή των εμπλεκόμενων στην ανάπτυξη 

μηχανισμών χρησιμοποιήθηκαν παράμετροι που εξαρτώνται από το μέγεθος του ατόμου οι οποίες 

θα πρέπει να προσδιοριστούν.   

Ο «βασικός» άνθρακας που εκφράζει τη βιομάζα του ατόμου συνδέεται γραμμικά με την 

τρίτη δύναμη του ολικού μήκους με την ακόλουθη σχέση όπως προσδιορίστηκε στο πρώτο μέρος 

της μελέτης: 

3LcW Lc ⋅= ,          (Σχέση 3.38) 

όπου cL= 1,3x10-3 (mg άνθρακα mm-3). 

Οι παράμετροι επομένως, που εξαρτώνται από το μέγεθος του ατόμου, θα προσδιοριστούν 

σε σχέση με το ολικό μήκος των ατόμων. 

 

3.1.2.1.3.1 Ταχύτητας κολύμβησης  

 

Η ταχύτητα κολύμβησης των ιχθυονυμφών τσιπούρας έχει μελετηθεί από την Kentouri, 

(1985) τόσο κατά τη διάρκεια της πλεύσης όσο και κατά τη διάρκεια της επίθεσης σε θήραμα.  Τα 

αποτελέσματα της μελέτης αυτής χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της 

ταχύτητας και του ολικού μήκους όπως έχει πραγματοποιηθεί και για άλλα είδη (Hunter, 1980).  Οι 

παρατηρήσεις και στις δύο περιπτώσεις έγιναν σε άτομα με ολικό μήκος από 4 έως 12 mm 

(Πίνακας 3.6).   

Με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προσδιορίστηκε η σχέση μεταξύ της ταχύτητας 

πλεύσης και του ολικού μήκους που είναι της μορφής (R2=0,92): 

Lu sl ⋅=σ ,         (Σχέση 3.39) 
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όπου σs = 1,266 (sec-1). 

Αντίστοιχα, για την ταχύτητα κατά την επίθεση και το ολικό μήκος η μέθοδος των 

ελαχίστων τετραγώνων έδειξε ότι η σχέση τους (R2=0,91) είναι: 

Lu aa ⋅=σ ,         (Σχέση 3.40) 

όπου σα = 3,357 (sec-1). 

 

Πίνακας 3.6 Ταχύτητα κολύμβησης κατά την πλεύση (ul) και κατά την επίθεση (ua) ιχθυονυμφών 

τσιπούρας σε σχέση με το ολικό μήκος των ατόμων.  Πειραματικά δεδομένα από Kentouri (1985) 

L (mm) 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 
ul(mm/sec) 2,5 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,5 15,0 17,5 
ua(mm/sec) 5,0 6,0 7,5 15,0 22,5 27,5 35,0 45,0 50,0 

 

3.1.2.1.3.2 Χρόνος κένωσης στομάχου  

 

Ο χρόνος κένωσης του στομάχου των ατόμων τσιπούρας (tf) μελετήθηκε πειραματικά στα 

πλαίσια αυτής της μελέτης (§ 2.2.4).  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, μέχρι ολικό μήκος (L2) 5,5 με 6 

mm ο χρόνος κένωσης παραμένει σταθερός και ίσος με 190 λεπτά περίπου.  Για μεγαλύτερο ολικό 

μήκος τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με στόχο τον προσδιορισμό σχέσης της μορφής: 

)()( 2min LLt df −⋅=σ         (Σχέση 3.41) 

Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων έδειξε ότι οι μεταβλητές ικανοποιούν σχέση αυτής 

της μορφής (R2=0,84) με σd =11,115 (sec mm-1) 

 

3.1.2.1.3.3 Μέγιστη ποσότητα τροφής 

 

Η μέγιστη ποσότητα τροφής που μπορεί να βρεθεί στο στομάχι ενός ατόμου τσιπούρας 

(Σχέση 3.35), εξαρτάται από τον όγκο του στομάχου και την πυκνότητα της τροφής, εκφρασμένης 

ως άνθρακας ανά μονάδα όγκου. 
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Ο όγκος του στομάχου για άτομα τσιπούρας προσδιορίστηκε ως συνάρτηση του ολικού 

μήκους με βάση μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σύνολο 100 ατόμων (μήκους από 3,5 έως 

8,3 mm).  Ο όγκος του στομάχου προσεγγίστηκε σαν ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο.   

Η ανάλυση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων έδειξε ότι η σχέση που συνδέει τις 

δύο μεταβλητές είναι (R2=0,93): 

3)( LV g
3mmg ⋅=σ ,        (Σχέση 3.42) 

όπου σg=5x10-4 (αδιάστατο) 

Η πυκνότητα των θηραμάτων προσδιορίστηκε με βάση το ισοδύναμο τους σε άνθρακα, 

όπως αυτό υπολογίστηκε στο πειραματικό μέρος της παρούσας μελέτης, και με προσέγγιση του 

ατομικού όγκου τους.   

Για τα τροχόζωα, ο όγκος τους προσεγγίστηκε από κύλινδρο μέσου ύψους 190 μm και 

διαμέτρου 100 μm (Vr=1,492 mm3).  Με μέση περιεκτικότητα σε άνθρακα (mr) 0,491x10-3 mg, η 

πυκνότητα κάθε ατόμου είναι dr = 0,329 mg άνθρακα ανά mm3.   

Αντίστοιχα, ο όγκος των ναυπλίων Artemia προσεγγίστηκε με κώνο ύψους 1000 μm και 

διαμέτρου 100 μm (Vα.=10,472 mm3).  Με μέση περιεκτικότητα σε άνθρακα (ma) 2,179x10-3 mg, η 

πυκνότητα κάθε ναυπλίου είναι dα = 0,208 mg άνθρακα ανά mm3.   

 

3.1.2.1.3.4 Σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων των δύο θηραμάτων 

 

Κατά την περίοδο που η τροφή των ιχθυονυμφών τσιπούρας αποτελείται από θηράματα 

δύο ειδών, η χορήγηση τους πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε σταδιακά να μειώνεται η 

συγκέντρωση του ενός (τροχόζωα) αυξάνοντας αντίστοιχα του άλλου (ναύπλιοι Artemia).  Η 

διαδικασία αυτή πραγματοποιείται, σε συνάρτηση με την ανάπτυξη των ατόμων, μεταξύ ολικού 

μήκους L2=5,5 mm και L3=10 περίπου mm.  Θεωρήθηκε επομένως, ότι η ημερήσια συγκέντρωση 

των τροχοζώων μειώνεται γραμμικά με το μήκος των εκτρεφόμενων ατόμων, και μπορεί να 

περιγραφεί από μία σχέση της μορφής  

)
23

2(0
,, 1 LL

LLcc nrnr −

−
−⋅=

        (Σχέση 3.43) 
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Όπου cr,n η συγκέντρωση των τροχοζώων όταν τα άτομα έχουν ολικό μήκος L, και c0
r,n η 

τιμή της όταν τα άτομα καταναλώνουν μόνο τροχόζωα (ολικό μήκος μικρότερο του L2).  Η σχέση 

αυτή εξυπηρετεί στην αριθμητική επίλυση των εξισώσεων που περιγράφουν την ανάπτυξη ενός 

ατόμου και ιδιαίτερα στον προσδιορισμό του χρόνου επίθεσης (Σχέση 3.26) και χρόνου πέψης 

(Σχέση 3.33). 

 

3.1.2.1.4 Μεταβλητές και Παράμετροι του μοντέλου 

 

Το μοντέλο που αναπτύχθηκε για την περιγραφή των πρώιμων σταδίων ενός ατόμου 

τσιπούρας με βάση τη ροή της βιοενέργειας περιλαμβάνει τρεις μεταβλητές: 

 WC που περιγράφει τον άνθρακα που είναι αποθηκευμένος στους βασικούς ιστούς και 

αποτελεί μέτρο για τον προσδιορισμό του μεγέθους του ατόμου, 

 WS που περιγράφει την ποσότητα άνθρακα που βρίσκεται σε αποθηκευτικούς ιστούς, 

και 

 SR που περιγράφει τα αποθέματα σε άνθρακα του ατόμου αμέσως μετά την εκκόλαψη. 

Στον Πίνακα 3.7 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παράμετροι του μοντέλου όπως επίσης 

οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν στην επίλυση του. 

Οι περισσότερες τιμές των παραμέτρων προήλθαν από τα πειραματικά αποτελέσματα που 

παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης ή εκτιμήθηκαν από άλλες ερευνητικές 

εργασίες (Kentouri, 1985).   

Όσον αφορά το ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας για συντήρηση, από βιοενεργειακές 

μελέτες (Houde and Schecter 1983) που αφορούν στην κατανάλωση οξυγόνου προκύπτει ότι ο 

ρυθμός κατανάλωσης για ιχθυονύμφες είναι περίπου 0,01 μονάδες ενέργειας ανά μονάδα σώματος.  

Επιπλέον οι Houde and Zastrow (1993) μελετώντας 22 ταξινομικές ομάδες ιχθυονυμφών τον 

εκτίμησαν στην τιμή 0,0085.  Όμως η ενέργεια που προκύπτει από την κατανάλωση οξυγόνου δεν 

αντιπροσωπεύει μόνο το βασικό μεταβολισμό (κόστος συντήρησης) αλλά και το κόστος άλλων 

λειτουργιών (Zonneveld, 1992) με αποτέλεσμα οι τιμές αυτές να είναι υπερεκτιμημένες.  Στην 

παρούσα μελέτη ο ρυθμός κατανάλωσης για συντήρηση θεωρήθηκε 0,0045 mg-άνθρακα ανά mg-

σωματικού-άνθρακα, τιμή περίπου μισή από αυτήν που αναφέρθηκε από τις μελέτες κατανάλωσης 

οξυγόνου.  Ο ρυθμός κατανάλωσης της σταγόνας λιπιδίων εκτιμήθηκε ώστε έως την 9η ημέρα μετά 
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την εκκόλαψη να έχει καταναλωθεί περίπου το 95%.  Το σύνολο των αρχικών τιμών του βασικού 

και του αποθηκευμένου άνθρακα όπως και των αποθεμάτων ήταν με βάση τα πειραματικά 

αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, ενώ οι τιμές για κάθε μία από τις παραμέτρους αυτές είναι 

προσεγγιστική. 

Τέλος για το συντελεστή κατανομής (α) του άνθρακα σε βασικούς και αποθηκευμένους 

ιστούς δεν βρέθηκαν διαθέσιμα στοιχεία και ως εκ τούτου η τιμή του είναι υποθετική. 

 

Πίνακας 3.7 Τιμές των παραμέτρων του μοντέλου, διαστάσεις τους και πηγή. 

Σύμβολο Ερμηνεία Τιμή Διαστάσεις Πηγή 

α Σταθερά κατανομής άνθρακα  0,90 - Υπόθεση 

e1 Ικανότητα αφομοίωσης για τροχόζωα  0,15 - Παρούσα μελέτη 

e2 Ικανότητα αφομοίωσης για τροχόζωα και Artemia  0,19 - Παρούσα μελέτη 

e3 Ικανότητα αφομοίωσης για Artemia  0,22 - Eκτίμηση 

cp,n Συγκέντρωση ζωοπλαγκτού  6,0 άτομα ml-1 Παρούσα μελέτη 

cL
Σταθερά συσχέτισης μήκους - σωματικού άνθρακα 1,3x10-3 mg C mm-3 Παρούσα μελέτη 

σs Σταθερά συσχέτισης μήκους – ταχύτητας πλεύσης 1,266 sec-1 Kentouri, 1985 

σa Σταθερά συσχέτισης μήκους – ταχύτητας επίθεσης 3,357 sec-1 Kentouri, 1985 

tf Σταθερός χρόνος κένωσης στομάχου (στάδιο 2) 190 min Παρούσα μελέτη 

σd Σταθερά συσχέτισης μήκους – χρόνου κένωσης 11,115 sec min-1 Παρούσα μελέτη 

σg Σταθερά συσχέτισης μήκους - όγκου στομάχου 5x10-4 - Παρούσα μελέτη 

dr Σωματική πυκνότητα τροχοζώων  0,329 mg mm-3 Παρούσα μελέτη 

da Σωματική πυκνότητα ναυπλίων Artemia  0,208 mg mm-3 Παρούσα μελέτη 

mr Σωματική μάζα τροχοζώων  0,491x10-3 mg C Παρούσα μελέτη 

ma Σωματική μάζα ναυπλίων Artemia 2,179x10-3 mg C Παρούσα μελέτη 

b0 Ωριαίος ρυθμός συντήρησης κατά την ηρεμία  0,0015 hour-1 Eκτίμηση 

b1 Ωριαίος ρυθμός συντήρησης κατά τη θήρευση  0,0045 hour -1 Εκτίμηση 

rd Ωριαίος ρυθμός απορρόφησης αποθεμάτων 0,015 hour -1 Eκτίμηση 

Wc,0 Αρχική τιμή βασικού άνθρακα  0,030 mg C Εκτίμηση 

Ws,0 Αρχική τιμή αποθηκευμένου άνθρακα  0,005 mg C Εκτίμηση 

SR,0 Αρχική τιμή αποθεμάτων  0,055 mg C Εκτίμηση 

L1 Τελικό μήκος ατόμου 1o στάδιο  3,4 mm Eκτίμηση 

L2 Τελικό μήκος ατόμου 2o στάδιο 5,5 mm Eκτίμηση 

L3 Τελικό μήκος ατόμου 3o στάδιο 10,0 mm Eκτίμηση 
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3.1.2.2 Έλεγχος του ατομικού μοντέλου  

 

Οι εξισώσεις του μοντέλου επιλύθηκαν με αριθμητικές μεθόδους (Runge – Kutta, 5ης και 

6ης τάξεως, με χρήση του υπολογιστικού πακέτου DVERK).  Στη λύση συμπεριλήφθηκε και η 

διάρκεια της φωτεινής φάσης της ημέρας, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα με τα 

πειραματικά που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος.  Για τη λύση, η συγκέντρωση τροφής στις 

δεξαμενές εκτροφής θεωρήθηκε ότι παραμένει σταθερή λόγω συνεχούς εξωτερικής χορήγησης για 

ορισμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη διάρκεια της φωτεινής φάσης και για την υπόλοιπη 

περίοδο να μειώνεται ανάλογα με την κατανάλωση.  Οι τιμές των παραμέτρων είναι όπως στον 

πίνακα 3.7 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι λύσεις του μοντέλου αναφορικά με την κατά μήκος 

ανάπτυξη των ιχθυονυμφών και την ημερήσια κατανάλωση. 

 

3.1.2.2.1 Πρόβλεψη κατά μήκος αύξησης 

 

Οι εξισώσεις επιλύθηκαν για διάρκεια ημερήσιας φωτεινής φάσης 8 (8Μ), 12 (12Μ), 18 

(18Μ) και 24 (24Μ) ώρες.  Για τη λύση σε συνθήκες 18 και 24 ωρών φωτοφάσης, η συγκέντρωση 

των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών θεωρήθηκε σταθερή για 12 ώρες, ενώ για 12 και 8 ώρες 

φωτοφάση η συγκέντρωση θεωρήθηκε σταθερή για 10 και 7 ώρες αντίστοιχα.  Τα αποτελέσματα 

(Εικόνα 3.19α, β, γ, δ) συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα πειραματικά για εκτροφή με την τεχνολογία 

του ψευδοπράσινου νερού. 
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Εικόνα 3.19 Μεταβολή ολικού μήκους ιχθυονύμφης στο χρόνο σε συνθήκες εκτροφής με την 

τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού και διάρκεια φωτοφάσης 24 (α), 18 (β), 12 (γ) και 8 (δ) ωρών.  

Πρόβλεψη του ατομικού μοντέλου (-) και πειραματικές τιμές ( ).  (Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 
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Η σχετική διαφορά (%) στην τιμή του ολικού μήκους για διάρκεια εκτροφής 20 ημέρες, 

κυμαίνεται μεταξύ 1 και 7%.  Με εξαίρεση τα αυτότροφα στάδια και την περίοδο μεταξύ της 7ης 

και 10ης ημέρας όπου οι διαφορές είναι σχετικά υψηλές (μεταξύ 6 και 174%), οι προβλέψεις του 

μοντέλου για το ολικό μήκος είναι πολύ καλές.  Για εκτροφή με διάρκεια φωτεινής φάσης 24 ώρες, 

η προβλεπόμενη ανάπτυξη σε 20 ημέρες είναι 6,75 mm και η αντίστοιχη πειραματική τιμή από 6,30 

έως7,10 mm (1% διαφορά).  Για εκτροφή με 18 ώρες φωτοφάση η προβλεπόμενη τιμή για το ολικό 

μήκος σε 20 ημέρες εκτροφής είναι 6,8 mm διαφέροντας 7% από την πειραματική τιμή που ήταν 

7,3 mm.  Αντίστοιχα για εκτροφή με διάρκεια φωτεινής φάσης 12 ώρες η ανάπτυξη που προβλέπει 

το μοντέλο σε 20 ημέρες εκτροφής είναι 6,23 mm και η αντίστοιχη πειραματική τιμή 6,04 mm 

διαφέροντας κατά 3%.  Τέλος για εκτροφή με φωτοφάση 8 ωρών η προβλεπόμενη ανάπτυξη (4,99 

mm) και η πειραματική τιμή του ολικού μήκους (5,02 mm) μετά από 20 ημέρες δεν παρουσιάζουν 

διαφορά. 

 

 

 

3.1.2.2.2 Πρόβλεψη ατομικής κατανάλωσης ιχθυονυμφών. 

 

Η ατομική ημερήσια κατανάλωση, για όλες τις συνθήκες όσον αφορά τη διάρκεια της 

φωτεινής φάσης, καθορίστηκε από το χρόνο πέψης και όχι από το χρόνο για εύρεση της τροφής.  Η 

χρονική μεταβολή της ατομικής κατανάλωσης (Εικόνα 3.20α, β, γ, δ) παρουσιάζει διαφορές από 

την πειραματικά υπολογιζόμενη.  Οι σχετικές διαφορές (μεγαλύτερες από 100%) είναι περισσότερο 

σημαντικές κατά τις πρώτες 5 ημέρες της εκτροφής για όλες τις συνθήκες που εξετάστηκαν.  Στη 

συνέχεια οι σχετικές διαφορές μειώνονται σε τιμές γύρω από το 30% την περίοδο μεταξύ 9ης και 

14ης ημέρας, εκτός από τα άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με φωτοφάση 12 ώρες 

που παρουσίασαν διαφορά 70%.  Την επόμενη περίοδο από τη 15η έως την 20η ημέρα μειώνονται 

ακόμα περισσότερο σε τιμές που κυμαίνονται γύρω από 20% περίπου. 
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Εικόνα 3.20 Μεταβολή της ημερήσιας ατομικής κατανάλωσης (άνθρακα) στο χρόνο για 

ιχθυονύμφες σε συνθήκες εκτροφής με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού και διάρκεια φωτοφάσης 

24 (α), 18 (β), 12 (γ) και 8 (δ) ωρών.  Πρόβλεψη του ατομικού μοντέλου (-) και πειραματικές τιμές 

( ).(Μέση τιμή και τυπική απόκλιση) 

 

Η σύγκριση της συνολικής κατανάλωσης σε 20 ημέρες εκτροφής (Πίνακας 3.8) έδειξε 

διαφορές (περίπου 42 %) μεταξύ της υπολογιζόμενης και της προβλεπόμενης από το μοντέλο.   

 

Πίνακας 3.8 Σύγκριση προβλεπόμενης και πειραματικής συνολικής κατανάλωσης ανά ιχθυονύμφη για 20 

ημέρες εκτροφής με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού 
Υπολογιζόμενη ολική

κατανάλωση (mg άνθρακα)*

Σχετική % 

διαφορά 

Διάρκεια 

φωτοφάσης (ώρες) 

Πρόβλεψη ολικής

κατανάλωσης (mg άνθρακα)

8 1,48 1,06±0,37 39 

12 3,03 2,09±0,09 45 

18 4,19 2,88±0,85 45 

24 4,49 3,23±0,38 39 

*Μέση τιμή και τυπική απόκλιση 

 

Οι σχετικές διαφορές είναι μεγαλύτερες κατά την πρώτη μισή περίοδο της εκτροφής για 

όλες τις συνθήκες.  Για εκτροφή με διάρκεια φωτεινής φάσης 8 ώρες, η σχετική διαφορά ήταν 39% 

και για εκτροφή σε 12 ώρες φωτοφάση 45%.  Η σχετική διαφορά στην πρόβλεψη του μοντέλου από 
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την υπολογιζόμενη κατανάλωση για εκτροφή με διάρκεια φωτεινής φάσης 18 και 24 ώρες είναι 45 

% και 39 % αντίστοιχα. 

 

3.1.2.2.3 Επιπλέον χαρακτηριστικά του μοντέλου  

 

Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή της ανάπτυξης των ιχθυονυμφών 

επιτρέπουν τη λύση των εξισώσεων και την πρόβλεψη στην ανάπτυξη για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 20 ημερών.  Η προβλεπόμενη ανάπτυξη (Εικόνα 3.21) συγκρίθηκε με 

αποτελέσματα διαθέσιμα από πειράματα εκτροφής που είχαν πραγματοποιηθεί στο εντατικό 

εκκολαπτήριο του ΙΘΑΒΙΚ με τη μέθοδο του ψευδοπράσινου νερού και με διάρκεια φωτεινής 

φάσης 24 ώρες (24Π).   

Η ανάπτυξη που προβλέπει το μοντέλο μέχρι και την 30η ημέρα εκτροφής είναι 

ικανοποιητική και η διαφορά με την παρατηρούμενη ανάπτυξη κυμαίνεται από 1% έως 12%.  Στη 

συνέχεια οι τιμές αποκλίνουν καθώς η προβλεπόμενη ανάπτυξη παρουσιάζει μικρότερη αύξηση 

από την παρατηρούμενη. 
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Εικόνα 3.21 Μεταβολή του ολικού μήκους στο χρόνο για ιχθυονύμφες σε συνθήκες εκτροφής με 

την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού και διάρκεια φωτοφάσης 24 ωρών.  Πρόβλεψη του ατομικού 

μοντέλου (24Μ) και πειραματικές τιμές (24Π). 

 

Η λύση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (Εικόνα 3.22) δείχνει ότι η κατά μήκος 

αύξηση του ατόμου δεν μπορεί να υποστηριχτεί με τις συγκεκριμένες συνθήκες εκτροφής.   
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Εικόνα 3.22 Πρόβλεψη μακροχρόνιας μεταβολής του ολικού μήκους στο χρόνο. 

 

Μετά από 150 ημέρες εκτροφής το άτομο φτάνει σε ολικό μήκος 35 mm και η αύξηση του 

σταματά καθώς ο άνθρακας που αφομοιώνεται από το συγκεκριμένο τύπο τροφής δεν μπορεί να 

καλύψει και το κόστος συντήρησης και την ανάπτυξη. 

Αναφορικά με τη μεταβολή των λεκιθικών αποθεμάτων (Εικόνα 3.23), όπως είχε 

προβλεφθεί και στη λύση, μειώνονται εκθετικά και διατηρούνται μέχρι την 9η με 10η ημέρα μετά 

την εκκόλαψη. 
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Εικόνα 3.23 Μεταβολή των λεκιθικών αποθεμάτων (άνθρακα) στο χρόνο. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυναμική του άνθρακα σε αποθηκευτικούς ιστούς (Εικόνα 

3.24) Ενώ μέχρι την 7η ημέρα περίπου δεν παρουσιάζει διακυμάνσεις στη συνέχεια ακολουθεί μία 

γενικά αυξητική πορεία αλλά με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες εκτροφής. 
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Εικόνα 3.24 Μεταβολή της ποσότητας (mg) άνθρακα σε αποθηκευτικούς ιστούς στο χρόνο 

(ημέρες) για διάφορες συνθήκες όσον αφορά τη διάρκεια της φωτεινής φάσης. 

 

Σε συνθήκες φωτοφάσης 8 ωρών οι μικρές διακυμάνσεις οφείλονται στην κατανάλωση 

αποθηκευμένου άνθρακα για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης κατά τη διάρκεια που το άτομο 

δεν καταναλώνει τροφή (σκοτεινή φάση).  Οι διακυμάνσεις είναι περισσότερο έντονες για το άτομο 

που η εκτροφή του πραγματοποιείται με διάρκεια φωτεινής φάσης 12 ωρών, καθώς λόγω της 

ανάπτυξής του σε μήκος, αυξάνεται ανάλογα και το κόστος συντήρησης ιδιαίτερα μετά τη 15η 

ημέρα της εκτροφής.  Για τα άτομα που εκτρέφονται σε φωτοφάση 18 και 24 ωρών οι διακυμάνσεις 

είναι εντονότερες καθώς τα άτομα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάπτυξη και κατά συνέπεια 

μεγαλύτερες απαιτήσεις συντήρησης.  Ιδιαίτερα μετά τη 15η ημέρα της εκτροφής, για το άτομο σε 

24 ώρες φωτοφάση, ο άνθρακας σε αποθηκευτικούς ιστούς παρουσιάζει μεγάλη μείωση καθώς το 

άτομο είναι σε διαρκή κίνηση και επομένως το κόστος συντήρησης είναι μεγαλύτερο.  Η 

αποκατάσταση του «αποθηκευμένου» άνθρακα στην προηγούμενη μέγιστη τιμή του, σύμφωνα με 

τη συνθήκη που επιβλήθηκε στον τρόπο κατανομής της ενέργειας (§3.1.2.1.1.5), δεν επιτρέπει τη 

γρήγορη και συνεχή ανάπτυξη του ατόμου.  Αυτή είναι και η αιτία που το ολικό μήκος μετά από 20 

ημέρες εκτροφής είναι ελαφρώς μικρότερο από αυτό που υπολογίζεται για το άτομο που 

εκτρέφεται σε 18 ώρες φωτοφάση. 
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3.1.2.2.4 Ευαισθησία του μοντέλου στην αλλαγή παραμέτρων 

 

Το μοντέλο που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει 24 παραμέτρους οι περισσότερες από τις 

οποίες (23) εκτιμήθηκαν με βάση πειραματικά αποτελέσματα που αφορούν το συγκεκριμένο είδος 

ψαριού.  Για την εξέταση τόσο της γενικότητας του μοντέλου όσο και της εγκυρότητας των 

παραμέτρων για τις οποίες δεν υπάρχουν πειραματικά στοιχεία, μελετήθηκαν οι αλλαγές στην 

προβλεπόμενη ανάπτυξη λόγω διαφορετικής τιμής σε κάποιες από τις παραμέτρους.  Στον Πίνακα 

3.9 παρουσιάζονται οι διαφορές στην ανάπτυξη για αλλαγές κατά ±25% στις παρακάτω 

παραμέτρους: 

 στο συντελεστή κατανομής άνθρακα (α),  

 στην ικανότητα αφομοίωσης τροφής (e1, e2, e3),  

 στον ωριαίο ρυθμό συντήρησης κατά τη θήρευση (b1),  

Μελετήθηκε επίσης η επίδραση από αλλαγές στη συγκέντρωση ζωοπλαγκτού (cp,n) κατά 2 

και 3 τάξεις μεγέθους. 

 

Πίνακας 3.9 Προβλεπόμενη ανάπτυξη ατόμου ανάλογα με τις τιμές των παραμέτρων 

Παράμετρος Λ0 Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Λ5 Λ6 Λ7

α 1,00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
0,68 

e1 0,15 0,15 0,15 
± 0,38 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

e2 0,19 0,19 0,19 0,19 
± 0,05 

0,19 0,19 0,19 0,19 

e3 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
± 0,06 

0,22 0,22 0,22 

b1 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 
± 0,0011 

0,0045 0,0045 

cp,n 6x10-3 6x10-3 6x10-3 6x10-3 6x10-3 6x10-3 6x10-5 

6x10-1
6x10-6

         
Ολικό μήκος 

(mm) 
36,5 36,7 

35,4 
36,5 
36,5 

36,6 
36,3 

48,6 
24,5 

27,8 
53,3 

36,5 
36,5 

21,9 
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Οι λύσεις που παρουσιάζονται (Λi, i=0 – 7) αναφέρονται σε συνθήκες με σταθερή 

συγκέντρωση φαγητού, φωτοφάση 24 ωρών και για περίοδο 200 ημερών.  H λύση (Λ0) με τιμές 

των σταθερών όπως αυτές που αναφέρθηκαν στον Πίνακα 3.7, προβλέπει ολικό μήκος 36,5 mm.  

Αλλαγή στο συντελεστή κατανομής άνθρακα μεταξύ βασικών ιστών και αποθήκευσης, δεν 

επηρεάζει σημαντικά την τελική τιμή του μήκους.  Συγκεκριμένα, για τιμές 1 (μέγιστη τιμή) και 

0,675 το τελικό μήκος είναι (Λ1) 35,4 και 36,7 mm πολύ κοντά στην αρχική λύση (3 και 0,5% 

διαφορά).  Η ίδια παρατήρηση αφορά και στην αλλαγή των μεταβλητών που αφορούν στην 

ικανότητα αφομοίωσης τροφής κατά τα στάδια που το άτομο καταναλώνει είτε τροχόζωα (e1) είτε 

μικτή δίαιτα από τροχόζωα και ναυπλίους Artemia (e2).  Με αλλαγή κατά ±25% στην παράμετρο 

e1, η λύση (Λ2) δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή.  Αντίστοιχη αλλαγή στην e2 προκαλεί αλλαγές στο 

τελικό μήκος (Λ3) κατά 0,3%.  Αντίθετα, αλλαγή στην ικανότητα αφομοίωσης των ατόμων για 

ναυπλίους Artemia (e3) οδηγεί σε τελικό μήκος (Λ4) κατά 33% διαφορετικό από την αρχική λύση.  

Σημαντική διαφορά στο προβλεπόμενο τελικό μήκος του ατόμου προκύπτει και από αλλαγή στην 

παράμετρο που καθορίζει το ρυθμό κατανάλωσης άνθρακα για συντήρηση.  Διαφοροποιώντας κατά 

±25% την τιμή της b1, η αλλαγή στο τελικό μήκος (Λ5) είναι 23% και 46%.  Τέλος αναφορικά με 

τη συγκέντρωση τροφής στο περιβάλλον του ατόμου, αλλαγές δύο τάξεων μεγέθους δεν 

διαφοροποιούν την πρόβλεψη για το τελικό μήκος (Λ6).  Αντίθετα μείωση της συγκέντρωσης 

τροφής κατά τρεις τάξεις μεγέθους (Λ7) έχει σαν αποτέλεσμα μείωση του τελικού μήκους κατά 

40%.   

Η τελευταία περίπτωση είναι και η μόνη κατά την οποία ο ρυθμός που το άτομο 

καταναλώνει τροφή περιορίζεται από το χρόνο για την εύρεση και την επίθεση σε αυτή και όχι από 

το χρόνο πέψης που καθορίζει την κατανάλωση σε όλες τι άλλες περιπτώσεις. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το μοντέλο παρουσιάζει ευαισθησία στο ρυθμό 

κατανάλωσης άνθρακα για συντήρηση μιας και επηρεάζει τη διαθέσιμη ποσότητα για ανάπτυξη.  Η 

τιμή που χρησιμοποιήθηκε  για την αρχική λύση επιλέχτηκε με τρόπο ώστε οι λύσεις του μοντέλου 

να προσεγγίζουν τις πειραματικά παρατηρούμενες τιμές. Οι λύσεις διαφοροποιούνται, επίσης, 

σημαντικά με αλλαγή στην ικανότητα αφομοίωση τροφής των ατόμων καθώς η μεταβλητή αυτή 

καθορίζει τη συνολική ποσότητα άνθρακα που είναι διαθέσιμή στο άτομο.   

Η μικρή ευαισθησία των λύσεων σε αλλαγές του συντελεστή κατανομής του άνθρακα (α) 

αποτελεί θετικό χαρακτηριστικό του μοντέλου καθώς η τιμή του είναι υποθετική. 

 

 



3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ   58

3.1.2.3 Συζήτηση 

 

Το μοντέλο που παρουσιάστηκε, αναπτύχθηκε με βάση απλοποιημένες υποθέσεις και, σε 

περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία, αναπτύχθηκαν προσεγγιστικές μορφές των 

εμπλεκόμενων βιολογικών μηχανισμών.  Το μοντέλο προβλέπει σε σημαντικό βαθμό τόσο την 

ανάπτυξη όσο και την κατανάλωση τροφής ατόμων τσιπούρας στα αρχικά στάδια.  Τα επιπλέον 

χαρακτηριστικά του ενισχύουν τη γενικότητα των προσεγγίσεων κάνοντας δυνατή την εφαρμογή 

του και σε άλλα είδη. 

Οι διαφορές που παρουσιάζονται στην προβλεπόμενη ανάπτυξη των ιχθυονυμφών, αν και 

μικρές, οφείλονται στη μη επαρκή περιγραφή των αυτότροφων σταδίων και κυρίως των πρώτων 

ημερών εξωγενούς θρέψης.   

Η υπόθεση για πλήρη αφομοίωση των ενδογενών τροφικών αποθεμάτων, κατά τα 

αυτότροφα στάδια, βάσει της οποίας λύθηκαν οι εξισώσεις πιθανώς να μην είναι ακριβής.  Για 

άλλα είδη όπως το H. hippoglossus, (Roennestad, et al., 1993) έχει δειχθεί ότι η ικανότητα 

αφομοίωσης από 80% περίπου αμέσως μετά την εκκόλαψη μειώνεται με την ανάπτυξη του ατόμου 

σε 65% την περίοδο της πρώτης εξωγενούς θρέψης. 

Όπως φαίνεται, από τη χρονική μεταβολή τόσο του ολικού μήκους όσο και της 

κατανάλωσης, σημαντικές αποκλίσεις παρατηρούνται μεταξύ της 5ης και 10ης ημέρας, περίοδο 

που τα άτομα προσαρμόζονται στην εξωγενή θρέψη.  Οι ιχθυονύμφες, όπως αναφέρθηκε και στο 

πρώτο μέρος αυτής της εργασίας, παρουσιάζουν μία μεταβολή στην ικανότητά τους να 

αφομοιώνουν τροφή που εξαρτάται τόσο από το μέγεθος (ηλικία) όσο και από τον τύπο της τροφής.  

Έτσι η προσέγγιση για σταθερή ικανότητα αφομοίωσης ανάλογα με τον τύπο της τροφής δεν είναι 

ικανοποιητική για να περιγραφούν με ακρίβεια τα στάδια αυτά.  Το μοντέλο επίσης δεν περιγράφει 

καταστάσεις εκτροφής απουσία φυτοπλαγκτού.  Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος αυτής της 

μελέτης, ο ακριβής τρόπος δράσης του φυτοπλαγκτού δεν είναι γνωστός ενώ υπάρχουν ενδείξεις 

για την εμπλοκή του σε μία σειρά από διαδικασίες που αφορούν στην ανάπτυξη του ατόμου.  

Επιπλέον, οι προσεγγίσεις για τον τρόπο δράσης του που χρησιμοποιήθηκαν στην περιγραφή του 

πληθυσμιακού μοντέλου δεν ήταν ακριβείς.  Ως αποτέλεσμα, η αναλυτική περιγραφή της δράσης 

του από ένα μαθηματικό μοντέλο δεν είναι απλή και απαιτεί περισσότερα πειραματικά δεδομένα.  

Πρέπει επομένως να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. 
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Οι μηχανισμοί που περιγράφουν τη μεταβολή του ατόμου κατά τα πρώτα αναπτυξιακά 

στάδια είναι περισσότερο περίπλοκοι από αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη 

προσέγγιση.  Οι πραγματοποιούμενες αλλαγές την περίοδο αυτή (σχηματισμός και ανάπτυξη 

οργάνων) επηρεάζουν τις διατροφικές απαιτήσεις των ατόμων και διαφοροποιούν την ικανότητα 

των βιοχημικών μηχανισμών που εμπλέκονται στη χρησιμοποίηση της τροφής (Dabrowski, 1986).   

Το μοντέλο όμως παρουσιάζει ενδιαφέροντα αποτελέσματα αναφορικά με την τελική 

ανάπτυξη των ατόμων στις διάφορες συνθήκες εκτροφής όπως και με την ανάπτυξη για μεγαλύτερα 

χρονικά διαστήματα.  Η συγκρίσιμη ανάπτυξη μέχρι την 30η ημέρα εκτροφής και η ακόλουθη 

απόκλιση της λύσης από τις πειραματικές τιμές συμπίπτουν χρονικά με την περίοδο αλλαγής 

δίαιτας σε συνθήκες εκτροφής, ώστε να υποστηριχτεί καλύτερα η ανάπτυξη των ατόμων.  Η 

δυνατότητα για μακροχρόνιες προβλέψεις οι οποίες βασίζονται σε πληροφορίες από μικρής 

χρονικής κλίμακας μελέτες είναι σημαντική, καθώς δείχνει ότι η παραπάνω διαδικασία είναι εφικτή 

(Gurney, et al., 1990).  Επιπλέον, αποδεικνύει ότι το μοντέλο έχει καλά χαρακτηριστικά. 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το αποτέλεσμα των λύσεων ως προς την ανάπτυξη 

ατόμων που η εκτροφή τους πραγματοποιείται με φωτοφάση 18 και 24 ωρών.  Το αποτέλεσμα 

αυτό, ελαφρά υπεροχή σε συνθήκες 18 ωρών, που επιβεβαιώνεται και από το πείραμα, δείχνει ότι ο 

μηχανισμός κατανομής του άνθρακα σε βασικούς και αποθηκευτικούς ιστούς προσεγγίζει την 

πραγματικότητα.   

Η εκτίμηση της κατανάλωσης των ιχθυονυμφών στην προσέγγιση που πραγματοποιήθηκε 

περιλαμβάνει υποθέσεις που ήταν εκ των προτέρων γνωστό ότι δεν είναι ακριβείς.  Η κατανάλωση 

στα αρχικά στάδια θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και στοιχεία της συμπεριφοράς των ατόμων 

(Kentouri and Divanach, 1982) λαμβάνοντας υπόψη επίσης την πιθανότητα αποτυχίας της 

προσπάθειας ή απόρριψης ενός θηράματος από το άτομο τσιπούρας η οποία είναι σημαντική.  

Όπως έχει παρατηρηθεί σε άλλα είδη, η πιθανότητα επιτυχημένης επίθεσης διαφέρει ανάλογα με το 

αναπτυξιακό στάδιο, και από 6-40% τις πρώτες ημέρες θήρευσης φτάνει σε 90-100% σε πιο ώριμα 

στάδια (Hunter, 1980).  Μία περισσότερο αναλυτική μελέτη που θα συμπεριλάμβανε τα παραπάνω 

στοιχεία συμπεριφοράς καθώς και την κίνηση των θηραμάτων (Gerritsen and Strickler, 1977- 

Gerritsen, 1984- Mittelbach and Osenberg, 1994), είναι πιθανό να διαφοροποιούσε τα 

αποτελέσματα.   

Στις λύσεις που παρουσιάστηκαν, ο ρυθμός κατανάλωσης τροφής καθορίστηκε από το 

χρόνο πέψης της.  Μία προσέγγιση που θα συμπεριλάμβανε τα παραπάνω στοιχεία πιθανώς να 

καθόριζε το ρυθμό κατανάλωσης από το χρόνο εύρεσης και επίθεσης στην τροφή.   
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Επιπλέον, ο μηχανισμός πέψης που περιγράφηκε, ιδιαίτερα την περίοδο που η τροφή 

αποτελείται από δύο τύπους θηραμάτων (ανεξάρτητη πέψη για κάθε θήραμα), δεν είναι ακριβής.  

Μία περιγραφή που θα βασίζεται στη διάκριση της τροφής σε λίπη, πρωτεΐνες και υδατάνθρακες 

(Hallam, et al., 1990- Lika, 1996) θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερο ακριβή αποτελέσματα. 

Η ικανότητα αφομοίωσης τροφής των ατόμων, επίσης, θα πρέπει να συνδεθεί με το αναπτυξιακό 

τους στάδιο καθώς οι μηχανισμοί πέψης δεν είναι στατικοί αλλά μεταβάλλονται (Sarasquete, et al., 

1993).  Παρά το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία για τις απαιτήσεις σε λίπη πρωτεΐνες 

και υδατάνθρακες, στα πρώιμα στάδια των ψαριών (Roennestadt, et al., 1994; Finn, et al., 1995), οι 

μηχανισμοί που εμπλέκονται στη χρήση και στη μετατροπή τους οδηγούν σε διαφορετική 

προσέγγιση (βιοχημικά μοντέλα σε κυτταρικό επίπεδο).  Τα μοντέλα αυτά απαιτούν την εισαγωγή 

περισσότερων παραμέτρων που δεν είναι εύκολα προσδιορίσιμες και που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης.   

Στο μοντέλο που αναπτύχθηκε δεν συμπεριλαμβάνεται η θερμοκρασία στις παραμέτρους 

του.  Η θερμοκρασία επηρεάζει όλους τους φυσιολογικούς ρυθμούς σε ένα άτομο (Κοοijman, 

1993).  Ο τρόπος που η θερμοκρασία συμπεριλαμβάνεται ως παράμετρος στη χρονική μεταβολή 

ενός βιολογικού συστήματος στηρίζεται είτε σε πειραματικές μετρήσεις και στατιστική ανάλυσή 

τους (γραμμική συσχέτιση) (Houde and Zastrow, 1993- Houde, 1996) είτε σε θεωρητικές 

προσεγγίσεις για τον τρόπο που επηρεάζει τη χρονική μεταβολή βιολογικών διεργασιών 

(Kooijman, 1993).  Στην παρούσα μελέτη λόγω της εξέλιξης του συστήματος σε σταθερή 

θερμοκρασία δεν απαιτήθηκε να συμπεριληφθεί στις εξισώσεις που το περιγράφουν. 

Το μοντέλο που παρουσιάστηκε για ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στα πλαίσια 

περαιτέρω μελέτης, στην ανάπτυξη ενός νέου για πληθυσμούς. 
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3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
 
3.2.1 «Ασαφή» σύνολα – «Ασαφής» λογική 

 
Η θεμελίωση της θεωρίας των ασαφών (Fuzzy) συνόλων ξεκίνησε από τον Zadeh (1965) ο οποίος 
διεύρυνε την κλασσική έννοια των ορίων ενός συνόλου εισάγοντας το βαθμό συμμετοχής ενός 
μέλους σε ένα σύνολο (Klir, et al., 1997).  Ο μαθηματικός ορισμός είναι ο ακόλουθος (Zadeh, 
1965): 

Ένα ασαφές υποσύνολο ενός συνόλου Χ ορίζεται να είναι η συνάρτηση μ με τιμές στο 
διάστημα [0,1] και για κάθε στοιχείο x του X, η τιμή μ(x) είναι ο βαθμός συμμετοχής του x στο 
ασαφές υποσύνολο μ.   

Η συνάρτηση μ ορίζεται κατά αντιστοιχία με τη χαρακτηριστική συνάρτηση των 
κλασσικών συνόλων, όπου ένα υποσύνολο Α του συνόλου Χ αναπαρίσταται από τη συνάρτηση 
συμμετοχής (membership function) μA που παίρνει την τιμή 1 για κάθε στοιχείο του υποσυνόλου 
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση (Bezdek, 1987). 

Η αναγκαιότητα της προσέγγισης αυτής και του ορισμού των ασαφών υποσυνόλων 
προέκυψε από την αδυναμία της κλασσικής θεωρίας συνόλων να περιγράψει ρεαλιστικά διάφορες 
περιπτώσεις.  Το παράδειγμα του υποσυνόλου των «νέων» ανθρώπων ενός πληθυσμού αποτελεί 
χαρακτηριστική περίπτωση.  Για τον προσδιορισμό των μελών του υποσυνόλου των «νέων» είναι 
απαραίτητος ο ορισμός των ηλικιακών ορίων για τα οποία τα άτομα ενός πληθυσμού αποτελούν 
μέλη του.  Αν για το κάτω όριο ο ορισμός είναι απλός και, τα μέλη του συνόλου πρέπει να έχουν 
ηλικία μεγαλύτερη από μηδέν, δεν συμβαίνει το ίδιο και για το πάνω όριο.  Αν θεωρηθούν ως πάνω 
όριο τα 20 έτη, τότε προκύπτει το ερώτημα γιατί ένα άτομο ηλικίας 20 ετών και μίας ημέρας δεν 
είναι πια μέλος του συνόλου των «νέων».   

Το πρόβλημα αυτό, που είναι ανεξάρτητο της τιμής του ορίου, οφείλεται στη διτιμία της 
χαρακτηριστικής συνάρτησης (μέλος, όχι-μέλος) που σύμφωνα με την κλασσική θεωρία 
προσδιορίζει τα στοιχεία ή όχι ενός συνόλου (Kosko, 1997a).  Μία περισσότερο φυσική επιλογή θα 
επέτρεπε τον προσδιορισμό του μέλους με μη απόλυτο τρόπο αλλά περισσότερο ευέλικτα 
χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «το άτομο ανήκει κατά πολύ στο σύνολο των νέων» ή «το άτομο 
δεν ανήκει σχεδόν καθόλου στο σύνολο των νέων».  Η μαθηματική έκφραση των παραπάνω 
προτάσεων δίνεται από τον ορισμό της χαρακτηριστικής συνάρτησης του υποσυνόλου (Εικόνα 
3.25) όπου η δίτιμη μορφή αντικαθίσταται από μία πλειότιμη.   

0
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20     25     30 Ηλικία 

Εικόνα 3.25 Χαρακτηριστική συνάρτηση (μΒ) του συνόλου των «νέων»  
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— Κλασσική θεωρία, — Ασαφής θεωρία 
Με βάση τον ορισμό αυτό, τα άτομα με ηλικία μεταξύ 20 και 30 ετών ανήκουν κατά ένα 

βαθμό στο σύνολο των «νέων» (ένα άτομο 25 χρονών ανήκει κατά 0,5 στο υποσύνολο των νέων).   
Η ασαφής λογική (Kruse, et al., 1994- Driankov, et al., 1993), βασισμένη στη θεωρία των 

ασαφών συνόλων, επιτρέπει τη μαθηματική περιγραφή και την επεξεργασία από υπολογιστές 
εννοιών όπως «περισσότερο», «μικρότερο», «πολύ», κλπ.  Οι μεταβλητές που ορίζονται με τη 
χρήση τέτοιων εννοιών ονομάζονται γλωσσικές μεταβλητές (linguistic variables).  Η εφαρμογή της 
ασαφούς λογικής ιδιαίτερα στον έλεγχο διαδικασιών και συστημάτων έδωσε τη δυνατότητα για 
βιομηχανικές εφαρμογές και παραγωγή προϊόντων (Kosko, 1997b). 

Οι κλασσικοί ελεγκτές βασίζουν τη λειτουργία τους σε μοντέλα, που περιγράφουν το προς 
έλεγχο σύστημα από τη λύση ενός συστήματος διαφορικών εξισώσεων.  Αντίθετα, οι ασαφείς 
ελεγκτές (Fuzzy controllers) μπορούν να χρησιμοποιούν την υπάρχουσα γνώση για το σύστημα 
ακόμα και αν δεν είναι πλήρης ή καλά ορισμένη με μαθηματικό τρόπο.  Η γνώση αυτή εκφράζεται 
με χρήση των ασαφών συνόλων χρησιμοποιώντας το θεώρημα της ασαφούς προσέγγισης, (Fuzzy 
Approximation Theorem, Kosko B., 1992) σύμφωνα με το οποίο, κάθε σύστημα μπορεί να 
περιγραφεί ως ασαφές σύστημα.   

Μία απλοποιημένη γραφική αναπαράσταση του θεωρήματος παρουσιάζεται στην Εικόνα 
3.26 Αν η εξέλιξη ενός συστήματος περιγράφεται με μία καμπύλη της μορφής y=F(x) τότε, 
σύμφωνα με το θεώρημα, μπορεί να προσεγγιστεί τμηματικά από ένα σύνολο λογικών κανόνων (R) 
της μορφής: 

Ri: αν x = Αi, τότε y = Βi, 
όπου Αi και Βi ασαφή υποσύνολα στο πεδίο ορισμού x- και y– αντίστοιχα.   
 

y

x

B2
B1

   A1         

R2
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Εικόνα 3.26 Γραφική αναπαράσταση του Θεωρήματος της Ασαφούς Προσέγγισης. 
Απλοποιημένη εικόνα από τον Kosko, 1997a. 

 
Οι λογικοί κανόνες [«αν» – «τότε»] (IF – THEN, rules) περιγράφουν τη γνώση που έχουμε 

για το σύστημα.  Όσο περισσότεροι είναι οι κανόνες τόσο καλύτερη είναι η γνώση μας.  Η μέθοδος 
αυτή για την περιγραφή μίας διαδικασίας ή ενός συστήματος, που μπορεί να θεωρηθεί ως 
προσέγγιση χωρίς μοντέλα, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περιπτώσεις που η ακριβής περιγραφή 
δεν είναι εφικτή. 

 
3.2.2 Προσομοίωση της διαδικασίας εκτροφής με χρήση ασαφών συνόλων 
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Η διαδικασία εκτροφής και ιδιαίτερα των πρώτων αναπτυξιακών σταδίων, όπως 
αναφέρθηκε, πραγματοποιείται με την εφαρμογή διάφορων τεχνολογιών.  Ανεξάρτητα από τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν κοινό πρόβλημα είναι η δυσκολία 
πρόβλεψης των απαιτήσεων των ιχθυονυμφών σε ζωοπλαγκτονικούς οργανισμούς, η ικανοποίηση 
των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη βέλτιστης ανάπτυξης (Divanach κ.α., 1997, 
παρούσα μελέτη). 

Όπως φάνηκε και από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος αυτής της 
μελέτης, οι τροφικές απαιτήσεις των ιχθυονυμφών διαφοροποιούνται με το μέγεθος και 
επηρεάζονται από παραμέτρους όπως η εφαρμοζόμενη τεχνολογία εκτροφής, η ποιότητα της 
τροφής και η γενικότερη κατάσταση των ατόμων.  Επιπλέον, όπως προέκυψε και από την ανάπτυξη 
των μοντέλων ενεργειακής ροής που παρουσιάστηκαν, ο μεγάλος αριθμός παραμέτρων που 
επηρεάζουν τη διαδικασία εκτροφής κάνουν πολύ δύσκολη την ακριβή περιγραφή και την ακριβή 
πρόβλεψη της ημερήσιας εξέλιξής της. 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η επιτυχημένη εκτροφή των αρχικών σταδίων σε 
βιομηχανική κλίμακα απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό που παρακολουθεί συνεχώς τη 
διαθεσιμότητα των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών στις δεξαμενές εκτροφής ώστε να την 
προσαρμόζει στις απαιτήσεις των ιχθυονυμφών.  Για την ελάττωση της απαιτούμενης 
ανθρωποδύναμης, και κατά συνέπεια του κόστους παραγωγής, αναπτύχθηκαν πρόσφατα 
(Παπανδρουλάκης, κ.α., 1998) συστήματα ταΐσματος βασισμένα σε χρήση υπολογιστών.  Τα 
συστήματα όμως αυτά, καθώς βασίζονται σε ημερήσιους πίνακες ταϊσμάτων, δεν μπορούν να 
ακολουθήσουν την εξέλιξη και τις διακυμάνσεις των τροφικών απαιτήσεων των εκτρεφομένων 
πληθυσμών.  Είναι επομένως απαραίτητη η ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων, που θα 
προσαρμόζουν τις προγραμματισμένες για χορήγηση ποσότητες τροφής στις διαφοροποιούμενες 
ανάγκες των ατόμων.  Τέτοια εργαλεία, ελεγκτές, λειτουργούν βασισμένα σε μία προσομοίωση της 
διαδικασίας ως συνάρτηση ενός συνόλου μεταβλητών.  Η προσομοίωση αυτή στοχεύει στον 
προσδιορισμό τόσο της τρέχουσας κατάστασης όσο και των ενεργειών που απαιτούνται για 
υλοποίηση, ώστε να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν την ελεγχόμενη διαδικασία στη βέλτιστη 
λειτουργία της. 

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, η εξέλιξη μίας εκτροφής δεν είναι εύκολο να περιγραφεί 
ακριβώς γιατί, η γνώση των εμπλεκόμενων μηχανισμών, η οποία προέρχεται από πειράματα σε 
εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα καθώς και από θεωρητικές μελέτες, δεν είναι πλήρης.  
Επιπλέον οι μεταβλητές που καθορίζουν την εξέλιξη της εκτροφής προέρχονται από τη βιολογία 
αλλά και από τη χημεία, τη φυσική και τη μηχανική.  Ακόμα, η διαθέσιμη ποσοτική πληροφορία, 
μετρούμενη ή υπολογιζόμενη, παρουσιάζει αβεβαιότητα που συνδέεται με τη μεθοδολογία 
μέτρησης.  Στην πράξη, η επιτυχία μίας εκτροφής εξαρτάται από την ικανότητα και την εμπειρία 
του εκτελεστή να αντιλαμβάνεται από μία σειρά μακροσκοπικές παρατηρήσεις την εξέλιξη του 
συστήματος και την ανάλογη προσαρμογή των ενεργειών του.  Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, 
οδηγούν στην ασαφή προσέγγιση της διαδικασίας (Ruggeri and Sassi, 1997) και στην ανάπτυξη 
ενός ελεγκτή ταΐσματος βασισμένου στην ασαφή λογική (Fuzzy Logic Controller). 
 
3.2.2.1 Ανάπτυξη του ελεγκτή (FLC) ταΐσματος 

 
Η διαδικασία ελέγχου βασίζεται στην αναγνώριση της τρέχουσας κατάστασης ενός συστήματος και 
στην υλοποίηση των κατάλληλων ενεργειών με στόχο την προσέγγιση μίας βέλτιστης λειτουργίας.  
Οι ενέργειες αυτές καθορίζονται από μία διαδικασία λογικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας μία βάση 
γνώσης (knowledge base) που αποτελείται από κανόνες της μορφής [«αν» – «τότε»].  Η λειτουργία 
του ελεγκτή απαιτεί την εισαγωγή (input) ενός αριθμού μεταβλητών που περιγράφουν τη 
διαδικασία.  Οι μεταβλητές παίρνουν τιμές από αντίστοιχα ασαφή σύνολα.  Με βάση τις 
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εισερχόμενες τιμές οι κανόνες ενεργοποιούνται παράλληλα και σε βαθμό ανάλογο με την τιμή 
εισόδου.  To αποτέλεσμα (output) του ελεγκτή προκύπτει από το άθροισμα των αποτελεσμάτων 
των κανόνων, ως ένα είδος μέσης σταθμισμένης τιμής.  Η αποκωδικοποίηση του αποτελέσματος 
(διαδικασία γνωστή ως άρση της ασάφειας - defuzzyfication) πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη 
περίπτωση με τη μέθοδο του «κέντρου βάρους» (Kruse, et al., 1994), τυπική για τέτοιου είδους 
συστήματα.   

Η ανάπτυξη του ελεγκτή πραγματοποιήθηκε με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού 
(fuzzyTECH®, Inform Software Corporation), ενώ για την εισαγωγή των τιμών και την εξαγωγή 
του αποτελέσματος αναπτύχθηκε ειδικό λογισμικό χρησιμοποιώντας Borland C++.  Η ανάπτυξη 
του ελεγκτή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο FLLL στο Linz της Αυστρίας. 

 
3.2.2.1.1 Περιγραφή της διαδικασίας 

 
Για την περιγραφή της διαδικασίας εκτροφής χρησιμοποιήθηκαν πέντε γλωσσικές μεταβλητές, ενώ 
οι κανόνες βασίστηκαν τόσο στα πειραματικά δεδομένα όσο και στη διαθέσιμη εμπειρία.  Οι 
μεταβλητές που επιλέχθηκαν περιγράφουν την ανάπτυξη των ατόμων, την επιβίωση, τη 
διαθεσιμότητα της τροφής, καθώς και τη χορηγούμενη ποσότητα τροφής.  Ως βέλτιστες τιμές των 
παραπάνω μεταβλητών επιλέχθηκαν αυτές που επιτυγχάνονται σε εκτροφή με την τεχνολογία του 
ψευδοπράσινου νερού με διάρκεια φωτοφάσης 24 ώρες.  Ο ελεγκτής σε ημερήσια βάση συγκρίνει 
τις τρέχουσες τιμές των μεταβλητών με τις αντίστοιχες βέλτιστες και αποφασίζει για την ποσότητα 
τροφής που θα χορηγηθεί.  Η χορηγούμενη ποσότητα είναι συνάρτηση της αντίστοιχης βέλτιστης 
τιμής.   

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 
 DL: διαφορά του ολικού μήκους.  Είναι μία ημερήσια μεταβλητή που ορίζεται ως η 

διαφορά της μέσης παρατηρούμενης τιμής για το ολικό μήκος των ατόμων από την αντίστοιχη 
βέλτιστη τιμή.  Υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

)(
)()(

tS
tLtL

DL
l

opt−
= ,         (Σχέση 3.44) 

όπου  είναι το μέσο ημερήσιο ολικό μήκος,  η αντίστοιχη βέλτιστη τιμή, και  η 
τυπική απόκλιση της αντίστοιχης βέλτιστης τιμής.  Η μεταβλητή μπορεί να πάρει επτά τιμές που 
περιγράφονται από τα ακόλουθα ασαφή σύνολα: «μηδέν» (Z), «θετικά μικρή» (PS), «θετικά 
μεσαία» (PM), «θετικά μεγάλη» (PB), «αρνητικά μικρή» (NS), «αρνητικά μεσαία» (NM) και 
«αρνητικά μεγάλη» (NB), (Εικόνα 3.27). 
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Εικόνα 3.27 Γραφική αναπαράσταση της μεταβλητής DL (-x άξονας αδιάστατος) 
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 DDL:  μεταβολή της διαφοράς του ολικού μήκους.  Η μεταβλητή παίρνει ημερήσιες 
τιμές που υπολογίζονται από τη σχέση: 

)(
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−− −
−
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il

iopti

il

iopti

tS
tLtL

tS
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DDL       (Σχέση 3.45) 

Η μεταβλητή αυτή θεωρήθηκε επίσης σημαντική για την περιγραφή της ανάπτυξης των 
ατόμων καθώς δείχνει την τάση μεταβολής του μήκους.  Όταν η τιμή της είναι αρνητική το ολικό 
μήκος μεταβάλλεται κατά τρόπο που αποκλίνει από τη βέλτιστη τιμή, ενώ αντίθετα όταν η τιμή της 
μεταβλητής είναι θετική συγκλίνει προς τη βέλτιστη.  Η μεταβλητή παίρνει τρεις τιμές από τα 
ασαφή σύνολα: «μηδέν» (Z), «θετικά μηδέν» (PZ), και «αρνητικά μηδέν» (NZ) (Εικόνα 3.28). 
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Εικόνα 3.28 Γραφική αναπαράσταση της μεταβλητής DDL (-x άξονας αδιάστατος) 
 

 DM:  αλλαγή στη θνησιμότητα.  Καθώς δεν υπάρχει ακριβής μεθοδολογία 
υπολογισμού της ημερήσιας θνησιμότητας η μεταβλητή δεν είναι ακριβής.  Η τιμή της 
υπολογίζεται από τη σχέση: 

)(
)()(%

tS
tMtM

DM
m

opt−
= ,        (Σχέση 3.46) 

όπου )  είναι το άθροισμα της καταμετρημένης θνησιμότητας μέχρι την αντίστοιχη ημέρα, ως 
ποσοστό του αρχικού πληθυσμού,  είναι η αντίστοιχη βέλτιστη μέση τιμή και,  η 
τυπική απόκλιση της βέλτιστης τιμής.  Παίρνει πέντε τιμές από τα αντίστοιχα ασαφή σύνολα: 
«μηδέν» (ZERO), «θετικά μεσαία» (POSMED), «θετικά μεγάλη» (POSBIG), «αρνητικά μεσαία» 
(NEGMED) και «αρνητικά μεγάλη» (NEGBIG), (Εικόνα 3.29).   
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Εικόνα 3.29 Γραφική αναπαράσταση της μεταβλητής DM (-x άξονας αδιάστατος)  
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 C:  διαθεσιμότητα τροφής στις δεξαμενές εκτροφής.  Ορίζεται σαν η τιμή της 

συγκέντρωσης των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών στις δεξαμενές εκτροφής πριν την πρώτη 
ημερήσια χορήγηση τροφής.  Παρέχει μία εικόνα της κατανάλωσης και δείχνει αν η ποσότητα 
τροφής που χορηγήθηκε την προηγούμενη ημέρα ήταν επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες των 
εκτρεφομένων ατόμων.  Παίρνει τρεις τιμές από τα ασαφή σύνολα: «χαμηλή» (LOW), «κανονική» 
(NORMAL) και «υψηλή» (HIGH) (Εικόνα 3.30).   
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Εικόνα 3.30 Γραφική αναπαράσταση της μεταβλητής C (Μονάδες στο x-άξονα άτομα ml-1)  
 

 DF:  διαφορά στη χορηγούμενη ποσότητα τροφής.  Πρόκειται για την ελεγχόμενη 
μεταβλητή που ορίζεται σαν η διαφορά της ποσότητας τροφής που θα πρέπει να χορηγηθεί και της 
μέσης χορηγούμενης την αντίστοιχη ημέρα κάτω από βέλτιστες συνθήκες.  Παίρνει επτά τιμές από 
τα αντίστοιχα ασαφή σύνολα: «μηδέν» (Z), «λίγο περισσότερο» (LM), «περισσότερο» (M), πολύ 
περισσότερο» (MM), «λίγο λιγότερο» (LL), «λιγότερο» (L) και «πολύ λιγότερο» (ML) (Εικόνα 
3.31).   
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Εικόνα 3.31 Γραφική αναπαράσταση της μεταβλητής DF (Μονάδες στο x-axis είναι η τυπική απόκλιση 
της βέλτιστης μέσης τιμής)  

 
Γραφικά η διαδικασία ελέγχου παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.32.  Οι τέσσερις μεταβλητές 

DL, DDL, DM, και C, που καθορίζουν την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος σε σχέση με τη 
βέλτιστη, αναλύονται χρησιμοποιώντας τους κανόνες που είναι διαθέσιμοι και προσδιορίζεται η 
ποσότητα τροφής που θα πρέπει να χορηγηθεί στον εκτρεφόμενο πληθυσμό. 
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Εικόνα 3.32 Γραφική αναπαράσταση της διαδικασίας ελέγχου 
 
Η βάση γνώσης αποτελείται από 316 κανόνες (Παράρτημα 1), τρεις από τους οποίους 

παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
 IF [C = NORMAL AND DDL = PΖ AND DL = PM AND DM = POSMED] 

THEN FOOD = LM; 
 IF [C = NORMAL AND DDL = PΖ AND DL = PM AND DM = POSBIG] 

THEN FOOD = M; 
 IF [C = NORMAL AND DDL = PΖ AND DL = PM AND DM = NEGMED] 

THEN FOOD = Z; 
 
Η λειτουργία του ελεγκτή είναι να φέρει το σύστημα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις 

βέλτιστες συνθήκες εξέλιξης του.  Επιπλέον, ο σχεδιασμός της «βάσης γνώσεων» επιτρέπει 
περισσότερο βελτιωμένη εξέλιξη ενός πληθυσμού, όσον αφορά στην ανάπτυξη και στην επιβίωση, 
αν συμβεί. 

 

3.2.2.2 Έλεγχος της λειτουργίας του Ελεγκτή (FLC) 
 

Με στόχο τον έλεγχο της λειτουργίας του, ο ελεγκτής (FLC) χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη 
της κατανάλωσης των πληθυσμών 24ΠA, 24ΠB και 24ΠC που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε 
με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού όπως παρουσιάστηκε στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής 
της μελέτης.  Τα αποτελέσματα δείχνουν την αναμενόμενη αύξηση της προτεινόμενης για 
χορήγηση ποσότητας τροφής κατά τη διάρκεια της εκτροφής.  Η προτεινόμενη ποσότητα (Εικόνα 
3.33α, β, γ) παρουσιάζει διαφορές από την πειραματική τιμή που κυμαίνονται από 50% περίπου τις 
πρώτες πέντε ημέρες, όταν οι προτεινόμενες ποσότητες ακολουθούν μία περισσότερο ομαλή 
αύξηση, έως 10% περίπου τις τελευταίες ημέρες της εκτροφής.  
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Εικόνα 3.33. Μεταβολή της χορηγούμενης τροφής (άνθρακα) στο χρόνο.  Πειραματικά αποτελέσματα 
(24Π) και προτεινόμενα από τον ελεγκτή (FLC). 

 

3.2.3 Συζήτηση 
 

Η γνώση των τροφικών απαιτήσεων των ιχθυονυμφών επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση της 
εκτροφής των πρώιμων σταδίων και παράλληλα επιτρέπει την εισαγωγή νέων μεθοδολογιών 
ταΐσματος. 

Η ανάπτυξη του ελεγκτή που παρουσιάστηκε προηγουμένως, επιτρέπει τη χρησιμοποίηση 
συστημάτων χορήγησης τροφής που βασίζονται σε υπολογιστές, ακολουθώντας την εξέλιξη του 
εκτρεφόμενου πληθυσμού και τις πιθανές διακυμάνσεις των πραγματικών απαιτήσεων των ατόμων 
σε σχέση με τις εκτιμούμενες τιμές.  Επιπλέον ο τρόπος ανάπτυξης του ελεγκτή επιτρέπει τη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκτροφής καθώς δεν υπάρχουν περιορισμοί ή ανώτατα όρια.  
Αυτό είναι εφικτό λόγω του τρόπου ορισμού των κανόνων ελέγχου.   

Ο ελεγκτής που αναπτύχθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην παρούσα του μορφή 
είτε ως μικροεπεξεργαστής σε συστήματα ταΐσματος για εκκολαπτήρια τα οποία βασίζονται στη 
χρήση υπολογιστών.  Η βάση των κανόνων ελέγχου μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με τη χρήση 
νευρωνικών κυκλωμάτων (Fuller, 1995), σύμφωνα με την «εμπειρία» που αποκτά το σύστημα κατά 
τη λειτουργία του.   

Η χρήση της ασαφούς λογικής στην ανάπτυξη του ελεγκτή είναι δικαιολογημένη για δύο 
κυρίως λόγους: α.  την έλλειψη ακριβούς γνώσεως των βιολογικών βάσεων της εκτροφής 
ιχθυονυμφών που θα επέτρεπε την καλύτερη εκτίμηση των τροφικών των απαιτήσεων και, β.  την 
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πολυπαραμετρικότητα του συστήματος εκτροφής που έχει ως αποτέλεσμα η λειτουργία του να 
εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του χειριστή. 

Σύμφωνα με τους Blockley, et al., (1983) η ασαφής λογική θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
συστήματα που παρουσιάζουν αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα, όπου η εφαρμογή άλλων μεθόδων 
δεν είναι εφικτή.  Ο συγκεκριμένος ελεγκτής, χρησιμοποιώντας την ασαφή λογική, προσπαθεί να 
προσομοιάσει τις πράξεις ενός εξειδικευμένου χειριστή του συστήματος.   

Για πολλά χρόνια, η ασαφής λογική αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και 
αμφισβητήσεων στην επιστημονική κοινότητα.  Την τελευταία δεκαετία όμως γνωρίζει σημαντική 
ανάπτυξη, με εφαρμογές στην περιγραφή οικολογικών συστημάτων (Bezdek, 1987- Μarsili and 
Cianchi, 1996), βιοτεχνολογικών διαδικασιών (Ruggeri and Sassi, 1997), καθώς και μια πλειάδα 
βιομηχανικών εφαρμογών όπως αναγνώριση εικόνας (Bauer, et al., 1996) και κυρίως σε θέματα 
ελέγχου διαδικασιών, συστημάτων και μηχανών με χρήση μικρο-υπολογιστών.  Σήμερα εταιρείες 
όπως η Hitachi, Mitsubishi, Sony, Volkswagen, κλπ έχουν παρουσιάσει στην αγορά προϊόντα τα 
οποία διαθέτουν μικροεπεξεργαστές που, χρησιμοποιώντας τη θεωρία ασαφών συνόλων, ελέγχουν 
και προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα στις συγκεκριμένες συνθήκες. 

Η εφαρμογή του ελεγκτή που παρουσιάστηκε σε βιομηχανική κλίμακα, επιτρέπει την 
αυτοματοποίηση μέρους της παραγωγικής διαδικασίας εκτροφής των αρχικών σταδίων όχι μόνο 
της τσιπούρας αλλά και άλλων ειδών, μετά από κατάλληλες προσαρμογές.  Σκοπός της ανάπτυξής 
και της εφαρμογής του είναι να βοηθήσει τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας στην προσπάθεια για 
αειφόρο ανάπτυξη. 
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H χρονική μεταβολή της κατανάλωσης και της ικανότητας αφομοίωσης της τροφής των 
ιχθυονυμφών τσιπούρας κατά τα πρώτα αναπτυξιακά τους στάδια μελετήθηκε, στα πλαίσια της 
παρούσας εργασίας με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.  

Η πρώτη προσέγγιση βασίστηκε στον πειραματικό προσδιορισμό του ρυθμού 
κατανάλωσης, και της μεταβολής του κατά την εκτροφή.  Επίσης, μελετήθηκαν κάποιοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση των ιχθυονυμφών διότι διαφοροποιούν τη 
διαθεσιμότητα της τροφής όπως είναι η διάρκεια της φωτεινής φάσης κατά την εκτροφή, η 
παρουσία ή μη φυτοπλαγκτού στο μέσο εκτροφής και η συχνότητα χορήγησης της τροφής.  
Τέσσερις, διαφορετικής διάρκειας, φωτοφάσεις (8, 12, 18 και 24 ώρες) δοκιμάστηκαν σε πειράματα 
εκτροφής που διεξήχθησαν παρουσία και απουσία φυτοπλαγκτού (τεχνολογία ψευδοπράσινου και 
καθαρού νερού αντίστοιχα).  Η συχνότητα χορήγησης της τροφής μελετήθηκε σε πληθυσμούς 
εκτρεφόμενους υπό συνεχή φωτισμό με την τεχνολογία του καθαρού νερού, στους οποίους η 
χορήγηση τροφής επεκτείνονταν στις 14 περίπου ώρες ημερησίως.  Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση 
των παραπάνω παραμέτρων στα αποτελέσματα που αφορούν στην ανάπτυξη και επιβίωση των 
εκτρεφομένων πληθυσμών. 

Η μεθοδολογία υπολογισμού της ημερήσιας κατανάλωσης του εκτρεφόμενου πληθυσμού 
ιχθυονυμφών, βασίστηκε στην παρατήρηση και καταγραφή των μεταβολών που παρουσίαζαν οι 
πληθυσμοί του ζωοπλαγκτού κατά την εκτροφή.  Η ημερήσια ατομική κατανάλωση 
προσδιορίστηκε μετά από εκτίμηση της χρονικής μεταβολής του ιχθυοπληθυσμού.  Ο ημερήσιος 
ρυθμός κατανάλωσης εκφράστηκε σε μονάδες ολικού άνθρακα μετά από τον προσδιορισμό του 
ισοδύναμου σε άνθρακα τόσο των πλαγκτονικών οργανισμών όσο και των ιχθυονυμφών.  
Αναπτύχθηκαν επιπλέον, κατάλληλες μαθηματικές σχέσεις που συνδέουν το μήκος των ατόμων με 
το νωπό βάρος τους και το ισοδύναμο σε άνθρακα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η συνολική ημερήσια κατανάλωση τροφής όσο και ο 
ρυθμός κατανάλωσης εξαρτώνται σημαντικά από τις συνθήκες εκτροφής και τη διάρκεια της 
φωτεινής φάσης.  Παρουσία φυτοπλαγκτού η συνολική ημερήσια κατανάλωση παρουσιάζει 
χρονική μεταβολή ανάλογη με τη διάρκεια της φωτοφάσης, ενώ απουσία φυτοπλαγκτού τα 
αποτελέσματα αντιστρέφονται.  Η ημερήσια κατανάλωση ατόμων που η εκτροφή τους 
πραγματοποιείται με την τεχνολογία του καθαρού νερού υπολογίζεται ότι είναι 3 έως και 10 φορές 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ατόμων που εκτρέφονται με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου 
νερού. Αντίστοιχα, ο ρυθμός κατανάλωσης της τροφής είναι περίπου 0,4 d-1 κατά την πρώτη 
περίοδο της εξωγενούς θρέψης (4η με 8η ημέρα μετά την εκκόλαψη) ανεξάρτητα από τις συνθήκες 
εκτροφής.  Στη συνέχεια, αυξάνεται, και σταθεροποιείται σε τιμές που διαφέρουν ανάλογα με τις 
συνθήκες εκτροφής.  Για άτομα που εκτρέφονται παρουσία φυτοπλαγκτού ή με μεγαλύτερη 
συχνότητα χορήγησης τροφής, ο ρυθμός κατανάλωσης υπολογίστηκε σε 0,7 d-1. Απουσία 
φυτοπλαγκτού, ο ρυθμός κατανάλωσης ήταν μεγαλύτερος και αντιστρόφως ανάλογος με τη 
διάρκεια της φωτοφάσης (από 1,0 έως 5,0 d-1, για άτομα που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε με 
διάρκεια φωτεινής φάσης 24 και 8 ώρες αντίστοιχα).  Το αποτέλεσμα αυτό συνδέεται με την 
ικανότητα που παρουσιάζουν οι ιχθυονύμφες να αφομοιώνουν την τροφή που καταναλώνουν, η 
οποία εξαρτάται από τις συνθήκες εκτροφής. 

H ικανότητα των ιχθυονυμφών να αφομοιώνουν την τροφή τους είναι μέγιστη (περίπου 17%) για 
άτομα που εκτρέφονται με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού υπό συνθήκες φωτοφάσης 18 
ή 24 ώρες.  Όμοια αποτελέσματα παρατηρούνται όταν η χορήγηση της τροφής γίνεται με 
μεγαλύτερη συχνότητα σε εκτροφή με την τεχνολογία του καθαρού νερού.  Τα άτομα που η 
εκτροφή τους πραγματοποιείται παρουσία φυτοπλαγκτού με διάρκεια φωτεινής φάσης 8 και 12 
ώρες, παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα αφομοίωσης (8,5 και 10% αντίστοιχα).  Οι ιχθυονύμφες, 
που η εκτροφή τους πραγματοποιείται με την τεχνολογία του καθαρού νερού εμφανίζουν 
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συγκριτικά χειρότερη ικανότητα αφομοίωσης, με τιμές από 2 έως 8%, για φωτοφάση από 8 έως 24 
ώρες.  Οι παρατηρούμενες διαφορές οφείλονται στην ποιότητα των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 
και του μέσου εκτροφής, παράγοντες που επηρεάζονται από την παρουσία του φυτοπλαγκτού, 
όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλα είδη.   
Η παρουσία του φυτοπλαγκτού σταθεροποιεί τη μικροπανίδα στις δεξαμενές εκτροφής, που 

συνδέεται με αυτήν του στομάχου των ιχθυονυμφών, επηρεάζοντας έτσι την ικανότητα των 
ιχθυονυμφών στην αφομοίωση της τροφής.  Άμεση επίδραση του φυτοπλαγκτού στη διαδικασία 
πέψης κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια ιχθυονυμφών έχει αναφερθεί για άλλα είδη.  Επιπλέον, η 
παρουσία του φυτοπλαγκτού έχει ως αποτέλεσμα τη συντήρηση τόσο του πληθυσμού, όσο και της 
ενεργειακής αξίας των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών. Σε περιπτώσεις απουσίας του, παρατηρείται 
σημαντική μείωση των διαθέσιμων στις ιχθυονύμφες ζωοπλαγκτονικών οργανισμών, όπως και 
ελάττωση του σωματικού άνθρακα των τροχοζώων κατά 30% μετά από 24 ώρες.  Ο ρόλος του 
φυτοπλαγκτού στη διατήρηση, ποσοτικά και ποιοτικά, του ζωοπλαγκτού, αποδεικνύεται από τα 
αποτελέσματα της εκτροφής στην οποία η χορήγηση της τροφής γινόταν με μεγαλύτερη συχνότητα.  
Τα αποτέλεσμα, όσον αφορά στην ανάπτυξη και επιβίωση των πληθυσμών που η εκτροφή τους 
πραγματοποιείται με την τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού είναι καλύτερα σε σύγκριση με τα 
αντίστοιχα αυτών που εκτρέφονται με την τεχνολογία του καθαρού νερού.  Η σχετική διαφορά 
στην ανάπτυξη, μετά από 20 ημέρες εκτροφής, φτάνει έως και 25% όσον αφορά το ολικό μήκος 
των ατόμων, ενώ η σχετική διαφορά στο ατομικό νωπό βάρος έως και 100%.  Η επιβίωση των 
πληθυσμών παρουσία φυτοπλαγκτού, τέλος, είναι έως και 3 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη 
που καταγράφεται υπό συνθήκες καθαρού νερού. 
Εκτός από την πειραματική προσέγγιση, πραγματοποιήθηκε μία θεωρητική προσομοίωση των 

αρχικών αναπτυξιακών σταδίων της τσιπούρας με δύο τρόπους.  Πρώτα, χρησιμοποιώντας 
διαφορικές εξισώσεις αναπτύχθηκαν μηχανιστικά μοντέλα σε πληθυσμιακό και ατομικό επίπεδο 
στοχεύοντας στην μελέτης της ανάπτυξης και της κατανάλωσης τροφής των ιχθυονυμφών όπως και 
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ιχθυονυμφών και πλαγκτονικών οργανισμών.  Για τον δεύτερο τρόπο 
προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκαν αρχές των ασαφών συνόλων ώστε να αναπτυχθεί ένα μοντέλο 
των μεταβολών των τροφικών απαιτήσεων ενός εκτρεφόμενου πληθυσμού.  
Σε πληθυσμιακό επίπεδο η μελέτη πραγματοποιήθηκε με βάση τις αλληλεπιδράσεις των 

πληθυσμών των πλαγκτονικών οργανισμών και των ιχθυονυμφών κατά την εκτροφή.  Μοντέλα που 
περιλαμβάνουν απλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πληθυσμών, τύπου θηρευτή θηράματος, έχουν 
περιορισμένη δυνατότητα περιγραφής της εξέλιξης του συστήματος.  Τα αποτελέσματα της 
σύγκρισης, των πειραματικών τιμών και των λύσεων των εξισώσεων του μοντέλου, έδειξαν όμοια 
χρονική μεταβολή για πληθυσμούς που η εκτροφή τους πραγματοποιήθηκε παρουσία 
φυτοπλαγκτού, ενώ αντίθετα το μοντέλο δεν μπορεί να περιγράψει τη χρονική μεταβολή 
πληθυσμών απουσία φυτοπλαγκτού.  Μετά από αναθεώρηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
πληθυσμών, και ιδιαίτερα μεταξύ φυτοπλαγκτού και ιχθυονυμφών, το νέο σύστημα εξισώσεων 
οδήγησε σε λύσεις που περιγράφουν με ακρίβεια την ανάπτυξη και την κατανάλωση των 
ιχθυονυμφών.  Οι αλληλεπιδράσεις που προστέθηκαν, χρησιμοποιώντας προσεγγιστικές εκφράσεις, 
για την περιγραφή του συστήματος αφορούσαν στην επίδραση του φυτοπλαγκτού στο ρυθμό 
θνησιμότητας και στην ικανότητα αφομοίωσης της τροφής από τις ιχθυονύμφες.  Οι προβλέψεις 
του αναθεωρημένου μοντέλου παρουσιάζουν σχετική διαφορά περίπου 10% με τις πειραματικά 
παρατηρούμενες τιμές της βιομάζας του πληθυσμού των ιχθυονυμφών που η εκτροφή τους 
πραγματοποιείται με μεγάλης διάρκειας φωτοφάση (18 και 24 ώρες), ανεξάρτητα από την 
εφαρμοζόμενη τεχνολογία εκτροφής.  Για μικρής διάρκειας φωτοφάση (8 και 12 ώρες), οι διαφορές 
είναι μεγαλύτερες αλλά το μοντέλο προβλέπει τη γενική τάση μεταβολής της βιομάζας.  Όσον 
αφορά στην κατανάλωση τροφής του πληθυσμού των ιχθυονυμφών, το μοντέλο προβλέπει με 
σχετική διαφορά περίπου 6% την ολική κατανάλωση κατά την εκτροφή με την τεχνολογία του 
ψευδοπράσινου νερού και με διάρκεια φωτοφάσης 18 και 24 ώρες.  Για μικρότερης διάρκειας 
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φωτοφάση το μοντέλο προβλέπει την τάση μεταβολής της κατανάλωσης τροφής αλλά η σχετική 
διαφορά που παρατηρείται για την ολική κατανάλωση είναι μεγαλύτερη.  Για εκτροφή με την 
τεχνολογία του καθαρού νερού, η προβλεπόμενη ολική κατανάλωση τροφής παρουσιάζει σχετική 
διαφορά 45% περίπου ως προς την πειραματικά παρατηρούμενη για διάρκεια φωτοφάσης 12, 18 
και 24 ώρες.  Επίσης, το μοντέλο δεν προβλέπει ικανοποιητικά την τάση μεταβολής της 
κατανάλωσης τροφής.  Αντίθετα για εκτροφή με 8 ώρες φωτοφάση, ενώ η τάση μεταβολής της 
κατανάλωσης προβλέπεται από τη λύση των εξισώσεων, η συνολική κατανάλωση παρουσιάζει 
σημαντική διαφορά με την πειραματικά παρατηρούμενη.   
Το πληθυσμιακό μοντέλο ενεργειακής ροής προβλέπει την τάση μεταβολής της ανάπτυξης και 

κατανάλωσης των ιχθυοπληθυσμών τσιπούρας κάτω από διαφορετικές συνθήκες εκτροφής.  Οι 
προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν αν και όχι ακριβείς είναι σωστές και αποτελούν μία 
προσπάθεια για την κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στη μεταβολή του συστήματος. 
Για τη μελέτη των βιοενεργειακών αλλαγών σε ατομικό επίπεδο αναπτύχθηκε ένα μοντέλο 

δυναμικού ενεργειακού ισοζυγίου (Dynamic Energy Budget), περιγράφοντας τους βιολογικούς 
μηχανισμούς που εμπλέκονται στην πρόσληψη της τροφής και στη χρησιμοποίηση της διαθέσιμης 
ενέργειας.  Η ροή της ενέργειας περιγράφεται από το μοντέλο με βάση το ακόλουθο σχήμα.  Η 
προσλαμβανόμενη τροφή αφομοιώνεται κατά ένα μέρος, και στη συνέχεια το άτομο, αφού καλύψει 
τις ενεργειακές απαιτήσεις του για συντήρηση, χρησιμοποιεί την υπόλοιπη.  Η διαθέσιμη ενέργεια 
χρησιμοποιείται για ανάπτυξη / αναπαραγωγή ενώ ένα μέρος της αποθηκεύεται.  Η αποθηκευμένη 
ενέργεια μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί όταν είναι απαραίτητο.  H περιγραφή ενός ατόμου 
τσιπούρας έγινε για δύο αναπτυξιακά στάδια: το αυτότροφο και το νεανικό (όπου το άτομο δεν 
αναπαράγεται).  Η πρόσληψη και πέψη της τροφής περιγράφηκαν με βάση φυσιολογικά και 
ηθολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων, περιλαμβάνοντας έως και δύο τύπους τροφής.  Η τελική 
μορφή του μοντέλου περιλαμβάνει τρεις μεταβλητές και 24 παραμέτρους, οι τιμές των οποίων 
προσδιορίσθηκαν από βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και από τα πειραματικά αποτελέσματα της 
παρούσας μελέτης.  Παρά το μεγάλο, σχετικά, αριθμό παραμέτρων, οι λύσεις του μοντέλου 
παρουσιάζουν ευαισθησία σε αλλαγή μόνο αυτών που καθορίζουν την ικανότητα των ατόμων να 
αφομοιώνουν την τροφή, καθώς και στο ρυθμό που τα άτομα καταναλώνουν ενέργεια για 
συντήρηση.  Το μοντέλο προβλέπει με μεγάλη ακρίβεια (σχετική διαφορά 1 έως 7%) την κατά 
μήκος ανάπτυξη ενός ατόμου που η εκτροφή του πραγματοποιείται με την τεχνολογία του 
ψευδοπράσινου νερού ανεξάρτητα από τη διάρκεια της φωτοφάσης.  Σε σχέση με τη συνολική 
κατανάλωση κατά την εκτροφή, οι λύσεις των εξισώσεων του μοντέλου παρουσιάζουν περίπου 
40% σχετική διαφορά σε σχέση με τις πειραματικά παρατηρούμενες.  Η σχετική διαφορά μειώνεται 
σε 15 – 20% για την περίοδο μετά τη 10η ημέρα από την εκκόλαψη, δείχνοντας την αδυναμία του 
μοντέλου να περιγράψει με ακρίβεια την πρώτη περίοδο εξωγενούς θρέψης.  Παρά τις διαφορές 
που παρατηρούνται, το μοντέλο παρουσιάζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όσον αφορά στην 
πρόβλεψη της ανάπτυξης για σχετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα.  Επιπλέον, μπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω μελέτη. 
Η έλλειψη ακριβούς γνώσεως όλων των εμπλεκόμενων βιολογικών μηχανισμών δεν επέτρεψε την 

ακριβή μαθηματική περιγραφή της ανάπτυξης και της κατανάλωσης των ιχθυονυμφών. Μία 
διαφορετική μεθοδολογία προσομοίωσης, όμως, επιτρέπει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν από την παρούσα μελέτη σε παραγωγικό επίπεδο.  Χρησιμοποιώντας αρχές των 
ασαφών συνόλων αναπτύχθηκε μία μεθοδολογία ελέγχου της εξέλιξης της εκτροφής και ιδιαίτερα 
των διατροφικών απαιτήσεων των εκτρεφομένων ατόμων.  Στόχος της ανάπτυξης ήταν η 
προσαρμογή, σε ήδη υπάρχοντα συστήματα ταΐσματος, ενός ελεγκτή ο οποίος θα προσαρμόζει τις 
ημερησίως χορηγούμενες ποσότητες τροφής με βάση τη μεταβολή του εκτρεφόμενου πληθυσμού.  
Η διαδικασία ελέγχου βασίζεται στην αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης του πληθυσμού και 
στην υλοποίηση ενεργειών που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της εκτροφής.  Η ανάλυση 
πραγματοποιείται μέσω μίας «βάσης γνώσης», η οποία περιλαμβάνει μία σειρά από κανόνες της 
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μορφής «αν» – « τότε», που υλοποιήθηκε με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αλλά 
και εμπειρικά δεδομένα.  Ο θεωρητικός έλεγχος της λειτουργίας του ελεγκτή έδειξε ότι 
προσομοιώνει με σημαντική ακρίβεια τη χρονική μεταβολή των τροφικών απαιτήσεων των 
ιχθυονυμφών.  Η εφαρμογή του ελεγκτή επιτρέπει την αυτοματοποίηση μέρους της διαδικασίας 
εκτροφής των αρχικών σταδίων σε παραγωγικό επίπεδο. 

 

 



 

 
 
 
 
 
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 



  

 
1. Ο ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης της τροφής από ιχθυονύμφες τσιπούρας επηρεάζεται 
από την τεχνολογία εκτροφής και το αναπτυξιακό στάδιο των ατόμων.  Ακολουθώντας μία αύξηση, 
από την πρώτη περίοδο εξωγενούς θρέψης, ο ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης σταθεροποιείται σε 
τιμές 0,6-0,7 d-1 (μονάδες τροφής ανά μονάδα σώματος) για άτομα που εκτρέφονται με την 
τεχνολογία του ψευδοπράσινου νερού και διάρκεια φωτοφάσης 18 ή 24 ώρες.  Η κατανάλωση αυτή 
και η αντίστοιχη ανάπτυξη των ατόμων δείχνει ικανότητα αφομοίωσης της τροφής περίπου κατά 
15-20%.  Απουσία φυτοπλαγκτού ο ρυθμός κατανάλωσης είναι τριπλάσιος έως και δεκαπλάσιος, 
ενώ η ικανότητα των ιχθυονυμφών να αφομοιώνουν την τροφή μειώνεται έως και 4 φορές. 
 
2. Η τεχνολογία εκτροφής της τσιπούρας στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, και ιδιαίτερα η παρουσία 
φυτοπλαγκτού στο μέσο εκτροφής επηρεάζει σημαντικά την επιβίωση και ανάπτυξη των ατόμων 
καθώς και την ποσότητα τροφής που καταναλώνουν.  Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, η 
παρουσία φυτοπλαγκτού στις δεξαμενές εκτροφής επηρεάζει κυρίως τη διαθεσιμότητα των 
τροχοζώων στις ιχθυονύμφες τόσο ποιοτικά (σταθερή ενεργειακή αξία) όσο και ποσοτικά 
(σταθερότητα του πληθυσμού).  Επιπλέον επηρεάζει θετικά την ικανότητα των ιχθυονυμφών να 
αφομοιώνουν την τροφή τους και ενισχύει τη σταθερότητα της μικροπανίδας των δεξαμενών 
εκτροφής. 
 
3. Η μεγάλης διάρκειας φωτεινή φάση κατά την εκτροφή επιτρέπει στις ιχθυονύμφες την 
παρατεταμένη θήρευση με συνέπεια την πληρέστερη ικανοποίηση των ενεργειακών τους 
απαιτήσεων για συντήρηση και ανάπτυξη.  Η μεγάλης διάρκειας φωτεινή φάση αυξάνει τις 
ενεργειακές απαιτήσεις των ιχθυονυμφών για συντήρηση, και δεν οδηγεί σε καλύτερα 
αποτελέσματα ανάπτυξης και επιβίωσης αν δεν συνοδεύεται με ταυτόχρονη επαρκή χορήγηση 
τροφής. 
 
4. Την πρώτη περίοδο εξωγενούς θρέψης και μέχρι την πλήρη απορρόφηση της σταγόνας λιπιδίων 
από τις ιχθυονύμφες, οι συνθήκες εκτροφής επηρεάζουν κυρίως την επιβίωση και λιγότερο την 
ανάπτυξη των ατόμων.  Αντίθετα, στη συνέχεια, οι συνθήκες εκτροφής που συνδέονται με την 
ποιότητα και την ποσότητα της τροφής που καταναλώνουν τα άτομα επηρεάζουν σημαντικά τόσο 
την ανάπτυξη όσο και την επιβίωση. 
 
5. Τα βιοενεργειακά μοντέλα σε πληθυσμιακό επίπεδο προσεγγίζουν καλά την ανάπτυξη και την 
κατανάλωση των ιχθυονυμφών τσιπούρας, κατά τα αρχικά αναπτυξιακά στάδια, με την τεχνολογία 
του ψευδοπράσινου νερού.  Επιπλέον, επιτρέπουν τον έλεγχο υποθέσεων που αφορούν στον ακριβή 
ρόλο των εμπλεκόμενων παραμέτρων κατά την εκτροφή. 
 
6. Τα ατομικά μοντέλα δυναμικής κατανομής της ενέργειας είναι περισσότερο ρεαλιστικά και 
περιγράφουν καλύτερα και σε λεπτομέρεια την ανάπτυξη και την κατανάλωση των εκτρεφόμενων 
ατόμων.  Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αναλυτική μελέτη των μηχανισμών που 
εμπλέκονται στην ανάπτυξη ενός βιολογικού συστήματος.  Με βασικές υποθέσεις για τον τρόπο 
πρόσληψης και κατανομής της ενέργειας μπορούν να περιγράψουν όλα τα αναπτυξιακά στάδια 
ενός ατόμου με κατάλληλες αλλαγές των παραμέτρων του μοντέλου. 
 
7. Η εφαρμογή της θεωρίας των ασαφών συνόλων οδήγησε στην ανάπτυξη μεθοδολογιών ελέγχου 
της εξέλιξης της εκτροφής.  Ο ελεγκτής της χορηγούμενης ποσότητας τροφής ανά ημέρα μπορεί να 

 



  

εφαρμοστεί άμεσα στη διαδικασία εκτροφής.  Η εισαγωγή νέων μεθοδολογιών και τεχνικών στον 
κλάδο της υδατοκαλλιέργειας μπορεί να συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη του και στην 
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του. 
 

 



 

 

 

 

 

 

6. ABSTRACT 



  

 
Influence of the rearing conditions on growth and food consumption of sea bream 

(Sparus aurata) during the early developmental stages. 
Mathematical simulations 

 
Food consumption and assimilation efficiency of sea bream (Sparus aurata) larvae, during the early 
developmental stages, was studied using both an experimental and a theoretical approach. 

The first approach was based on the experimental estimation of the food consumption rate of the 
larvae, and its changes during the first 20 days after hatching.  The factors related to changes in 
food availability affecting consumption rate such as, the duration of the daily photophase, the 
presence of phytoplankton during rearing and food frequency distribution were studied. Four daily 
photophases (8, 12, 18 and 24 hours) were tested in larval rearing experiments, under intensive 
conditions, which were performed in either the presence (pseudo-green water technology) or 
absence (clear water technology) of phytoplankton.  Frequency of food distribution was tested on 
populations reared with the clear water technology under continuous illumination, for which food 
distribution was elongated to 14 hours daily (instead of 10 hours).  In addition, the influence of the 
above factors on growth and survival of the reared populations were studied. 

The methodology for estimating the daily food consumption of the population was based 
on frequent monitoring of the changes of the concentration of zooplankton in the rearing tanks.  
Individual consumption was determined after estimating the daily population of fish larvae.  
Consumption rate was expressed in carbon units using measurements of the carbon equivalent of 
the plankton organisms as well as of the fish larvae.  Also, formulas were developed relating larvae 
total length to wet weight and body carbon. 

The results show that both daily food consumption and consumption rate depend on 
rearing conditions and the duration of photophase.  For individuals reared in the presence of 
phytoplankton, daily consumption increases with the duration of photophase while, when rearing 
without phytoplankton, results are reversed.  Daily consumption of larvae reared with the clear 
water technology is from 3 to 10 times higher than the consumption level for individuals reared 
with the pseudo-green water technology.  Food consumption rate is about 0,4 d-1, mg of carbon per 
mg body carbon, during the first period of exogenous feeding (4th to 8th days post-hatching) 
independently of the rearing conditions.  As larvae grow, this rate increases, reaching a plateau the 
value of which varies according to the rearing conditions.  For larvae reared in the presence of 
phytoplankton or with more frequent distribution of food, consumption rate stabilizes at about  0,7 
d-1, independently of the duration of photophase.  In the absence of phytoplankton, the food 
consumption rate is higher and inversely proportional to the duration of photophase (from 1,0 to 5,0 
d-1, for individuals reared with daily light regime of 24 and 8 hours respectively).  The result is 
related to the efficiency of larvae to assimilate food, which in turn depends on the rearing 
conditions. 

Food assimilation efficiency varies during development.  It is reduced during periods 
where individuals adapt either to exogenous diet or to new diet (transition from rotifer to Artemia).  
Maximum assimilation efficiency, about 17% as mean value during the whole experimental period, 
was observed for individuals reared using the pseudo-green water technology and photophase of 18 
or 24 hours.  Similar results were observed for individuals reared with more frequent distribution of 
food.  Larvae reared in the presence of phytoplankton but with 8 or 12 hours photophase exhibited 
lower assimilation efficiency (8.5 and 10% respectively).  However, individuals reared using the 
clear water technology presented lower food assimilation efficiency with values from 2 to 8%, for 
short and long photophase respectively.  Observed differences are due to variations in zooplankton 
quality and in rearing medium, factors that are affected in the presence phytoplankton.   

 



  

The presence of phytoplankton in the rearing medium resulted in stability of microflora in the 
tanks.  Microflora in tanks is directly related to the one in larvae gut that has proved to influence 
larvae efficiency to assimilate food.  Direct action of phytoplankton on digestion has been also 
reported during the rearing of other species.  Additionally, phytoplankton presence during rearing 
resulted in the preservation of rotifers both in terms of population size and also in terms of their 
energetic value.  In rearing with the clear water technology, the carbon content of the rotifers 
presented a reduction of 30% after 24 hours.  The role of phytoplankton in the preservation, both 
quantitative and qualitative, of zooplankton was further supported by the results obtained during the 
experimental rearing with the extended food delivery.   

Concerning growth and survival of larval populations, the results of the rearing with the pseudo-
green technology were better compared to those obtained with the clear water technology.  The 
relative difference in growth after 20 days of rearing reached 25% regarding larvae total length, 
while for wet weight the relative difference reached up to 100%.  Survival of the populations in 
presence of phytoplankton was 2 to 10 times higher than in its absence.  

In addition to the experimental approach a theoretical simulation of the early developmental stages 
of sea bream under rearing conditions was done in two ways.  The first one utilizes differential 
equations to develop mechanistic models at the population and individual level in order to study 
growth and food consumption of sea bream larvae as well as the interactions between plankton and 
larvae populations.  The second simulation uses principles of the fuzzy set theory in order to 
develop a model of the changes of feeding requirements of a reared population. 

At the population level, the study was based on the interactions between plankton and larvae 
populations during rearing.  Models, which include simple predator – prey interactions presented 
limited capacity to describe the development of the system.  Comparison between experimental 
results and the solutions of model equations showed similar evolution for populations reared with 
phytoplankton presence.  However, the model could not describe the development of populations 
reared in the absence of phytoplankton.  After revising the interactions between populations, and in 
particular the ones between phytoplankton and fish larvae, the solutions of the new system of 
equations described accurately growth and consumption of reared sea bream larvae.  The revisions 
concerned the influence of phytoplankton on mortality rate and on food assimilation efficiency of 
the larvae.  The predictions of the revised model presented a relative difference of about 10% to 
experimental values for the biomass change of population reared with photophase 18 and 24 hours, 
independently of the rearing technology.  For short photophase (8 and 12 hours), relative 
differences were higher although the model predicts the trend of biomass change.  Concerning food 
consumption, the model predicted, with a relative difference of about 6%, the experimental values 
of the total food consumption during the rearing period for populations reared with the pseudo-
green water technology and long photophase (18 and 24 hours).  For short photophase, the model 
predicted the general trend of food consumption change but the relative difference with the 
experimental values of the total consumption was high.  For rearing with the clear water technology 
(and photophase 12, 18 and 24 hours), predicted total consumption presented relative difference of 
45% compared to the experimental values.  The model however did not satisfactorily predict the 
trend of the changes in consumption.  In contrast, for rearing with 8 hours photophase the trend of 
change in consumption was well predicted by the model but not the actual total consumption. 

The population bioenergetic model developed predicts the trend of growth and consumption 
evolution of sea bream larvae under different rearing conditions.  Approximations used, although 
not precise, are correct and represent an attempt to understand the mechanisms involved in the 
evolution of the system. 

For the study of the bioenergetic changes in individual base, a Dynamic Energy Budget Model, 
which describes the biological mechanisms involved in food consumption and the utilization of the 
assimilated energy was developed.  The model describes energy flow according to the following 

 



  

scheme.  Consumed food is partly assimilated, and then the individual, after covering its 
maintenance cost, utilizes the rest.  Available energy is used for growth / reproduction while a fixed 
part is stored and utilized when necessary.  The individual utilizes a fixed fraction of the available 
energy for growth only when stored energy recovers its previous maximum value.  Two 
developmental stages were determined in order to describe a sea bream larvae: i. the autotrophic 
stage (when individual neither feeds nor reproduces but utilizes endogenous resources) and, ii. the 
juvenile stage (when individual feeds but does not reproduce).  Food consumption and digestion 
were described based on physiological and behavioral characteristics of the individuals.  The model 
includes the possibility of simultaneous consumption of two types of preys by the individual.  The 
model in its final form includes 3 variables and 24 parameters, the values of which were determined 
from bibliographical references and the experimental data from this study.  Although there is a 
relatively large number of parameters, the solutions of the model are sensitive only to changes of 
those determining the food assimilation efficiency and the rate of energy utilization for 
maintenance.  The model predicts with high accuracy (the relative difference to the experimental 
values are between 1 to 7%) the growth, in terms of total length, of an individual reared with the 
pseudo-green water technology independently of the duration of photophase.  Concerning total 
consumption during the rearing, the model predicts about 40% relative difference to the 
experimental values.  Relative difference decreases to 15-20% for the period after the 10th day post 
hatching, showing the inaccuracy of the model during the first period of exogenous feeding.  
Despite the differences, the model exhibits interesting characteristics related to the predicted growth 
for relatively long periods.  The model can also serve as a base for further study. 

The lack of exact knowledge of all biological mechanisms did not allow the precise mathematical 
description of larval growth and energy requirements.  A different approach, however, allows the 
utilization of the results obtained during the present study in production level.  Using principles of 
the fuzzy set theory, a methodology was developed in order to control the evolution of the rearing 
and in particular the feeding requirements of the reared population.  The objective of the 
development was the integration of a controller in already existing feeding-systems, which will 
adapt the quantities of food delivered daily according to the needs of the reared population.  The 
control process was based on the identification of the current situation of the population and the 
implementation of such actions that would allow the optimization of its development.  Analysis was 
performed through a “knowledge base” that included rules in the “if-then” form.  The rule base was 
formed based on the results of the present study as well as on existing experience of the 
development of the rearing system.  Theoretical inquiry into the controller’s action showed that it 
simulates with high accuracy the changes of the larval feeding requirements.  Application of the 
controller allows the partial automation of the rearing during larval stages. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

KANONEΣ ΒΑΣΕΩΣ ΓΝΩΣΗΣ (Knowledge Base) ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΑΪΣΜΑΤΩΝ 
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = Zero )  THEN  food = M 
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = Zero )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = NegMed )  THEN  food = Z  
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = NegMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = Zero )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = PosBig )  THEN  food = ML    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = PosMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
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IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = NegMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = NegBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = PosMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = NegMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = NegBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = PosMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = Zero )  THEN  food = LM  
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IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = PosMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = PosBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = NegMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = NegBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = NegBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = Zero )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = NegMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = NegBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = NegMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = NegBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = NegMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = NegBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = PosMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = PosBig )  THEN  food = ML    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = NegMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = NegBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = Zero  )  THEN  food = LL     
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = PosMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = PosBig )  THEN  food = ML    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = NegMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NM AND DM = NegBig )  THEN  food = LL    
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IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = PosMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = PosBig )  THEN  food = ML    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = NegMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = NB AND DM = NegBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = PosMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = NegMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = NegMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PM AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = PosMed )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = PosBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = Zero )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
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IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = PosBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = NegBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = Zero )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = PosBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = PosMed )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = PosMed )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = NegBig )  THEN  food = LM  
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IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = PosMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = PosBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = NegBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = NegBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = Zero )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = NegBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = PosMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = PosBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = NegBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = NegBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = PosMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = NegBig )  THEN  food = LM  
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IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = NegBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = Zero )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = NegBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = Zero )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = NegBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = Zero )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = NegMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = NegBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = Zero )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = NegMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = NegBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = Zero )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = NegBig )  THEN  food = M  
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IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = Zero )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = PosMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = NegMed )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = low AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = NegBig )  THEN  food = MM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = PosMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = PosBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = PosMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = PosBig )  THEN  food = LL   
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = PosBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = Zero )  THEN  food = LL   
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = PosBig )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
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IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = PosBig )  THEN  food = M  
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = PosMed )  THEN  food = LM  
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = PosBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = normal AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = NegMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = PosBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NS AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = PosMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = PosBig )  THEN  food = ML    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = NegMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NM AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = NegMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = NB AND DM = NegBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
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IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = PosMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = NegMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PS AND DM = NegBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = PosMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = NegMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = NegBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = PosBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = NegMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = PZ AND DL = PB AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = PosBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = NegMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = Z AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = PosMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = PosBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NS AND DM = NegBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = PosMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = PosBig )  THEN  food = L     
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = NegMed  )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = NegBig )  THEN  food = LL  
   
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = Zero )  THEN  food = LL  
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IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = PosMed )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = PosBig )  THEN  food = ML   
  
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = NegMed )  THEN  food = LL  
   
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = NB AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = Zero )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = NegMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PS AND DM = NegBig )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = PosMed )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = PosBig )  THEN  food = L    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PM AND DM = NegBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = Zero )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = PosMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = PosBig )  THEN  food = LL    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = NegMed )  THEN  food = Z    
 
IF  ( C = high AND DDL = NZ AND DL = PB AND DM = NegBig )  THEN  food = LL    
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Abstract 
Applied methods for larval rearing suffer from the difficulty of accurately predicting larvae 

quantitative feeding requirements for optimum growth.  Even when known, requirements change 
according to the behavior of each population reared.  Computer based feeding systems require tools 
for adapting the delivered amounts of food to the needs of the reared population.  In this work the 
daily feeding requirements of sea bream (Sparus aurata) larvae were estimated, and based on these 
estimations a fuzzy logic controller (FLC) for feeding was designed and developed.  Sea bream 
larvae were reared, in triplicate, under intensive conditions in a pilot scale rearing system for 20 
days with the pseudo-green water method.  Larvae reached 6.7±0.6 mm (mean value and standard 
deviation) at the end of the experimental period while the mean survival of the populations was 
48.0±12.6 %.  Consumption was 0.017±0.009 mg of carbon per individual at first feeding and 
increased to 0.198±0.032 mg at day 20 post-hatching.  The findings were used for the development 
of a FLC for feeding that adapts the amount of food delivered to the larvae according to changes in 
the reared population.  The FLC utilizes five linguistic variables describing the state of the 
population and a rule base composed of 316 rules.  The developed FLC allows the use of computer 
based feeding systems during rearing of early larval stages. 

 
Keywords: sea bream, larvae, consumption, feeding, controller, fuzzy logic. 
 
 
Introduction 

Larval rearing in finfish mariculture is performed using several methodologies, ranging from 
extensive to hyper-intensive (clear water to green water).  All applied methods have advantages and 
disadvantages related to the specific technology used, but they all suffer from a common problem, 
which is the difficulty of predicting accurately the quantitative zooplankton requirements of the 
larvae to achieve optimum growth.  This problem is increased further by the fact that the quality and 
quantity of the zooplankton varies in the rearing tanks, resulting in reductions in food nutritional 
quality and availability for the larvae. 
Since meeting larval feeding requirements is essential for development, different scientists, using 
different approaches have sought several solutions.  Thus, recently developed rearing methods, such 
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as the pseudo-green water technology, aim at providing optimum food availability to the larvae, in 
order to meet their nutritional requirements (Divanach, et al., 1997).  Several works (Tandler and 
Mason, 1984; Papandroulakis, unpublished data) suggest that a 24-h photophase during rearing 
prolongs the feeding activity of the fish, which in turn results in better growth and survival.  Also, 
several authors report on the qualitative requirements of marine larvae (Sorgeloos, et al., 1995).  
However, the food requirements of the larvae change according to size, and vary under the 
influence of several parameters such as behavior (Kentouri, 1985) and environment, and are, 
consequently, difficult to predict on a daily basis.  Therefore, successful methodologies when 
applied on a commercial scale, require experienced personnel, since larval consumption must be 
monitored continuously in order to adjust food availability according to demand.  Management and 
feeding systems have been developed for the on-growing phase of the aquaculture production 
process.  These systems based on models (Cho and Bureau, 1998), on feeding tables (Arnason, et 
al., 1995) or on computer controlled systems (Kadri and Blyth, 1997) are used in commercial scale.  
At the hatchery level, specialized personnel may be replaced by computer-based feeding systems, 
such as those developed recently by Papandroulakis, et al. (1998).  However, these systems cannot 
follow the fluctuations in feeding requirements of fish population when they are based on pre-
defined feeding tables.  Hence, it is important to develop tools that adjust the delivered amount of 
food to the changing needs of the fish.  A controller that changes the food amount based on 
parameters of the population’s current condition is needed.  The development of the reared 
population is highly dependent on rearing technology.  Existing knowledge comes from laboratory 
experiments, pilot-scale trials, and theoretical studies.  Also, the variables describing the system 
have emerged from fields such as biology and engineering, and the quantitative information 
measured or calculated has an uncertainty that depends on the measurement methodologies.  These 
characteristics are best accounted for with a fuzzy logic approach (Ruggeri and Sassi, 1997).  
According to the fuzzy approximation theorem (Kosko, 1992) any system can be described by a 
fuzzy system.  A simple description of the theorem is that the operation of any system can be 
described by a curve y=F(x) approximated by a set of logical rules in the form IF x=A THEN y=B, 
that cover the curve in patches (Fig. 1).  Where, A and B are fuzzy subsets of the domains x and y, 
respectively.  This method of describing the operation of a system, which can be considered as an 
approximation without models, is of particular interest for poorly defined systems.  For the 
development of a fuzzy logic controller (FLC) the variables that characterize the state of the system 
should be identified, together with the rules that relate them.  The logical rules expressed in the IF - 
THEN form, describe the knowledge we have for the system.  The more rules, the greater the 
knowledge. 

 

 

Y 

X 

B 

A 

Figure 1. Graphical representation of the Fuzzy Approximation Theorem.  A and B are fuzzy 
subsets of the domains x and y respectively.  Details in text. 
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The objectives of the present work were (a) to estimate the daily food requirements of 

gilthead sea bream (Sparus aurata) larvae reared in a pilot-scale rearing systems with the pseudo-
green water methodology and (b) based on these estimations, to design, develop and theoretically 
test a fuzzy logic controller for feeding. 

 
Methodology 
 
1. Larval rearing 
1.1 Experimental conditions of larval rearing 

The experiments lasted for 20 days and were performed at the intensive hatchery of the Institute of 
Marine Biology of Crete (IMBC), Greece.  The rearing system, in which all the stages took place, 
composed of 3 500-l tanks connected to a 1-m3 biological filter of polyethylene thongs.  The 
system was filled with natural seawater (40 ppt) filtered through mechanical (20 and 5 microns 
porosity) and biological (polyethylene thongs) substrates and remained without further renewal 
until the end of the experimental period.  Water circulation was achieved in two ways according to 
the stage of rearing.  During embryogenesis, egg hatching and autotrophic larval stages water 
circulated in the tanks through the biological filter.  After first feeding, water circulation was 
autonomous for each tank with the help of an airlift pump.  The water in the biological filter was 
used to renew the water in larval rearing tanks when ammonia or nitrite concentration was high.   

The eggs, from single spawn, were provided by a commercial hatchery, transported to IMBC by 
air, and were placed in the rearing tanks at an initial density of about 100 eggs/l.  During the 
autotrophic stages, temperature was kept at 17 ± 1 oC, then increased to 19 ± 1 oC during the 
heterotrophic phase.  For the whole rearing period, dissolved oxygen ranged from 6.5 to 7.2 mg/l.  
Both parameters were monitored daily in each tank.  The concentration of ammonia and nitrite was 
monitored weekly using a special device (Moschou, et al., 1998), and was maintained in the range 
of 0-1.8 and 0.5-1.3 mg/l, respectively.  

Water circulation in the rearing tanks ranged between 0.30 to 0.40 exchanges per hour during the 
autotrophic stage.  After this stage (4 days post hatching), the pseudo-green production technique 
was applied (Divanach, et al., 1997).  Water in each tank was recirculated at a rate of 0.10 to 0.15 
exchanges per hour, creating a gentle vertical convection current from the tank bottom.  A 3 % per 
day renewal of the water was achieved by the addition of phytoplankton twice daily, in order to 
maintain the rearing medium at a concentration of 750±200x103 cells/ml.  The phytoplankton 
species used was Chlorella minutissima, which is mass-produced at the IMBC facilities according 
to Sanmartin, et al., (1995).  Eight to 10 l of phytoplankton culture at a density of about 20-25 
million cells per ml were introduced at the bottom of the tank. 

After day 7, the rearing tanks were equipped with a skimmer in order to keep the water 
surface free from a lipid film and allow successful swim bladder inflation.  Illumination was 
provided by Philips (Par 38 EC Flood 30o, 120W) lamps located 1m above the water surface.  Light 
intensity varied according to the development of the larvae from 1-3 lux during the autotrophic 
stage, to 500-700 lux between 4 and 20 day post-hatching.  

Larvae were successively fed on: 
a. enriched rotifers until they reached 5 mm in length (between 4th and 12th days post 

hatching) 
b. a mixed diet of rotifers and Instar I Artemia nauplii when the larvae were between 5 and 6 

mm in total length (between 13th and 15th days post hatching) 

 



8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ    

c. rotifers and enriched Instar II Artemia nauplii after the larvae reached 6 mm in total length 
(between 16th and 20th days post hatching).  

The rotifer Brachionus plicatilis was mass-produced at IMBC (Bengoa, et al., 1995).  Prior to 
distribution to the larvae, rotifers and Artemia Instar II nauplii were enriched.  Rotifers were 
enriched with Chlorella minutissima and commercial products (Selco, INVE, Belgium), in 70-l 
cylindro-conical tanks for 12 hours at a density of 3,000 to 5,000 individuals/ml, according to the 
instructions of the manufacturer.  Artemia Instar II nauplii were enriched with commercial products 
(Selco, INVE, Belgium) in 800–l cylindro-conical tanks for 24 hours at a density of 300,000 
individuals/l according to the instructions of the manufacturer.  The concentration of rotifers in the 
larval tanks was adjusted four times daily to 5 individuals/ml on the first day of feeding and to 7 
individuals/ml thereafter.  The concentration of Artemia nauplii, both Instar I and II, were adjusted 
twice daily at 1 individual/ml. 

 
1.2.4 Controlled parameters 

The growth of the fish in terms of total length was measured daily on samples of 20 individuals 
from each tank, taken from the water column, and observed under stereoscope. 

For estimating the daily consumption of individual larvae as well as the total larval 
population, the daily available zooplankton for consumption was estimated together with the daily 
larval population.  In order to better estimate consumption and to avoid possible mistakes, the daily 
values were transformed using a 3rd day moving average i.e. for day k the value considered was the 
average of the values of days k-1, k and k+1 (Diggle, 1992).   

The concentration of prey in the larval tank was measured under a stereoscope on sub-
samples taken at three places from the water column (Kentouri, et al., 1994).  The zooplankton 
available daily to the larvae was estimated by subtracting from the total population introduced the 
remaining population in the tank, and the losses due to water renewal (measured after collection) 
and mortality (as estimated from sedimented plankton).  

The daily larval population in each tank was estimated at the end of the experimental period. 
Every day, dead larvae were removed from the tanks and counted.  These measurements were 
transformed into percentages of the total counted mortality.  At the end of the experiment, when the 
actual mortality was known after counting the entire population, these percentages were used for the 
calculation of daily mortality, thus giving an estimate of the larval population.  Individual 
consumption was computed after dividing the daily consumption of the total larval population with 
the corresponding larval population in the tank. 

In order to establish a common variable for larval food consumption and growth, carbon 
content was measured from each prey type using a carbon analyzer (Calanus, UniQuant Ltd, 
Finland).  The values obtained, from a sample size of 100 individuals per organism, were used 
afterwards in the required calculations (Table 1).  The larval carbon content was estimated after 
transforming the body length in carbon units according to the formula  
(Papandroulakis, unpublished data) that was derived after measurements of 360 individuals.  Food 
conversion index was estimated by dividing consumed carbon by the daily gain of larval carbon. 

33103.1 LWc ⋅⋅= −

 
Table 1. Carbon content (mg) for zooplankton (per individual) and phytoplankton (per cell). Mean 
value and standard deviation. 

0.491x10-3±0.173x10-3Brachionus plicatilis 
2.029x10-3±0.289x10-3A. Artemia Instar I 

Artemia Instar II 2.179x10-3±0.480x10-3
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5x10-8±3.4x10-9Chlorella minutissima 
 

 
2. Fuzzy logic controller (FLC) 
Fuzzy Logic (Kruse, et al. 1994; Driankov, et al., 1993) was used for the development of a 

FLC, which would optimize feeding.  The FLC is based on the input of a number of linguistic 
variables describing the system. The values of each variable are fuzzy sets.  The output is provided 
by an inference procedure using a knowledge base with a set of IF – THEN rules.  These rules 
describe experimental data and expertise on the system.  The objective of the control action is to 
bring the system as close as possible to an optimal condition.  Therefore, the main linguistic 
variables that determine the optimal development of the system were defined and a rule base was 
constructed.  For the development of the FLC, specialized software was utilized (fuzzyTECH®, 
Inform Software Corporation).  The defuzzification procedure selected was the center of gravity 
method (Kruse, et al., 1994) that is typical for this type of system.  Finally, software was developed 
using Borland C++, in order to allow the introduction of the values and provide the output. 

 
Results 
1.1.  Total Balance Sheet of Production 

The overall results of the trials are presented in Table 2.   
 

Table 2. Overall results of the experimental trial 
Trial Number T1 T2 T3 Mean (±SD) 

Initial number of eggs 57.800 57.570 54.200 56.520±2.010 
Final number of individuals 24.352 22.692 33.874 26.973±6.034 
Mean final total length (±SD) (mm) 6.60±0.40 6.79±0.74 6.74±0.48 6.73±0.55 
Survival rate (%) 42.16% 39.42% 62.50% 48.02±12.61% 
Individuals with functional swim bladder (%) 100% 94% 98% 97±3% 

 
 
The total length of the larvae reached 6.73±0.55 mm (mean value and standard deviation) at the 

end of the experimental period (Fig. 2).  The increase in length presented an initial phase with low 
growth rate (about 2% daily) from day 4 to 7, associated with the adaptation to exogenous diet, and 
then a second phase with a higher rate (about 5% daily). 
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Figure 2.  Larva total length (mm). Error bars are the standard deviation of the mean. 
 

The mean survival of all populations 20 days post-hatching, was 48.02±12.61 %.  The change 
of daily mortality as a percentage of the initial population is presented in Figure 3.  As shown, the 
evolution was similar to that usually observed characterized by an initial mortality, in the first 10 
days, when larvae adapt to exogenous food, that is later stabilized.  
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Figure 3.  Daily measured mortality as percentage of the initial population.  Error bars are the 

standard deviation of the mean. 
 
1.2.  Consumption  

The total consumption varies daily.  These variations could be attributed to the behavior of the 
population.  The mean total consumption (Figure 4) from about 1.0 g (± 0.1) on day 4, increased to 
1.8 g (± 0.3) on day 8, remained almost constant until day 11, then increased up to 5.0 g (±0.6) on 
day 20.  Mean individual daily consumption was calculated after estimating the daily population in 
each tank (Figure 5).  Starting from 0.017 (± 0.002) mg C, consumption per larvae increased to 
0.198 (± 0.032) mg C by the end of the experimental period.  The daily consumption rate per unit 
body carbon is presented in Figure 6.  This consumption yields a conversion index of about 5.5 for 
the whole period (Figure 7).  
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Figure 4.  Mean total consumed carbon (g). Error bars are the standard deviation of the mean. 
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Figure 5. Mean individual consumption expressed in mg of carbon.  Error bars are the standard deviation of the 

mean. 
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Figure 6. Mean consumption rate per unit body carbon.  Error bars are the standard deviation of the mean. 
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Figure 7.  Daily conversion index of the larvae. 
 
2. Fuzzy logic controller (FLC) 
2.1.  Development of the FLC 
The larval rearing results described above were representative of a normally growing 

population and were considered as expected values.  The growth of the larvae in terms of total 
length, mortality and the amount of food delivered were chosen as the main linguistic variables 
describing the system.  The respective linguistic variables were defined as follows: 

 DL is the difference of total length (daily variable whose value is the difference of the mean 
observed value from the respective expected value determined in the growth trial).  It is 
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=calculated using the formula , where  is the mean daily length, 

 the respective expected value and  the standard deviation of the respective 
expected value.  The variable can have seven values described as normal fuzzy sets: zero (Z), 
Positive Small (PS), Positive Medium (PM), Positive Big (PB), Negative Small (NS), 
Negative Medium (NM) and Negative Big (NB), (Figure 8). 
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Figure 8.  Graphical representation of the variable Difference of total length = DL (-x axis is unit-less).  NB, 
NM, NS, Z, PS, PM, PB are the values of the variable described as normal fuzzy sets. 

 
 DDL is the change of the total length difference given by the formula 
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DDL .  This variable was also considered important as 

it shows the trend of length change.  When DDL is negative, this means that total length 
changes are diverging from the expected, whereas when DDL is positive they are converging.  
The variable can take three values: zero (Z), Positive Zero (PZ), and Negative Zero (NZ) 
(Figure 9). 
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Figure 9.  Graphical representation of the variable Change of the total length difference = DDL (-x axis is unit-
less).  NZ, Z, PZ are the values of the variable described as normal fuzzy sets. 

 
 DM was defined as the change in mortality.  This variable cannot be exact, as there is no precise 

method for the evaluation of daily mortality.  It is given by the formula 
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percentage of the initial population,  is the respective expected value and  is the 
standard deviation of the mean.  It takes five values: zero (ZERO), Positive Medium 
(POSMED), Positive Big (POSBIG), Negative Medium (NEGMED) and Negative Big 
(NEGBIG), (Figure 10).  

)(exp tM )(tSm
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NEGBIG NEGMED ZERO POSMED POSBIG
 

Figure 10.  Graphical representation of the variable Difference in mortality = DM (-x axis is unit-less).  
NEGBIG, NEGMED, ZERO, POSMED, POSBIG are the values of the variable described as 
normal fuzzy sets. 

 
 C a variable related to the amount of food provided in the tank.  It is the morning concentration 

of zooplankton in the rearing tank and provides a picture of consumption, showing whether 
the delivered quantity was sufficient.  It takes three values: LOW, NORMAL and HIGH 
(Figure 11).  
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Figure 11.  Graphical representation of the variable Concentration = C (Unit in x-axis individuals per ml). LOW, 
NORMAL, HIGH are the values of the variable described as normal fuzzy sets. 

 
 DF is the controlled variable and is defined as the difference between the food quantity that 

should be supplied, and the quantity provided under optimum conditions.  It takes seven 
values: zero (Z), a little more (LM), more (M), much more (MM), a little lower (LL), lower 
(L) and much lower (ML) (Figure 12).  
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Figure 12. Graphical representation of the variable Difference in food = DF (Unit in x-axis is the standard 
deviation of the optimal value).  ML, L, LL, Z, LM, M, MM are the values of the variable 
described as normal fuzzy sets. 

 
The rule base consists of 316 rules and some of them are presented below: 

 IF [C = NORMAL AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = POSMED] 
THEN DF = LM; 

 IF [C = NORMAL AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = POSBIG] 
THEN DF = M; 

 IF [C = NORMAL AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = NEGMED] 
THEN DF = Z; 

 IF [ C = NORMAL AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = NEGBIG]   
THEN  DF = M  

 IF [ C = NORMAL AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = ZERO]   
THEN  DF = Z    

 IF [ C = LOW AND DDL = Z AND DL = PS AND DM = ZERO]   
THEN  DF = M 

 IF [ C = LOW AND DDL = PZ AND DL = PM AND DM = ZERO]   
THEN  DF = MM  

 IF [ C = LOW AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = POSMED] 
THEN  DF = M  

 IF [ C = LOW AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = POSBIG]   
THEN  DF = LM  

 IF [ C = LOW AND DDL = Z AND DL = PB AND DM = NEGMED]   
THEN  DF = M  

  IF [ C = HIGH AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = POSBIG]   
THEN  DF = ML    

 IF [ C = HIGH AND DDL = Z AND DL = Z AND DM = POSMED]   
THEN  DF = L    

 IF [ C = HIGH AND DDL = Z AND DL = NS AND DM = ZERO]   
THEN  DF = LL    

 IF [ C = HIGH AND DDL = PZ AND DL = Z AND DM = ZERO]   
THEN  DF = LL    

 IF [ C = HIGH AND DDL = NZ AND DL = NM AND DM = NEGMED]   
THEN  DF = L    
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The final result is an “expert system”.  The function of the FLC is to bring the system 
continuously as close as possible to the conditions determined in the rearing trials.  However, the 
rule base is designed to support better performance of the population in terms of growth and 
survival, when improved conditions occur. 

 
2.2 Inquiry of the FLC 

In order to examine its action, the FLC was theoretically used to predict the consumption observed 
during the rearing trials.  The projected results of the FLC show the expected increase of the amount 
of food to be delivered to the populations.  The proposed feeding regime (Figure 13) varies from the 
actual one, by almost 50% in the first two days, when the proposed food amounts follow a much 
smoother increase, to about 10% in the last days of the experiment.  
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Figure 13.  Consumption per individual. Experimental results (E) and the projected results using the Fuzzy 
Logic Controller (FLC). 

 
Discussion 
The success of larval rearing depends on the efficient transition from endogenous to 

exogenous nutrition, i.e. meeting the corresponding metabolic demands of the larvae at different 
stages of their development (Guyot de la Hardrouyere, 1994).  During the endogenous feeding 
phase, when larvae utilize their yolk reserves for organogenesis, no feeding is necessary.  At the 
beginning of exogenous feeding life, sea bream larvae have a limited capacity to digest and absorb 
nutrients (Sarasquete, et al., 1995).  During the same period, larval hunting activity is limited 
because their swimming capacity is not fully developed (Kentouri, 1985) and food availability is 
critical for survival.  It is during this larval stage especially, that the use of phytoplankton as a 
"protecting agent" (Kennedy, et al., 1998), as well as for preserving rotifers may be essential for 
high survival.  The complete utilization of the lipid reserves by the larvae necessitates the presence 
of sufficient live prey, both in terms of quality (enriched with lipids) and quantity.  

The quantitative feeding requirements of sea bream larvae as estimated in the present study 
(Figure 5) are similar to previous studies (Kentouri, 1985).  At first feeding, larvae need 0.017 mg 
of carbon, which is the equivalent of about 35 rotifers, increasing about 10 times to 0.198 mg of 
carbon per individual at day 20.  The daily consumption rate per unit body carbon (Figure 6) starts 
from about 0.20 and, after the larvae reach 0.1 mg of carbon when lipid reserves are exhausted, 
stabilizes at about 0.60.  Results are comparable to previous studies (Yufera, et al., 1993). 

This consumption yields, a conversion index, of about 5.5 (mg of carbon consumed per mg of 
carbon gained) for the whole period.  The conversion index presents several peaks during the period 
(Figure 7).  The first (on day 5) is associated with first feeding and the adaptation of larvae to 
exogenous diets, while the second (from day 14 to 18) is associated with the introduction of 
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Artemia Instar I and II nauplii.  A comparison with previous studies (Tandler, et al., 1984; Kentouri, 
1985) shows similar results for consumption rates even though different methodologies were used, 
indicating that the present method is also appropriate for estimation of feeding rates.   

Knowledge of feeding requirements allows better management of early larval rearing and also the 
introduction of new feeding methods.  The development of the FLC provides the necessary tool for 
the improvement of automatic feeding devices.  The developed FLC facilitates the use of computer-
based feeding systems during the early stages, by following the changes in the population and the 
potential fluctuations of the actual larval requirements from the estimated ones.  The linguistic 
variables selected describe the changes in consumption of a larvae population well.  All of them can 
be derived from routine measurements taken in commercial hatcheries.  The variable DM that 
describes the changes in mortality from the expected value is the most difficult to obtain.  
Estimating daily mortality depends on the method used and varies between hatcheries.  However, 
the expected values necessary for the calculation of DM could be defined according to the applied 
methods, thus allowing the use of the FLC in commercial hatcheries.  Furthermore, the FLC is 
developed in such a way that it allows better performance of the fish population in the sense that 
there are no restrictions or upper limits.  This is possible due to the nature of the system and the way 
the rule-base was defined. 

The rule-base used can be further improved by means of neural networks that, according to the 
“experience” gained by the system, modify and adapt.  The use of a fuzzy system instead of a 
model-based one is justified for two reasons.  First, there is a lack of exact knowledge on the 
biological basis of larval feeding that could allow a more precise estimation of the requirements 
during the early stages.  Second, the rearing systems depend on several parameters and are largely 
based on the experience of the operator.  The application of such fuzzy systems on a commercial 
scale will reinforce the industry and provide a tool to support its sustainable development. 
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