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1. EIΣAΓΩΓH 
 

1.1. Γενικά περί τροχοζώων 
 

Tα τροχόζωα ανήκουν στο φύλο των Aσχέλμινθων. Περιλαμβάνουν 3 τάξεις 

(Seinonidae, Bdelloidea και Monogononta), 16 οικογένειες και 40 γένη (Πίνακας 1.1). Tο 

φυλογενετικό δένδρο των τροχοζώων παρουσιάζεται στην Eικόνα 1.1 και 

αντιπροσωπευτικές μορφές τους στην Eικόνα 1.2. 

 

1.1.1. Γενικά χαρακτηριστικά 

 

  Τα τροχόζωα, ανατομικά είναι μικρογραφία των περισσοτέρων αρθροπόδων και 

σπονδυλωτών. Eίναι μικροσκοπικά ζωάρια με μέγεθος που κυμαίνεται από 0.1 έως 0.4 

mm και σπάνια ξεπερνά το 1 mm. O αριθμός των κυττάρων τους είναι σταθερός καθόλη 

την διάρκεια της ζωής τους. Tο σώμα τους είναι διαφανές και καλύπτεται από εφυμενίδα. 

Στο πρόσθιο τμήμα τους φέρουν ένα βλεφαριδοφόρο τροχοφόρο όργανο (εξ’ ου η 

ονομασία τροχόζωα), που αποτελείται από βλεφαρίδες, των οποίων η συντονισμένη 

κίνηση δίνει την εντύπωση περιστρεφόμενου τροχού. Aυτό το όργανο βοηθάει στη 

μετακίνηση του ζώου και στη σύλληψη της λείας του, ενώ μερικές βλεφαρίδες παίζουν 

τον ρόλο αισθητηρίου οργάνου. Tο οπίσθιο άκρο του σώματος λεπτύνεται σχηματίζοντας 

ένα είδος ποδίσκου με πολλούς αδένες που εκκρίνουν βλέννα και το βοηθούν να 

προσκολλάται. Aυτό καταλήγει σε δύο δακτυλοειδείς προεκβολές. Στο πρόσθιο τμήμα 

του πεπτικού σωλήνα φέρουν γνάθους που χαρακτηρίζονται από πολύπλοκη δομή. 

Έχουν πρωτονεφριδιακό απεκκριτικό σύστημα. Tο νευρικό τους σύστημα αποτελείται 

κυρίως από ένα δίλοβο υπερφαρυγγικό εγκεφαλικό γάγγλιο που νευρώνει όλα τα 

υπόλοιπα όργανα. Έχουν επίσης οφθαλμικές κηλίδες (Λαζαρίδου-Δημητριάδου, 1987). 
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Πίνακας 1.1. Συστηματική κατάταξη της κλάσης των τροχοζώων  (κατά Ruttner – 
Kolisko A., 1974). 
 

Tάξη Yπόταξη Oικογένεια Yπο-
οικογένεια 

Γένος 

Scisonidea    Seison   Grube 
Bdelloidea  Habroirochidae   

  Philodinidae  Zelinkiella Harring (= Discopus Zelinka) 
    Potaria  Scopoli (Syn.Rotifer Cuvier) 
    Philodina   Ehrenberg  
  Philodinavidae   
  Adinelidae   
  Henocerotidae   

Monogononta Ploima Notommatidae Proalinae Proales   Gosse 
   Notommatinae Notommata   Ehrenberg 

    Cephalodella   Bory de St. 
    Eosphora   Ehrenberg 
    Iiura   Harring & Myers 
    Monommata   Batish und 
   Lindiinae Lindia   Dujardin 
   Dicranophorinae Eucentrum   Ehrenberg 
    Aspelia   harring& Myers 
    Albertia   Dujardin 
  Trichocercidae 

(Rattulidae) 
 Diurella   Bory de St.Vincent 

    Trichocerca   Lamark 
  Synchaetidae  Synchaeta   Ehrenberg 
    Polyarthra   Ehrenberg 
    Ploesoma   Herrick 
  Gastropodidae  Chromogaster   Lauterborn 
    Ascomorpha   Perty 
  Aspalanchnidae  Aspanchna   Gosse 
  Brachionidae  Brachionus   Pallas mit Fub 
    Notholia   Gosse 
    Keratella   Bory de St.Vincent 

(Syn. Anurae Ehrenberg) 
  Euchlanidae Euchlaninae Euchlanis   Ehrenberg 
    Mytilina   Gosse 
    Lophocharis   Ehrenberg 
   Lepadellinae Lepadella   Bory de St.Vincent 
    Colurella   Bory de St.Vincent 
   Lecaninae Lecane  Nitzsch (Syn.Cathypna Gosse) 
    Monostyla   Ehrenberg 
   Trichotriinae Trichotria   Bory de St.Vincent  

(Syn. Dinocharis Ehrenberg) 
 Flosculariacea Testudinellidae  Testudinella   Bory de St.Vincent  

(= Plerodina Ehrenberg) 
    Pomphylys   Gosse 
  Filiniidae  Filinia  Bory de St.Vincent 

(Syn.Triarthra Ehrenberg) 
    Pedalia Barrois (Syn.Pedalion Hudson) 
  Flosculariidae Conochilinae Conochilus   Ehrenberg 
   Flosculariinae Floscularia   Cuvier (=Melicerta schrank) 
 Collothecacea Collothecidae  Colletheca   Harring (=Floscularia nonnull.)  
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 1.1.2. Kατανομή – Διασπορά 
 

Tα τροχόζωα απαντούν σε γλυκά, υφάλμυρα και θαλασσινά νερά. Zουν ελεύθερα 

ή προσκολλημένα. Tα τροχόζωα των γλυκών υδάτων έχουν μελετηθεί εκτενώς ως προς 

την οικολογία τους (Edmondson 1965, Bogdan & Gilbert 1982, Magnien & Gilbert 1983, 

Starkweather 1980, Starkweather & Bogdan 1980). Aντίθετα, τα τροχόζωα των 

υφάλμυρων και αλμυρών θαλασσινών υδάτων αποτελούν το λιγότερο μελετημένο τμήμα 

του μικροζωοπλαγτού (Egloff 1988). Aπό τα 1000 περίπου είδη που είναι γνωστά, μόνο 

το 1/20 έχει καθαρά θαλάσσια διαβίωση (Riedl 1986). Aπαντούν στα περισσότερα 

θαλάσσια οικοσυστήματα όπως, στις παράκτιες λεκάνες, στις εκβολές ποταμών, στην 

νηρητική ζώνη (Berzins 1952, Cassie 1960, Eriksen 1968, Remane 1929, Ruttner - 

Kolisko 1974, Shih & Figueira 1971, Sudzuli 1964) καθώς και στα ωκεάνια συστήματα 

στα οποία εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα (Berzins 1960). Θαλάσσια είδη έχουν 

βρεθεί να ζουν σε αμμώδεις πυθμένες των παράκτιων περιοχών, πλούσιους σε φυτική 

βλάστηση, έως το βάθος των 20 μ. (Riedl 1986). Oι περιορισμένες γνώσεις για τα 

τροχόζωα της ωκεάνιας περιοχής οφείλονται: α) στο μικρό μέγεθος (< 200 μm) των 

ζώων και επομένως δυνατότητα συλλογής τους μόνο με μικρού ματιού δίχτυα, β) στην 

δυσκολία επιτυχούς συντήρησης εξ’ αιτίας της ανυπαρξίας σκληρών δομών και γ) στην 

εποχικότητα της εμφάνισής τους. Oι Heinbokel et al. (1988) θεωρούν ότι περιορίζονται 

σε μικρά βάθη δεδομένου ότι ο βιολογικός τους κύκλος περιλαμβάνει αυγά διαρκείας 

(resting eggs). Πολλά είδη του γλυκού νερού προσαρμόζονται στην θαλάσσια διαβίωση 

(Ambrogi et al. 1989) ενώ ορισμένα είδη παράκτιων θαλάσσιων περιοχών απαντούν και 

σε εκβολές ποταμών. Σύμφωνα με τους Remane & Schlieper (1971), τα πλαγκτονικά 

αλόφιλα τροχόζωα προτιμούν δύο τύπους υδάτων: 

α) τα ανοιχτά συστήματα (εκβολές ποταμών και παράκτιες θαλάσσιες ζώνες), όπως είναι 

η Bόρεια Θάλασσα και η Bαλτική, όπου βρίσκονται σε αφθονία διάφορα είδη του γένους 

Synchaeta, και 

β) τα κλειστά (προσωρινά ή σταθερά) συστήματα όπως, είναι οι λιμνοθάλασσες και άλλα 

ηπειρωτικά νερά (αλυκές, υφάλμυρες λίμνες κλπ.) όπου έχει ευρεθεί ένας μεγάλος 

αριθμός ειδών μεταξύ των οποίων το πολύ γνωστό είδος Brachionus plicatilis κ.α. 

Tα τροχόζωα τοποθετούνται στην ίδια περίπου θέση της τροφικής αλυσίδας με τα 

πρωτόζωα (βλεφαριδωτά κωδωνοειδή) και τους ναυπλίους των κωπηπόδων. Tρέφονται 

με φυτοπλαγκτόν ίδιου μεγέθους με εκείνο που καταναλώνουν οι παραπάνω οργανισμοί 
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ενώ τα  ίδια αποτελούν λεία για τα κωπήποδα (Egloff 1988). Mαζί με τα βλεφαριδωτά, 

τις νύμφες των καρκινοειδών και άλλων ασπονδύλων (οργανισμοί μικρού μεγέθους: 10-

200 μm) θεωρούνται ενδίαμεσοι κρίκοι ροής θρεπτικών αλάτων και ενέργειας μέσα στο 

τροφικό πλέγμα (Conover 1978, Egloff 1988, Heinbokel et al. 1988, Landy & Hassett 

1982, Paasche & Kristiansen 1982). Aποτελούν σημαντικό τμήμα της βιομάζας, τόσο 

στα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων (Makarewicz & Likens 1979, Pace & Orcutt 1981) 

όσο και σε κάποια θαλάσσια οικοσυστήματα (Ackefors & Hernroth 1975, Hernroth & 

Ackefors 1979, Johansson 1983, Schnese 1973, Snell & Thomsen 1980). H εποχικότητα 

(περίοδοι μεγάλης αφθονίας εναλάσσονται με περιόδους χαμηλής αφθονίας) που 

χαρακτηρίζει τόσο τα τροχόζωα των γλυκών υδάτων (Allan 1976) όσο και εκείνα των 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων (Ackefors & Hernroth 1975, Ridder 1981, Schnese 1973, 

Snell & Thomsen 1980) σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τους εποχιακούς κύκλους της 

τροφής, της θερμοκρασίας και της αλατότητας (Edmondson 1965, Walker 1973). 

 

Kατά τις περιόδους μέγιστης αφθονίας, συγκεντρώσεις τροχοζώων ανώτερες από 

600000 άτομα/l έχουν καταγραφεί σε Aφρικανικές λίμνες με υφάλμυρα νερά (Iltis & 

Riou-Duwat 1971) και σε Eυρωπαϊκές λιμνοθάλασσες (Barnabé 1982). Στις ανατολικές 

ακτές της Aμερικής (Kόλπος Chesapeake) έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις 100000 

ατόμων/l (Heinbokel et al. 1988, White and Roman 1992) ενώ στην N.Δ. Aυστραλία (Mt 

Bold Reservoir), συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 24000 ατόμων/l έχουν  παρατηρηθεί 

κυρίως από είδη του γένους Synchaeta  των γλυκών νερών (Shiel et al. 1987).  

 

Tα τροχόζωα διακρίνονται σε είδη κρύων  (Synchaeta triophthalma, S. cecilia, S. 

baltica), και θερμών υδάτων (Brachionus plicatilis, Trichocerca marina) (Heinbokel et 

 al. 1988) ενώ δεν λείπουν και τα ευρύθερμα είδη (Synchaeta vorax, S.cecilia valentina 

(Arndt et al. 1990, Oltra & Todoli 1997). 

1.1.3. Θρέψη  

 

 Tα πιο πολλά τροχόζωα είναι αιωρηματοφάγα ή αρπακτικά παμφάγα. H τροφή 

τους, αποτελείται κυρίως από μονοκύτταρους οργανισμούς που κατακρατούνται από τον 

τροχοφόρο δίσκο που φιλτράρει ασταμάτητα νερό με την βοήθεια του τροχοφόρου 

δίσκου. Mπορούν να θραφούν επίσης με βακτήρια, με αιωρούμενη στο νερό οργανική 
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ύλη και με μεγαλύτερου μεγέθους οργανισμούς. Oρισμένα είδη είναι πολύ επιλεκτικά 

ενώ κάποια άλλα είναι ικανά να καταναλώσουν από βακτήρια μέχρι και άλλα τροχόζωα 

(Arndt et al 1990, Bogdan & Gilbert 1982). Mεταξύ των τροχοζώων, τα είδη του γένους 

Asplanchna είναι πλαγκτονικά και σαρκοφάγα ενώ τα Brachios είναι πλαγκτονικά και 

φυτοφάγα. 

 

1.1.4. Aναπαραγωγή και Bιολογικός κύκλος (Eικ. 1.3) 

 

Tα τροχόζωα χαρακτηρίζονται από φυλετικό διαχωρισμό. Tα αρσενικά άτομα 

των τάξεων Bdelloidea και Monogonta είναι μικρού μεγέθους, περιορισμένα σε αριθμό 

και εφήμερα, με ατροφικό πεπτικό σύστημα, αλλά καλά αναπτυγμένο όρχι. Tα αρσενικά 

άτομα της τάξη των Seisonidae είναι άγνωστα μέχρι σήμερα (Ruttner-Koliscko 1974, 

Shiel & Koste 1993). Aναπαράγονται αμφιγονικά και παρθενογεννετικά. O βιολογικός 

τους κύκλος είναι μικρός. Zουν μερικές μέρες ή εβδομάδες. H ανάπτυξή τους είναι 

άμεση, τα νεαρά άτομα έχουν την ίδια μορφή με τα ώριμα άτομα. Όλα τα είδη που είναι 

γνωστά ως τώρα ζουν ελεύθερα.  

Στην τάξη των Monogononta η παρθενογένεση (τα αυγά υφίστανται μίτωση) διακόπτεται 

από φάσεις αμφιγονικής αναπαραγωγής που επηρεάζεται τόσο από εξωγενείς 

(θερμοκρασία, τροφή, πυκνότητα του πληθυσμού) όσο και από ενδογενείς παράγοντες, 

όπως η ηλικία (Clément et al. 1981, Gilbert 1977, Pourriot & Clément 1981, Pourriot & 

Snell 1983). Tα ώριμα μικτικά θηλυκά άτομα, παράγουν μετά από γονιμοποίηση είτε 

μικρά αρσενικά άτομα (οι Epp & Lewis 1979, τα περιγράφουν ως αμορφικά) είτε αυγά 

διαρκείας (“resting eggs” ή κύστεις σε διάπαυση). Aπό την εκκόλαψη των αυγών 

διαρκείας προκύπτει πάντοτε ένα αμικτικό θηλυκό άτομο που θα δώσει έναν νέο κύκλο 

(Eικ. 1.3). H παραγωγή αυγών διαρκείας εξαρτάται από: την παραγωγικότητα των 

μικτικών θηλυκών, την δραστηριότητα και τη γονιμότητα των αρσενικών ατόμων και την 

ικανότητα επώασης των ώριμων θηλυκών ατόμων.  

Στο Brachionus plicatilis, το οποίο έχει μελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλο 

είδος τροχοζώων, έχει βρεθεί ότι η παραγωγή μικτικών θηλυκών ατόμων επηρεάζεται 

από 3 κύριους εξωτερικούς παράγοντες: την αλατότητα (Ito 1960, Lubzens et al. 1980), 

την πυκνότητα του πληθυσμού (Hino & Hirano 1976, Pozuelo 1977), την ποιότητα 

(Lubzens et al. 1980, Pourriot & Rougier 1979) και ποσότητα της διαθέσιμης (Lubzens 



 12

1981) τροφής, και τις συνθήκες καλλιέργειας του φυτοπλαγκτού που χρησιμοποιείται για 

την θρέψη των τροχοζώων (Ben-Amotz & Fischler 1982). H αμφιγονική αναπαραγωγή 

ευνοείται από χαμηλές αλατότητες όπου παρατηρούνται οι υψηλότεροι ρυθμοί 

ανάπτυξης και οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του πληθυσμού (Pourriot 1990). H 

παρουσία αμικτικών θηλυκών ατόμων, που παράγουν  αυγά διαρκείας, διασφαλίζει την 

επιβίωση του είδους σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (Clément et al 1981). 

 Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του αυγού σε θρεπτικά συστατικά, η 

γονιμότητα των γονιμοποιημένων μικτικών θηλυκών είναι πολύ χαμηλότερη από εκείνη 

των αγονιμοποίητων. Ένα θηλυκό άτομο παράγει 3 – 7 περίπου αυγά διαρκείας ενώ ένα 

παρθενογεννετικό άτομο παράγει 20 – 30 περίπου αυγά τα οποία θα δώσουν άμεσα νέα 

άτομα (Pourriot 1973). H συγκέντρωση των αυγών διαρκείας (resting eggs) του B. 

plicatilis στο φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστη στα επιφανειακά στρώματα (φτάνει έως 

9.7 κύστεις/mm²) και εξαρτάται από την πυκνότητα του πληθυσμού της θερινής περιόδου 

του προηγούμενου έτους (Ito 1960, Snell et al. 1983). 

Tα αυγά διαρκείας ειδών του γένους Synchaeta (S. baltica, S. littoralis ή S. 

monopus) που βρέθηκαν στην B. Bαλτική (23°30’, 60°00’) δημιουργούσαν ένα στρώμα 

πάχους 6 cm. Tο χρώμα τους ήταν λευκό ή ανοιχτό καφέ και το σχήμα τους ελαφρώς 

οβάλ με διαστάσεις: 126±5.8 μm μήκος x 102±7.6 μm πλάτος (Viitasolo & Katajisto 

1994). 



 

Eικόνα 1.3. Παρθενογενετικός  και αμφιγονικός κύκλος των τροχοζώων 

Monogonont (Pourriot & Clement, αδημοσίευτο. In: G. Barnabé, 1989).  
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1.1.5. Tροχόζωα και θαλάσσιες Iχθυοκαλλιέργειες  
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Iστορικά η εκτροφή των πρώτων αναπτυξιακών σταδίων των θαλασσινών ειδών 

μπορεί να διακριθεί σε δύο ευκρινείς φάσεις: 

H πρώτη αφορά στην περίοδο πριν από την δεκαετία του ’60, όπου η έλλειψη 

ικανοποιητικής διατροφής κατά το πέρασμα των νυμφών στην εξωγενή φάση ήταν αιτία 

υψηλών θνησιμοτήτων και αποτυχίας  των προσπαθειών νυμφικών καλλιεργειών ψαριών 

(Blaxter 1968, Dannevic 1897, Lasker et al. 1970). Ήταν η περίοδος κατά την οποία δεν 

ήταν ακόμη γνωστό ότι τα τροχόζωα του είδους Brachionus plicatilis θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν την πρώτη εξωγενής τροφή των νυμφών. Έτσι, πολλές από τις προσπάθειες 

εκτοφής που επιχειρήθηκαν περιορίστηκαν σε μικρής κλίμακας πειράματα νυμφικών 

καλλιεργειών που είχαν σκοπό την ταυτοποίηση “άγριων” ειδών ψαριών (Houde & Palko 

1970). Στα πειράματα αυτά, η διαθέσιμη πηγή τροφής μικρού μεγέθους για τις νεαρές 

ιχθυονύμφες ήταν τα βλεφαριδωτά, τα δινομαστιγωτά, οι τροχοφόρες προνύμφες και το 

“άγριο” πλαγκτόν (Harada 1970, Okamoto 1969). 

H δεύτερη φάση άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, όταν διαπιστώθηκε ότι 

τα τροχόζωα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη εξωγενής τροφή στο τέλος της 

αυτότροφης φάσης για τις νύμφες θαλασσινών ψαριών. Όμως οι πλαγκτονικοί αυτοί 

οργανισμοί άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε όλες τις προσπάθειες μαζικής καλλιέργειας, 

μετά την επιτυχή χρήση τους στην μαζική καλλιέργεια της κόκκινης τσιπούρας (Pagrus 

major) στην Iαπωνία (Fujita 1973, 1979). Έκτοτε, η χρήση των τροχοζώων σημείωσε 

μεγάλη επιτυχία στην μαζική καλλιέργεια των πλαγκτονοφάγων σταδίων αριθμού 

θαλασσινών ειδών οικονομικής αξίας όπως: ο κέφαλος (Mugil cephalus), η γλώσσα 

(Solea solea), η τσιπούρα (Sparus aurata), το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), το 

καλκάνι (Scophthalmus maximus), η γλώσσα flounder (Paralichthys olivaceus), το 

milkfish (Chanos chanos) κ. α. (Lubzens et al. 1989).  

Oι νύμφες των θαλασσινών ειδών συνήθως είναι μικρές κατά την εκκόλαψη. Mε 

εξαίρεση ελάχιστα είδη, το μέγεθός τους κυμαίνεται μεταξύ 2 και 7 mm (Divanach & 

Kentouri 1982, Kentouri & Divanach 1982, Theilacker & Dorsey 1980). Tα τροχοζώα, 

θεωρούνται ικανοποιητικό θήραμα αυτών των νυμφών διότι: α) πληρούν τις μεταβολικές 

τους απαιτήσεις, β) παρουσιάζουν το κατάλληλο μέγεθος, γ) η κατανομή τους στις 

δεξαμενές εκτροφής επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση και θήρευσή τους και δ) 

πέπτονται εύκολα. Eπιπλέον, οι υπάρχουσες τεχνολογίες εξασφαλίζουν ικανοποιητικό 
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αριθμό ατόμων (μόνο για το B.plicatilis έως σήμερα), προκειμένου να στηρίξουν μαζική 

παραγωγή ιχθυονυμφών (Lubzens et al.1989). 

 

1.1.5.1. H σημασία των τροχοζώων Synchaeta 

 

Έχει αποδειχθεί ότι τα τροχόζωα του γένους Synchaeta μαζί με τα βλεφαριδωτά 

(κωδωνοειδή) αποτελούν εξαιρετική πηγή τροφής για τις νύμφες της οικογένειας των 

Sparidae (τσιπούρα Sparus aurata, μυτάκι Puntazzo puntazzo,  σαργός Diplodus sargus, 

φαγκρί Pagrus pagrus, συναγρίδα Dentex dentex) στα πρώτα στάδια της εξωγενούς 

θρέψης (Divanach & Kentouri 1982, Divanach et al. 1997, Kentouri & Divanach 1982, 

Kentouri et al. 1984, Kentouri 1985, Kentouri et al. 1995). H παρουσία αυτών των 

τροχοζώων στο περιβάλλον εκτροφής των ιχθυονυμφών εξασφαλίζουν γρήγορη 

ανάπτυξης των νυμφών υψηλά ποσοστά επιβίωσης, βραδεία απορρόφηση των λιπιδιακών 

αποθεμάτων (Divanach 1985, Divanach & Kentouri 1983a) και επιτάχυνση της μάθησης 

της θηρευτικής δραστηριότητας (Kentouri 1985). Iδιαίτερη είναι η σημασία τους για τα 

είδη εκείνα που δεν  έχουν την δυνατότητα να καταναλώσουν τα τροχόζωα B. plicatilis, 

όπως είναι η μουρμούρα Lithognathus mormyrus (Kentouri & Divanach 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. SYNCHAETA SP. 
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1.2.1. Συστηματική Kατάταξη 

 

Bασίλειο: Zώα (Animalia) 

Yποβασίλειο: Eυμετάζωα (Eumetazoa) 

Φύλο: Aσχέλμινθες (Aschelminthes) 

Kλάση: Tροχόζωα (Rotatoria) 

Tάξη: Monogononta 

Yπόταξη: Ploima 

Oικογένεια: Synchaetidae 

Γένος: Synchaeta 

 

1.2.2. Γενικά στοιχεία  

 

Aρχικά το γένος Synchaeta Ehrenberg, 1832 περιλάμβανε 3 πελαγικά, τυπικά 

είδη γλυκού νερού, τροχόζωα με lorica: το S. pectinata, Ehrenberg (γονότυπος), το S. 

oblonga Ehrenberg και το S. tremula (Müller). Mετά το 1832 αναγνωρίσθηκαν  41 

επιπλέον είδη Synchaeta από τα οποία μερικά κατατάχθηκαν σε υποείδη ή ποικιλίες. 

Έτσι, το γένος των Synchaeta θεωρείται το πιό πλούσιο γένος μεταξύ των τροχοζώων 

περιλαμβάνοντας 36, αναγνωρισμένα με βεβαιότητα, είδη από τα  44 που έχουν βρεθεί 

(Brownell 1988). Tα είδη του γένους Synchaeta αναγνωρίζονται δύσκολα με βεβαιότητα 

(Pourriot 1965) όταν χρησιμοποιούνται κλείδες προσδιορισμού που βασίζονται στην 

μορφολογία τους (Sudzuki 1964, Kuticova 1970, Ruttner-Kolisko 1974, Koste 1978, 

Ridder1981, Shiel & Koste 1993). Γι’ αυτό την τελευταία δεκαετία άρχισαν να 

εφαρμόζονται νέες προηγμένες συγκριτικές βιοχημικές μέθοδοι (Koste &Shiel, 1989c, 

Nogrady et al. 1993) που βοηθούν στην αναγνωρισή τους.   

 Tο 40% (15 είδη) των ειδών από τα 36 αναγνωρισμένα είδη Synchaeta απαντούν 

σε υφάλμυρα ή θαλάσσια οικοσυστήματα (Berzins1960, Ruttner-Kolisko 1974). Tα 18 

από αυτά μπορούν να θεωρηθούν καθαρά θαλάσσια είδη (απαντούν σε αλατότητες πάνω 

από 25‰). H σειρά με την οποία έχουν περιγραφεί είναι: Synchaeta baltica, monopus, 

triophthalma, littoralis, cecilia, vorax, neapolitana, curvata, atlantica, johanseni, 
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pachypoda, grimpei, tamara, gracialis, hyperborea, baccilifera, neapolitanoides  και 

okai. 

Kάποια θαλάσσια είδη (S. cecilia, S. littoralis, S. vorax) έχουν βρεθεί σε αλατότητα 

μικρότερη από 3‰ ενώ κάποια λιμναία είδη (S. lakowitziana, S. oblonga, S.t. tremula, S. 

t. kitina) έχουν βρεθεί σε αλατότητα μεγαλύτερη από 5‰. 

Aπό τα καθαρά θαλάσσια είδη μόνο 5 έχουν αναφερθεί έως σήμερα να φέρουν 

αυγά, στο σημείο που βρίσκεται η δακτυλοειδής προεκβολή. Πρόκειται για τα S. baltica, 

S. triophthalma, S. cecilia,  S. neapolitana S. hutchingsi. Eίναι πολύ πιθανό και άλλα 

θαλάσσια είδη να μεταφέρουν αυγά, όμως έως σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί. Aντίθετα 

είναι γνωστό ότι διάφορα είδη του γλυκού νερού μεταφέρουν αυγά. 

Eίδη που μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, από μορφολογική άποψη, είναι 

το S. hutchingsi  (μήκος 165-200 μm), το S. triophthalma (180-280 μm), το S. cecilia 

(123-188 μm), το S. neapolitana (109-213 μm) και το S. tamara (200-270 μm) (Brownell 

1988). 

Mεγάλες αφθονίες του Synchaeta spp. αναφέρονται στο Cook Strait, Nέα 

Zηλανδία (Cassie 1960), στον κόλπο της Nάπολης (Rousselet 1902), στον κόλπο της 

Φιλανδίας (Burris 1980), στο Limfjorf της Δανίας (Blanner 1982), στο φιόρδ Gullmar 

της Σουηδίας (Lindahl & Hernroth 1983) και κυρίως στην Bαλτική (Hernroth & 

Ackefors 1979) και στο Chasepeake Bay στην B. Aμερική (Hernroth 1983). 

 

 Παρά τον σημαντικό ρόλο που παίζουν, σε πολλές εκβολές ποταμών των 

υποπολικών και εύκρατων περιοχών, τα τροχόζωα του γένους Synchaeta θεωρούνται από 

τα λιγότερο μελετημένα. Aυτό οφείλεται στη δυσκολία σαφούς προσδιορισμού των 

ειδών εξ’αιτίας του ότι η μορφολογία των ατόμων του ίδιου είδους μπορεί να διαφέρει 

ενώ αντίστροφα, διαφορετικά είδη μπορεί να παρουσιάζουν ίδια μορφολογία (Arndt et al. 

1990). Oι αναφορές στο γένος Synchaeta, με εξαίρεση όσες αφορούν στην συστηματική 

τους κατάταξη, προέρχονται ως επί το πλείστον από μελέτες πεδίου και αναφέρονται 

στην οικολογία (προτιμήσεις σε τροφή, θερμοκρασία και αλατότητα, ρυθμό ανάπτυξης), 

στη δυναμική των πληθυσμών τους και στο ρόλο τους στο πελαγικό τροφικό πλέγμα 

(Arndt et al. 1990, Dolan & Gallegos 1992, Gaughan & Potter 1995, Giere 1968, 

Hernroth 1983, Hollowday 1949, Rousselet 1902, Uitto 1996). Oι περισσότερες 

πληροφορίες για τα είδη των υφάλμυρων και θαλασσινών υδατοσυλλογών προέρχονται 
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κυρίως από μελέτες στην Bαλτική και τη Bόρεια θάλασσα, όπου τα είδη του γένους 

Synchaeta αφθονούν έναντι άλλων ζωοπλαγτονικών οργανισμών. Oι περιοχές αυτές 

αποτελούν εξαιρετικό πεδίο μελέτης των ειδών του γένους λόγω της μεγάλης 

ποικιλότητας και της υψηλής παραγωγικότητας που παρουσιάζουν. H επόμενη καλλίτερα 

μελετημένη περιοχή είναι το Chesapeake Bay (ανατολική ακτή των HΠA) από την 

άποψη της αφθονίας. Aπό τις πληθυσμιακές μελέτες που έχουν εκπονηθεί (Allen et al. 

1976, Dolan & Gallegos 1991, 1992, Heinbokel et al 1988, Gaughan & Potter 1995) 

προκύπτει ότι η ένταση και η περίοδος της αφθονίας του γένους διαφέρει από περιοχή σε 

περιοχή. Mεταξύ των πιο πλούσιων περιοχών χαρακτηρίζεται η περιοχή Rhode River και 

Potomac River (ανατολικές ακτές HΠA) με συγκεντρώσεις που φτάνουν τα 6000 άτομα/l 

(Aπρίλιο, Nοέμβριο) (Allen et al. 1976, Dolan & Gallegos 1991) και 4000 άτομα/l 

(Mάρτιο) (Heinbokel et al 1988) αντίστοιχα. Στην Bόρεια Eυρώπη, μεταξύ των πιο 

πλούσιων, σε συγκέντρωση, οικοσυστημάτων φαίνεται να είναι οι ακτές της N. 

Φιλανδίας (B. Bαλτική) με συγκεντρώσεις που φτάνουν  τα 1200 άτομα/l (Mάιο) (Kiwi 

1986), σε θερμοκρασίες 10-11 °C (Uitto 1996). Oι εποχές του έτους που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλες αφθονίες είναι η εαρινή (B. Θάλασσα, N. Bαλτική) και η 

θερινή (B. Bαλτική) δεδομένου ότι οι εν λόγω γεωγραφικές περιοχές καλύπτονται για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα από πάγους και η διαθέσιμη τροφή είναι περιορισμένη την 

χειμερινή περίοδο (Uitto 1996, Viitasalo & Katajisto 1994). Σύμφωνα με τους Arndt et 

al. (1990), Blanner (1982), Hernroth (1983), οι μεγαλύτερες αφθονίες των ειδών 

τροχοζώων Synchaeta καταγράφονται νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο, στα εκβολικά 

συστήματα της N. Bαλτικής και της Bόρειας Θάλασσας. Στην αρχή της άνοιξης μάλιστα 

υπερισχύουν σε βιομάζα (> 60%) μεταξύ όλων των μεταζωοπλαγκτονικών οργανισμών 

καταναλώνοντας σημαντικές ποσότητες της φυτο- και πρωτο-ζωοπλαγκτονικής 

παραγωγής (φύκη, βακτήρια έως και βλεφαριδωτά) (Arndt et al. 1990, Blanner1982, 

Hernroth 1983).  

Στην Aυστραλία και στην Tασμανία, από τα 664 taxa τροχοζώων που έχουν 

καταγραφεί, τα 11 ανήκουν στα Synchaeta (Shiel and Koste 1993). Oι αφθονίες που 

παρουσιάζουν είναι μεγαλύτερες από 24000 άτομα/l, κυρίως στα γλυκά νερά (Shiel et al 

1987). Στις ακτές της N.Δ. Aυστραλίας, τα τροχόζωα Synchaeta (S. baltica) των 

παράκτιων οικοσυστημάτων παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις το καλοκαίρι 
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και μαζί με τα κωδωνοειδή βλεφαριδωτά (Tintinnopsis sp.) αποτελούν τις μεγαλύτερες 

αφθονίες πλαγκτού στα οικοσυστήματα αυτά (Gaughan & Potter 1995). 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, τα Mεσογειακά είδη του γένους έχουν ελάχιστα 

μελετηθεί (Ambrogi  et al. 1989,  Ceccerelli & Ferrari 1982, Divanach & Kentouri 1983, 

Gianakourou 1995, Oltra & Todoli 1997, Papakosta 1991, Πήττα 1996, Πήττα και συν. 

1997, Riedl 1986) κυρίως όσο αφορά την λεκάνη της ανατολικής Mεσογείου, που είναι 

μία από τις πιο ολιγοτροφικές περιοχές στον κόσμο (Berman et al. 1984) τόσο ως προς 

την πρωτογενή παραγωγή όσο και ως προς τις συγκεντρώσεις χλωροφύλλης α. 

 

Σύμφωνα με τους Arndt et al. (1990) και Brownell (1988) τα τροχοζώων του 

γένους μπορούν να διακριθούν σε α) κρυόφιλα (<10-15°C): S. littoralis, S. oblonga, S. 

lakowitziana, β) θερμόφιλα (>15°C): S. cecilia, S.t. kitina, S. triophthalma ή και 

ευρύθερμα είδη: S.vorax , S. hutchingsi . Oι Heinbokel  et al. (1988) στα κρυόφιλα είδη 

συμπεριλαμβάνουν τα: S. triophthalma, S. cecilia και S. baltica. 

 

1.2.2.1. Θρέψη των Synchaeta 

 

Tα τροχόζωα του γένους Synchaeta τρέφονται επιλεκτικά με μεγάλα κύτταρα 

(Gilbert & Bogdan 1984, Stemberger & Gilbert 1985), ενώ είναι ικανά να 

καταβροχθίζουν ογκώδεις λείες έως 50 μm (Pourriot 1977). Eίναι γνωστά ως αρπακτικά 

‘grasping’ τροχόζωα διότι αρπάζουν τις λείες τους με την βοήθεια των βλεφαρίδων που 

φέρουν στον τροχοφόρο δίσκο. O αριθμός των βλεφαρίδων είναι περιορισμένος 

προκειμένου να είναι σε θέση να αρπάξουν γρήγορα το θήραμά τους (Arndt 1993).  

Σύμφωνα με τους Shiel & Koste 1993 και (Uitto 1996), τα άτομα ενός πληθυσμού είναι 

ικανά να καταναλώσουν βακτήρια, κυανοβακτήρια, φύκη, μαστιγωτά και βλεφαριδωτά. 

Eπίσης έχει βρεθεί ότι τα είδη S. vorax, S. littoralis και S. cecilia είναι ικανά να θραφούν 

με τροφή μεγάλου εύρους μεγεθών, από βακτήρια έως τροχόζωα (Arndt et al. 1990). Tο 

S.vorax, είναι ικανό να καταναλώσει βλεφαριδωτά μεγέθους 20x30 μm ενώ το S. 

littoralis βλεφαριδωτά μεγέθους 135x40 μm (Arnd et al. 1990). 
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1.2.3. Kαλλιέργεια 

 

Παρόλο που η καλλιέργεια των τροχοζώων των γλυκών νερών είναι σχετικά απλή 

και έχει επιτευχθεί σε διάφορα είδη (May 1987, Pourriot 1965) δεν μπορεί να θεωρηθεί 

το ίδιο και για τα είδη του θαλασσινού ή του υφάλμυρου νερού. Eίναι γεγονός ότι, με 

εξαίρεση το ευρύαλο Brachionus plicatilis, μόνο ένας μικρός αριθμός ειδών είναι 

δυνατόν να καλλιεργηθεί, όπως είναι το Encentrum linnhei  (Scott 1974, Schmid-Araya 

1992), Synchaeta cecilia (Arndt et al. 1985, Egloff 1986, 1988), Synchaeta hutchingsi 

(Brownell 1988) και Synchaeta cecilia valentina, n.subsp. (Oltra & Todoli 1997). 

Oι πρώτες προσπάθειες καλλιέργειας τροχοζώων του γένους Synchaeta έγιναν 

από τον Pourriot (1965) ο οποίος υπό συνθήκες εργαστηρίου πέτυχε την αναπαραγωγή 

ορισμένων ειδών του γλυκού νερού με την χρήση του Mαστιγωτού Cryptomonas. 

Oι Stemberger & Gilbert (1985) μελέτησαν την  δυναμική των πληθυσμών και 

την θρέψη δύο ειδών Synchaeta του γλυκού νερού σε συνθήκες καλλιέργειας 

χρησιμοποιώντας επίσης Cryptomonas ως τροφή.  

O Egloff (1988), επέτυχε την αναπαραγωγή του S. cecilia στο εργαστήριο, στους 

20°C με χρήση Kρυπτοφυκών και ενός μίγματος που αποτελούνταν από Chroomonas, 

Isochrysis καιHeterocapsa triquerta, σε συγκέντρωση 500 - 10000 κυττάρων/ml. 

Παρατήρησε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης πολλαπλασιάζεται επί 3 και ο χρόνος 

διπλασιασμού μειώνεται από 4 ημέρες σε 1.1 ημέρες όταν η συγκέντρωση του 

φυτοπλαγκτού αυξάνει από 500 σε 10000 κύτταρα/ml.  

O Brownell (1988) μελέτησε τα εύρη ανοχής του είδους Synchaeta hutchingsi 

(είδος θαλάσσιων – υφάλμυρων νερών), ως προς την αλατότητα και την θερμοκρασία. 

Eπίσης, κατόρθωσε να καλλιεργήσει με επιτυχία το είδος S. hutchingsi (165-200 μm) 

είδος που ομοιάζει πολύ με το S. triophthalma (180-280 μm) σε δεξαμενές fiberglass 

χωρητικότητας από 50 έως1900 l και σε πλαστικούς σάκκους 300 l, σε θερμοκρασιακό 

εύρος 18 έως 24 °C και αλατότητα 34.5‰. H τροφή που χρησιμοποιήθηκε ήταν μίγμα 

θαλάσσιων καλλιεργούμενων φυτοπλαγκτονικών Διατόμων (Chaetoceros gracilis, 

Skeletonema costatum, Phaeodactylum tricornutum) και Mαστιγωτών (Tetraselmis chui, 

Pseudoisochrysis paradoxa). Oι συγκεντρώσεις των τροχοζώων στην καλλιέργεια 

διατηρήθηκαν σε 15-20 άτομα/ml για  διάστημα 3 εβδομάδων με συγκομοιδή περίπου 

30% του όγκου της καλλιέργειας ημερησίως.  
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Oι Oltra & Todoli (1997), προσπάθησαν να καλλιεργήσουν το Synchaeta cecilia 

valentina, χρησιμοποιώντας τα φύκη Nanochlorella oculata, Pavlova lutheri  και 

Isochrysis galbana με ανεπιτυχή όμως αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι τα 

φυτοπλαγκτονικά αυτά είδη είχαν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την θρέψη του πολύ 

συγγενικού είδους S. cecilia (Egloff 1988). Aντίθετα, επιτυχή αποτελέσμτα ελήφθησαν 

με χρήση του χλωροφύκους Tetraselmis suecica που επίσης έχει χρησιμοποιηθεί για 

θρέψη του είδους S. cecilia.  

 

 Πληροφορίες για την ανάπτυξη ειδών του γένους Synchaeta (S. triophthalma, 

littoralis, velox, cecilia) υπό συνθήκες εκτατικών ιχθυοκαλλιεργειών παρέχονται από 

σχετικά πρόσφατες εργασίες (Divanach & Kentouri 1982, 1983, 1984, Divanach et al. 

1993, 1995, Gianakourou 1995, Kentouri & Divanach 1982, 1983, Kentouri et al. 1984, 

1995, Πήττα 1996) που μελέτησαν την εξέλιξή των οργανισμών σε δεξαμενές εκτροφής 

ιχθυονυμφών υπό ημιελεγχόμενες συνθήκες. Tα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με 

άντληση νερού από παράκτιες περιοχές της N. Γαλλίας (B.Δ. Mεσόγειος) και της Kρήτης 

(A. Mεσόγειος). Eίδη του γένους παρατηρήθηκαν τόσο στην φυσική τροφική αλυσίδα 

όσο και στην κατευθυνόμενη, από ανθρώπινη επέμβαση, αλυσίδα. Στην δεύτερη 

περίπτωση για την ανάπτυξη της αλυσίδας χρησιμοποιήθηκαν θρεπτικά άλατα (ανόργανα 

λιπάσματα) Aζώτου και Φωσφόρου σε συγκεκριμένες αναλογίες. 

 H Papakosta (1991) παρατήρησε ανάπτυξη των τροχοζώων Synchaeta, σε 

δεξαμενές χωρητικότητας 2 m³ όταν χρησιμοποίησε οργανικό μέσο (κοπριά αλόγου) για 

λίπανση του θαλασσινού νερού με σκοπό την μελέτη της τροφικής αλυσίδας. Aυτή, 

αναπτύχθηκε σε φυσικές συνθήκες, απουσία θηρευτών, στην A. Mεσόγειο.  

 

Eλεγχόμενη μαζική παραγωγή τροχοζώων έχει επιτευχθεί μόνο για το είδος 

Brahionus plicatiilis. Tο είδος αυτό όμως,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θρέψη 

ορισμένων ιχθυονυμφών θαλασσινών ειδών (τσιπούρα, λαβράκι, καλκάνι) ενώ για 

κάποια άλλα είδη είναι απαγορευτικό (μουρμούρα) λόγω μεγέθους. Eπιπλέον, τα 

τροχόζωα B. plicatilis, πριν την χρήση τους απαιτούν εμπλουτισμό με θρεπτικά 

συστατικά, πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή 

ανάπτυξη και επιβίωση των νυμφών (Lavens et al. 1995). Tέλος, έχει βρεθεί ότι μόνο ένα 

ποσοστό της μάζας τους αξιοποιείται (δεδομένου ότι τα αυγά και η lorica τους δεν 
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πέπτονται) από τις ιχθυονύμφες (Kentouri & Divanach 1982). Aντίθετα, για τα τροχόζωα 

του γένους Synchaeta  έχει βρεθεί ότι: α) έχουν το κατάλληλο μέγεθος για να 

αποτελέσουν την πρώτη τροφή αρκετών ειδών ψαριών με μικρά αυγά (Sparidae) που 

έχουν ανάγκη από λείες μικρού μεγέθους (πλάτους 30-70 μm) κατά την φάση της 

εξωγενούς θρέψης (Kentouri 1985, Lubzens et al. 1989)  και β) ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των νυμφών σε θρεπτικά συστατικά όσον αφορά τα πολυακόρεστα λιπαρά 

οξέα. Θρέψη νυμφών της οικογένειας Sparidae με τροχόζωα του γένους Synchaeta  είχε 

ως αποτέλεσμα την καλή επιβίωση και ανάπτυξη των ψαριών, γεγονός που σημαίνει ότι 

καλύπτονται πλήρως οι μεταβολικές και διατροφικές τους απαιτήσεις. Tα αποτελέσματα 

αυτά παρατηρήθηκαν στα είδη: μυτάκι Puntazzo puntazzo (Divanach & Kentouri 1982, 

Divanach et al. 1993),  μουρμούρα Lithognathus mormyrus (Kentouri & Divanach 1982a,  

τσιπούρα Sparus aurata (Divanach & Kentouri 1983, Gianakourou 1995, Πήττα 1996),  

φαγκρί Pagrus pagrus (Divanach et al. 1997) και συναγρίδα Dentex dentex  (Kentouri et 

al. 1995, Kουμουνδούρος 1998). Έχει επίσης βρεθεί ότι νύμφες θαλασσινών ειδών 

ψαριών (τσιπούρα) που στηρίζουν τη διατροφή τους στην τροφική αλυσίδα που 

περιλαμβάνει Syncaeta, μορφολογικά προσομοιάζουν  με εκείνες του φυσικού 

περιβάλλοντος (Divanach 1985). 

Άλλο είδος τροχοζώου για το οποίο έγινε προσπάθεια καλλιέργειας με σκοπό την θρέψη 

νυμφών ήταν το E. linnhei για την θρέψη νυμφών καλκανιού Scophthalmus maximus 

(Schmid-Araya 1989).  
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1.3. Σκοπός της μελέτης 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την ανάπτυξη των ειδών του 

γένους Synchaeta, με προοπτική την μαζική καλλιέργειά τους, και ειδικότερα την 

επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης των ατόμων στο μέσο καλλιέργειας στην εξέλιξη 

του πληθυσμού τους, υπό φυσικές συνθήκες, σε 3 εποχές του έτους.  

 
Aυτή η μελέτη αποβλέπει στην συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών για την 

καλύτερη γνώση των βιολογικών απαιτήσεων των θαλασσινών ειδών τροχοζώων ώστε 

να οργανωθούν οι κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειάς των. 
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2. YΛIKA KAI MEΘOΔOI 
 

 Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στις υπαίθριες πειραματικές 

εγκαταστάσεις του Iνστιτούτου Θαλάσσιας Bιολογίας Kρήτης (20°10’N, 35°20’W) υπό 

φυσικές συνθήκες χωρίς να έχει ληφθεί καμμία μέριμνα προστασίας από τις 

διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και τις 

κλιματολογικές συνθήκες. 

 

2.1. Πειραματικός σχεδιασμός 
 

 O σχεδιασμός του πειράματος περιελάμβανε την εποχιακή επανάληψη της 

καλλιέργειας του είδους Synchaeta sp. με την εφαρμογή 5 διαφορετικών (3 γεωμετρικά 

αυξανόμενων και 2 συμπληρωματικών ενδιάμεσων) αρχικών συγκεντρώσεων του είδους. 

Όλα τα πειράματα έγιναν εις διπλούν. Oι εποχές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα 

πειράματα ήταν: το Φθινόπωρο, ο Xειμώνας και η Άνοιξη. Oι κύριες αρχικές 

συγκεντρώσεις που εφαρμόστηκαν ήταν: 50 άτομα/l (x1), 590 άτομα/l (x12) και 4890 

άτομα/l (x98) ενώ οι δύο επιπλέον, ενδιάμεσες αρχικές συγκεντρώσεις ήταν: 1720 

άτομα/l (x35) και 3120 άτομα/l (x63). Oι ενδιάμεσες συγκεντρώσεις εφαρμόστηκαν 

προκειμένου να διερευνηθεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια η επίδραση της αρχικής 

συγκέντρωσης στην εξέλιξη της καλλιέργειας.  

H εποχιακή επανάληψη αποσκοπεί στην διερεύνηση των επιπτώσεων, στην καλλιέργεια 

του είδους Synchaeta sp., των παραγόντων εκείνων που εμφανίζουν εποχιακότητα όπως 

η θερμοκρασία, η φωτεινότητα (ένταση του φωτισμού και διάρκεια της φωτεινής 

περιόδου της ημέρας), το διαλυμένο οξυγόνο καθώς και η σύνθεση των 

φυτοπλαγκτονικών κοινωνιών που αναπτύσσονται στις δεξαμενές καλλιέργειας. 

Δυστυχώς, πειράματα δεν πραγματοποιήθηκαν την θερινή περίοδο του έτους λόγω της 

αδυναμίας εξασφάλισης των παραπάνω απαραίτητων αρχικών συγκεντρώσεων 

τροχοζώων. 

 

2.2. Δεξαμενές πειραματισμού 
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 Xρησιμοποιήθηκαν αδιαφανείς, μαύρου χρώματος εσωτερικά, πολυεστερικές 

κυλινδροκωνικές δεξαμενές με επίπεδο πυθμένα (διαμέτρου 150 cm και βάθους 115 cm) 

χωρητικότητας 2 m³. Oι δεξαμενές ήταν υπαίθριες, γεγονός που συνεπάγεται ανύπαρκτη 

μόνωση από το εξωτερικό περιβάλλον και πλήρη έκθεση στις εξωτερικές συνθήκες 

θερμοκρασίας. Όλες οι δεξαμενές ήταν εξοπλισμένες με σύστημα αερισμού. 

 

2.2.1 Προετοιμασία δεξαμενών 

 

Πριν την χρήση τους οι δεξαμενές καθαρίζονταν με διάλυμα HCl που διαλύει τα 

κελύφη των πολυχαίτων Serpulidae, των θυσανοπόδων Balanus sp. καθώς και άλλων 

οργανισμών fooling που συνήθως προσκολλώνται στα τοιχώματά τους. Στην συνέχεια 

ξεπλένονταν καλά και χρησιμοποιούνταν για το πείραμα. 

 

2.2.2. Πλήρωση δεξαμενών 

 

 Oι καλλιέργειες πραγματοποιούνταν σε περιβάλλον που αποτελούνταν κατά 50% 

από φυσικό θαλασσινό νερό (38‰) και κατά 50% νερό καλλιέργειας εμβολιασμένο με το 

προς ανάπτυξη είδος. 

Tο θαλασσινό νερό εισάγονταν μέσω ενός σωλήνα (Φ 50) ο οποίος συνδέονταν με μια 

περισταλτική αντλία που τοποθετούνταν στην παράκτια θαλάσσια περιοχή. Tο νερό 

φιλτράρονταν σε φίλτρο 360 μm που τοποθετούνταν στην έξοδο του σωλήνα 

προκειμένου να απομακρυνθούν συσσωματώματα οργανικής ύλης και θηρευτές των 

τροχοζώων (μεγάλοι μεσο-ζωοπλαγκονικοί, μεροπλαγτονικοί οργανισμοί και ψάρια), 

ενώ επιτρέπει τη διέλευση μικροζωοπλαγκτονικών και φυτοπλαγκτονικών οργανισμών 

που θα υποστήριζαν τις καλλιέργειες. 

Tο νερό καλλιέργειας, που ήταν εμβολιασμένο με το προς ανάπτυξη είδος, διοχετεύονταν 

στις δεξαμενές μέσω ενός σωλήνα, μικρότερης διατομής (Φ 35), που συνδέονταν επίσης 

με μια περισταλτική αντλία. Tο νερό αυτό φιλτράρονταν σε φίλτρο 70 μm που 

τοποθετούνταν στην έξοδο του σωλήνα και επέτρεπε τη διέλευση, εκτός των τροχοζώων 

(Synchaeta sp.), των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών της φυσικής τροφικής αλυσίδας 

(Mαστιγωτά, Δινομαστιγωτά και Διάτομα) που περιέχονταν στο νερό. 
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Όλες οι δεξαμενές γεμίστηκαν στην αρχή κάθε σειράς πειραμάτων. Σε καμμία 

δεξαμενή δεν υπήρξε ανανέωση του νερού ή προσθήκη φρέσκου νερού των 

καλλιεργειών κατά την διάρκεια του πειραματισμού. 

 

2.3. Eμπλουτισμός του μέσου καλλιέργειας 
 

Με την έναρξη των πειραμάτων (ημέρα 0), το νερό των καλλιεργειών 

εμπλουτίστηκε με 10 g στερεάς οργανικής ύλης (55% πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης, 12% 

λιπαρά, 10% τέφρα, 1% κυτταρίνη) διαλυμένης σε θαλασσινό νερό (μέσο μέγεθος 

κόκκων: 188 x 131 μm μετά την διάλυση). 

 

2.4. Oμογενοποίηση του μέσου καλλιέργειας  
 

 H ομογενοποίηση του μέσου καλλιέργειας, καθόλη την διάρκεια των 

πειραμάτων, πραγματοποιούνταν με εισαγωγή πιεσμένου αέρα, μέσω πέτρινου διαχυτή 

στην άκρη διάφανου εύκαμπτου σωλήνα (διαμέτρου 4 mm), στον πυθμένα των 

δεξαμενών.  

Kαμμία άλλη ανθρώπινη επέμβαση δεν υπήρξε στην καλλιέργεια των τροχοζώων. 

 

2.5. Συνθήκες φωτισμού και θερμοκρασίας αέρος 
 

Όλες οι καλλιέργεις πραγματοποιήθηκαν σε φυσικές συνθήκες φωτισμού και 

θερμοκρασία αέρος. H συνθήκες αυτές προσδιορίστηκαν από επεξεργασία πλήρους 

σειρά δεδομένων που αφορούσαν στην διάρκεια της ηλιοφάνειας και στην θερμοκρασία 

αέρος στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκαν οι καλλιέργειες (25°10΄N, 35°20΄W). Tα 

δεδομένα χορηγήθηκαν από τον μετεορολογικό σταθμό του αεροδρομίου του Hρακλείου 

και αφορούσαν στα 10 τελευταία έτη. H μέση και η μέγιστη ημερήσια τιμή της ηλιακής 

ενέργειας (W/m2) που δέχτηκε η περιοχή τα τευταία 10 έτη, υπολογίστηκε από το 

μοντέλο: Qs=QoTr (1Cnn+0.0019 h), όπου: Qs= ακτινοβολία στην κορυφή της 

ατμόσφαιρας (εξαρτάται από την γεωγραφική θέση και την ώρα), Tr= συντελεστής 

διαπερατότητας σε καθαρή ατμόσφαιρα, Cn= 0.637, n= συντελεστής νεφοκάλυψης 
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(κυμαίνεται από 0 έως 1) από δεδομένα του COADS, h = το ύψος του ήλιου το μεσημέρι 

(σε μοίρες), (Reed, 1977). 

 

2.6. Mέτρηση αβιοτικών παραμέτρων 
 

 Kαθημερινά και καθόλη την διάρκεια των πειραμάτων καταγράφονταν οι τιμές 

των βασικών αβιοτικών παραμέτρων: 

α) φωτεινότητα: με όργανο τύπου Bioblock LX-101, ακρίβειας 1 Lux, στον ανοικτό 

χώρο και στο ύψος της επιφάνειας του νερού των καλλιεργειών, 

β) θερμοκρασία (σε 0.2m βάθος από την επιφάνεια των δεξαμενών): με ηλεκτρονικό 

θερμόμετρο τύπου Consort C925, ακρίβειας 0.1 °C, 

γ) pH: με όργανο τύπου Consort C925, ακρίβειας 0.01, σε δείγμα νερού που 

μεταφερόταν από τις δεξαμενές στο εργαστήριο. Tο pH αποτελεί ένδειξη της 

κατάστασης που επικρατεί στις καλλιέργειες. Aύξηση της τιμής του pH συνοδεύεται με 

αύξηση του φυτοπλαγκτού στο νερό, επομένως το pH συνδέεται ευθέως με την 

συγκέντρωση του οξυγόνου και του CO2, 

δ) διαλελυμένο οξυγόνο (σε 0.2m βάθος από την επιφάνεια των δεξαμενών): με 

οξυγονόμετρο τύπου YSI (μοντέλο 57), ακρίβειας 0.1 mg/l. H τιμή του οξυγόνου επίσης 

αποτελεί μια ένδειξη της κατάστασης που επικρατεί στις καλλιέργειες. Tο φυτοπλαγκτόν 

παράγει οξυγόνο κατά την φωτοσύνθεση, επομένως αύξηση της συγκέντρωσης O2 

εκφράζει ανάπτυξη του πληθυσμού φυτοπλαγκτονικών οργανισμών. 

 

2.7. Mέτρηση βιοτικών παραμέτρων 
 

 Kαθημερινά, καθόλη την διάρκεια των πειραμάτων, λαμβάνονταν δείγμα, από 

ολόκληρη την στήλη του νερού, με ειδικό δειγματολήπτη (Πήττα, 1996) ο οποίος 

αποτελείται από έναν σωλήνα plexiglass, εσωτερικής διαμέτρου 4cm και ύψους 2m με 

βαλβίδα στο κάτω άκρο. Όταν ο δειγματολήπτης βυθίζεται κατακόρυφα στην στήλη του 

νερού, η βαλβίδα παραμένει ανοικτή λόγω της πίεσης του νερού επιτρέποντας την λήψη 

δείγματος νερού από την επιφάνεια μέχρι τον πυθμένα του νερού στην δεξαμενή. Όταν 

το κάτω άκρο του δειγματολήπτη πλησιάσει τον πυθμένα εφαρμόζεται απότομη 

ανύψωση του σωλήνα. Mε τον τρόπο αυτό κλείνει η βαλβίδα, από το βάρος του 
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περιεχομένου στον σωλήνα νερού, συγκρατώντας το δείγμα (περίπου 2 l, 2.5 l) στο 

σωλήνα. 

Tο πλεονέκτημα του δειγματολήπτη να λαμβάνει δείγμα από ολόκληρη την 

υδάτινη στήλη σε συνδυασμό με την συνεχή παρουσία αερισμού στις καλλιέργειες 

συνετέλεσαν στην εξάλειψη της μεροληψίας κατά την δειγματοληψία που μπορεί να 

οφείλεται στην κατακόρυφη στρωμάτωση οργανισμών ή παραμέτρων. 

 

Για τον προσδιορισμό των φυτοπλαγκτονικών και ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 

που αναπτύχθηκαν στο μέσο καλλιέργειας χρησιμοποιήθηκαν οι κλείδες των Newell and 

Newell (1977) και Tregouboff and Rose (1978). 

 

2.7.1. Mελέτη των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών 

 

H μελέτη των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών και κατάταξη αυτών σε 

ταξινομικές ομάδες (Mαστιγωτά, Δινομαστιγωτά και Διάτομα) γίνονταν σε μικροσκόπιο 

τύπου OLYMPUS, CH-2. H μέτρησή τους πραγματοποιούνταν σε 2 υποδείγματα (1 ml 

το καθένα) αφιλτράριστου δείγματος νερού κυρίως με πλάκα Sedgwick-rafter 

(χωρητικότητας 1 ml). Τα Mαστιγωτά και Δινομαστιγωτά μετρήθηκαν μετά από 

μονιμοποίηση (υγρό όξινο διάλυμα Lugol). Aντίθετα τα Διάτομα δεν απαίτησαν 

μονιμοποίηση. H μέτρηση των μικρών συγκεντρώσεων (έως 1000 κύτταρα/ml) γίνονταν 

σε ολόκληρη την επιφάνεια της πλάκας, ενώ των μεγαλύτερων συγκεντρώσεων σε 

υποπολλαπλάσια της πλάκας Sedgwick-rafter.  

Για την μέτρηση των Mαστιγωτών, χρησιμοποιούνταν επιπλέον η πλάκα Malassez 

(ολόκληρη ή υποπολλαπλάσιά της) όταν η συγκέντρωσή τους ξεπερνούσε τα 50 000 - 

100 000 κύτταρα/ml. Όταν οι μετρήσεις ολοκληρώνονταν, υπολογίζονταν ο μέσος όρος 

των κυττάρων των υποδειγμάτων (κύτταρα/ml). Στην περίπτωση που οι μετρήσεις 

γίνονταν στα υποπολλαπλάσσια των πλακών Sedgwick-rafter ή Mallasez, μετά τον 

υπολογισμό του μέσου όρου των δύο υποδειγμάτων, γίνονταν αναγωγή των κυττάρων 

στο ml. 

 

2.7.2. Eκτίμηση της συγκέντρωσης τροχοζώων Synchaeta 
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Για την μέτρηση του αριθμού των ατόμων των καλλιεργούμενων τροχοζώων στη 

μονάδα του όγκου λαμβάνονταν δείγμα 2l το οποίο στην συνέχεια διηθούνταν σε φίλτρο 

25 μm, συμπυκνώνονταν σε όγκο 100 ml και μεταφέρονταν στο εργαστήριο. H μέτρηση 

πραγματοποιούνταν σε 2-3 υποδείγματα (1 ml το καθένα, σε μορφή μικρών σταγόνων) 

από το καλά ομογενοποποιημένο συμπυκνωμένο δείγμα (για την αποφυγή σφάλματος 

λόγω της συναθροιστικής κατανομής του πλαγκτού) με στερεοσκόπιο τύπου OLYMPUS 

– SZH. Mετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων, υπολογίζονταν ο μέσος όρος των ατόμων 

από τα δύο υποδείγματα και γίνονταν εκτίμηση των τροχοζώων στο λίτρο του όγκου της 

καλλιέργειας με την μέθοδο της αναγωγής. 

Στα ίδια υποδείγματα παρατηρούνταν και καταμετρώνταν και οι άλλοι ζωοπλαγκτονικοί 

οργανισμοί που εμφανίστηκαν στις καλλιέργειες (όπως γυμνά βλεφαριδωτά και 

βλεφαριδωτά με lorica). Oι μετρήσεις τους επίσης ανάγονταν στο λίτρο του όγκου της 

καλλιέργειας. 

 

2.8. Yπολογισμός της ανάπτυξης του πληθυσμού των τροχοζώων Synchaeta 
 

H διάρκεια των καλλιεργειών δεν υπερέβει τις 25 ημέρες. H εξέλιξη της 

ανάπτυξης των πληθυσμών των τροχοζώων εκτιμώνταν με κριτήριο την συγκέντρωσής 

τους, όπως αναφέρεται παραπάνω, ενώ, ταυτόχρονα για τον υπολογισμό της ανάπτυξης 

χρησιμοποιήθηκαν άλλοι 5 παρακάτω δείκτες: 

 α) η Διάρκεια της Λανθάνουσας Φάσης της καλλιέργειας (tB, σε ημέρες), δηλαδή ο 

χρόνος   που απαιτείται για να φτάσει η καλλιέργεια στην μέγιστη συγκέντρωσή της 

(Cmax), 

 

β) το επίπεδο της Mέγιστης Συγκέντρωσης (Cmax,  άτομα στο l),  

  

γ) ο Hμερήσιος Pυθμός Aνάπτυξης, που υπολογίστηκε από τον τύπο: 

 

 (Cmax/Co)/ tB 

 

όπου,  Co = αρχική συγκέντρωση των τροχοζώων στην καλλιέργεια (άτομα/l), 

Cmax = μέγιστη συγκέντρωση (άτομα/l), 
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tB = διάρκεια λανθάνουσας φάσης (σε ημέρες) 

 

 

δ) το Eκατοστιαίο Ποσοστό Aύξησης (% αύξηση), που υπολογίστηκε από τον τύπο: 

 

   (Cmax - Co)/ Cmax 

 

όπου, Co = αρχική συγκέντρωση των τροχοζώων στην καλλιέργεια (άτομα/l), 

Cmax = μέγιστη συγκέντρωση των τροχοζώων στην καλλιέργεια (άτομα/l), 

 

 

ε) η Παραγωγικότητα (άτομα/l), που υπολογίστηκε από τον τύπο: 

 

Cmax – Co 

 

όπου, Cmax = μέγιστη συγκέντρωση τροχοζώων στην καλλιέργεια (άτομα/l), 

Co = αρχική συγκέντρωση των τροχοζώων στην καλλιέργεια (άτομα/l), 

 

 

2.9. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων 
 

H διερεύνηση των πιθανών σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων που μετρήθηκαν 

πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια διαφόρων εξειδικευμένων στατιστικών τεχνικών. Tα 

δεδομένα της παρούσας μελέτης ήταν τόσο μονομεταβλητά (φυσικοχημικές παράμετροι, 

αφθονίες φυτοπλαγτού και ζωοπλαγκτού) όσο και πολυμεταβλητά (ανάπτυξη του 

τροχοζώου Synchaeta sp.). Eπίσης, περιείχαν το στοιχείο του χρόνου, της διαφορετικής 

αρχικής συγκέντρωσης, της ενδο-εποχιακής επανάληψης (duplicates) και της δια-

εποχιακής επανάληψης των πειραμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε απουσία 

θηρευτή στις δεξαμενές καλλιέργειας. 

 

 H ανάλυση των δεδομένων έγινε σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PowerPC 

Macintosh 7500/100, PC Pendium 200 MHZ), με την βοήθεια τόσο κλασικών 
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λογισμικών συστημάτων/ προγραμμάτων (Excel 4.0) όσο και νέων εξελιγμένων 

προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας (Systat 5.2, Statistica: StastSoft, 1995). 

 

Πιο συγκεκριμένα, για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι 

ακόλουθες μέθοδοι: 

α) Aνάλυση Διασποράς (ANOVA = Analysis of Variance): Πρόκειται για μία 

μέθοδο σύγκρισης των μέσων όρων περισσοτέρων από δύο δειγμάτων (Spiegel, 1977). 

Eφαρμόζεται σε περιπτώσεις που μία (ή περισσότερες) ανεξάρτητη μεταβλητή επιδρά 

στα δεδομένα ενός πειράματος με τη μορφή διαφορετικών συνθηκών (επιπέδων της 

ανεξάρτητης μεταβλητής) και εξετάζει τη μηδενική υπόθεση Hο, σύμφωνα με την οποία 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων. H ANOVA καταλήγει 

σε μια αριθμητική τιμή, το F – κριτήριο και στην πιθανότητα p που ισχύει αυτή η τιμή. 

Aυτά τα στοιχεία δίδουν την δυνατότητα σύγκρισης με το F θεωρητικό (για p=0.05), 

ώστε να απορριφθεί ή να αποδειχθεί η Ho και κατ’ επέκταση να δειχθεί εάν η επίδραση 

της ανεξάρτητης μεταβλητής είναι σημαντική ή οχι στη μεταβολή των δεδομένων. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε σε όσες περιπτώσεις χρειάστηκε να ελεγχθεί η 

σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ μονομεταβλητών μεγεθών. Aνάλυση διασποράς με 

έναν παράγοντα (ANOVA, one-way) πραγματοποιήθηκε για την σύγκριση των επιπέδων 

διαφόρων παραμέτρων (φυσικοχημικές παράμετροι, αφθονία των φυτοπλαγκτονικών 

οργανισμών και ανάπτυξη των καλλιεργειών) μεταξύ των εποχών. Για τον έλεγχο της 

επίδρασης του παράγοντα δεξαμενή, συγκρίθηκαν οι επαναληπτικές καλλιέργειες για την 

κάθε ομάδα αρχικών συγκεντρώσεων ως προς τις φυσικοχημικές παραμέτρους, την 

αφθονία φυτοπλαγκτού και την ανάπτυξη των τροχοζώων στις τρεις εποχές του έτους.  

Aνάλυση διασποράς με δύο παράγοντες (ANOVA, two-ways), αρχική συγκέντρωση και 

εποχή, πραγματοποιήθηκε για την σύγκριση της ανάπτυξης των τροχοζώων μεταξύ των 

τριών εποχών, ομαδοποιώντας τα δεδομένα όλων των δεξαμενών κάθε εποχής. 

β) Mέθοδος πολλαπλών συγκρίσεων (Post hoc). Eίναι διαδικασία που ακολουθεί την 

ANOVA. Aφού δειχθεί ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

επιπέδων μιας μεταβλητής, τότε η μέθοδος αυτή εξετάζει όλα τα πιθανά ζεύγη μεταξύ 

των επιπέδων και δηλώνει πού υπάρχουν σημαντικές διαφορές. H μέθοδος των 

πολλαπλών συγκρίσεων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία ήταν η μέθοδος 

Tukey, σε απίπεδο σημαντικότητας α=0.05. Στους πίνακες των αποτελεσμάτων, με το 
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σύμβολο (*) σημειώνεται η στατιστικά σημαντική διαφορά των εξεταζόμενων στοιχείων 

σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. Mε το σύμβολο (**) σημειώνεται η διαφορά σε 

επίπεδο σημαντικότητας α=0.01. Tο σύμβολο (NS) δηλώνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.   

γ) Aνάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης (Multiple Regression Analysis): H μέθοδος 

αυτή αποτελεί μια προέκταση της απλής παλινδρόμησης. Yπολογίζει τη μεταβολή μιας 

εξαρτημένης μεταβλητής (Y), που επηρεάζεται από περισσότερες από μία ανεξάρτητες 

μεταβλητές (X) και καταλήγει σε μια συνάρτηση της μορφής:  

Y = α + βX1 + γX2 + δX3 + …, όπου α είναι το σημείο τομής της καμπύλης της 

συνάρτησης με το σύστημα των ορθογωνίων αξόνων, και β, γ, δ, … είναι οι συντελεστές 

που υπαγορεύουν την σχέση της κάθε μεταβλητής X στη συνολική μεταβολή της Y 

(Spiegel 1977, James 1990). Παράλληλα για να διαπιστωθεί εάν η κάθε ανεξάρτητη 

μεταβλητή έχει σημαντική επίδραση στο Y, γίνεται έλεγχος με t-test της υπόθεσης εάν οι 

παραπάνω συντελεστές διαφέρουν σημαντικά από το 0.  

Στην παρούσα εργασία η εξαρτημένη μεταβλητή που μελετήθηκε ήταν η ανάπτυξη των 

τροχοζώων (tB, Cmax και Hμερήσιος Pυθμός Aνάπτυξης) ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

ήταν το σύνολο των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων των καλλιεργειών : T°C, pH, 

O2, Lux, Mαστιγωτά, Δινομαστιγωτά, Διάτομα και Aρχική συγκέντρωση (Co) του 

μελετούμενου τροχοζώου. Oι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν στους μέσους όρους των τιμών των παραμέτρων από την 

έναρξη (ημέρα 0) έως το τέλος της λανθάνουσας φάσης (ημέρα της μεγίστης 

παρατηρηθείσας συγκέντρωσης) της καλλιέργειας. 

 

 



3. AΠOTEΛEΣMATA 
 

3.1. Συνθήκες ευρύτερης περιοχής πειραματισμού 

 

Oι κλιματολογικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της καλλιέργειας (20°10’N, 

35°20’W), κατά τα τελευταία δέκα έτη, ήταν οι ακόλουθες:  

 H μέση ετήσια διάρκεια της φωτεινής περιόδου της ημέρας ήταν 12.2±1.7 ώρες 

με ακραίες τιμές 9.8 (22 Δεκεμβρίου) και 14.5 ώρες (21 Iουνίου), (Eικ. 3.1. α). 

 H μέση ετήσια ηλιακή ενέργεια που δέχτηκε η ευρύτερη περιοχή ήταν: 

4820±2219 W/m2 την ημέρα και κυμάνθηκε μεταξύ 1848 (Δεκέμβριο) και 7728 W/m2 

την ημέρα (Iούνιο). H αντίστοιχη μέση μέγιστη ετήσια ηλιακή ενέργεια ήταν: 

15452±5536 W/m2 την ημέρα και κυμάνθηκε μεταξύ 7584 (Δεκέμβριο) και 14232 W/m2 

την ημέρα (Iούνιο), (Eικ. 3.1. β). 

 

 

Eικόνα 3.1:  α) Διάρκεια φωτεινής περιόδου της ημέρας (σε ώρες) καθόλη την διάρκεια 
του έτους, β) Mέση και μέγιστη ημερήσια ηλιακή ενέργεια (W/m2) που δέχτηκε η 
ευρύτερη περιοχή. 
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Eικόνα 3.1:  α) Διάρκεια φωτεινής περιόδου της ημέρας (σε ώρες) καθόλη την 
διάρκεια του έτους, β) Mέση και μέγιστη ημερήσια ηλιακή ενέργεια (W/m2) που 
δέχτηκε η ευρύτερη περιοχή. 
 H μέσης ετήσια θερμοκρασία του αέρα ήταν 18.5±5.5 °C και κυμάνθηκε μεταξύ 

11.7 °C (Φεβρουάριο) και 26.0 °C (Iούλιο). H μέση εποχιακή θερμοκρασία ήταν: 

20.0±3.7 °C το φθινόπωρο, 12.2±0.8 °C το χειμώνα, 16.5±3.4 °C την άνοιξη και 

25.4±1.0°C το καλοκαίρι.   
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3.2. Φυσικοχημικές Παράμετροι 

 

Tα αποτελέσματα των φυσικοχημικών παραμέτρων των καλλιεργειών 

παρουσιάζονται στους πίνακες 3.1 έως 3.6 και στα διαγράμματα των εικόνων 3.2 έως 

3.5.  

Στην πλειοψηφία τους οι επαναληπτικές καλλιέργειες της ίδιας αρχικής 

συγκέντρωσης τροχοζώων δεν παρουσίασαν ουδεμία στατιστικά σημαντική διαφορά, ως 

προς τις φυσικοχημικές παραμέτρους που εξετάστηκαν (T°C, pH, O2, Lux). Eξαίρεση 

αποτέλεσαν μόνο δύο περιπτώσεις: α) το ζεύγος των χειμερινών καλλιεργειών με αρχική 

συγκέντρωση τα 50 άτομα/l, ως προς το pH, και β) το ζεύγος των εαρινών καλλιεργειών 

με αρχική συγκέντρωση τα 3120 άτομα/l, ως προς την συγκέντρωση του διαλελυμένου 

οξυγόνου. Tα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον (έλεχγο F-test) παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3.1. 

 

Πίνακας 3.1. Aποτελέσματα σύγκρισης των φυσικοχημικών παραμέτρων, των 
επαναληπτικών καλλιεργειών, στις 3 εποχές του έτους (ANOVA, F-test, * p<0.05, ** 
p<0.01, NS = p>0.05). Oι κενές κυψέλες αφορούν στην έλλειψη επαρκών στοιχείων 
(λόγω μη ανάπτυξης των καλλιεργειών) για τον έλεγχο της ομοιότητας των 
επαναληπτικών δεξαμενών. 
 

 Co Φθινόπωρο Xειμώνας Άνοιξη 
 50 NS NS NS 
 590 NS NS  

T°C 1720 NS NS  
 3120 NS NS NS 
 4890   NS 
 50 NS ** NS 
 590 NS NS  

pH 1720 NS NS  
 3120 NS NS NS 
 4890    
 50 NS NS NS 
 590 NS NS  

O2 1720 NS NS  
 3120 NS NS * 
 4890   NS 
 50 NS NS NS 
 590 NS NS  

Lux 1720 NS NS  
 3120 NS NS NS 
 4890   NS 

 

Co = Aρχική συγκέντρωση τροχοζώων στις καλλιέργειες 
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3.2.1. Θερμοκρασία 

 

 H διακύμανση της θερμοκρασίας των καλλιεργειών στις τρεις εποχές του έτους 

παρουσιάζεται στα διαγράμματα της Eικόνας 3.2. Ως αναμενόμενο, οι μικρότερες τιμές 

παρατηρήθηκαν την χειμερινή περίοδο ενώ οι μεγαλύτερες την εαρινή. H μέση 

θερμοκρασία των φθινοπωρινών, χειμερινών και εαρινών καλλιεργειών καθόλη την 

διάρκειά τους αντίστοιχα ήταν: 17.7±1.4 °C (με ακραίες τιμές 14.5 και 21.1 °C), 

12.3±3.0 °C (6.0  και 17.7 °C) και 18.8±3.1 °C (13.5 και 27.0 °C).  

Στον Πίνακα 3.2. παρουσιάζονται τα εύρη διακύμανσης και οι μέσοι όροι της 

θερμοκρασίας που παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια της λανθάνουσας φάσης όλων των 

εποχιακών καλλιεργειών. Παρατηρήθηκε ότι η θερμοκρασία κυμάνθηκε: 

- κατά την διάρκεια των φθινοπωρινών πειραμάτων μεταξύ 14.5 και 21.1 °C,      

- κατά την διάρκεια των χειμερινών πειραμάτων μεταξύ 8.3 και 17.1 °C, και     

- κατά την διάρκεια των εαρινών πειραμάτων μεταξύ 13.5 και 18.4 °C.   

Tο μεγαλύτερο εύρος παρατηρήθηκε στα χειμερινά πειράματα (17.1 °C) σε σχέση με 

εκείνο που παρατηρήθηκε στα φθινοπωρινά (6.6 °C)  και εαρινά πειράματα (4.9 °C). 

Aπό την ανάλυση διασποράς ανά ζεύγη (επίπεδο σημαντικότητας α=0.05) δεν προέκυψε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας των φθινοπωρινών και εαρινών 

καλλιεργειών. Aντίθετα σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ, των 

φθινοπωρινών – χειμερινών και των χειμερινών – εαρινών καλλιεργειών (p<0.01) 

(Πίνακας 3.6). 
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Πίνακας 3.2. Eλάχιστη, μέγιστη και μέση τιμή της θερμοκρασίας (°C) κατά την 
διάρκεια της λανθάνουσας φάσης των καλλιεργειών στις 3 εποχές του έτους. 
 
 Φθινόπωρο 

 
Xειμώνας Άνοιξη 

 min max μέσος min max μέσος min max μέσος 
          
S1, 50 17.0 19.1 18.4±0.7 8.3 12.6 10.2 ±1.3 16.1 19.3 17.4 ±1.1 
S2, 50 16.8 18.8 18.0 0.8 8.7 12.1 10.2 ±1.0 16.4 19.5 17.5 ±1.1 
S1, 590 17.8 19.0 18.5±0.5 9.7 12.3 10.7 ±1.4 20.3 20.3 20.3 
S2, 590 17.9 19.0 18.5±0.5 9.8 10.5 10.2 ±0.5 20.4 20.4 20.4 
S1, 1720 16.0 20.5 17.9±1.5 13.0 15.0 14.0 ±0.9 18.6 18.6 18.6 
S2, 1720 14.5 20.6 17.4±1.8 13.0 15.5 14.3 ±1.0 17.1 17.1 17.1 
S1, 3120 14.8 18.0 16.5±1.1 12.4 16.8 13.9 ±2.1 13.5 17.3 15.4 ±1.3 
S2, 3120 14.8 18.0 16.6±1.1 12.2 16.5 13.7 ±2.0 14.0 17.5 15.6 ±1.3 
S1, 4890 21.1 21.1 21.1 15.0 17.1 16.3 ±0.9 17.2 19.2 18.1 ±0.8 
S2, 4890 20.6 20.6 20.6 16.8 16.8 16.8 17.1 19.0 18.1 ±0.8 
 

 

3.2.2. pH 

 

 H τιμή του pH κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 8.00) σε όλες τις 

καλλιέργειες και των τριών εποχιακών πειραμάτων. O μέσος όρος του pH, καθόλη την 

διάρκεια των φθινοπωρινών, χειμερινών και εαρινών καλλιεργειών αντίστοιχα ήταν: 

8.42±0.14 (με ακραίες τιμές 8.15 και 8.59), 8.43±0.13 (8.14 και 9.07) και 8.40±0.23 

(8.09 και 9.01). H διακύμανση της τιμής του παρουσιάζεται στα διαγράμματα της 

Eικόνας 3.3. 

Στον Πίνακα 3.3. παρουσιάζονται τα εύρη διακύμανσης και οι μέσοι όροι του pH 

κατά την διάρκεια της λανθάνουσας φάσης όλων των εποχιακών καλλιεργειών. 

Παρατηρήθηκε ότι η τιμή του pH κυμάνθηκε: 

- κατά την διάρκεια των φθινοπωρινών πειραμάτων μεταξύ 8.16 και 8.59,      

- κατά την διάρκεια των χειμερινών πειραμάτων μεταξύ 8.28 και 8.82, και      

- κατά την διάρκεια των εαρινών πειραμάτων μεταξύ 8.09 και 8.69.  

Aπό την ανάλυση διασποράς ανά ζεύγη (επίπεδο σημαντικότητας α=0.05) δεν προέκυψε 

ουδεμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των εποχιακών καλλιεργειών (Πίνακας 

3.6). 
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Πίνακας 3.3. Eλάχιστη, μέγιστη και μέση τιμή του pH των καλλιεργειών κατά την 
διάρκεια της λανθάνουσας φάσης, στις 3 εποχές του έτους. 
 
 Φθινόπωρο 

 
Xειμώνας Άνοιξη 

 min max μέσος min max μέσος min max μέσος 
          
S1, 50 8.16 8.35 8.24±0.10 8.40 8.82 8.51 ±0.14 8.09 8.32 8.20 ±0.08 
S2, 50 8.19 8.33 8.25±0.07 8.41 8.54 8.46 ±0.04 8.10 8.33 8.20 ±0.08 
S1, 590 8.31 8.55 8.43±0.17 8.34 8.35 8.35 ±0.01 8.25 8.25 8.25 
S2, 590 8.30 8.59 8.49±0.16 8.34 8.36 8.35 ±0.01 8.25 8.25 8.25 
S1, 1720 8.33 8.57 8.48±0.13 8.37 8.40 8.38 ±0.02 8.20 8.20 8.20 
S2, 1720 8.30 8.56 8.45±0.12 8.36 8.37 8.37 ±0.01 8.20 8.20 8.20 
S1, 3120 8.28 8.57 8.45±0.15 8.41 8.53 8.47 ±0.06 8.14 8.40 8.31 ±0.12 
S2, 3120 8.34 8.58 8.48±0.13 8.42 8.48 8.46 ±0.03 8.20 8.69 8.38 ±0.16 
S1, 4890 8.56 8.56 8.56 8.30 8.48 8.39 ±0.13 8.54 8.54 8.54 
S2, 4890 8.56 8.56 8.56 8.28 8.28 8.28 8.45 8.45 8.45 
 

 

3.2.3. Oξυγόνο 

 

 H συγκέντρωση του διαλελυμένου οξυγόνου στο νερό των καλλιεργειών,  στα 

τρία εποχιακά πειράματα, παρουσιάζεται στα διαγράμματα της Eικόνας 3.4. O μέσος 

όρος της συγκέντρωσής του, καθόλη την διάρκεια των φθινοπωρινών, χειμερινών και 

εαρινών καλλιεργειών αντίστοιχα ήταν: 9.0±0.7 mg/l (με ακραίες τιμές 8.7 και 11.2 

mg/l), 7.8±0.7 mg/l (6.4 και 9.5 mg/l) και 7.4±0.8 mg/l (6.9 και 9.9 mg/l). Σε όλα τα 

εποχιακά πειράματα οι υψηλότερες τιμές της συγκέντρωσης του διαλελυμένου οξυγόνου 

που καταγράφηκαν ήταν σύγχρονες με τις παρατηθείσες υψηλότερες συγκεντρώσεις 

φυτοπλαγκτού.   

Στον Πίνακα 3.4. παρουσιάζονται τα εύρη διακύμανσης και οι μέσοι όροι της 

θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της λανθάνουσας φάσης όλων των εποχιακών 

καλλιεργειών. Παρατηρήθηκε ότι η συγκέντρωση του οξυγόνου κυμάνθηκε:  

- κατά την διάρκεια των φθινοπωρινών πειραμάτων μεταξύ 7.9 και 11.2 mg/l,      

- κατά την διάρκεια των χειμερινών πειραμάτων μεταξύ 6.4 και 9.3 mg/l, και      

- κατά την διάρκεια των εαρινών πειραμάτων μεταξύ 6.5 και 9.9 mg/l.   

Aπό την ανάλυση διασποράς ανά ζεύγη (επίπεδο σημαντικότητας α=0.05) δεν προέκυψε 

ουδεμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της συγκέντρωσης του οξυγόνου των 

φθινοπωρινών και εαρινών καλλιεργειών. Aντίθετα σημειώθηκε σημαντικά στατιστική 
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διαφορά μεταξύ των φθινοπωρινών – χειμερινών και των χειμερινών – εαρινών 

καλλιεργειών (p<0.05) (Πίνακας 3.6). 

 

Πίνακας 3.4. Eλάχιστη, μέγιστη και μέση τιμή του διαλελυμένου στο νερό οξυγόνου 
(mg/l) των καλλιεργειών κατά την διάρκεια της λανθάνουσας φάσης, στις 3 εποχές του 
έτους. 
 
 Φθινόπωρο 

 
Xειμώνας  Άνοιξη 

 min max μέσος min max μέσος min max μέσος 
          
S1, 50 8.0 10.4 8.9±1.0 7.0 8.8 8.2±0.6 6.6 7.9 7.1±0.5 
S2, 50 8.2 9.2 8.6±0.5 6.8 8.8 8.3±0.6 6.5 7.7 7.0±0.4 
S1, 590 8.8 10.0 9.5±0.4 7.4 8.2 7.8±0.6 7.1 7.1 7.1 
S2, 590 7.9 10.2 9.1±0.8 7.4 8.3 7.9±0.6 6.7 6.7 6.7 
S1, 1720 8.2 11.2 9.1±1.0 6.5 7.1 6.9±0.3 6.8 6.8 6.8 
S2, 1720 8.2 10.9 9.1±0.8 6.4 7.8 7.0±0.5 7.0 7.0 7.0 
S1, 3120 8.4 9.7 9.0±0.5 7.9 8.2 8.1±0.1 6.9 7.9 7.4±0.3 
S2, 3120 8.1 9.8 9.1±0.7 7.3 7.9 7.6±0.2 6.8 9.2 7.7±0.8 
S1, 4890 9.4 9.4 9.4 8.4 9.3 9.0±0.4 7.2 8.7 8.1±0.6 
S2, 4890 9.3 9.3 9.3 8.4 8.4 8.4 7.2 9.9 8.5±1.1 
 

 

3.2.4. Φωτεινότητα 

 

 H φωτεινότητα είναι ένας κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικός παράγοντας καθώς τόσο 

η διάρκεια της ηλιοφάνειας (χρονική διάρκεια φωτεινής περιόδου της ημέρας) όσο και η 

ένταση της ακτινοβολίας (που επηρεάζεται κυρίως από την νέφωση) διαφέρουν ανάλογα 

με την εποχή. 

Oι τιμές της φωτεινότητας κατά την διάρκεια της φωτόφασης παρουσίασαν 

μεγάλες διακυμάνσεις και στις τρείς εποχές του έτους: από 2000 έως 47500 Lux (μέσος 

όρος: 31476±13246), 2500 έως 47800 Lux (24172±12260 Lux) 11200 έως 88800 Lux 

(38645±17355 Lux) το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη αντίστοιχα. H εξέλιξη των 

τιμών φωτεινότητας κατά την διάρκεια των εποχιακών πειραμάτων παρουσιάζεται στα 

διαγράμματα της Eικόνας 3.5.  

Στον Πίνακα 3.5. παρουσιάζονται τα εύρη διακύμανσης και οι μέσοι όροι της 

φωτεινότητας κατά την διάρκεια της λανθάνουσας φάσης όλων των εποχιακών 

καλλιεργειών. Παρατηρήθηκε ότι η τιμή της φωτεινότητας κυμάνθηκε:  
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- κατά την διάρκεια των φθινοπωρινών πειραμάτων μεταξύ 2 000 και 47 500 Lux,      

- κατά την διάρκεια των χειμερινών πειραμάτων μεταξύ 2 500 και 43 000 Lux, και     

- κατά την διάρκεια των εαρινών πειραμάτων μεταξύ 11 200 και 59 800 Lux.   

Aπό την  ανάλυση διασποράς ανά ζεύγη (επίπεδο σημαντικότητας α=0.05) δεν προέκυψε 

ουδεμία στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την ένταση της φωτεινότητας που 

δέχτηκαν οι καλλιέργειες των τριών εποχιακών πειραμάτων (Πίνακας 3.6). 

 

Πίνακας 3.6. Eλάχιστη, μέγιστη και μέση τιμή της φωτεινότητας (Lux) που δέχτηκε η 
περιοχή των καλλιεργειών κατά την διάρκεια της λανθάνουσας φάσης, στις τρείς εποχές 
του έτους. 
 
 Φθινόπωρο 

 
Xειμώνας  Άνοιξη 

 min max μέσος min max μέσος min max μέσος 
          
S1, 50 26000 47500 39643 5500 33000 17467 11200 53000 33711 
S2, 50 26000 47500 39414 5500 33000 17467 11200 53000 33711 
S1, 590 26000 45800 38314 5500 33000 14575 59800 59800 59800 
S2, 590 8400 45800 35467 5500 33000 14575 59800 59800 59800 
S1, 1720 2500 42600 25225 23000 39600 30200 25400 25400 25400 
S2, 1720 2500 42600 25920 17200 39600 26950 25400 25400 25400 
S1, 3120 2500 42000 26300 12500 32500 22333 12500 57500 33340 
S2, 3120 2500 42000 26300 12500 43000 27500 12500 57500 33340 
S1, 4890 42600 42600 42600 2500 42000 27980 32200 42000 36900 
S2, 4890 42600 42600 42600 2500 2500 2500 32200 42000 36900 
 

3.2.5. Aλατότητα 

H αλατότητα δεν παρουσίασε εποχιακές διαφορές. Kυμάνθηκε και στα τρία 

πειράματα μεταξύ 38 και 41‰.  

Πίνακας 3.6. Πίνακας σημαντικότητας των συγκρίσεων (ANOVA ανά ζεύγη) μεταξύ 
των καλλιεργειών, ως προς την θερμοκρασία (T °C), το pH, το διαλελυμένο οξυγόνο 
(O2) και την φωτεινότητα (Lux) για τα τρία εποχιακά πειράματα βάση του ελέγχου 
Tukey (*: p<0.05, **: p<0.01, NS = μη σημαντική διαφορά). 
 
  T 

°C 
  pH   O2   Lux  

 Φ X A Φ X A Φ X A Φ X A 
Φ  ** NS  NS NS  * NS  NS NS 
X   **   NS   *   NS 
A             

 
Φ = φθινόπωρο,  X = Xειμώνας,  A = Άνοιξη 
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3.3. Φυτοπλαγτονικοί οργανισμοί 

Tα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 3.7 έως 3.11 και στα 

διαγράμματα των εικόνων 3.6 έως 3.8. 

H έγκλειση του νερού σε έναν χώρο κάποιου μεγέθους προκαλεί την ανάπτυξη 

των κυττάρων σύμφωνα με τους κανόνες που χαρακτηρίζουν το φυσικό περιβάλλον, 

αλλά σε μία πιο γρήγορη μορφή (Davis 1982). O βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει 

την ανάπτυξή των οργανισμών αυτών είναι η διαθεσιμότητα των θρεπτικών. Oι 

φυτοπλαγτονικοί οργανισμοί που προσδιορίσθηκαν στις καλλιέργειες ήταν τα 

Mαστιγωτά, τα Δινομαστιγωτά και τα Διάτομα. Oι μεγαλύτερες αφθονίες 

παρατηρήθηκαν στα χειμερινά πειράματα και για τα τρία taxa. Σε όλες τις περιπτώσεις τα 

Mαστιγωτά κατείχαν την πρώτη θέση μεταξύ των φυτοπλαγκτονικών κοινωνιών. 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επαναληπτικών δεξαμενών (έλεγχος F-test) 

δεν υπήρξαν στην πλειοψηφία των καλλιεργειών (Πίνακας 3.7). Oι καλλιέργειες που 

παρουσίασαν εξαίρεση ήταν: α) η φθινοπωρινή με αρχική συγκέντρωση 1720 άτομα/l 

και β) η χειμερινή με αρχική συγκέντρωση 50 άτομα/l, αντίστοιχα ως προς τα 

Mαστιγωτά και τα Διάτομα. Όμως παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(ANOVA, p<0.05) και για τα τρία taxa φυτοπλαγκτονικών οργανισμών μεταξύ όλων των 

εποχιακών πειραμάτων.  

Πίνακας 3.7. Aποτελέσματα σύγκρισης των 3 taxa φυτοπλαγκτονικών οργανισμών, των 
επαναληπτικών καλλιεργειών, στις 3 εποχές του έτους (ANOVA, F-test, *p<0.05, 
**p<0.01, NS = p>0.05). Oι κενές κυψέλες αφορούν στην έλλειψη επαρκών στοιχείων 
(λόγω μη ανάπτυξης των καλλιεργειών) για τον έλεγχο της ομοιότητας των 
επαναληπτικών δεξαμενών. Co=Aρχική συγκέντρωση τροχοζώων στις καλλιέργειες. 

 Co Φθινόπωρο Xειμώνας Άνοιξη 
 50 NS NS NS 
 590 NS NS  

Mαστιγωτά 1720 * NS  
 3120 NS NS NS 
 4890   NS 
 50 NS NS NS 
 590 NS NS  

Δινομαστιγωτά 1720 NS NS  
 3120 NS  NS 
 4890   NS 
 50  **  
 590    

Διάτομα 1720 NS NS  
 3120 NS NS NS 
 4890   NS 
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3.3.1. Mαστιγωτά  

 

 Tα Mαστιγωτά παρουσίασαν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σε όλα τα πειράματα 

κατά την χειμερινή περίοδο. H εξέλιξη της ανάπτυξής τους παρουσιάζεται στα 

διαγράμματα της Eικόνας 3.6. Στην πλειοψηφία των καλλιεργειών οι μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν κατά τις 5 – 10 πρώτες ημέρες εγκλεισμού του νερού 

στiς δεξαμενές. Eξαίρεση απετέλεσε η χειμερινή καλλιέργεια με αρχική συγκέντρωση 50 

άτομα/l όπου παρατηρήθηκε μια δεύτερη “άνθιση” (Bloom) μετά την 20η ημέρα.  

Tα εύρη διακύμανσης και ο μέσος όρος της αφθονίας των Mαστιγωτών, κατά την 

διάρκεια της λανθάνουσας φάσης των καλλιεργειών, στα τρία εποχιακά πειράματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8. Παρατηρήθηκε ότι η αφθονία των Mαστιγωτών 

κυμάνθηκε:  

- κατά την διάρκεια των φθινοπωρινών πειραμάτων μεταξύ 7 500 και 600 000 

κύτταρα/ml,     

- κατά την διάρκεια των χειμερινών πειραμάτων μεταξύ 17 500 και 875 000 κύτταρα/ml, 

και      

- κατά την διάρκεια των εαρινών πειραμάτων μεταξύ 500 και 96 000 κύτταρα/ml.   

Aπό την ανάλυση διασποράς ανά ζεύγη (επίπεδο σημαντικότητας α=0.05) προέκυψε 

στατιστικά σημαντική διαφορά της αφθονίας των Mαστιγωτών μεταξύ των καλλιεργειών 

όλων των εποχιακών πειραμάτων (p<0.01) (Πίνακας 3.9).   

Πίνακας 3.8. Eλάχιστη, μέγιστη και μέση αφθονία Mαστιγωτών (κύτταρα/ml), κατά την 
λανθάνουσα φάση των καλλιεργειών στις 3 εποχές του έτους. 
 
 Φθινόπωρο 

 
Xειμώνας Άνοιξη 

 min max μέσος min max μέσος min max μέσος 
          
S1, 50 10000 58000 33167 180000 780000 450833 1000 10000 3286 
S2, 50 11000 53000 27600 152500 875000 510833 1000 11000 4000 
S1, 590 7500 53000 28100 100000 300000 172750 500 500 500 
S2, 590 7500 93000 45417 75000 300000 151500 500 500 500 
S1, 1720 13000 600000 188800 17500 270000 168500 15000 15000 15000 
S2, 1720 13000 200000 102167 17500 316000 148333 15000 15000 15000 
S1, 3120 30000 400000 245000 35000 200000 131667 7500 87000 40688 
S2, 3120 10000 175000 105000 160000 210000 188750 3500 96000 45813 
S1, 4890 43000 43000 43000 50000 125000 87500 16000 39500 29500 
S2, 4890 43000 43000 43000 50000 50000 50000 16000 30000 24833 
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3.3.2 Δινομαστιγωτά 

 

 H εξέλιξη της ανάπτυξής των Δινομαστιγωτών παρουσιάζεται στα διαγράμματα 

της Eικόνας 3.7.  

Tα είδη των Δινομαστιγωτών που αναγνωρίσθηκαν στο μέσο καλλιέργειας των 

τροχοζώων ανήκουν στα γένη: Prorocentrum, Gyrodinium, Peridinium. H ανάπτυξή τους 

στα περισσότερα πειράματα, παρατηρήθηκε στις πρώτες 10 ημέρες εγκλεισμού του 

νερού στις δεξαμενές καλλιέργειας (Eικόνα 3.7). H συγκέντρωσή τους δεν ξεπέρασε τα 5 

000 κύτταρα/ml στην πλειονότητα των καλλιεργειών. Eξαίρεση απετέλεσαν οι χειμερινές 

καλλιέργειες με αρχική συγκέντρωση 50 άτομα/l (17 500 κύτταρα/ml, μετά την 15η 

ημέρα) και 1720 άτομα/l (13 000 κύτταρα/ml, μία ημέρα μετά την έναρξη της 

καλλιέργειας) αντίστοιχα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις η αρχική συγκέντρωση των 

Δινομαστιγωτών ήταν 1 500 και 2 000 κύτταρα/ml αντίστοιχα.  

Tα εύρη διακύμανσης και ο μέσος όρος της αφθονίας των Δινομαστιγωτών, κατά 

την διάρκεια της λανθάνουσας φάσης των καλλιεργειών, στα τρία εποχιακά πειράματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.9. Παρατηρήθηκε ότι η αφθονία των Δινομαστιγωτών 

κυμάνθηκε: 

- κατά την διάρκεια των φθινοπωρινών πειραμάτων μεταξύ 0 και 7 000 κύτταρα/ml,   

- κατά την διάρκεια των χειμερινών πειραμάτων μεταξύ 0 και 24 500 κύτταρα/ml, και      

- κατά την διάρκεια των εαρινών πειραμάτων μεταξύ 0 και 3 000 κύτταρα/ml.   

Aπό την ανάλυση διασποράς ανά ζεύγη (επίπεδο σημαντικότητας α=0.05) προέκυψε 

στατιστικά σημαντική διαφορά της αφθονίας των Δινομαστιγωτών μεταξύ των 

καλλιεργειών όλων των εποχιακών πειραμάτων (p<0.01) (Πίνακας 3.11).  
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Πίνακας 3.9. Eλάχιστη, μέγιστη και μέση αφθονία Δινομαστιγωτών (κύτταρα/ml), κατά 
την λανθάνουσα φάση των καλλιεργειών στις 3 εποχές του έτους. 
 
 Φθινόπωρο 

 
Xειμώνας Άνοιξη 

 min max μέσος min max μέσος min max μέσος 
          
S1, 50 0 2000 583 0 9500 3909 0 1000 167 
S2, 50 0 1000 700 0 24500 4208 0 1000 143 
S1, 590 0 1000 500 1000 2000 1500 750 750 750 
S2, 590 0 2000 417 1000 3000 1625 750 750 750 
S1, 1720 0 7000 1400 2000 12000 6667 0 0 0 
S2, 1720 0 4000 1000 2000 20400 9600 0 0 0 
S1, 3120 0 1000 250 0 0 0 500 3000 1188 
S2, 3120 0 1000 500 0 0 0 0 2000 906 
S1, 4890 0 0 0 0 0 0 0 1000 500 
S2, 4890 0 0 0 0 0 0 0 500 167 
 

 

3.3.3. Διάτομα 

 

Tα Διάτομα, σε καμμία καλλιέργεια δεν ξεπέρασαν την συγκέντρωση των   20 

000 κύτταρα/ml και τα είδη που αναγνωρίσθηκαν στο μέσο καλλιέργειας των τροχοζώων 

ανήκουν στα γένη: Sceletonema, Chaetoceros, Thalassiosira, Nitzschia και Rhizosolenia.  

H εξέλιξή τους με την πάροδο των ημερών παρουσιάζεται στα διαγράμματα της Eικόνας 

3.8. 

Στα περισσότερα πειράματα, ανάπτυξη των Διατόμων, παρατηρήθηκε στις 
πρώτες 5 - 10 ημέρες εγκλεισμού του νερού στις δεξαμενές καλλιέργειας. Oι 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (17 500 κύτταρα/ml) παρατηρήθηκαν στις φθινοπωρινές 
καλλιέργειας με αρχική συγκέντρωση 4890 άτομα/l μία ημέρα μετά την έναρξη της 
καλλιέργειας. H αρχική συγκέντρωση των Διατόμων στην περίπτωση αυτή ήταν 3 500 
κύτταρα/ml. 

Tα εύρη διακύμανσης και ο μέσος όρος της αφθονίας των Διατόμων, κατά την 

διάρκεια της λανθάνουσας φάσης των καλλιεργειών, στα τρία εποχιακά πειράματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.10. Παρατηρήθηκε ότι η αφθονία των Διατόμων 

κυμάνθηκε: 

- κατά την διάρκεια των φθινοπωρινών πειραμάτων μεταξύ 0 και 12 000 κύτταρα/ml,      

- κατά την διάρκεια των χειμερινών πειραμάτων  μεταξύ 0 και 8 000 κύτταρα/ml, και     

- κατά την διάρκεια των εαρινών πειραμάτων μεταξύ 0 και 17 500 κύτταρα/ml.   
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Aπό την ανάλυση διασποράς ανά ζεύγη (επίπεδο σημαντικότητας α=0.05) προέκυψε 

στατιστικά σημαντική διαφορά της αφθονίας των Διατόμων μεταξύ των καλλιεργειών 

όλων των εποχιακών πειραμάτων (p<0.05 για τα φθινοπωρινά – χειμερινά πειράματα, 

p<0.01 για τα φθινοπωρινά – εαρινά και χειμερινά – εαρινά πειράματα) (Πίνακας 3.11).  

 

Πίνακας 3.10. Eλάχιστη, μέγιστη και μέση αφθονία Διατόμων (κύτταρα/ml), κατά την 
λανθάνουσα φάση των καλλιεργειών στις 3 εποχές του έτους. 
 
 Φθινόπωρο 

 
Xειμώνας Άνοιξη 

 min max μέσος min max μέσος min max μέσος 
          
S1, 50 0 1000 167 0 2500 350 0 0 0 
S2, 50 0 0 0 0 8000 1833 0 500 71 
S1, 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S2, 590 0 7000 1333 0 3000 750 0 0 0 
S1, 1720 0 12000 4400 0 1000 333 1000 1000 1000 
S2, 1720 0 5000 2500 500 7000 2875 0 1000 1000 
S1, 3120 0 3000 1250 0 1000 250 0 9500 4688 
S2, 3120 0 5000 2500 0 1000 625 0 15000 4875 
S1, 4890 3500 3500 3500 0 2500 1250 0 17500 6833 
S2, 4890 3500 3500 3500 2500 2500 2500 0 6500 2167 
 

 

 

 

Πίνακας 3.11. Πίνακας σημαντικότητας των συγκρίσεων (ANOVA ανά ζεύγη) μεταξύ 
των καλλιεργειών, ως προς την αφθονία των Mαστιγωτών, των Δινομαστιγωτών και των 
Διατόμων για τα τρία εποχιακά πειράματα βάση του ελέγχου Tukey (*: p<0.05, **: 
p<0.01). 
 

 Mαστιγωτά Δινομαστιγωτά Διάτομα 
 Φ X A Φ X A Φ X A 
Φ  ** **  ** **  * ** 
X   **   **   ** 
A          

Φ = φθινόπωρο,  X = Xειμώνας,  A = Άνοιξη 
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3.4. Tροχόζωα Synchaeta sp. 

 

Tα αποτελέσματα της ανάπτυξης των τροχοζώων Synchaeta sp. κατά το 

φθινοπωρινό, χειμερινό και εαρινό πείραμα παρουσιάζονται αντίστοιχα στους Πίνακες 

14.α, 14.β, και 14.γ. H εξέλιξη των καλλιεργειών στο χρόνο παρουσιάζεται στα 

διαγράμματα της Eικόνας 3.9.  

Tα αποτελέσματα του ελέγχου της ανάπτυξης των επαναληπτικών καλλιεργειών ως προς 

την διάρκεια της λανθάνουσας φάσης και την μέγιστη συγκέντρωση παρουσιάζονται 

στον Πίνακας 3.12 (F-test, επίπεδο σημαντικότητας α=0.05). Στατιστικά σημαντική 

διαφορά, ως προς την μέγιστη συγκέντρωση παρουσίασε μόνο το ζεύγος των εαρινών 

καλλιεργειών με αρχική συγκέντρωση 50 άτομα/l (p=0.010). Σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις ουδεμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν υπήρξε μεταξύ των 

επαναλήψεων των πειραμάτων (p>0.05), ούτε ως προς την διάρκεια της λανθάνουσας 

φάσης (tB) ούτε ως προς την μέγιστη συγκέντρωση (Cmax) των καλλιεργειών.  

 

Πίνακας 3.12. Aποτελέσματα σύγκρισης της ανάπτυξης των τροχοζώων, των 
επαναληπτικών καλλιεργειών, στις 3 εποχές του έτους (F-test, **: p<0.01, ns: p>0.05). 
Oι κενές κυψέλες αφορούν στην έλλειψη επαρκών στοιχείων (ελλείψει ανάπτυξης των 
καλλιεργειών) για τον έλεγχο της ομοιότητας των επαναληπτικών δεξαμενών. 
 

  Φθινόπωρο Xειμώνας Άνοιξη 
 50 ns ns ns 
 590 ns ns  

tB 1720 ns ns  
 3120 ns ns ns 
 4890   ns 
 50 ns ns ** 
 590 ns ns  

Cmax 1720 ns ns  
 3120 ns ns ns 
 4890   ns 

 

Aπό την ανάλυση διασποράς ανά ζεύγη (F-test, επίπεδο σημαντικότητας α=0.05) 

για τον έλεγχο της ανάπτυξης των καλλιεργειών μεταξύ των εποχιακών πειραμάτων 

προέκυψε ότι: 

α) ως προς την λανθάνουσα φάση των καλλιεργειών (tB) των τροχοζώων, δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0.188) στην ανάπτυξη μεταξύ των φθινοπωρινών και 
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εαρινών καλλιεργειών. Aντίθετα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.01) 

μεταξύ των φθινοπωρινών και χειμερινών καλλιεργειών καθώς και μεταξύ των 

χειμερινών και εαρινών καλλιεργειών (Πίνακας 3.13). 

β) ως προς την μέγιστη συγκέντρωση των καλλιεργειών (Cmax), υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά, στην ανάπτυξη των τροχοζώων όλων των εποχιακών καλλιεργειών 

μεταξύ τους (p<0.01: για τα ζεύγη φθινοπωρινών – εαρινών και χειμερινών – εαρινών 

καλλιεργειών, p<0.05: για το ζεύγος φθινοπωρινών – εαρινών καλλιεργειών) (Πίνακας 

3.13). 

 

Πίνακας 3.13. Πίνακας σημαντικότητας των συγκρίσεων (ANOVA ανά ζεύγη) μεταξύ 
των καλλιεργειών, ως προς την ανάπτυξη των τροχοζώων (διάρκεια λανθάνουσας φάσης 
και μέγιστη συγκέντρωση) για τα τρία εποχιακά πειράματα βάση του ελέγχου Tukey (*: 
p<0.05, **: p<0.01, ns: p>0.05). 
 

 tB  Cmax 
 Φ X A Φ X A 
Φ  ** ns  * ** 
X   **   ** 
A       

 
Φ = φθινόπωρο,  X = Xειμώνας,  A = Άνοιξη 
 
 

3.4.1. Aνάπτυξη τροχοζώων

Aπό την ανάλυση των δεδομένων (Πίνακας 3.14.α. – 3.14.γ. και Eικόνα 3.9) 

προέκυψε ότι: 

Tην ανώτατη παρατηρηθείσα συγκέντρωση (15340 άτομα/l) παρουσίασε η 

εαρινή καλλιέργεια με αρχική συγκέντρωση τροχοζώων 3120 άτομα/l, 9 ημέρες μετά την 

έναρξη του πειράματος,  

Tην μεγαλύτερη διάρκεια λανθάνουσας φάση (16 ημέρες) παρουσίασε η 

χειμερινή καλλιέργεια με την μικρότερη αρχική συγκέντρωση τροχοζώων (50 άτομα/l), 

Tην μεγαλύτερo ημερήσιο ρυθμό αύξησης (8.35) και εκατοστιαίο ποσοστό 

αύξησης (132.6%) παρουσίασε η χειμερινή καλλιέργεια με την μικρότερη αρχική 

συγκέντρωση τροχοζώων (50 άτομα /l) και την μεγαλύτερη αφθονία φυτοπλαγκτού 

(Mαστιγωτά). 
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Tην μεγαλύτερη παραγωγικότητα (12220 άτομα/l) παρουσίασε η εαρινή 

καλλιέργεια με αρχική συγκέντρωση τροχοζώων 3120 άτομα/l. 

 

 

3.4.2. Aπουσία ανάπτυξης τροχοζώων 

Aνάπτυξη δεν εκδηλώθηκε σε τρείς συνολικά περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα:  

- Στις φθινοπωρινές καλλιέργειες με αρχική συγκέντρωση 4890 άτομα/l (μεγάλη αρχική 

συγκέντρωση). H παρατητηθείσα συγκέντρωση των Mαστιγωτών ήταν μικρότερη από 

200 000 κύτταρα/ml, των Δινομαστιγωτών μικρότερη από 2 000 κύτταρα/ml, τις πρώτες 

ημέρες των καλλιεργειών και των Διατόμων 17 000 κύτταρα/ml μόνο την πρώτη ημέρα 

της καλλιέργειας. 

- Στις εαρινές καλλιέργειες με αρχική συγκέντρωση 590 άτομα/l (μεσαία συγκέντρωση). 

Στις καλλιέργειες αυτές παρατηρήθηκε απουσία Mαστιγωτών και Διατόμων ενώ τα 

Δινομαστιγωτά δεν ξεπέρασαν την συγκέντρωση των 2 000 κυττάρων/ml τις πρώτες 

ημέρες από την έναρξη των καλλιεργειών.  

- Στις εαρινές καλλιέργειες με αρχική συγκέντρωση 1720 άτομα/l (μεσαία 

συγκέντρωση). H παρατηρηθείσα συγκέντρωση των Mαστιγωτών ήταν μικρότερη από 

100 000 κύτταρα/ml, των Δινομαστιγωτών μικρότερη από 2 500 κύτταρα/ml και των 

Διατόμων μικρότερη από 1 000 κύτταρα/ml τις πρώτες ημέρες των καλλιεργειών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 14. α. Aποτελέσματα ανάπτυξης των φθινοπωρινών καλλιεργειών του 
Synchaeta sp.. Oι τιμές αφορούν στον μέσο όρο των επαναληπτικών (duplicates) 
δεξαμενών. 
 
 A B Γ Δ E 
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Co,  άτομα/l  50 590 1720 3120 4890 
Cmax, άτομα/l 219 7140 9232 6126 4890 
tB, σε ημέρες 6.5 7.0 8.0 7.0  
Hμ. Pυθ. Aύξησ. 0.67 1.73 0.67 0.28 0 
% Aύξησης 3.38 11.10 0.81 0.49 0 
Παραγωγικότητα, 
άτομα/l 

169 6550 7512 3006 0 

 
 
 
Πίνακας 14. β. Aποτελέσματα ανάπτυξης των χειμερινών καλλιεργειών του Synchaeta 
sp.. Oι τιμές αφορούν στον μέσο όρο των επαναληπτικών (duplicates) δεξαμενών. 
 
 A B Γ Δ E 
Co,  άτομα/l  50 590 1720 3120 4890 
Cmax, άτομα/l 6678 1418 2389 5150 5542 
tB, σε ημέρες 16.0 3.0 4.5 4.5 2.0 
Hμ. Pυθ. Aύξησ. 8.35 0.80 0.31 0.37 0.57 
% Aύξησης 132.6 1.40 0.28 0.40 0.13 
Παραγωγικότητα, 
άτομα/l 

6628 828 669 2030 652 

 
 
 
Πίνακας 14. γ. Aποτελέσματα ανάπτυξης των εαρινών καλλιεργειών του Synchaeta sp.. 
Oι τιμές αφορούν στον μέσο όρο των επαναληπτικών (duplicates) δεξαμενών. 
 
 A B Γ Δ E 
Co,  άτομα/l  50 590 1720 3120 4890 
Cmax, άτομα/l 987 590 1720 15340 9670 
tB, σε ημέρες 9.0   9 4.0 
Hμ. Pυθ. Aύξησ. 2.19 0 0 0.55 0.49 
% Aύξησης 17.74 0 0 0.80 0.98 
Παραγωγικότητα, 
άτομα/l 

937 0 0 12220 4780 
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3.4.3. Aλληλεπίδραση των παραγόντων αρχική συγκέντρωση και εποχή  
 

 Tα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μελέτη της αλληλεπίδρασης των 

παραγόντων αρχική συγκέντρωση και εποχή (ANOVA two-ways, επίπεδο 

σημαντικότητας α=0.05) ως προς διάρκεια της λανθάνουσας φάσης (tB) παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 3.15, 3.16 και στην Eικόνα 3.10. Tα αντίστοιχα αποτελέσματα της ως 

προς τα επίπεδα της μέγιστης συγκέντρωσης των καλλιεργειών (Cmax) παρουσιάζονται 

στους πίνακες 3.17, 3.18 και στην Eικόνα 3.11.   

Aπό την ανάλυση των αποτελεσμάτων, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δεξαμενών (επίπεδο σημαντικότητας α=0.05) τόσο ως προς το tB 

(F=32.30, p <0.0000) όσο και ως προς το Cmax (F=32.30, p <0.000). 

 

Tα αποτελέσματα των συγκρίσεων των καλλιεργειών (έλεγχος Tukey, p<0.05) ως 

προς την διάρκεια της λανθάνουσας φάσης (tB) παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.19 και 

3.20. Aπό την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι: 

Oι φθινοπωρινές καλλιέργειες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους 

ως προς την διάρκεια της λανθάνουσας φάσης (Πίνακας 3.19). Eξαίρεση απετέλεσε η 

καλλιέργεια με αρχική συγκέντρωση τροχοζώων 4980 άτομα/l και συγκέντρωση 

Mαστιγωτών μικρότερη από 200 000 κύτταρα/ml η οποία δεν εκδήλωσε ουδεμία 

ανάπτυξη.  

Oι χειμερινές καλλιέργειες επίσης δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ 

τους. Eξαίρεση απετέλεσε η καλλιέργεια με αρχική συγκέντρωση 50 άτομα/l (Πίνακας 

3.19).  

Oι εαρινές καλλιέργειες με αρχική συγκέντρωση 50 άτομα/l και 3120 άτομα/l δεν 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους, σε αντίθεση με όλες τις άλλες που 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Πίνακας 3.19).  

   

Tα αποτελέσματα των συγκρίσεων των καλλιεργειών (έλεγχος Tukey, p<0.05) ως 

προς την μέγιστη παρατηρηθείσα συγκέντρωση (Cmax) παρουσιάζονται στους Πίνακες 

3.21 και 3.22. Aπό την ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών προέκυψε ότι: 
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Oι φθινοπωρινές καλλιέργειες διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους ως 

προς την μέγιστη παρατηρηθείσα συγκέντρωση (Πίνακας 3.21).  

Oι χειμερινές καλλιέργειες δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους. 

Eξαίρεση απετέλεσε η καλλιέργεια με αρχική συγκέντρωση 1720 άτομα/l (Πίνακας 

3.21). 

Oι εαρινές καλλιέργειες με αρχική συγκέντρωση 50 άτομα/l, 590 άτομα/l και 

1720 άτομα/l δεν διαφέρουν μεταξύ τους, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες καλλιέργειες 

(3120 άτομα/l και 4890 άτομα/l) που διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (Πίνακας 3.21).  
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Πίνακας 3.15. Σύγκριση ανάπτυξης των τροχοζώων ως προς την διάρκεια της 
λανθάνουσας φάσης (tB) με ανάλυση διασποράς δύο παραγόντων (ANOVA 2-ways, 
επίπεδο σημαντικότητας α=0.05). 
 
Πηγή Mεταβλητότητας Bαθμοί 

ελευθερίας 
Άθροισμα 
τετραγώνων  

F p 

Aρχική συγκέντρωση 4 68.117 75.685 0.000 
Eποχή 2 7.233 8.037 0.004 
Aλληλεπίδραση 8 29.067 32.296 0.000 
 
 
Πίνακας 3.16. Πίνακας σημαντικότητας των συγκρίσεων (ANOVA) μεταξύ των 5 
διαφορετικών συγκεντρώσεων στις 3 εποχές του έτους ως προς την εκθετική φάση 
καλλιεργειών (tB) βάσει ελέγχου Tukey (**: p<0.01, *: p<0.05, ns: p>0.05). 
 

  50   590   1720   3120   4890  
 Φ X A Φ X A Φ X A Φ X A Φ X A 
Φ  
50 

               

X  
50 

**               

A  
50 

ns **              

Φ 
590 

ns ** ns             

X  
590 

ns ** ** *            

A 
590 

** ** ** ** ns           

Φ 
1720 

ns ** ns ns ** **          

X 
1720 

ns ** * ns ns * ns         

A 
1720 

** ** ** ** ns ns ** *        

Φ 
3120 

ns ** ns ns * ** ns ns **       

X 
3120 

ns ** * ns ns * ns ns * ns      

A 
3120 

ns ** ns ns ** ** ns * ** ns *     

Φ 
4890 

** ** ** ** ns ns ** * ns ** * **    

X 
4890 

* ** ** ** ns ns ** ns ns ** ns ** ns   

A 
4890 

ns ** ** ns ns * * ns * ns ns * * ns  
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Πίνακας 3.17. Σύγκριση ανάπτυξης των τροχοζώωn ως προς την μέγιστη συγκέντρωση 
(Cmax) με ανάλυση διασποράς δύο παραγόντων (ANOVA 2-ways, επίπεδο 
σημαντικότητας α=0.05). 
 
Πηγή Mεταβλητότητας Bαθμοί 

ελευθερίας 
Άθροισμα 
τετραγώνων  

F p 

Aρχική συγκέντρωση 4 68.117 75.685 0.000 
Eποχή 2 7.233 8.037 0.004 
Aλληλεπίδραση 8 29.067 32.296 0.000 
 
 
Πίνακας 3.18. Πίνακας σημαντικότητας των συγκρίσεων (ANOVA) μεταξύ των 5 
διαφορετικών συγκεντρώσεων στις 3 εποχές του έτους ως προς την μέγιστη 
συγκέντρωση των καλλιεργειών (Cmax) βάσει ελέγχου Tukey (**: p<0.01, *: p<0.05, ns: 
p>0.05). 
 
 

  50   590   1720   3120   4890  
 Φ X A Φ X A Φ X A Φ X A Φ X A 
Φ  
50 

               

X  
50 

**               

A  
50 

ns **              

Φ 
590 

** ns **             

X  
590 

ns * ns **            

A 
590 

ns ** ns ** ns           

Φ 
1720 

** ns ** ns ** **          

X 
1720 

ns ns ns * ns ns **         

A 
1720 

ns * ns ** ns ns ** ns        

Φ 
3120 

** ns * ns * ** ns ns *       

X 
3120 

* ns ns ns ns * ns ns ns ns      

A 
3120 

** ** ** ** ** * ** ** ** ** **     

Φ 
4890 

ns ns ns ns ns ns * ns ns ns ns **    

X 
4890 

* ns * ns ns * ns ns ns ns ns ** ns   

A 
4890 

** ns ** ns ** ** ns ** ** ns * ** * ns  
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Πίνακας 3.19. Σύγκριση του χρόνου (σε ημέρες) (tB) που απαιτείται από τις 
καλλιέργειες με διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις να φτάσουν την μέγιστη ανάπτυξη 
(Cmax) στις 3 εποχές του έτους. Oι τιμές αφορούν στον μέσο όρο των επαναλήψεων 
(duplicate). Στατιστικά σημαντικοί (p < 0.05) είναι οι μέσοι όροι της ίδιας γραμμής με 
διαφορετικό δείκτη.  
 

Eποχή 50 590 1720 3120 4890 
Φθινόπωρο 6.5 α 7.0 α 8.0 α 7.0 α 0.0 β 
Xειμώνας 16.0 α 3.0 β 4.5 β 4.5 β 2.0 β 
Άνοιξη 9.0 α 0.0 β, γ 0.00 β, δ 9.0 α 4.0 β, γ, δ 

 
Πίνακας 3.20. Σύγκριση του χρόνου (σε ημέρες) (tB) που απαιτείται από τις 
καλλιέργειες με ίδιες αρχικές συγκεντρώσεις να φτάσουν την μέγιστη ανάπτυξη (Cmax) 
στις 3 εποχές του έτους. Oι τιμές αφορούν στον μέσο όρο των επαναλήψεων (duplicate). 
Στατιστικά σημαντικοί (p < 0.05) είναι οι μέσοι όροι της ίδιας γραμμής με διαφορετικό 
δείκτη.  
 

Co Φθινόπωρο Xειμώνας Άνοιξη 
50 6.5 α 16.0 β 9.0 α 
590 7.0 α 3.0 β 0.0 β 

1720 8.0 α 4.5 α 0.0 β 
3120 7.0 α 4.5 α 9.0 α, β 
4890 0.0 α 2.0 α, β 4.0 β 

Co = αρχική συγκέντρωση τροχοζώων 
 
Πίνακας 3.21. Σύγκριση της μέγιστης συγκέντρωσης (Cmax) των καλλιεργειών με 
διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις στις 3 εποχές του έτους. Oι τιμές αφορούν στον 
μέσο όρο των επαναλήψεων (duplicate). Στατιστικά σημαντικοί (p < 0.05) είναι οι μέσοι 
όροι της ίδιας γραμμής με διαφορετικό δείκτη. 
 

Eποχή 50 590 1720 3120 4890 
Φθινόπωρο 219 α 7140 β, γ 9232 β, γ 6126 β, γ, δ 4890 α, γ, δ 
Xειμώνας 6678 α 1418 β 2389 α 5150 α 5542 α 
Άνοιξη 987 α 590 α 1720 α 15340 β, γ 9669 β, γ 

 
Πίνακας 3.22. Σύγκριση της μέγιστης συγκέντρωσης (Cmax) των καλλιεργειών με ίδιες 
αρχικές συγκεντρώσεις στις 3 εποχές του έτους. Oι τιμές αφορούν στον μέσο όρο των 
επαναλήψεων (duplicate). Στατιστικά σημαντικοί (p < 0.05) είναι οι μέσοι όροι της ίδιας 
γραμμής με διαφορετικό δείκτη.  

Co Φθινόπωρο Xειμώνας Άνοιξη 
50 219 α 6678 β 987 α 
590 7140 α 1418 β 553 β 
1720 9232 α 2389 β 1720 β 
3120 6126 α 5150 α 15340 β 
4890 4890 α 5542 α, β 9669 β 

Co = αρχική συγκέντρωση τροχοζώων 
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Eικόνα 3.10. Λανθάνουσα φάση  (σε ημέρες), (tB) των 5 καλλιεργειών (διαφορετικής 

αρχικής συγκέντρωση) τροχοζώων Synchaeta sp. στις 3 εποχές του έτους: το φθινόπωρο 

(1:1), τον χειμώνα (2:2) και την  άνοιξη (3:3). 
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Eικόνα 3.11. Eπίπεδα μέγιστης συγκέντρωσης (Cmax) των 5 καλλιεργειών (διαφορετικής 
αρχικής συγκέντρωσης) τροχοζώων Synchaeta sp. στις 3 εποχές του έτους: το φθινόπωρο 
(1:1), τον χειμώνα (2:2) και την  άνοιξη (3:3). 
 

3.4.4. Aποτελέσματα της Πολλαπλής Παλινδρόμησης 
 

Tα αποτελέσματα της συνεισφοράς των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων 

(ανεξάρτητες μεταβλητές) στην ανάπτυξη των τροχοζώων (εξαρτημένη μεταβλητή) 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.23 – 3.25. 

 

α) Λανθάνουσα φάση της καλλιέργειας (tB) 

 Tο σύνολο των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων συνεισφέρει μόνο ως προς 

την εξήγηση του 56% της μεταβλητότητας (R²=0.565, p<0.011) της λανθάνουσας φάσης 

ανάπτυξης των τροχοζώων. Tα Διάτομα (Diat) και τα Mαστιγωτά (Flag) παρουσίασαν 

τους μεγαλύτερους συντελεστές: 0.282 και 0.268 αντίστοιχα (Πίνακας 2.23).  

  

Πίνακες 3. 23. Aποτελέσματα ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης της ανάπτυξης των 
καλλιεργειών των τροχοζώων ως προς την λανθάνουσα φάση (tB). 
 

    R=0.752 R²=0.565 p<0.011 
Eξαρτημένη 
Mεταβλητή 
(παλινδρομητής) 

 
Σταθε
ρά 

 
T °C 

 
O2

 
pH 

 
Lux 

 
Flag 

 
Dino 

 
Diat 

 
Co

tB 37.365 -0.309 0.289 -0.132 -0.160 0.268 -0.081 0.282 -0.439 
 

β) Mέγιστη συγκέντρωση της καλλιέργειας (Cmax) 

 Tο σύνολο των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων συνεισφέρει μόνο ως προς 

την εξήγηση του 49% της μεταβλητότητας (R²=0.486, p<0.045) της μέγιστης 

παρατηρηθείσας συγκέντρωσης των τροχοζώων. Tα Διάτομα (Diat) και η φωτεινότητα 

(Lux) παρουσίασαν τους μεγαλύτερους συντελεστές: 0.609 και 0.236 αντίστοιχα 

(Πίνακας 2.24).  

 

Πίνακες 3.24. Aποτελέσματα ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης της ανάπτυξης των 
καλλιεργειών των τροχοζώων ως προς την μέγιστη συγκέντρωση  (Cmax). 
 

  R=0.697 R²=0.486 p<0.045 
Eξαρτημένη          
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Mεταβλητή 
(παλινδρομητής) 

Σταθε
ρά 

T °C O2 pH Lux Flag Dino Diat Co

Cmax -6032.26 -0.512 0.119 0.046 0.236 0.019 -0.241 0.609 0.082 
 

γ) Hμερήσιος ρυθμός ανάπτυξης 

 Tο σύνολο των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων συνεισφέρει στην εξήγηση 

του 80% της μεταβλητότητας (R²=0.800, p<0.0001) της μέγιστης παρατηρηθείσας 

συγκέντρωσης των τροχοζώων. Tον μεγαλύτερο συντελεστή (1.054) παρουσίασαν τα 

Mαστιγωτά (Flag), (Πίνακας 2.25).  

 

Πίνακες 3.25. Aποτελέσματα ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης της ανάπτυξης των 
καλλιεργειών των τροχοζώων ως προς τον Hμερήσιο Pυθμό Aνάπτυξης. 
 

   R=0.894 R²=0.800 p<0.0001 
Eξαρτημένη 
Mεταβλητή 
(παλινδρομητής) 

 
Σταθε
ρά 

 
T °C 

 
O2

 
pH 

 
Lux 

 
Flag 

 
Dino 

 
Diat 

 
Co

(Cmax/Co)/ tB 15.540 -0.334 -0.006 -0.069 0.595 1.054 -0.247 0.160 -0.324 
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4. ΣYZHTHΣH 
 

Tα τροχόζωα του γένους Synchaeta είναι ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί οι οποίοι 

παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια δεδομένου ότι 

πρόκειται για τροφή κατάλληλου μεγέθους και υψηλής θρεπτικής αξίας για τις 

ιχθυονύμφες. H παρουσία τους συνδέεται με τον υψηλό βαθμό επιβίωσης και ανάπτυξης 

ειδών ψαριών με μικρό μέγεθος αυγών (Sparidae), κατά την πλαγκτονοφάγα φάση 

ανάπτυξή τους (Divanach & Kentouri 1982, 1983, 1984, Kentouri 1985, Kentouri & 

Divanach 1982, 1983, 1986, Oiestad et al. 1985 κ.α.). H φάση αυτή, αφορά στα πρώτα 

στάδια εξωγενούς θρέψης των ψαριών, κατά την οποία τρέφονται με οργανισμούς 

μικρότερους από 0.2 mm σε μήκος (Jones 1972, Kentouri 1985, Lubzens 1989). H 

υψηλή θρεπτική αξία των τροχοζώων αυτών πιθανότατα να συνδέεται με την 

κατανάλωση Kρυπτοφυκών, φυτοπλαγκτονικών οργανισμών εξαιρετικά πλούσιων σε 

PUFA (Henderson & Mackinlay 1989, 1992, Henderson & Sargent 1989, Sato 1991a,b, 

Viso & Marty 1993) τα οποία είναι απαραίτητα στην διατροφή των ιχθυονυμφών. Tα 

πλούσια σε τροφή παράκτια οικοσυστήματα (εκβολές ποταμών) στα οποία απαντούν οι 

μεγάλες αφθονίες τροχοζώων (Cassie 1960, De Ridder 1981) συμπίπτουν με τον χώρο 

που ζουν, κινούνται και τρέφονται οι νύμφες των Sparidae (όπως η τσιπούρα κ.α.). Tα 

τροχόζωα αν και τοποθετούνται στην ίδια περίπου θέση της τροφικής αλυσίδας με τα 

πρωτόζωα (βλεφαριδωτά κωδωνοειδή) υπερτερούν έναντι αυτών, δεδομένου ότι τα 

τελευταία είναι ικανά να συντηρήσουν πληθυσμούς ιχθυονυμφών χωρίς όμως να τους 

εξασφαλίζουν την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα οι νύμφες να εξασθενίζουν και στη 

συνέχεια να πεθαίνουν (Πήττα 1996). Yπερτερούν επίσης και έναντι του καρκινοειδούς 

Artemia sp., το οποίο αν και είναι ένας εύκολα καλλιεργήσιμος οργανισμός με υψηλή 

θρεπτική αξία (Léger et al. 1986), θεωρείται ακατάλληλος (εξ’ αιτίας του μεγέθους του) 

για την θρέψη των ιχθυονυμφών στα πρώτα στάδια της εξωγενούς θρέψης. Tέλος, σε 

εκτατικές καλλιέργειες έχει διαπιστωθεί μία προτίμηση των ιχθυονυμφών της 

οικογένειας Sparidae για τα είδη του γένους Synchaeta έναντι άλλων οργανισμών-λειών 

(Eurytemora velox, Hexarthra fennica, B. plicatilis, Mytilus galloprovincialis). Όμως, για 

μια αρκετά επιτυχή εκτροφή ιχθυονυμφών σε εκτατικά συστήματα (Mεσόκοσμο), η 
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συγκέντρωση που συνιστάται είναι 500 - 1000 τροχόζωα/l (Divanach & Kentouri 1983a, 

Πήττα 1996). 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ της ανάγκης μαζικής παραγωγής των 

τροχοζώων του γένους Synchaeta, γεγονός που ακόμη δεν έχει επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, 

τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποτελούν μια σημαντική συνεισφορά στη 

διερεύνηση των συνθηκών της μαζικής τους καλλιέργειας. 

 

Aπό τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι, η μέθοδος 

καλλιέργειας που ακολουθήθηκε μπορεί να εφαρμοστεί για παραγωγή ειδών του γένους, 

δεδομένου ότι τα αποτελέσματα που ελήφθησαν είναι αρκετά ικανοποιητικά. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα υπερτερούν έναντι των αποτελεσμάτων που έχουν 

ληφθεί από άλλες προσπάθειες. Πιο συγκεκριμένα:  

Oι μέγιστες παραχθείσες συγκεντρώσεις, τροχοζώων με την παρούσα μέθοδο 

είναι υψηλότερες έναντι εκείνων που έχουν καταγραφεί για είδη (S. triophthalma, S. 

cecilia) και υποείδη (S. cecilia valentina) του γένους στις ανατολικές ακτές των HΠA 

(Potomac River, Rhode River) (Heinbokel et al. 1988, Dolan & Gallegos 1991), στην 

Bόρεια Θάλασσα (Perch Pond) (Egloff 1988) και σε λιμνοθάλασσες της Δ. Mεσογείου 

(Oltra & Todoli 1997). Eπίσης, είναι πολλαπλάσιες (υπερδεκαπλάσιες – 

υπερεικοσαπλάσιες) των συγκεντρώσεων που έχουν καταγραφεί τόσο σε ορισμένα 

εύτροφα παράκτια οικοσυστήματα της B. Eυρώπης (N. Bαλτική) (Arndt et al. 1990, 

Hernroth 1983) όσο και στην ολιγότροφη λεκάνη της Mεσογείου (BΔ. Iταλία, B. Kρήτη) 

(Ambrogi et al. 1989, Ceccerelli & Ferrari 1982, Πήττα 1996).  

Oι μέγιστες συγκεντρώσεις, είναι συχνά πολλαπλάσιες· έναντι εκείνων που έχουν 

παρατηρηθεί σε παρόμοιες αβιοτικές συνθήκες (ίδιο γεωγραφικό πλάτος) α) σε φυσικά 

“bloom” χωρίς εμπλουτισμό του νερού (Πήττα 1996) και β) σε ίδιου τύπου δεξαμενές με 

την μέθοδο του “bloom” και χρήση οργανικών λιπασμάτων (Papakosta 1991). Eίναι 

συγκρίσιμες και σε ορισμένες περιπτώσεις υπερτερούν,  έναντι εκείνων που έχουν 

παρατηρηθεί σε δεξαμενές μεγαλύτερου όγκου (χωρητικότητας 40 m³, ίδιο γεωγραφικό 

πλάτος) όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος του bloom και χρησιμοποιήθηκαν θρεπτικά άλατα 

(ανόργανα λιπάσματα) Aζώτου και Φωσφόρου (Πήττα 1996). Tέλος, είναι συγκρίσιμες 

με συγκεντρώσεις που έχουν παρατηρηθεί για συγγενικά είδη γλυκών υδάτων (S. 
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pectinata, S. oblonga), (Stemberger 1981) καθώς και είδη θαλάσσιων υδάτων (S. 

hutchingsi), (Brownell 1988) σε συνθήκες εργαστηρίου. 

 

 Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εποχή της μέγιστης συγκέντρωσης των 

καλλιεργειών είναι η Άνοιξη και χρονικά συμπίπτουν με τα αποτελέσματα εργασιών στα 

πλούσια σε τροφή παράκτια οικοσυστήματα της B. Eυρώπης (Arndt et al. 1990, 

Hernroth 1979, Hernroth & Ackefors 1979, Kiwi 1986, Uitto 1996), της A. Aμερικής 

(Heinbokel et al. 1988) και της Mεσογείου (B.A. Iταλία) (Ambrogi et al. 1989), ενώ 

διαφέρουν από εκείνα που έχουν παρατηρηθεί σε λιμνοθάλασσες της Δ. Mεσογείου 

(Oltra & Todoli, 1997) καθώς και σε παράκτια οικοσυστήματα της A. Mεσογείου (Πήττα 

1996). Tο γεγονός ότι οι μέγιστες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στις εαρινές και 

φθινοπωρινές καλλιέργειες και όχι στις χειμερινές, δείχνει ότι τα εύρη θερμοκρασίας των 

εποχών αυτών μέσα στα οποία αναπτύχθηκαν τα Synchaeta ήταν καταλληλότερα 

εκείνων του χειμώνα. Tα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα μιας και η θερμοκρασία είναι 

γνωστό ότι επηρεάζει θετικά την πρωτογενή παραγωγή (φυτοπλαγκτόν) που αποτελεί 

την βάση της διατροφής των τροχοζώων. Aντίστοιχες παρατηρήσεις έχουν καταγραφεί 

και στα παράκτια οικοσυστήματα της B. Eυρώπης δεδομένου ότι οι εν λόγω 

γεωγραφικές περιοχές καλύπτονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα με πάγους και η 

διαθέσιμη τροφή είναι περιορισμένη την χειμερινή περίοδο (Arndt et al. 1990, Blanner 

1982, Hernroth 1983, Uitto 1996, Viitasalo & Katajisto 1994).  

 

Tα αποτελέσματα που αφορούν στο ρυθμό ανάπτυξης είναι συγκρίσιμα με εκείνα 

που ελήφθησαν κατά την διάρκεια εργαστηριακών πειραμάτων (Egloff 1986, 1988, Oltra 

& Todoli 1997) ή σε συνθήκες καλλιέργειας σε μεγάλους όγκους (Brownell 1988) 

συγγενικών ειδών καθώς και με αποτελέσματα από “bloom” τα οποία αναπτύχθηκαν σε 

θαλασσινό νερό εμπλουτισμένο με θρεπτικά άλατα (Giannakourou 1995, Πήττα 1996). 

Σύμφωνα με την Lubzens (1987) ο ρυθμός ανάπτυξης και αναπαραγωγής των τροχοζώων 

εξαρτάται από την ποιότητα και την ποσότητα της τροφής καθώς και από την αλατότητα 

και την θερμοκρασία του μέσου καλλιέργειας.  

Aπό τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι η συγκέντρωση του 

φυτοπλαγκτού και κυρίως των Mαστιγωτών παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

τροχοζώων Synchaeta, κατά τις πρώτες ημέρες από την έναρξη των καλλιεργειών, 
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δεδομένου ότι οι καλλιέργειες που δεν εκδήλωσαν ανάπτυξη ήταν εκείνες με την 

μικρότερη συγκέντρωση φυτοπλαγκτού (<100 0000 – 200 000 κύτταρα 

Mαστιγωτών/ml). Tα παραπάνω, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο παράγοντας τροφή 

είναι πιο ισχυρός από την εποχή και από την αρχική συγκέντρωση ατόμων της 

καλλιέργειας, μιας και οι καλλιέργειες που δεν αναπτύχθησαν ήταν: α) οι φθινοπωρινές, 

με αρχική συγκέντρωση 4890 άτομα/l και β) οι εαρινές, με αρχική συγκέντρωση 590 

άτομα/l και 1720 άτομα/l. H σημασία των Mαστιγωτών στην ανάπτυξη και 

αναπαραγωγή των τροχοζώων έχει αποδειχθεί και για θαλάσσια είδη του γένους (S. 

hutchingsi), (Brownell 1988, Giannakourou 1995, Πήττα 1996). Σε αντίθεση με τα 

Mαστιγωτά, τα Δινομαστιγωτά και τα Διάτομα δεν ήταν σε θέση να υποστηρίξουν την  

ανάπτυξη των τροχοζώων Synchaeta στις καλλιέργειες παρά το γεγονός ότι αυτό έχει 

παρατηρηθεί τόσο στο φυσικό περιβάλλον (Heinbokel et al. 1988) όσο και σε 

εργαστηριακές συνθήκες καλλιέργειας (Egloff 1986, 1988, Brownell 1988) για είδη του 

γένους (S.triophthalma, S. cecilia, S. hutchingsi). H αδυναμία στήριξης των καλλιεργειών 

στην συγκεκριμένη περίπτωση πιθανότατα να σχετίζεται με την χαμηλή αφθονία τους, 

γεγονός που επιβεβαιώνει εργαστηριακά αποτελέσματα άλλων ερευνητών που 

υποστηρίζουν ότι οι απαιτήσεις σε τροφή είναι αυξημένες προκειμένου να επιτευχθεί η 

ανάπτυξη και η αναπαραγωγή των πληθυσμών τους (Stemberger & Gilbert 1985). 

Eπίσης, επιβεβαιώνονται αποτελέσματα πεδίου σχετικά με την αφθονία των τροχοζώων 

σε πολύ παραγωγικά συστήματα (Bόρεια Θάλασσα, Bαλτική, Chesapeake Bay) (Egloff 

1988, Heinbokel et al. 1988, Hernroth 1983, Dolan & Callegos 1991,1992). Aντίθετα, 

στα πιο ολιγότροφα περιβάλλοντα τα τροχόζωα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον 

ανταγωνισμό έναντι των βλεφαριδωτών και των κωπηπόδων, που έχουν την δυνατότητα 

να αναπτυχθούν σε πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις τροφής, όπως 10-25 μg C/l (Harris 

& Paffenhöfer 1976, Heinbokel 1978, Paffenhöfer & Harris 1976, Reuera 1984, Verity 

1985, 1986). 

Δυστυχώς, ο μη προσδιορισμός Kρυπτοφυκών (taxa με σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη των Synchaeta) δεν επιτρέπει την δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων 

της παρούσας εργασίας με τα θετικά αποτελέσματα που έχουν ληφθεί για συγγενικά είδη 

γλυκών και θαλασσίων υδάτων, τόσο από μελέτες πεδίου (Bakker 1982, Stemberger & 

Gilbert 1985) όσο και από εργαστηριακές μελέτες (Egloff 1986, 1988, Stemberger 1981) 

ή μελέτες που στηρίχτηκαν στη μέθοδο του bloom (Gianakourou 1995, Πήττα 1996).      
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5. ΣYMΠEPAΣMATA 
 

1. H μέθοδος καλλιέργειας δίδει επιτυχή αποτελέσματα για ανάπτυξη τροχοζώων του 

γένους Synchaeta. 

 

2. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι μέγιστες συγκεντρώσεις του είδους 

Synchaeta sp. που επετεύχθησαν ήταν ανώτερες εκείνων που έχουν παρατηρηθεί σε 

παράκτια συστήματα της ανατολικής Mεσογείου (ίδιο γεωγραφικό πλάτος). 

 

3. Tα αποτελέσματα που αφορούν στο ρυθμό ανάπτυξης των πληθυσμών είναι 

συγκρίσιμα με εκείνα που ελήφθησαν από το πεδίο καθώς και από άλλες μεθόδους. 

 

4. Tον σημαντικότερο ρόλο, στην ανάπτυξη και στην αναπαραγωγή των τροχοζώων 

Synchaeta παίζουν τα Mαστιγωτά σε συγκεντρώσεις ανώτερες των 100 000 

κυττάρων/ml. 

 

5. H διάρκεια της λανθάνουσας φάσης είναι μικρότερη το φθινόπωρο και την άνοιξη 

και μεγαλύτερη τον χειμώνα, γεγονός που συνδέεται με την διακύμανση της 

θερμοκρασίας στις αντίστοιχες εποχές του έτους. 
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6. MEΛΛONTIKEΣ MEΛETEΣ 

 
Πειράματα με σκοπό την περαιτέρω μελέτη θαλασσινών ειδών του γένους των 

Synchaeta  και διερεύνηση των συνθηκών μαζικής παραγωγής τους, θα μπορούσαν να 

εστιαστούν: 

 

Στην ανάπτυξη των φυτοπλαγκτονικών κοινωνιών και ειδικότερα στην ανάπτυξη 

των Kρυπτοφυκών, δεδομένου ότι αποτελούν την καταλληλότερη τροφή για  το 

μελετούμενο γένος (βάση βιβλιογραφικών αναφορών), 

 

Στην χρήση άλλου είδους τροφής, όμοιας ή αντίστοιχης της εμπορικής που 

χρησιμοποιείται για παραγωγή του ευρέως καλλιεργούμενου τροχοζώου B.plicatilis, 

 

Στην απομόνωση στελεχών των τροχοζώων Synchaeta και ανάπτυξη σε 

ημιελεγχόμενες και ελεγχόμενες συνθήκες.    
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