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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Γενικά στοιχεία για τη συμπεριφορά και μάθηση 

 

Οι αντιδράσεις των ζωϊκών οργανισμών στα ερεθίσματα του περιβάλλοντός 

τους δεν είναι τυχαίες, αλλά ακολουθούν οργανωμένα και περίπλοκα πρότυπα που 

ονομάζουμε συμπεριφορά. Σημαντικός είναι ο ρόλος του νευρικού και ενδοκρινικού 

συστήματος στην αναγνώριση των σημάτων που προέρχονται από το εξωτερικό 

περιβάλλον και στην επακολουθούσα αντίδραση. Το γεγονός ότι οι αντιδράσεις των 

ζώων δεν είναι τυχαίες, αλλά εμφανίζουν υψηλού επιπέδου οργάνωση και 

ολοκληρωμένα πρότυπα, επιτρέπουν την εκδήλωση προσαρμογών στο περιβάλλον 

τους, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι απαραίτητες για την επιβίωσή τους 

φυσιολογικές απαιτήσεις. Η επιστήμη που μελετά τα πρότυπα συμπεριφοράς των 

ζώων ονομάζεται Ηθολογία.  

Παρά το πολύ παλαιό ενδιαφέρον του ανθρώπου για τη συμπεριφορά των 

ζώων, η επιστήμη της μελέτης της συμπεριφοράς τους είναι σχετικά καινούρια. 

Πρώτος ο Κάρολος Δαρβίνος το 1872 έδειξε πως η φυσική επιλογή ευνοεί 

εξειδικευμένα πρότυπα συμπεριφοράς για την επιβίωση. Όμως, την εποχή εκείνη η 

επιστήμη δεν ήταν προετοιμασμένη για να δεχτεί την κεντρική ιδέα του Δαρβίνου 

σύμφωνα με την οποία τα πρότυπα συμπεριφοράς αποτελούν αντικείμενο επιλογής 

και έχουν εξελικτικές ιστορίες, όπως ακριβώς και τα σωματικά χαρακτηριστικά. 

Χρειάστηκαν 60 χρόνια περίπου για να αρχίσουν να ευδοκιμούν αυτές οι έννοιες 

στην επιστήμη της συμπεριφοράς, ενώ η Ηθολογία έγινε αποδεκτή ως νέα επιστήμη 

το 1973, όταν απονεμήθηκε βραβείο Νόμπελ σε τρεις πρωτοπόρους ζωολόγους, τους 

Karl von Frisch, Konrad Lorenz και Niko Tinbergen (Αποστολοπούλου & συνεργάτες 

1996). 

Σύμφωνα με τον Niko Tinbergen (1963 in Hall & Halliday, 1998) για την 

πλήρη κατανόηση της συμπεριφοράς είναι αναγκαίο να εξετάζονται: 

Α)  οι αιτίες που προκαλούν τη συμπεριφορά  

Β)  η εξέλιξη της συμπεριφοράς κατά την ανάπτυξη του ατόμου 

Γ) το γενετικό υπόβαθρο και η ανάπτυξη της συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της 

εξέλιξης του είδους ή της ομάδας και  

Δ) η οικολογική συμπεριφορά, δηλαδή η προσαρμοστική σημασία της συμπεριφοράς 

για την επιβίωση του είδους. 
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Σύμφωνα με την επιστήμη της Ψυχολογίας, η συμπεριφορά παρουσιάζεται με 

πολυάριθμες μορφές, σειρές αντιδράσεων ενός οργανισμού σε ερεθίσματα 

εξωτερικής ή εσωτερικής προέλευσης (Τομασίδης, 1982 in Πασπάτη, 1992) και 

διακρίνεται σε ενστικτώδη και εκμαθημένη. Η δεύτερη στηρίζεται στη διαδικασία της 

μάθησης (learning), δηλαδή της διεργασίας με την οποία τροποποιείται η 

συμπεριφορά στη βάση προηγούμενων εμπειριών. Η ικανότητα μάθησης είναι 

εγγενής και επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αλλάξει τη συμπεριφορά του για να 

προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι μάθησης που 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες:   

1) απλή ή μη συσχετιστική μάθηση (simple or non-associative learning) στην 

οποία ένας οργανισμός εκτίθεται επανειλημμένα σε ένα απλό ερέθισμα. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκει ο εθισμός (habituation) και η ευαισθητοποίηση 

(sensitization). 

2) συσχετιστική μάθηση (associative learning), όπου ο οργανισμός εκτίθεται σε 

δύο ή περισσότερα ερεθίσματα που έχουν μία συγκεκριμένη σχέση μεταξύ τους. Ο 

οργανισμός εμφανίζει συσχετιστική μάθηση, αν αποδείξει ότι έχει πραγματοποιήσει 

τη σύνδεση μεταξύ των δύο ερεθισμάτων. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η 

αντανακλαστική ή εξαρτημένη αντανακλαστική μάθηση (θεωρία του Pavlov) 

(Pavlovian conditioning or classical conditioning) και η συντελεστική μάθηση 

(θεωρία του Skinner) (operant conditioning or instrumental learning). 

3) σύνθετη μάθηση (complex learning), όπως για παράδειγμα η εγχάραξη ή 

αποτύπωμα (imprinting) και η διορατικότητα ή συλλογισμός ((insight or reasoning) 

(Mader, 1993; Hall & Halliday, 1998). 

Η μελέτη ανώτερων νοητικών λειτουργιών (cognition), όπως η μάθηση, η 

συνείδηση, η αντίληψη και ο συλλογισμός είχε αρχικά συγκεντρωθεί στα πουλιά και 

τα θηλαστικά, και κυρίως στα πρωτεύοντα. Αυτή η επιστημονική τάση ενισχύθηκε 

από την παρανόηση ότι η μάθηση παίζει μικρό ή μηδενικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

συμπεριφοράς των ψαριών και των ερπετών. Κατά τη διάρκεια του περασμένου 

αιώνα η συμπεριφορά των ψαριών χαρακτηριζόταν κυρίως «μηχανική» ή 

«αντανακλαστική» και ως μία σειρά αμετάβλητων ενεργειών σε συγκεκριμένα 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα που στερείται σημαντικών ικανοτήτων μάθησης και 

μνήμης (Hodos & Campbell, 1969, 1990; Deacon, 1990 in Brown et al., 2006). Νέα 

δεδομένα, σχετικά με την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη νευροανατομία, δείχνουν 

ότι πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η άποψη. 
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Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ψάρια αποτελούν την παλαιότερη μορφή 

σπονδυλωτών, η μορφή και η λειτουργία τους όχι μόνο δεν έμεινε σταθερή στο 

χρόνο, αλλά και διαφοροποιήθηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να ξεπερνούν σε αριθμό 

ειδών τα υπόλοιπα σπονδυλωτά συνολικά. Είχε θεωρηθεί ότι τα ψάρια δεν 

εμφανίζουν κάποιες από τις νοητικές ικανότητες που υπάρχουν στα θηλαστικά, 

επειδή ο εγκέφαλός τους παρουσιάζει ανατομικές διαφορές, αλλά πρόσφατες μελέτες 

δείχνουν ότι υπάρχουν ομοιότητες στη λειτουργία (Rodríguez et al., 2005). Σήμερα, 

είναι πλέον αντιληπτό, ότι τα ψάρια, όπως τα υπόλοιπα σπονδυλωτά, εμφανίζουν 

διάφορες πολύπλοκες και εξελιγμένες συμπεριφορές και ότι η μάθηση παίζει ουσιώδη 

ρόλο στην ανάπτυξή τους. 

Από τη δεκαετία του 1960 παρατηρείται αύξηση στον αριθμό μελετών και 

δημοσιεύσεων σχετικά με τη μάθηση στα ψάρια, ενώ από το 1991 και μετά η αύξηση 

είναι εντυπωσιακή. Ο μεγαλύτερος όγκος έρευνας επικεντρώνεται σε είδη 

διακοσμητικών ιχθύων των γλυκών υδάτων, όπως τα Poecilia reticulata (guppy), 

Carassius auratus (goldfish) και Lepomis gibbosus (pumpkinseed sunfish), που 

συντηρούνται εύκολα σε συνθήκες εργαστηρίου (Brown et al., 2006). 

Εκτός από το γεγονός ότι η ικανότητα μάθησης στα ψάρια διευκολύνει την 

προσαρμοστικότητα, που είναι ζωτικής σημασίας για την εκμετάλλευση ενός 

μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος (Dodson, 1988), μπορεί, επίσης, να συμβάλλει στη 

βελτίωση τεχνολογιών και εφαρμογών σχετικών με τις υδατοκαλλιέργειες. Σημαντικό 

παράδειγμα αποτελεί η χρήση ταϊστρών αυτοχειρισμού (self-feeders) στις εκτροφές, 

ενώ τελευταία αυξάνεται το ενδιαφέρον σχετικά με τη δυνατότητα εκπαίδευσης 

ψαριών που αναπτύσσονται σε εκκολαπτήρια, πριν την απελευθέρωσή τους στη 

φύση, με σκοπό την αύξηση της επιβίωσής τους. Από την άλλη πλευρά, η ικανότητα 

μάθησης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον άνθρωπο, αν τα ψάρια μάθουν να 

αποφεύγουν πλοία και εργαλεία αλιείας, αλλά και να οδηγήσει σε λιγότερο 

προβλέψιμες χωρικές κατανομές και πορείες μετανάστευσης με επακόλουθες 

συνέπειες στην αλιεία και την εκτίμηση των ιχθυοαποθεμάτων (Brown et al., 2006). 
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1.2. Βιολογία του είδους Puntazzo puntazzo (Cetti, 1777) 

1.2.1. Συστηματική κατάταξη 

 

Ομοταξία:           Οστεϊχθύες 

Υφομοταξία:       Ακτινοπτερύγιοι 

Υπέρταξη:           Τελεόστεοι 

Τάξη:                   Περκόμορφοι 

Υπόταξη:             Περκοειδείς 

Οικογένεια:          Sparidae 

Είδος:                   Puntazzo puntazzo 

Κοινά ονόματα:   Μυτάκι, χιόνα, ούγγαινα, σαργομύτης 

 

Το είδος Puntazzo puntazzo (sharpsnout seabream) ανήκει στην οικογένεια 

Sparidae, στην οποία περιλαμβάνονται περισσότερα από 100 είδη παγκοσμίως με τη 

μέγιστη ποικιλότητα στο βορειοανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο Θάλασσα, 

όπου έχουν περιγραφεί 24 είδη που ανήκουν σε 11 γένη (Bauchot & Hureau, 1986 in 

Bargelloni et al., 2005). Τα είδη της οικογένειας αυτής είναι βαθύβιοι παράκτιοι 

οργανισμοί που καταλαμβάνουν μία ποικιλία θώκων. Γενικά, ζουν σε κοπάδια, αν και 

σε κάποια είδη τα ενήλικα άτομα είναι μοναχικά. Στη Μεσόγειο τα είδη αυτά είναι 

πολύ σημαντικά για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες και έχουν μεγάλη εμπορική 

αξία (Bargelloni et al., 2005). Με βάση τον οδοντικό τύπο, τη διατροφή και τις 

ακτίνες των πτερυγίων η οικογένεια Sparidae διαιρείται σε 3 ή 4 υποοικογένειες: 

Sparinae, Denticinae, Boopsinae (Fiedler, 1991 in Summerer et al., 2001) ή/και 

Pagellinae (Smith & Smith, 1986 in Hanel & Sturmbauer, 2000).  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της οικογένειας Sparidae εκτός από τη διαμόρφωση 

του σώματος, είναι μεγάλα ελαφρά κτενοειδή λέπια, διακριτή πλευρική γραμμή, ένα 

ραχιαίο πτερύγιο με εκτεταμένο (10-13 άκανθες) ακανθώδες τμήμα, ουραίο πτερύγιο 

διχαλωτό, χρώμα αργυρό με σκοτεινές λωρίδες ή κηλίδες. Χαρακτηριστική είναι η 

ετεροδοντία (Αποστολοπούλου, 1981 in Παρπούρα, 1998). 

Το είδος P. puntazzo αναφέρεται στη βιβλιογραφία Sparus puntαzzo, S. 

annulαris, S. acutirostris, Charax puntazzo και Sargus puntazzo (Tortonese, 1973 in 

Faranda et al., 1985). Λόγω αμφιβολιών του Valenciennes σχετικά με το αν το είδος 

ανήκει σε ένα μονοτυπικό γένος (Puntazzo puntazzo ή Charax puntazzo), ο Tortonese 
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το αναφέρει ως Diplodus puntazzo. Στη συνέχεια, εξαιτίας ομοιοτήτων με το γένος 

Diplodus και σύμφωνα με τον Cadenat (1964 in Faranda et al., 1985) της τυπικής 

δομής των δοντιών του γένους Diplodus, καταλήγει ότι δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι 

που να αιτιολογούν ότι το είδος ανήκει σε ένα ξεχωριστό γένος. Επίσης, ο Bini (1968 

in Faranda et al., 1985) επισημαίνει τις αξιοσημείωτες ομοιότητες με το γένος 

Diplodus, από το οποίο, όμως, μπορεί να ξεχωρίσει από την οξύληκτη μορφή του 

ρύγχους, το οποίο έχει ένα κοίλο παρά κυρτό προφίλ, καθώς και από το γεγονός ότι 

είναι παμφάγο και όχι σαρκοφάγο, όπως τα μέλη του γένους Diplodus (Summerer et 

al., 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1. Απεικόνιση της οδοντοστοιχίας του είδους Puntazzo puntazzo. 

  

Με βάση τις διαλυτές πρωτεΐνες του φακού και των μυών εκτιμήθηκε η 

σχετική ταξινομική απόσταση του είδους P. puntazzo με τα Diplodus annlaris, D. 

sargus, D. vulgaris. Το μυτάκι έδειξε πρώιμη απομάκρυνση από τον πρώτο υποθετικό 

πρόγονο (Basaglia & Marchetti, 1990 in Παρπούρα, 1998). Σύμφωνα με τους 

Summerer et al. (2001) το μυτάκι ομαδοποιείται ως αδελφό τάξον του είδους Oblada 

melanura. Παρά το διαφορετικό σχήμα σώματος και τη διαφορετική οικολογία, τα 

δύο τάξα μοιράζονται ξεχωριστά μορφολογικά χαρακτηριστικά: το μαύρο 

δακτυλιοειδές σημάδι στο ουραίο πτερύγιο και μόνο ατροφικά (υποτυπώδη) δόντια 

(διαφορετικής, όμως μορφολογίας) εκτός από τους κοπτήρες (Εικόνα 1.1.). 

 8



1.2.2. Μορφολογία  

 

Το μυτάκι φτάνει τα 45 cm (Luther & Fiedler, 1982 in Παρπούρα, 1998) ή 60 

cm μήκος (Macpherson, 1998). Έχει σχήμα πλευρικά πιεσμένο, με μέτωπο «ψηλό» 

και κάπως βαθουλωτό. Το στόμα είναι οξύληκτο και προτεταμένο με δόντια μεγάλα 

και κεκλιμένα. Αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο δεν είναι πολύ εμφανές στα νεαρά 

ιχθύδια, το ξεχωρίζει από το σαργό (Diplodus sargus). Στο σώμα φέρει 10-11 κάθετες 

καφέ-μαύρες γραμμές, οι οποίες είναι πιο έντονες στη ραχιαία πλευρά (Εικόνα 1.2.). 

Οι μακριές και μεγάλες αυτές λωρίδες συχνά διαχωρίζονται από κάποιες πιο κοντές 

και αχνές. Δύο μεγάλες καφέ-μαύρες λωρίδες εμφανίζονται στο κεφάλι, καθώς και 

μία μαύρη φαρδιά ταινία στον ουραίο μίσχο. Μαύρη φαρδιά οριακή λωρίδα υπάρχει 

στο ουραίο πτερύγιο, καθώς, επίσης, και στο εδρικό και ραχιαίο, η οποία όμως, είναι 

λεπτότερη εκεί. Το εξωτερικό άκρο του κοιλιακού πτερυγίου είναι λευκό, ενώ το 

εσωτερικό μαύρο (Luther & Fiedler, 1982 in Παρπούρα, 1998). 

 

 

 

 
 

Εικόνα 1.2. Είδος Puntazzo puntazzo (Cetti, 1777) (από Schneider, 1990) 
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1.2.3. Οικολογία  

 

Το μυτάκι είναι νηκτο-βενθικό είδος (Rosecchi, 1987; Sala & Ballesteros, 

1997 in Mariani et al., 2002) και παρουσιάζει μία ευρεία κατανομή από τη Μεσόγειο 

Θάλασσα έως τις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού ωκεανού (Bargelloni et al., 

2005). Συγκεκριμένα, αναφέρεται ως κοινό είδος στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα, 

τον Ατλαντικό (Tortonese, 1970 in Micale et al., 1996), αλλά εντοπίζεται και στον 

κόλπο της Γασκώνης και στα Κανάρια Νησιά (Luther & Fiedler, 1982 in Παρπούρα, 

1998). Απαντάται σε βραχώδεις πυθμένες και βυθούς με φανερόγαμα (υποθαλάσσια 

λιβάδια) και σπάνια βρίσκεται σε βάθη μεγαλύτερα από τα 50 m (Macpherson, 1998).  

Στη Μεσόγειο εποικεί σε καλά καθορισμένα παράκτια ενδιαιτήματα και 

σχηματίζει μικρά κοπάδια σε βάθη μικρότερα των 2 m σε αμμοχάλικο (gravel) και 

βότσαλο (χαλίκι, pebble) σε προστατευμένους κόλπους (Garcia-Rubies & 

Macpherson, 1995 in Villanueva & Moli, 1997; Harmelin-Vivien et al., 1995). 

 

1.2.4. Αναπαραγωγή   

  

Ο ετήσιος κύκλος ζωής του είδους P. puntazzo δεν έχει περιγραφεί αναλυτικά 

μέχρι σήμερα. Την εποχή της αναπαραγωγής, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ 

Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου (Tortonese, 1970 in Micale et al., 1996; Hernández et 

al., 2001) ή Νοεμβρίου (Luther & Fiedler, 1982 in Παρπούρα, 1998), το ανώτερο 

τμήμα του κεφαλιού γίνεται γκρι-μπλε. Στην περιοχή κοντά στα μάτια εμφανίζεται 

μια καφέ έντονη λωρίδα, λεπτή μπροστά στα μάτια και φαρδιά πίσω (Luther & 

Fiedler, 1982 in Παρπούρα, 1998). Πριν την εποχή της αναπαραγωγής, δηλαδή τη 

διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, το μυτάκι συσσωρεύει λίπος για να το 

χρησιμοποιήσει αργότερα (Hernandez unpublished data in Hernández et al., 2001). 

Σύμφωνα με τους Georgiou & Stephanou (1995 in Hernández et al., 2003) η 

αναπαραγωγική ωρίμανση πραγματοποιείται στην ηλικία των δύο ετών. 

Ο ερμαφροδιτισμός στο μυτάκι αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Syrski 

(Syrski, 1876 in Micale et al., 1996), ενώ αργότερα οι Micale et al. (1996) 

διαπιστώνουν ότι στις γονάδες του υπάρχει ωοθηκικός και ορχικός ιστός. Σύμφωνα 

με τον D’Ancona (1949 in Micale et al., 1996) δε γίνεται αναστροφή φύλου στο 

είδος, αν και υπάρχει ερμαφρόδιτη γονάδα, ενώ οι Lissia –Frau & Pala (1968 in 
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Micale et al., 1996) αναφέρουν ότι πρώτανδρα άτομα μπορεί να βρεθούν, εκτός από 

τα στοιχειώδη ερμαφρόδιτα (είτε κυρίως θηλυκά είτε αρσενικά) που ποτέ δεν 

αλλάζουν φύλο. Επίσης, υπάρχουν άτομα που εμφανίζουν πρώιμη διαφοροποίηση 

φύλου (Lissia Frau & Pala, 1968 in Faranda et al., 1985). 

Κατά την αναπαραγωγή τα άτομα P. puntazzo μετακινούνται κατά ομάδες σε 

βαθύτερα νερά ( >40 – 50 m) και απελευθερώνουν πελαγικά αυγά (Divanach, 1985; 

Fisher et al., 1987 in Harmelin et al., 1995) (Εικόνα 1.3.). Η ανάπτυξη των εμβρύων 

και προνυμφών (έως την πλήρη απορρόφηση του λεκιθικού σάκου) είναι 

γρηγορότερη σε σχέση με άλλα είδη, όπως το S. aurata (Alessio & Gandolfi, 1975 in 

Faranda et al., 1985 ), D. sargus (Divanach et al., 1982 in Faranda et al., 1985) και 

Dicentrarchus labrax (Barnabé, 1980 in Faranda et al., 1985). Τα νεαρά άτομα είναι 

αγελαία, ενώ τα ενήλικα μπορεί να ζουν μόνα τους ή σε κοπάδια μαζί με άτομα του 

είδους D. sargus (Macpherson, 1998). Η χρονική περίοδος της εισαγωγής των νέων 

ατόμων στον πληθυσμό είναι συνήθως πολύ μικρή (2-3 εβδομάδες), 

πραγματοποιείται σε πολύ ρηχά νερά (0-2 m) σε αμμώδη ή βραχώδη υποστρώματα 

προστατευμένα από τους ισχυρούς ανέμους του Οκτωβρίου–Νοεμβρίου 

(Macpherson, 1998). Μέχρι τη στρατολόγησή τους στον πληθυσμό τα νεαρά άτομα 

υφίστανται οντογενετικές αλλαγές στη χρησιμοποίηση του ενδιαιτήματος και στα 

πρότυπα συνάθροισης και διασποράς (Macpherson, 1998).  
 

 
Εικόνα 1.3. Απεικόνιση των διαφορετικών ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιούνται από το 

Puntazzo puntazzo κατά τον κύκλο της ζωής του στη Μεσόγειο (Harmelin et al., 1995). 
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1.2.5. Διατροφή  

 

Το ενήλικο μυτάκι είναι παμφάγο (Sala & Ballesteros, 1997 in Hernández et 

al., 2001) και τρέφεται με βενθικούς οργανισμούς (Rosecchi, 1987; Sala & 

Ballesteros, 1997 in Mariani et al., 2002) στους οποίους περιλαμβάνεται σημαντικό 

ποσοστό φυτικών οργανισμών (Luther & Fiedler, 1982 in Παρπούρα, 1998). 

Συγκεκριμένα, στη διατροφή του κυριαρχούν τα φανερόγαμα (seagrass). Στις λίμνες 

Caprolace και Fogliano της Ιταλίας τρέφεται κυρίως με Cymodocea και Ruppia 

αντίστοιχα, αλλά και με βρυόζωα, πλάνητες πολύχαιτους, φύκη και αποικίες 

υδρόζωων (Mariani et al., 2002). 

Τα πυλωρικά τυφλά στο μυτάκι είναι 7-8 και ο λόγος μήκους εντέρου/ 

σωματικό βάρος είναι μεγαλύτερος  σε σχέση με την τσιπούρα που έχει 4 πυλωρικά 

τυφλά (Santulli et al., 1991 in Παρπούρα, 1998). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 

την ύπαρξη ενζύμων κατάλληλων για την πέψη φυτικών πολυσακχαριτών (Tramati et 

al., 2005), υποδεικνύει το φυτοφάγο-παμφάγο χαρακτήρα του είδους.  

Το μυτάκι εμφανίζει την ικανότητα να επιλέγει τη δίαιτα που προτιμά, όταν 

του προσφέρονται δίαιτες που διαφέρουν ως προς τη σύσταση λίπους και πρωτεΐνης 

και συγκεκριμένα δείχνει προτίμηση προς τις πρωτεΐνες (Atienza et al., 2004; Vivas 

et al., 2006). 

 

1.2.6. Το είδος P. puntazzo στις υδατοκαλλιέργειες και την έρευνα 

  

Το P. puntazzo είναι ένα είδος που σχετικά πρόσφατα προσέλκυσε την 

προσοχή των ερευνητών και υδατοκαλλιεργητών, έχοντας ιδιότητες που το καθιστούν 

επιθυμητό για εκτροφή (Rondán et al., 2004). Πειραματικές μελέτες αύξησης έχουν 

πραγματοποιηθεί υπό εντατικές (δεξαμενές και πλωτοί κλωβοί) και εκτατικές (pools) 

συνθήκες καλλιέργειας (Bermudez et al., 1989; Abellan et al., 1994; Garcia et al., 

2001 in Hernández et al., 2001; Divanach et al., 1993; Gatland, 1995), ενώ η 

τεχνολογία του μεσόκοσμου έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτροφή των νυμφικών 

σταδίων (Papandroulakis et al., 2004). Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά 

δεδομένου ότι οι ρυθμοί αύξησης και μετατρεψιμότητας είναι αρκετά κοντά με 

αυτούς του είδους S. aurata. Επίσης, επειδή το μυτάκι είναι παμφάγο (Sala & 

Ballesteros, 1997 in Hernández et al., 2001) δοκιμαστικές μελέτες δείχνουν ότι είναι 
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πιθανή η αντικατάσταση των ιχθυάλευρων με σόγια μέχρι και 60%. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί την προσδοκία ότι οι εμπορικές τροφές θα είναι πιο οικονομικές για το 

μυτάκι από ότι για την τσιπούρα, το λαβράκι ή άλλο σαρκοφάγο είδος. Επίσης, 

φαίνεται να προσαρμόζεται καλά στις συνθήκες εκτροφής (Cerezo & García, 2004). 

Το μυτάκι αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% των νέων ειδών της ελληνικής 

παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών, αλλά μόνο το 2% της συνολικής παραγωγής 

(F.G.M. 2000 in Rigos et al., 2004), ενώ στην Ιταλία είναι το τρίτο περισσότερο 

θαλάσσιο καλλιεργούμενο είδος (Taddei et al., 2001). 

Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες για το είδος P. puntazzo εντείνονται και 

αφορούν σε θέματα, όπως είναι:   

- η οντογένεση του σκελετού (Sfakianakis et al., 2005), του θύμου αδένα 

(Romano et al., 1999), των αισθητηρίων οργάνων (sensory) (Boglione et al., 

2003) 

- οι διατροφικές προτιμήσεις (Atienza et al., 2004; Vivas et al., 2006) 

- οι ωτόλιθοι νεαρών (Vigliola, 1997) και ενήλικων (Cruz & Lombarte, 2004) 

ατόμων  

- τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (Palma & Andrade, 2002), τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά (θρεπτική αξία) (Orban et al., 2000) και η σύσταση των ιστών 

(βιοχημική σύσταση) (Hernández et al., 2003; Rondán et al., 2004) 

- οι ημερήσιοι ρυθμοί διατροφής, κινητικότητας και παραγωγής μελατονίνης 

(Vera et al., 2006) 

- η συμπεριφορά κοπαδιών των νεαρών ατόμων (Macpherson, 1998) 

- οι παραμορφώσεις του σκελετού και των πτερυγίων σε άγρια και 

καλλιεργούμενα άτομα (Favaloro & Mazzola, 2003), σε νεαρά και ενήλικα 

άτομα (Favaloro & Mazzola, 2000), καθώς και οι αλλαγές στο σχήμα του 

σώματος (Sarà et al., 1999) 

- ο καθορισμός της ποιότητας των αυγών (με σκοπό την πρόβλεψη της 

αναλογίας των εμβρύων που θα επιβιώσουν μέχρι το στάδιο της εκκόλαψης) 

με χρήση βιοχημικών (Lahnsteiner & Patarnello, 2004) και μορφολογικών 

παραμέτρων (Lahnsteiner & Patarnello, 2005) και 

- οι ασθένειες (Athanassopoulou et al., 1999) και η θεραπεία τους (Karagouni et 

al., 2005), οι αναισθητικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

(Tsantilas et al., 2005) και η συσσώρευση τοξικών ουσιών (Corsi et al., 2004). 
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1.3. Ο ρόλος της πυκνότητας εκτροφής (ιχθυοφόρτισης) στην ανάπτυξη 

και τη συμπεριφορά 

 

Ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών αναπτύσσεται ταχύτητα σε σχέση με τους 

άλλους τομείς παραγωγής τροφίμων (FAO, 2002 in Martins et al., 2006), γεγονός που 

ενισχύεται και από την παγκόσμια μείωση των θαλάσσιων ιχθυοαποθεμάτων (Naylor 

et al., 2000 in Gornati et al., 2004). Συνεπώς, είναι αναγκαίος ο εντοπισμός νέων 

ειδών κατάλληλων για εκτροφή (Papoutsoglou et al., 2006), ώστε να αποφευχθεί ο 

κορεσμός στην αγορά και ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών (Kentouri et al., 

1995; Bodington, 2000 in Papoutsoglou et al., 2006), καθώς και η ανάπτυξη 

καινοτόμων τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγής. Οι νέες τεχνολογίες θα 

πρέπει να βελτιώνουν την παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων, να μειώνουν 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά για να είναι οικονομικές πρέπει να επιτρέπουν 

την αύξηση στην πυκνότητα εκτροφής (Gornati et al., 2004), η οποία σε συνδυασμό 

με τη διατήρηση της ποιότητας του νερού μπορεί να βελτιστοποιήσει την 

παραγωγικότητα (Lefrançois et al., 2001). Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, η αύξηση 

της πυκνότητας εκτροφής έφερε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, επηρεάζοντας αρνητικά 

την επιβίωση, την αύξηση και γενικότερα την καλή κατάσταση (welfare) των ψαριών 

(Gornati et al., 2004).  

   Είναι κοινός τόπος ότι το περιβάλλον εκτροφής πρέπει να είναι κατάλληλο 

προκειμένου να διατηρείται η υγεία και η καλή κατάσταση των οργανισμών (Mazur 

et al., 1993) και το ενδιαφέρον του κοινού, των κυβερνήσεων και των εμπόρων 

σχετικά με αυτό το θέμα αυξάνεται συνεχώς (Ellis et al., 2002). Ακόμα και όταν τα 

κριτήρια της ποιότητας του νερού τηρούνται αυστηρά, η υψηλή ιχθυοφόρτιση μπορεί 

να επηρεάσει την καλή κατάσταση των ψαριών (Vazzana et al., 2002 in Gornati et 

al., 2004), γεγονός που δεν είναι δυνατό να προβλεφτεί μόνο με κλινικούς και 

ζωοτεχνικούς δείκτες, ούτε με πιο άμεσες παραμέτρους, όπως είναι ο αιματοκρίτης, η 

αιμογλοβίνη, η γλυκόζη και η υδροκορτιζόλη του αίματος, όταν υπάρχει χρόνιο στρες 

(Roche & Bogé, 1996 in Gornati et al., 2004). Γι’ αυτό, τα τελευταία χρόνια γίνεται 

προσπάθεια περιγραφής της κατάστασης των ψαριών και με μοριακούς βιοδείκτες 

(Gornati et al., 2004; Terova et al., 2005).   

Έχει αποδειχτεί ότι η πυκνότητα εκτροφής είναι μια δυνητική πηγή στρες 

(Gatlin et al., 1986; Pickering, 1993 in Lefrançois et al., 2001; Vijayan & 
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Leatherland, 1988) με επακόλουθες επιπτώσεις στο ρυθμό αύξησης (Papoutsoglou et 

al., 1987; Holm et al., 1990). Στα σολομοειδή έχει βρεθεί ότι επηρεάζει την αύξηση, 

την επιβίωση, φυσιολογικές και ανοσολογικές παραμέτρους (Lefrançois et al., 2001; 

Mazur et al., 1993).  

Μελέτες της επίδρασης της πυκνότητας εκτροφής στην αύξηση των ψαριών 

δείχνουν αρνητική συσχέτιση πυκνότητας-αύξησης για πολλά είδη, ενώ για κάποια 

άλλα θετική συσχέτιση. Μικρότεροι ρυθμοί αύξησης στις μεγαλύτερες 

ιχθυοφορτίσεις που εξετάζονταν κάθε φορά παρατηρήθηκαν στα είδη Tilapia nilotica 

(Rifai, 1980), Oncorhynchus tshawytscha (chinook salmon) (Mazur et al., 1993), 

Salmo gairdneri Rich. (rainbow trout) (Papoutsoglou et al., 1987), Salmo trutta L. 

(brown trout) (Bohlin et al., 2002), Oreochromis niloticus (tilapia) (Azim et al., 

2003), Diplodus sargus L (white sea bream) (Papoutsoglou et al., 2006), ενώ η 

μείωση της ανάπτυξης των ψαριών που παρατηρείται με αύξηση της πυκνότητας, 

αποδίδεται στην υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, στον ανταγωνισμό για τροφή, 

σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (επιθετικότητα) και νευροορμονικές αλλαγές ή/και 

αλλαγές στο μεταβολισμό που οφείλονται στην απόκριση στο στρες λόγω 

συνωστισμού (Alanärä & Brännäs, 1996 in Ellis et al., 2002; Vijayan & Leatherland, 

1988; Papoutsoglou et al., 1998; Irwin et al., 1999; Montero et al., 1999; Paspatis et 

al., 2003; Papoutsoglou et al., 2006; Roncarati et al., 2006). Αντίθετα, μεγαλύτεροι 

ρυθμοί αύξησης στη μεγαλύτερη ιχθυοφόρτιση εμφανίστηκαν στα είδη Arctic charr 

(Jorgensen et al., 1993 in Jobling, 1995) και D. labrax (European sea bass) 

(Papoutsoglou et al., 1998). Επίσης, η πυκνότητα με την αύξηση μπορεί να μη 

συσχετίζονται, όπως στο σολομό του Ατλαντικού (Salmo salar) (Kjartansson et al., 

1988 in Lefrançois et al., 2001) και την ιριδίζουσα πέστροφα (freshwater rainbow 

trout) (Kebus et al., 1992 in Mazur et al., 1993). Επίσης, η σχέση μεταξύ πυκνότητας 

εκτροφής και αύξησης είναι πιθανό να μην είναι απλή και γραμμική. Για παράδειγμα, 

στο είδος Scophthalmus maximus (turbot, καλκάνι) η αύξηση μειώνεται με άνοδο της 

ιχθυοφόρτισης στις ενδιάμεσες ιχθυοφορτίσεις (0.7, 1.1, 1.5 and 1.8 kg/m2) που έχουν 

εξεταστεί (Irwin et al., 1999), ενώ στις μικρότερες (0.5 kg/m2) και μεγαλύτερες (20 

kg/m2) δε μεταβάλλεται (Martinez-Tapia & Fernandez-Pato, 1991 in Mallekh et al., 

1998; Mallekh et al., 1998). Ακόμη, είναι πιθανό, η αύξηση με την πυκνότητα να 

σχετίζονται θετικά μέχρι κάποιο όριο, πέρα από το οποίο η αύξηση αρχίζει να 

μειώνεται (Baker & Ayles, 1990 in Irwin et al., 1999). Τέλος, πρέπει να αναφερθεί 

ότι η σχέση μεταξύ πυκνότητας και αύξησης μπορεί να μεταβληθεί με αλλαγή της 
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ποιότητας του νερού (θερμοκρασία και οξυγόνο), όπως στην περίπτωση του 

λαβρακιού (Paspatis et al., 2003) και του γατόψαρου (Ictalurus punctatus) (Allen, 

1974 in Paspatis et al., 2003).  

Η πυκνότητα εκτροφής επηρεάζει, επίσης, τις κοινωνικές σχέσεις των ατόμων, 

προκαλώντας συχνά σχέσεις ιεραρχίας με «μάχες» και κυνηγητά που απαιτούν 

μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και μπορεί να μεταβάλλουν τη διατροφική 

συμπεριφορά και την ανάπτυξη (Lefrançois et al., 2001). Οι επιθετικές 

αλληλεπιδράσεις αυξάνονται με την αύξηση της πυκνότητας στο είδος Poecilia 

reticulate (guppy) (Magurran & Seghers, 1991 in Savino & Kostich, 2000), αλλά 

μειώνονται στο είδος Betta splendens (Haller 1992, 1994 in Savino & Kostich, 2000). 

Το είδος Gymnocephalus cernuus (ruffe) είναι πιο επιθετικό στις μικρότερες (2 

άτομα/δεξαμενή) και υψηλότερες (6 άτομα/δεξαμενή) ιχθυοφορτίσεις που 

ερευνήθηκαν (Savino & Kostich, 2000). Στα είδη Salvelinus fontinalis (brook charr) 

και Pungitius pungitius (ninespine sticklebacks) η επιθετική συμπεριφορά δεν 

εξαρτάται από την πυκνότητα (Gaudreault et al., 1986 in Savino & Kostich, 2000). 

Επομένως, η επιθετικότητα δεν έχει μία απλή ή προβλέψιμη σχέση με την πυκνότητα 

εκτροφής στα διάφορα είδη (Savino & Kostich, 2000). Φαίνεται ότι έχει σημασία αν 

τα άτομα ενός είδους έχουν την τάση να κοπαδιάζουν ή να διατηρούν επικράτειες και 

να είναι επιθετικά και ότι, ακολούθως, ο καθορισμός της βέλτιστης πυκνότητας 

εξαρτάται, εκτός από τη διατήρηση της ποιότητας του νερού, και από την ηθολογία 

κάθε είδους (Papoutsoglou et al., 2006). 

Η καταπόνηση προκαλεί μία σειρά αποκρίσεων στα ψάρια (Iwama, 1991 in 

Gornati et al., 2004) που συνήθως απαιτούν κατανάλωση ενέργειας και προκαλούν 

αύξηση στο μεταβολικό ρυθμό, με πιθανή αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη. Στο 

λαβράκι (D. labrax) η αύξηση της πυκνότητας εκτροφής συνδέεται με αύξηση της 

έκφρασης γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που σχετίζονται με την καταπόνηση 

(Gornati et al., 2004). Στην ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) (rainbow 

trout), όμως, η αύξηση της πυκνότητας δεν επηρεάζει το ημερήσιο πρότυπο της 

μεταβολικής δραστηριότητας (Lefrançois et al., 2001). Στο σαργό (Diplodus sargus), 

με αύξηση της ιχθυοφόρτισης παρατηρήθηκε αύξηση της δραστηριότητας των 

νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου (Papoutsoglou et al., 2006), η οποία σχετίζεται με 

αλλαγές σε σχέσεις κυριαρχίας, ανταγωνισμό και επιθετικότητα (Balm & Winberg, 

2000 in Papoutsoglou et al., 2006), καθώς και μείωση στα ολικά λιπίδια του ήπατος 

(Papoutsoglou et al., 2006) λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών (Montero et 
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al. 1999, 2001 in Papoutsoglou et al., 2006). Επίσης, η πυκνότητα εκτροφής μπορεί 

να παίζει ρόλο στον καθορισμό του φύλου σε κάποια είδη ψαριών άμεσα, μέσω 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Shapiro, 1980 in Saillant et al., 2003), ή έμμεσα 

επηρεάζοντας την ποιότητα του νερού (Rubin, 1985; Roemer & Beisenherz, 1996 in 

Saillant et al., 2003). Φαίνεται, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη και ξεκάθαρη 

σχέση μεταξύ πυκνότητας και καταπόνησης, γεγονός, που ίσως, οφείλεται στη 

διαφορετική ευαισθησία κάθε είδους (Berejikian et al., 1996 in Lefrançois et al., 

2001). 

Συμπερασματικά, ο βαθμός στον οποίο επιδρά η πυκνότητα στην καλή 

κατάσταση ενός είδους εξαρτάται από τις συνθήκες κάθε πειράματος, δηλαδή τα 

αρχικά βάρη, το σύστημα καλλιέργειας, τη διατροφή και τις περιβαλλοντικές 

παραμέτρους (Ellis et al., 2002). Οι δύο βασικοί παράγοντες που έχουν προταθεί ως 

βασική αιτία των επιπτώσεων της αυξημένης πυκνότητας είναι η υποβάθμιση της 

ποιότητας του νερού και οι αυξημένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Σύμφωνα με 

τους Ellis et al. (2002) η περίπτωση να είναι υπεύθυνη η αυξημένη επιθετική 

συμπεριφορά είναι κάτι που προκύπτει κυρίως συμπερασματικά (ειδικά σε εμπορικές 

πυκνότητες), ενώ σχετικά με την ποιότητα του νερού υπάρχει άμεση πειραματική 

απόδειξη. Η σχετική συνεισφορά του κάθε παράγοντα εξαρτάται από τις εκάστοτε 

συνθήκες, ενώ έχει αναφερθεί και η πιθανότητα  και οι δύο παράγοντες να δρουν 

συνδυαστικά με ένα μηχανισμό (Baker & Ayles, 1990; Alanärä & Brännäs, 1996 in 

Ellis et al., 2002). Επίσης, πρέπει να ερευνηθεί περισσότερο κατά πόσο η αυξημένη 

πυκνότητα επηρεάζει τις μη επιθετικές συμπεριφορές, όπως το φυσικό τραυματισμό 

των ψαριών, λόγω πρόσκρουσης του ενός πάνω στο άλλο (abrasion), και την 

αδυναμία εντόπισης της τροφής λόγω συνωστισμού (physical obstruction) (Ellis et 

al., 2002).  

 

1.4. Μελέτη της συμπεριφοράς των ψαριών 

 

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι μελέτης της συμπεριφοράς που συνδυάζονται 

μεταξύ τους: η παρατήρηση και το πείραμα. Κατά την πειραματική προσέγγιση της 

συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται πολλές και διάφορες μέθοδοι και κατασκευές, όπως 

για παράδειγμα οι ταΐστρες αυτοχειρισμού σε μελέτες διατροφικής συμπεριφοράς και 

μάθησης και οι καθρέπτες σε μελέτες κοινωνικής και επιθετικής συμπεριφοράς. 
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1.4.1. Ταΐστρες αυτοχειρισμού (self-feeders)  

 

Σε διάφορες εργασίες έχει μελετηθεί η διατροφική συμπεριφορά ψαριών σε 

συνθήκες καλλιέργειας με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας εκτροφής. Ένας 

εύκολος, αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος ρύθμισης της παροχής τροφής 

είναι η χρήση ταϊστρών αυτοχειρισμού (self-feeders), όπου τα ψάρια ελέγχουν την 

παροχή τροφής μόνα τους, ενεργοποιώντας τις ταΐστρες με μετακίνηση ενός 

συστήματος ενεργοποίησης που βρίσκεται μέσα ή κοντά στο νερό ανάλογα με τον 

κατασκευαστή και τις ανάγκες του εκάστοτε εκτρεφόμενου είδους (Alanärä, 1996). 

Το σύστημα ενεργοποίησης μπορεί να είναι ένας μοχλός, μία επιφάνεια ή ένα νήμα 

που καταλήγει σε μικρό κόμπο που έχει το μέγεθος σωματιδίου τροφής. Τα ψάρια, 

ανάλογα με την όρεξή τους, απελευθερώνουν από την ταΐστρα την κατάλληλη 

στιγμή, την ποσότητα της τροφής που επιθυμούν. Η σωστή λειτουργία αυτού του 

συστήματος προϋποθέτει την ικανότητα των ψαριών να χειρίζονται αποτελεσματικά 

τις ταΐστρες αυτοχειρισμού. Επομένως, με το σύστημα αυτό μπορούν να μελετώνται 

και οι μαθησιακές ικανότητες των ψαριών σχετικά με τη χρήση των ταϊστρών. Ένα 

μειονέκτημα της χρήσης αυτών των ταϊστρών είναι ότι μπορεί να υπάρχουν τυχαίες 

ενεργοποιήσεις που να καταγράφονται σαν εκούσιες (Jorgensen & Jobling, 1989 in 

Alanärä, 1996; Rubio et al., 2004), αυτό όμως μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλη 

τροποποίηση ή τοποθέτησή τους (Coves et al., 1998 in Alanärä, 1996).  

Οι ταΐστρες αυτοχειρισμού μπορεί να είναι μηχανικές ή ηλεκτρικές. Μία 

μηχανική ταΐστρα αποτελείται από ένα δοχείο τροφής στο στόμιο του οποίου 

προσαρμόζεται μία ράβδος, που κινείται ελεύθερα και φέρει ένα κυκλικό κάλυμμα 

(παστίλια), το οποίο εμποδίζει την απελευθέρωση τροφής. Η αρχή λειτουργίας μιας 

ηλεκτρικής ταΐστρας είναι η εξής: μία μεταλλική ράβδος, που στο πάνω μέρος της 

είναι στερεωμένος μαγνήτης, κινείται σε μαγνητικό πεδίο. Η μετακίνηση της ράβδου 

μεταβάλλει το μαγνητικό πεδίο, προκαλώντας ηλεκτρικό σήμα. Το σήμα αυτό 

ενεργοποιεί την ταΐστρα και περιστρέφει έναν κοχλία που βρίσκεται στο κάτω στόμιο 

του δοχείου τροφής, με αποτέλεσμα να απελευθερώνεται ποσότητα τροφής στη 

δεξαμενή (Πασπάτης, 1992).  

Η ικανότητα των ζώων να μαθαίνουν να εκτελούν μία απλή αποστολή, ώστε 

να κερδίζουν μία αμοιβή, όπως η τροφή, αποτελεί έναν τύπο προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς που αναφέρεται ως συντελεστική μάθηση (θεωρία του Skinner). 
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Δηλαδή, η συντελεστική μάθηση (operant conditioning ή instrumental learning), που 

όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1.1. ανήκει στη συσχετιστική μάθηση, στηρίζεται 

στην ενίσχυση ενός ουδέτερου ερεθίσματος από την άμεση ανταμοιβή που δέχεται ο 

οργανισμός. Η ικανότητα χρήσης των ταϊστρών αυτοχειρισμού (self-feeding) μπορεί 

να θεωρηθεί ως κλασικός τύπος συντελεστικής μάθησης, στην οποία επιτυγχάνεται 

θετική ενίσχυση μέσω παροχής τροφής κάθε φορά που πιέζεται το νήμα της ταΐστρας. 

Πολλά καλλιεργούμενα είδη μπορούν να μάθουν να χειρίζονται ταΐστρες 

αυτοχειρισμού (Divanach et al., 1993; Alanärä, 1996; Sánchez-Vázquez et al., 1998), 

αλλά τα περισσότερα πειράματα έχουν επικεντρωθεί στη διατροφική δραστηριότητα 

παρά στην ικανότητα μάθησης και οι ποικίλες πλευρές του ρυθμού μάθησης και οι 

επιδράσεις του επιπέδου αμοιβής (reward) δεν έχουν περιγραφεί λεπτομερώς. 

Ο χρόνος μάθησης της χρήσης ταϊστρών ποικίλλει στα διάφορα είδη από 10 

έως 45 μέρες (Jobling et al., 2001 in Brown et al., 2006). Οι πέστροφες αν και αρχικά 

επιτίθενται δυναμικά στο σύστημα ενεργοποίησης των ταϊστρών νομίζοντας πως 

πρόκειται για τροφή, στη συνέχεια, αποκτούν εμπειρία και συσχετίζουν την 

ενεργοποίηση της ταΐστρας με την απελευθέρωση τροφής, οπότε αντιδρούν πιο ήπια 

(Adron et al., 1973 in Alanärä, 1996). Σε μικρούς πληθυσμούς, μέχρι 30 άτομα, η 

ικανότητα ενεργοποίησης των ταϊστρών από τα ίδια τα ψάρια επηρεάζεται πολύ από 

την ανάπτυξη σχέσεων κυριαρχίας (dominance hierarchies) (Alanärä, 1996). Σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις μία μικρή ομάδα ψαριών κυριαρχεί στην κινητοποίηση του νήματος. 

Οι McCarthy et al. (1992 in Alanärä, 1996), κατέληξαν ότι όσο αυξάνεται η 

διαθεσιμότητα τροφής, τόσο η ιεραρχία, που αφορά τη διατροφή, γίνεται λιγότερο 

ευδιάκριτη. Αντίθετα, οι Brannas & Alanärä (1994 in Alanärä, 1996) βρήκαν ότι 

ανεξάρτητα με το μέγεθος της αμοιβής, ένα ή δύο άτομα είναι υπεύθυνα για τις 

περισσότερες ενεργοποιήσεις του νήματος της ταΐστρας. Επίσης, για το λαβράκι (D. 

labrax) έχει βρεθεί ότι τα ψάρια που τρέφονται από την ταΐστρα με τη χαμηλότερη 

ανταμοιβή παρουσιάζουν τον υψηλότερο ειδικό ρυθμό αύξησης, ενώ αυτά που 

τρέφονται με την υψηλότερη ανταμοιβή δεν προσαρμόζουν το χειρισμό σύμφωνα με 

τις διατροφικές τους ανάγκες (Paspatis et al., 2000). Επομένως, η σωστή ρύθμιση του 

επιπέδου αμοιβής (ποσότητα τροφής που απελευθερώνεται με κάθε ενεργοποίηση της 

ταΐστρας) είναι δύσκολη και η μάθηση χειρισμού ταϊστρών είναι σύνθετη διαδικασία. 
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1.4.2. Καθρέπτες: η χρησιμοποίηση του ειδώλου στις μελέτες 

συμπεριφοράς (Mirror-image stimulation, MIS) 

 

Η χρησιμοποίηση καθρέπτη με σκοπό την αλληλεπίδραση ενός ατόμου με το 

είδωλό του (mirror-image stimulation, MIS) είναι μία τεχνική για τη μελέτη των 

κοινωνικών και επιθετικών προτύπων συμπεριφοράς σε μία ποικιλία οργανισμών, τα 

οποία αντιδρούν στην αντανάκλασή τους σε έναν καθρέπτη (Gallup, 1968 in 

Svendsen & Armitage, 1973). Η ικανότητα αυτο-αναγνώρισης σε έναν καθρέπτη 

περιορίζεται στους μεγάλους πιθήκους και τα περισσότερα από τα υπόλοιπα είδη 

αντιλαμβάνονται το είδωλό τους ως άλλο άτομο του ίδιου είδους (Kusayama et al., 

2000). 

Οι καθρέπτες έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μελέτες στα ψάρια, για 

παράδειγμα σχετικά με τη συντελεστική μάθηση (Fantino et al., 1972; Higa & Simm, 

2004) και την προτίμηση (ασυμμετρία) στη χρήση των ματιών κατά την επαφή τους 

με το είδωλο (Sovrano et al., 1999; Bisazza & Santi, 2003; Sovrano, 2004). Τα τεστ 

με καθρέπτες είναι γνωστά από παλιά (Lissmann, 1932 in Rowland, 1999) και 

χρησιμοποιούνται, κυρίως, ως μέθοδοι μελέτης και μέτρησης της επιθετικής 

συμπεριφοράς των ψαριών. Δηλαδή, ένα άτομο τοποθετείται σε ένα ενυδρείο στο 

οποίο υπάρχει ένας καθρέπτης και καταγράφεται η συμπεριφορά του για ορισμένο 

χρονικό διάστημα. Επίσης, συχνά, χρησιμοποιούνται καθρέπτες μίας πλευράς (one-

way mirrors) που χωρίζουν ένα ενυδρείο στη μέση, ώστε το άτομο που αλληλεπιδρά 

με το είδωλό του να αποτελεί ταυτόχρονα ερέθισμα για ένα άλλο άτομο που 

βρίσκεται στη διαφανή πλευρά του καθρέπτη.  

Πιο συγκεκριμένα, έχει μελετηθεί η επίδραση διάφορων παραγόντων στην 

επιθετική συμπεριφορά, όπως οι προηγούμενες μαχητικές εμπειρίες ενός ατόμου 

(Wallen & Wojciechowski-Metzlar, 1985), η κοινωνική απομόνωση (Miley & 

Burack, 1977; Franck et al., 1985; Gonçalves de Freitas & Mariguela, 2006), η οπτική 

επαφή με άλλα άτομα (Miley & Burack, 1977; Meliska et al., 1980), η παρατήρηση 

μαχών άλλων ατόμων (Earley et al., 2005; Peake et al., 2006), οι στεροειδείς ορμόνες 

(Munro & Pitcher, 1985), ακόμα και τα υγρά απόβλητα εργοστασίου (Johnsson et al., 

2003). Σ’ αυτές τις μελέτες οι καθρέπτες χρησιμοποιούνται μετά την επίδραση των 

αντίστοιχων παραγόντων, για τη μέτρηση της επιθετικότητας κάθε ατόμου ξεχωριστά 

από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με το είδωλό του. Υπάρχουν, όμως και 
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μελέτες στις οποίες εξετάζεται η επίδραση που έχει η επαφή ενός ατόμου με το 

είδωλό του στην πραγματική επιθετική συμπεριφορά με ζωντανό αντίπαλο (Meliska 

et al., 1980; Holtby et al., 1993). 

Επίσης, υπάρχουν έρευνες σχετικά με το ενεργειακό κόστος της επιθετικής 

συμπεριφοράς (Ros et al., 2006), τη μεταφορά γνώσεων (κοινωνική μάθηση) σχετικά 

με θηρευτές (Magurran & Higham, 1988), την αναγνώριση ατόμων (Tebbich et al., 

2002), τη σύγκριση της επιθετικότητας μεταξύ πληθυσμών (Verbeek et al., 2007), την 

επίδραση της πληθυσμιακής πυκνότητας και της διαθεσιμότητας καταφυγίων στην 

ανάπτυξη της επιθετικότητας νεαρών ατόμων (Hoelzer, 1987), την επίδραση της 

κοινωνικής απομόνωσης και της ανατροφής με άτομα του ίδιου και διαφορετικού 

είδους στην κοινωνική συμπεριφορά (Kassel & Davis, 1975).  

Τα τεστ με καθρέπτες (MIS tests) έχουν υποστεί κριτική σχετικά με το κατά 

πόσο αντιπροσωπεύουν την επιθετικότητα των ψαριών στη φύση με πραγματικούς 

αντιπάλους (Ruzzante, 1992 in Johnsson et al., 2003), εφόσον είναι πιθανό το είδωλό 

τους να μην αποτελεί τόσο ισχυρό ερέθισμα, ώστε να εκφράζονται όλες οι πιθανές 

συμπεριφορές (Meliska et al., 1980; Vøllestad & Quinn, 2003). Επομένως, η 

συσχέτιση μεταξύ της επιθετικότητας σε πιο φυσικές καταστάσεις και αυτής που 

προέρχεται από την αλληλεπίδραση με τον καθρέπτη δεν είναι πάντα θετική 

(Petersson & Järvib, 2000). Παρ’ όλα αυτά, τέτοια πειράματα είναι χρήσιμα για τη 

μελέτη της επιθετικής συμπεριφοράς σε αρκετά είδη (Holtby, 1992 in Rowland, 

1999), αλλά και για συγκριτικές μελέτες μεταξύ πληθυσμών (Petersson & Järvib, 

2000). Επίσης, έχουν ηθικά και πρακτικά πλεονεκτήματα, διότι μειώνεται στο μισό ο 

αριθμός των ψαριών που απαιτούνται σε σχέση με τις πραγματικές μάχες μεταξύ δύο 

ατόμων, αποφεύγεται το μαρκάρισμα και η αναισθητοποίηση, ο τραυματισμός και η 

καταπόνηση των υποδεέστερων ατόμων, αλλά και απλοποιείται το πείραμα, γιατί 

απομακρύνονται επιδράσεις κάποιων παραγόντων, όπως του μεγέθους, των γονιδίων 

και της προηγούμενης εμπειρίας των ατόμων σε αναμετρήσεις (Petersson & Järvib, 

2000; Johnsson et al., 2003; Vøllestad & Quinn, 2003). 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στην πλειονότητα των επιστημονικών 

εργασιών οι καθρέπτες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της επιθετικότητας ενός 

ατόμου κάθε φορά που βρίσκεται μόνο του σε ένα ενυδρείο. Η Stewart (1974) 

μελέτησε πώς επιδρά ο καθρέπτης στην αύξηση πολλών ατόμων που μεγαλώνουν 

μαζί σε μία δεξαμενή, δηλαδή διερεύνησε την επίδραση της εικονικής πυκνότητας 

(που δημιουργείται από την παρουσία του καθρέπτη) σε συνθήκες εκτροφής. Όμως, 
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δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας έρευνες, οι οποίες να εξετάζουν την επίδραση 

της εικονικής πυκνότητας στις κοινωνικές σχέσεις και τη γενικότερη συμπεριφορά 

των ψαριών ή άλλων οργανισμών. 

 

1.5. Σκοπός της εργασίας 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η μεταβολή της αύξησης και της 

συμπεριφοράς ατόμων του είδους P. puntazzo που χρησιμοποιούν ταΐστρες 

αυτοχειρισμού σε διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις. Για το μυτάκι έχουν 

πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες (παράγραφος 1.2.6.), αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει 

εξεταστεί ο ρόλος της πυκνότητας στην αύξηση και τη συμπεριφορά του. Είναι 

γνωστό ότι νεαρά άτομα του είδους είναι ικανά να χειρίζονται ταΐστρες για τη 

διατροφή τους (Divanach et al., 1993), αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με 

τις διαδικασίες και το χρόνο μάθησης και την εξάρτησή του από την πυκνότητα 

εκτροφής.  

Επίσης, διερευνάται ο ρόλος της εικονικής πυκνότητας στην αύξηση και τη 

συμπεριφορά των ατόμων του είδους, κάτι που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση 

καθρεπτών στις δεξαμενές. Το μυτάκι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε τεστ με 

καθρέπτη (MIS test), οπότε δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης με το είδωλό του, ούτε για τη σημασία του οπτικού ερεθίσματος στις 

κοινωνικές σχέσεις, ενώ γενικότερα ελάχιστες είναι και οι εργασίες στις οποίες 

μελετάται ο ρόλος της εικονικής πυκνότητας σε συνθήκες εκτροφής. 

Συνοπτικά, σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της επίδρασης της 

πραγματικής, αλλά και της εικονικής πυκνότητας εκτροφής 

- στην ανάπτυξη, 

- την ικανότητα μάθησης σχετικά με τη χρήση ταϊστρών αυτοχειρισμού (self-

feeding) και 

- τη γενικότερη συμπεριφορά του είδους P. puntazzo. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1. Πειραματικός Σχεδιασμός   

 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στις κλειστές εγκαταστάσεις του 

τμήματος Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών στο 

Ηράκλειο της Κρήτης και περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητα πειράματα που 

εκτελέστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

 

Το πρώτο πείραμα ξεκίνησε στις 29/11/2005, είχε διάρκεια 70 ημερολογιακές 

ημέρες και στόχο την επίδραση της ιχθυοφόρτισης στην ανάπτυξη, τη μάθηση χρήσης 

ταϊστρών αυτοχειρισμού και τη συμπεριφορά του P. puntazzo. Χρησιμοποιήθηκαν 

συνολικά 1098 άτομα P. puntazzo βάρους 0,295 ± 0,017 g σε έξι (6) διαφορετικές 

ιχθυοφορτίσεις και με 3 επαναλήψεις για κάθε ιχθυοφόρτιση. Οι πυκνότητες 

εκτροφής ήταν: 1, 5, 10, 50, 100 και 200 άτομα ανά δεξαμενή 50 l (6 ομάδες με 3 

επαναλήψεις η καθεμιά) [Πίνακας 2.1.]. 

 

Πίνακας 2.1. Συμβολισμός των διαφορετικών επιπέδων ιχθυοφόρτισης για το πρώτο 

πείραμα. 

Ιχθυοφόρτιση 1 

άτομο/50l 

5 

άτομα/50l 

10 

άτομα/50l 

50 

άτομα/50l 

100 

άτομα/50l 

200 

άτομα/50l 

Συμβολισμός  1 5 10 50 100 200 

 

 

Το δεύτερο πείραμα ξεκίνησε στις 4/4/2006, είχε διάρκεια 85 ημερολογιακές 

ημέρες και στόχο την επίδραση της πραγματικής και εικονικής ιχθυοφόρτισης 

(παρουσία καθρέπτη) στην ανάπτυξη, τη μάθηση χρήσης ταϊστρών αυτοχειρισμού και 

τη συμπεριφορά του P. puntazzo. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 480 άτομα P. 

puntazzo βάρους 1,694 ± 0,033 g σε τρεις (3) διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις απουσία, 

αλλά και παρουσία καθρέπτη στις δεξαμενές και με 3 επαναλήψεις για κάθε συνθήκη. 

Οι πυκνότητες εκτροφής ήταν: 5, 25 και 50 άτομα ανά 50 l σε δεξαμενές χωρίς 

καθρέπτη και οι ίδιες πυκνότητες εκτροφής σε δεξαμενές με καθρέπτη (6 ομάδες με 3 

επαναλήψεις η καθεμιά) [Πίνακας 2.2.]. 
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Πίνακας 2.2. Συμβολισμός των διαφορετικών επιπέδων ιχθυοφόρτισης και 

απουσίας/παρουσίας καθρέπτη για το δεύτερο πείραμα. Ο αστερίσκος δηλώνει την παρουσία 

καθρέπτη. 

Ιχθυοφόρτιση  5 

άτομα/50l 

25 

άτομα/50l 

50 

άτομα/50l 

5 

άτομα/50l 

25 

άτομα/50l 

50 

άτομα/50l 

Απουσία/Παρουσία 

καθρέπτη (-/+) 

_ _ _ + + + 

Συμβολισμός  5 25 50 5* 25* 50* 

 

2.2. Υλικά 

2.2.1. Δεξαμενές 

  

Τα δύο πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε πολυεστερικές κυλινδροκωνικές 

δεξαμενές όγκου 50 l συνδεδεμένες σε ημίκλειστο κύκλωμα. Υπήρχε συνεχής παροχή 

νερού 2294,5 ml/min από τη θάλασσα. Η είσοδος του νερού, αλατότητας 38 ‰, 

γινόταν από το κέντρο του πυθμένα της δεξαμενής μέσω ενός σωλήνα και η έξοδος 

μέσω αποχετευτικού σωλήνα που συνδεόταν με φίλτρο, ώστε να αποφεύγεται η 

απώλεια ψαριών. Το νερό, πριν την είσοδό του στη δεξαμενή, οξυγονωνόταν με 

φυσαλίδες αέρα (με χρήση πέτρας αερισμού), ενώ μέρος του ανακυκλωνόταν, πριν 

εισέλθει στην αποχέτευση, με τη βοήθεια αέρα (air-lifting) πέφτοντας στην 

επιφάνεια.  

 Οι δεξαμενές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μαύρου χρώματος και ο σωλήνας 

που οδηγεί στην αποχέτευση απομάκρυνε το νερό σχεδόν από τον πυθμένα. Για τις 

ανάγκες του δεύτερου πειράματος έγιναν οι εξής τροποποιήσεις: στις μισές δεξαμενές 

τοποθετήθηκαν οκτώ ίσου μεγέθους (28 cm ύψος Χ 14 cm μήκος) καθρέπτες, ώστε 

να καλύπτονται τα τοιχώματα μέχρι λίγο πιο πάνω από το σημείο όπου οι δεξαμενές 

γίνονται κωνικές και τοποθετήθηκε ένα άσπρο πλαστικό πιάτο στο βάθος στο οποίο 

οι δεξαμενές γίνονται κωνικές, ώστε να είναι περισσότερο ορατά τα ψάρια κατά τη 

βιντεοσκόπηση. Επίσης, ο σωλήνας της αποχέτευσης τροποποιήθηκε (αφαιρώντας το 

κάθετο προς την επιφάνεια του νερού τμήμα του) για να μειωθεί η ανάκλασή του 

στους καθρέπτες, με αποτέλεσμα να απομακρύνει πλέον το νερό από την επιφάνεια. 
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Οι δεξαμενές καθαρίζονταν επιμελώς κάθε εβδομάδα που αδειάζονταν για να 

ζυγιστούν τα ψάρια, ενώ τα φίλτρα πλένονταν και ο πυθμένας καθαριζόταν με σιφόνι 

κάθε φορά που κρινόταν απαραίτητο. Ο φωτισμός των δεξαμενών ήταν φυσικός με 

φωτοπερίοδο που αντιστοιχεί στην περιοχή της Κρήτης σε γεωγραφικό πλάτος 35 ºΝ. 

 

2.2.2. Ταΐστρες αυτοχειρισμού και σύστημα καταγραφής της 

συμπεριφοράς 

  

Εκτός από την πρώτη μέρα της τοποθέτησής τους στις δεξαμενές, οι 

πληθυσμοί των δύο πειραμάτων τρέφονταν με ταΐστρες αυτοχειρισμού. Πριν την 

έναρξη των πειραμάτων τα ψάρια τρέφονταν με αυτόματες μόνο ταΐστρες, επομένως, 

ήταν τελείως άπειρα στη χρήση ταϊστρών αυτοχειρισμού. Οι μηχανικές ταΐστρες 

αυτοχειρισμού, που χρησιμοποιούνται στο τμήμα Υδατοκαλλιεργειών του 

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (Divanach et al., 1993) είναι απλές στην κατασκευή τους και 

αποτελούνται από μία πλαστική βάση όπου τοποθετείται ένα δοχείο τροφής, στο 

στόμιο του οποίου προσαρμόζεται ένας λεπτός μεταλλικός μοχλός, που κινείται 

ελεύθερα και φέρει ένα κυκλικό κάλυμμα που εμποδίζει την απελευθέρωση τροφής 

(Εικόνα 2.1). Όταν ο μοχλός μετακινείται από τα ψάρια απελευθερώνονται κόκκοι 

τροφής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Εικόνα 2.1. 

Ταΐστρα αυτοχειρισμού 
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Στα δύο πειράματα πραγματοποιήθηκε καταγραφή της συμπεριφοράς των 

ψαριών με λήψη φωτογραφιών (με φωτογραφική μηχανή Sony Cyber-Shot, ανάλυσης 

3,2 megapixels), ενώ στο δεύτερο πείραμα έγινε επιπλέον και βιντεοσκόπηση. Για τη 

βιντεοσκόπηση χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (desktop) 

Intel Pentium με επεξεργαστή 3,2 GHz και μνήμη 512 MB RAM, δύο μικρές φορητές 

κάμερες (ανάλυσης 320 x 240 pixels) και το σύστημα καταγραφής GeoVision GV-

800. Το σύστημα αυτό, με το οποίο είναι δυνατή η λήψη και ταυτόχρονη 

παρακολούθηση βίντεο σε πραγματικό χρόνο, αποτελείται από μία κάρτα βίντεο, 

στην οποία μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 4 κάμερες, και το αντίστοιχο πρόγραμμα 

λειτουργίας της (Multicam Surveillance System). Τα βίντεο αποθηκεύονταν στο 

σκληρό δίσκο και στη συνέχεια εγγράφονταν σε DVD. 

Οι βιντεοσκοπήσεις πραγματοποιούνταν ξεκινώντας από την επόμενη μέρα 

της εβδομαδιαίας ζύγισης των ψαριών και διαρκούσαν τρεις μέρες συνολικά για κάθε 

εβδομάδα. Για κάθε δεξαμενή γίνονταν 10λεπτες εγγραφές σε τρεις περιόδους της 

μέρας: πρωί (9:00), μεσημέρι (12:00) και απόγευμα (17:00). Συγκεκριμένα την πρώτη 

μέρα η βιντεοσκόπηση αφορούσε τις έξι δεξαμενές στις οποίες εφαρμόζονταν όλες 

τις διαφορετικές συνθήκες (επίπεδα των παραγόντων) του πειράματος, δηλαδή την 

ομάδα επαναλήψεων Α (Πίνακας 2.1.) Τη δεύτερη και τρίτη μέρα βιντεοσκοπούνταν 

οι ομάδες επαναλήψεων Β και Γ αντίστοιχα. Οπότε, τελικά, λαμβάνονταν δεδομένα 

για κάθε δεξαμενή κάθε εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και απόγευμα. Ειδικά για τις δύο 

πρώτες μέρες του δεύτερου πειράματος πραγματοποιήθηκε πολύωρη βιντεοσκόπηση 

(από το πρωί μέχρι το απόγευμα) με σκοπό την ποιοτική μελέτη. 

          

Πίνακας 2.3. Η πρώτη μέρα βιντεοσκόπησης των ψαριών περιελάμβανε όλη την ομάδα 

επαναλήψεων Α (για κάθε εβδομάδα). Οι αριθμοί 5, 25 και 50 δηλώνουν την ιχθυοφόρτιση 

και ο αστερίσκος την παρουσία καθρέπτη. 

Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα 

5Α 5Α 5Α 

25Α 25Α 25Α 

50Α 50Α 50Α 

5Α* 5Α* 5Α* 

25Α* 25Α* 25Α* 

50Α* 50Α* 50Α* 
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2.2.3. Προέλευση ψαριών 

 

Τα άτομα P. puntazzo που χρησιμοποιήθηκαν στο 1ο πείραμα ήταν ηλικίας 66 

και του 2ου πειράματος 197 ημερών. Τα αυγά προήλθαν από γεννήτορες, οι οποίοι 

βρίσκονταν σε φυσική φωτοπερίοδο στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης και 

η εκτροφή των ιχθυονυμφών έγινε με την τεχνολογία του μεσόκοσμου 

(Papandroulakis et al., 2004). 

 

2.2.4. Είδος παρεχόμενης τροφής 

 

Για τα δύο πειράματα χρησιμοποιήθηκε ξηρή βιομηχανοποιημένη τροφή 

(pellets) του τύπου NRD 5/8 μεγέθους 500-800 μm (top-performance diet with high 

digestible/metabolizable energy for feeding marine fish) της εταιρίας INVE  

Aquaculture με την εξής σύσταση: υγρασία 7%, ολικές πρωτεΐνες 59%, ολικά λιπαρά 

16 %, ολική τέφρα 12 %, ολικές ινώδεις 1%, φώσφορος 1,7 %. 

 

2.2.5. Μετρήσεις 

Αβιοτικές παράμετροι 
 

Καθημερινά γινόταν μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού εκτροφής στις 

δεξαμενές με υδραργυρικό βυθιζόμενο θερμόμετρο με ακρίβεια 0,1 βαθμού Κελσίου. 

Ανά δύο μέρες μετριόνταν η ποσότητα οξυγόνου με τη χρήση οξυγονόμετρου τύπου 

Handy Polaris (OxyGuard) και η αλατότητα με τη χρήση διαθλαστικού αλατόμετρου. 

Βιοτικές παράμετροι 
 

Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούταν καταμέτρηση του αριθμού των ατόμων σε 

κάθε δεξαμενή και στη συνέχεια ζύγιση (βάρος σε γραμμάρια) του συνόλου των 

ατόμων σε δοχείο με θαλασσινό νερό με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ζυγού τύπου 

Mettler PJ3000 ακρίβειας δύο δεκαδικών ψηφίων.  

Δύο φορές την εβδομάδα γινόταν μέτρηση της κατανάλωσης τροφής με 

αφαίρεση του βάρους της τροφής (σε g) που δεν έτρωγαν τα ψάρια (τελικό βάρος) 

από το αρχικό βάρος που είχε τοποθετηθεί στην ταΐστρα αυτοχειρισμού. Η ποσότητα 
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της τροφής που παρέμενε στον πυθμένα των δεξαμενών και δεν καταναλωνόταν από 

τα ψάρια, συγκεντρωνόταν με τη βοήθεια ενός διχτιού, αποξηραινόταν σε φούρνο 

στους 70 °C για 5,5 με 6 ώρες και το βάρος δεν λαμβανόταν υπόψη στην εύρεση της 

καταναλισκόμενης τροφής.  

 Επίσης, γινόταν μέτρηση του βάρους και του μήκους (με χρήση 

βαθμολογημένου σε χιλιοστά χάρακα σωματομετρίας) των νεκρών ατόμων και 

καταγραφή συμπτωμάτων κανιβαλισμού ή επιθετικότητας. Στην περίπτωση που τα 

νεκρά άτομα δεν ήταν δυνατό να ζυγιστούν (λόγω έντονου κανιβαλισμού, 

νεκροφαγίας, μεγάλης αποσύνθεσης σε περίπτωση που δε βρίσκονταν άμεσα ή 

αποξήρανσης σε περίπτωση που βρίσκονταν εκτός δεξαμενής) ως βάρος θεωρήθηκε 

το μέσο βάρος της προηγούμενης εβδομάδας. 

 Πριν την έναρξη των πειραμάτων θανατώθηκαν 25 και 50 άτομα, για το 

πρώτο και δεύτερο πείραμα αντίστοιχα, με υπερβολική δόση αναισθητικού 

αιθυλενγλυκολμονοφαινυλαιθέρα (1 ml στο 1 l) και μετρήθηκε το βάρος τους σε g 

και το μήκος σε cm. Η διαδικασία αυτή έγινε για να βρεθεί το εύρος στο οποίο θα 

κυμαινόταν το βάρος των ατόμων που θα χρησιμοποιούνταν, αλλά και για να 

υπολογιστεί ο αρχικός συντελεστής ευρωστίας. 

 

2.3. Επεξεργασία δεδομένων 

2.3.1. Υπολογισμοί 

 

Με βάση τα αρχικά ανεπεξέργαστα δεδομένα του αριθμού, του συνολικού 

βάρους των ατόμων κάθε δεξαμενής και του βάρους της καταναλισκόμενης τροφής 

υπολογίστηκαν οι παρακάτω παράμετροι: 

 

Ειδικός ρυθμός αύξησης (SGR) 

SGR = [ln(MB2)-ln(MB1)]*100/(t2-t1) 

 
Μετατρεψιμότητα της τροφής (FCR) 

FCR = F/[(B2+Bd)-B1] 
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Ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης τροφής (ταΐσματος) (DFC) 

DFC = F*100/[((B2+Bd+B1)/2)*( t2-t1)] 

 
Συντελεστής ευρωστίας (CF) 

CF = (Wi/TL3)*100  

 
Συντελεστής διασποράς ή ποικιλομορφίας για το βάρος (CVMB) 

CVMB = (Stdev/MB)*100 

 
Συντελεστής διασποράς ή ποικιλομορφίας για το συντελεστή ευρωστίας (CVCF) 

CVCF = (Stdev/MCF)*100 

 
Συντελεστής διασποράς ή ποικιλομορφίας για το μήκος (CVL) 

CVL = (Stdev/ML)*100 

 
Θνησιμότητα % (M) 

M = (ND/N)*100 

 

Όπου: 

MB1 = Αρχικό Μέσο Βάρος σε γραμμάρια 

MB2 = Τελικό Μέσο Βάρος σε γραμμάρια 

Β1 = Αρχική Βιομάζα σε γραμμάρια 

Β2 = Τελική Βιομάζα σε γραμμάρια 

Βd = Βιομάζα νεκρών σε γραμμάρια 

Wi = Βάρος σε γραμμάρια 

F = Ξηρό Βάρος Τροφής που καταναλώθηκε σε γραμμάρια 

MB = Μέσος όρος του Βάρος του πληθυσμού 

MCF = Μέσος όρος του Συντελεστή Ευρωστίας του πληθυσμού 

ML = Μέσος όρος του Μήκους του πληθυσμού 

Stdev = Τυπική Απόκλιση του πληθυσμού 

TL = Ολικό Μήκος σε γραμμάρια 

t1 = Αρχικός Χρόνος σε ημέρες 

t2 = Τελικός Χρόνος σε ημέρες 

ND = Αριθμός Νεκρών ατόμων 

N = Αρχικός αριθμός ατόμων 
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2.3.2. Στατιστική ανάλυση 

2.3.2.1. Ανάλυση δεδομένων από υπολογισμούς 
  

Τα δεδομένα των διαφόρων παραμέτρων που προέκυψαν από τους παραπάνω 

(2.3.1.) υπολογισμούς αναλύθηκαν στατιστικά με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SigmaStat 3.1 (2004) της εταιρείας Systat Software, Inc και τη βοήθεια του 

λογισμικού πακέτου Office Excel (2003) εταιρείας Microsoft. 

 Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυση διασποράς (ANOVA = Analysis of 

Variance) με την οποία συγκρίνονται μέσοι όροι για περισσότερα από δύο δείγματα 

και όλες οι διαφορές στους δειγματικούς μέσους κρίνονται στατιστικά σημαντικές ή 

όχι σε σχέση με τις διασπορές μέσα στα δείγματα. 

Για να εφαρμοστεί η ANOVA απαιτούνται οι παρακάτω δύο προϋποθέσεις: 

1) Όλα τα δείγματα να είναι ανεξάρτητα και να προέρχονται από πληθυσμούς 

που ακολουθούν κανονική κατανομή 

2) Όλοι οι πληθυσμοί να έχουν την ίδια διασπορά σ2 

Για να διαπιστωθεί αν τηρείται η πρώτη προϋπόθεση εφαρμόστηκε το τεστ 

Kolmogorov- Smirnov (με τη διόρθωση Lilliefors), ενώ για τη δεύτερη εφαρμόστηκε 

το τεστ Levene Median. 

Στις περιπτώσεις όπου δεν τηρούνταν οι παραπάνω προϋποθέσεις οι 

χρησιμοποιήθηκαν οι μετασχηματισμοί του λογάριθμου [x΄= log (x)], της 

τετραγωνικής ρίζας [x΄= x ] και στην περίπτωση ποσοστών ο μετασχηματισμός του 

τόξου ημιτόνου [x΄= arcsine 
100

x ]. Αν τα δεδομένα εξακολουθούσαν να μη 

συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις της ανάλυσης διασποράς, χρησιμοποιούνταν η 

μέθοδος Kruskal-Wallis, η οποία είναι μη παραμετρική, ανάλογη της 

μονοπαραγοντικής ανάλυσης διασποράς. 

Αν η ANOVA έδειχνε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των επιπέδων μίας μεταβλητής, τότε ακολουθούσε η μέθοδος πολλαπλών συγκρίσεων 

(Post hoc), η οποία εξετάζει όλα τα πιθανά ζεύγη μεταξύ των επιπέδων και 

αποφαίνεται πού υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Υπάρχουν διάφοροι post hoc 

έλεγχοι, αλλά στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το Tukey test, το οποίo 

θεωρείται ευρέως αποδεκτό και χρησιμοποιούμενο (Zar, 1996) και είναι πολύ 

συντηρητικό στις βιολογικές μελέτες.  
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Το επίπεδο σημαντικότητας που επιλέχθηκε σε όλες τις στατιστικές αναλύσεις 

είναι το α = 0,05. 

Στο πρώτο πείραμα, όπου ελέγχθηκε η επίδραση των διαφορετικών επιπέδων 

ενός παράγοντα (της ιχθυοφόρτισης) στα δείγματα, εφαρμόστηκε η μονοπαραγοντική 

ANOVA (One-way ANOVA), ενώ στο δεύτερο πείραμα εφαρμόστηκε η 

διπαραγοντική ANOVA (Two-way ANOVA), διότι ελέγχθηκε η επίδραση δύο 

παραγόντων (ιχθυοφόρτιση και απουσία/παρουσία καθρέπτη) και συγκεκριμένα η 

διασταυρούμενη ανάλυση διασποράς  (crossed ANOVA), γιατί κάθε επίπεδο του ενός 

παράγοντα βρίσκεται σε συνδυασμό με κάθε επίπεδο του άλλου παράγοντα (Zar, 

1996). 

 

2.3.2.2. Ανάλυση δεδομένων από τη βιντεοσκόπηση (Πρόγραμμα Mytaki)  
 

Για την ανάλυση των εγγραφών (βίντεο) που αποκτήθηκαν με το σύστημα 

καταγραφής που περιγράφτηκε  (2.2.2.) δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Mytaki. Με το 

πρόγραμμα αυτό εξάγονται frames (frame = εικόνα-στιγμιότυπο του βίντεο) από τα 

βίντεο σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Σε διάρκεια 1 sec βίντεο αντιστοιχούν 

30 εικόνες, οπότε σε ένα 10λεπτο βίντεο αντιστοιχούν 18000 εικόνες, μέγεθος πολύ 

μεγάλο για να είναι εφικτή η επεξεργασία όλων των εικόνων. Στην παρούσα εργασία 

επιλέχθηκε να εξάγεται μία εικόνα ανά 30 sec, δηλαδή συνολικά 20 εικόνες ανά 

10λεπτο βίντεο. Για κάθε εικόνα, αφού οριστούν τρία σημεία της περιμέτρου της 

δεξαμενής και το σημείο αναφοράς της ταΐστρας αυτοχειρισμού (βάση της ταΐστρας), 

υπολογίζονται οι αποστάσεις των ψαριών [τα οποία επιλέγονται (με πάτημα του 

αριστερού κουμπιού του ποντικιού) από το χρήστη] από το κέντρο και την ταΐστρα. 

Επειδή οι δεξαμενές είναι κυκλικές σημειώνοντας τρία μη συνευθειακά σημεία πάνω 

στην περίμετρο της δεξαμενής, μπορούμε να βρούμε απ’ ευθείας το κέντρο. Επειδή η 

απόσταση της κάμερας από τη δεξαμενή αλλάζει κάθε φορά (λόγω μετακίνησής της) 

γίνεται κανονικοποίηση (normalization) στις τιμές των αποστάσεων διαιρώντας κάθε 

φορά με τη διάμετρο της δεξαμενής για κάθε βίντεο (οπότε οι μετρήσεις μπορούν 

πλέον να συσχετιστούν με ακρίβεια). Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των τιμών των 

αποστάσεων από το πρόγραμμα για να υπολογιστεί το ποσοστό ατόμων του 

πληθυσμού που βρίσκεται σε τρεις περιοχές που έχουν οριστεί σε σχέση με το κέντρο 

της δεξαμενής και την ταΐστρα αυτοχειρισμού. Οι περιοχές αυτές (Ε1, Ε2, Ε3) είναι: 
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κοντά στο κέντρο, ενδιάμεσα και μακριά απ’ το κέντρο (περιφερειακά) και κοντά, 

ενδιάμεσα και μακριά από την ταΐστρα αυτοχειρισμού (Εικόνα 2.2.). Οι τρεις 

περιοχές σε σχέση με το κέντρο είναι ίσης επιφάνειας, ώστε ο αριθμός των ψαριών να 

είναι ανεξάρτητος από την επιφάνεια. Το ίδιο ισχύει και για τις τρεις περιοχές σε 

σχέση με την ταΐστρα. Στη συνέχεια, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, οι 

περιοχές σε σχέση με το κέντρο της δεξαμενής αναφέρονται ως C1, C2, C3 

(ξεκινώντας από το κέντρο προς την περιφέρεια), ενώ οι περιοχές σε σχέση με την 

ταΐστρα αυτοχειρισμού ως SF1, SF2, SF3 (ξεκινώντας από την ταΐστρα προς την 

περιφέρεια).  

Η προηγούμενη ανάλυση των ποσοστών των ατόμων γίνεται για κάθε εικόνα 

που εξάγεται από τα βίντεο. Έπειτα, υπολογίζονται οι μέσοι όροι από όλες τις εικόνες 

που αντιστοιχούν σε κάθε δεξαμενή, οπότε ευρίσκονται οι μέσοι όροι για κάθε μία 

από τις τρεις επαναλήψεις κάθε ομάδας του πειράματος (για κάθε περίοδο της 

ημέρας, αλλά και συνολικά ανά εβδομάδα). Τέλος, τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται 

στο πρόγραμμα Excel, ώστε να υπολογιστούν και οι ολικοί μέσοι όροι για κάθε 

ομάδα του πειράματος και επεξεργάζονται στατιστικά με τη μέθοδο της ANOVA στο 

πρόγραμμα SigmaStat.  

 
Εικόνα 2.2. Οι τρεις περιοχές (ίσης επιφάνειας) που ορίστηκαν σε σχέση με το κέντρο της 

δεξαμενής (αριστερά) και σε σχέση με την ταΐστρα (S.F.) (δεξιά) για την ανάλυση των 

δεδομένων από τη βιντεοσκόπηση. 

 

Επίσης, για τη μέτρηση της γωνίας που σχηματίζεται από τον άξονα του 

ψαριού (από το κεφάλι προς την ουρά) και το επίπεδο του καθρέπτη, 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Image J (1.36b) σε εικόνες (bitmap image) που 

εξήχθησαν από τα βίντεο.   
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1. Αποτελέσματα 1ου πειράματος 

3.1.1. Αβιοτικές παράμετροι 

 

Η μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού σε σχέση με το χρόνο κατά την 

πειραματική διαδικασία απεικονίζεται στην εικόνα 3.1. Ο κορεσμός του οξυγόνου 

καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος ήταν πάνω από 80 % και η αλατότητα ήταν 

σταθερά 38 ‰. Οι αβιοτικές παράμετροι δε διαφέρουν μεταξύ των πειραματικών 

επαναλήψεων. 
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Εικόνα 3.1. Μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του 1ου πειράματος. 
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3.1.2. Ανάπτυξη 

Εξέλιξη του μέσου βάρους των ψαριών και του ειδικού ρυθμού αύξησης (SGR) 

 

Στην αρχή του πειράματος (1η μέρα, εβδομάδα 0) το μέσο βάρος των ατόμων 

P. puntazzo δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ομάδων1 (ελάχιστη τιμή 

0,266g και μέγιστη 0,313g). Στο τέλος του πειράματος (τελευταία δειγματοληψία, 10η 

εβδομάδα) το μεγαλύτερο μέσο βάρος, καθώς και το μεγαλύτερο ειδικό ρυθμό 

αύξησης, εμφανίζουν οι ομάδες 1 και 200, ενώ ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες, με την 

ομάδα 1 να διαφέρει στατιστικά σημαντικά (p < 0,05) από όλες τις υπόλοιπες (5, 10, 

50, 100) εξαιρουμένης της ομάδας 200 (εικόνες 3.2. & 3.3.).  
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Εικόνα 3.2. Αρχικό και τελικό μέσο βάρος των ατόμων P. puntazzo στις έξι διαφορετικές 

ιχθυοφορτίσεις που εξετάστηκαν (1, 5, 10, 50, 100 & 200). Ο διαφορετικός γραμματικός 

εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων για το τελικό 

βάρος. 

 

Από τη μεταβολή του μέσου βάρους σε σχέση με το χρόνο διαπιστώνεται ότι 

κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες το μέσο βάρος ουσιαστικά δε μεταβάλλεται (δε 

διαφέρει στατιστικά σημαντικά) για τις ομάδες 5, 10, 50, 100 και 200. Όμως, στην 

ομάδα 1 παρατηρείται μία απότομη αύξηση (αν και το βάρος δε διαφέρει στατιστικά 
                                                 
1 Ως ομάδες αναφέρονται οι διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις ή σχετικές πυκνότητες (αριθμός ατόμων/ 
50l) που εξετάστηκαν (κεφάλαιο 2, πίνακας 2.1.). 
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μεταξύ των τριών εβδομάδων), γεγονός που φαίνεται από τον ειδικό ρυθμό αύξησης, 

ο οποίος είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος (p < 0,05) σε σχέση με τις 

υπόλοιπες εβδομάδες, αλλά και σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες για την 1η 

εβδομάδα.   
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Εικόνα 3.3. Ολικός ειδικός ρυθμός αύξησης (του μέσου βάρους σε ποσοστό % ανά ημέρα) 

στις έξι διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις που εξετάστηκαν (1, 5, 10, 50, 100 & 200). Ο 

διαφορετικός γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς. 

 

Επομένως, από την αρχή η ομάδα 1 διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες ομάδες 

εμφανίζοντας στατιστικά υψηλότερο μέσο βάρος σε όλη τη διάρκεια του πειράματος 

με ελάχιστες εξαιρέσεις (κατά την 3η και 8η εβδομάδα, όπου δε διαφέρει στατιστικά 

σημαντικά από την ομάδα 5, καθώς και την 8η και 10η εβδομάδα, όπου δε διαφέρει 

από την ομάδα 200) (πίνακας 20). Στη συνέχεια, μετά την 2η εβδομάδα οι ομάδες 5, 

10, 50, 100 και 200 προσαρμόζονται στις συνθήκες και αρχίζει η αύξηση του μέσου 

βάρους, κάτι που φαίνεται και από την αύξηση του ειδικού ρυθμού αύξησης μετά τη 

2η εβδομάδα. Η αύξηση του μέσου βάρους για την ομάδα 1 δε συνεχίζεται με τον 

αρχικό ρυθμό, γεγονός που προκαλεί μία μείωση στον ειδικό ρυθμό αύξησης τη 2η 

και 3η εβδομάδα. Από το σημείο αυτό και μετά, ο ειδικός ρυθμός αύξησης 

μεταβάλλεται με παρόμοιο τρόπο για όλες τις ομάδες και διατηρείται σχετικά 

σταθερός, χωρίς στατιστικές διαφορές (μεταξύ των δειγματοληψιών ανά ομάδα, αλλά 
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και μεταξύ των ομάδων ανά δειγματοληψία), τις υπόλοιπες εβδομάδες του 

πειράματος (εικόνες 3.4. & 3.5., παράρτημα: πίνακες 1 & 2). 
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Εικόνα 3.4. Απεικονίζεται το μέσο βάρος σε κάθε δειγματοληψία (κάθε εβδομάδα). Ο 

αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων σε κάθε 

εβδομάδα. Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο, τους πίνακες 1 & 20 του 

παραρτήματος. 
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Εικόνα 3.5. Απεικονίζεται ο ειδικός ρυθμός αύξησης σε κάθε δειγματοληψία (κάθε 

εβδομάδα). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων 

σε κάθε εβδομάδα. Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο, τον πίνακα 2 και 

τον πίνακα 21 του παραρτήματος. 
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Συντελεστής ευρωστίας (CF) 
  

Ο τελικός συντελεστής ευρωστίας είναι μικρότερος σε σχέση με τον αρχικό 

και στις έξι ιχθυοφορτίσεις (ομάδες), αλλά με στατιστικά σημαντική διαφορά (μεταξύ 

αρχικής-τελικής τιμής) μόνο στην ομάδα 10. Το μεγαλύτερο τελικό συντελεστή 

ευρωστίας εμφανίζουν οι ομάδες 1, 200 και 50 (χωρίς να διαφέρουν στατιστικά 

μεταξύ τους), ενώ ακολουθούν οι ομάδες 100, 5 και 10 (χωρίς να διαφέρουν 

στατιστικά μεταξύ τους). Η ομάδα 1 εμφανίζει στατιστικά σημαντικά υψηλότερο 

συντελεστή ευρωστίας από τις ομάδες 5 και 10, ενώ η ομάδα 10 στατιστικά 

σημαντικά μικρότερο συντελεστή από τις ομάδες 1, 200 και 50 (εικόνα 3.6.).  
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Εικόνα 3.6. Αρχικός και τελικός συντελεστής ευρωστίας στις έξι διαφορετικές 

ιχθυοφορτίσεις που εξετάστηκαν (1, 5, 10, 50, 100 & 200). Ο διαφορετικός γραμματικός 

εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς. 

 

Συντελεστής ποικιλομορφίας ή διασποράς του τελικού βάρους (CVMB) και του 

τελικού μήκους (CVL)  

 

Ο τελικός συντελεστής ποικιλομορφίας (ή διασποράς) του βάρους είναι 

μεγαλύτερος, αλλά όχι στατιστικά σημαντικά, σε σχέση με τον αρχικό σε όλες τις 

ομάδες. Μεγαλύτερες τιμές στο συντελεστή ποικιλομορφίας του τελικού βάρους 

εμφανίζουν οι ομάδες 5 και 10, ακολουθεί η ομάδα 50 μαζί με την 100 και, τέλος, με 
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μικρότερη τιμή η ομάδα 200. Δεν παρατηρείται, όμως, στατιστικά σημαντική (p< 

0,05) διαφορά μεταξύ των ομάδων ως προς την ποικιλομορφία σχετικά με το τελικό 

βάρος (στην ομάδα 1, επειδή πρόκειται για ένα άτομο, ο συντελεστής δεν έχει έννοια) 

(εικόνα 3.7.). 
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Εικόνα 3.7. Αρχικός και τελικός συντελεστής ποικιλομορφίας (διασποράς) του βάρους στις 

διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις που εξετάστηκαν (5, 10, 50, 100 & 200). Ο διαφορετικός 

γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς. 

 

Ο τελικός συντελεστής ποικιλομορφίας (ή διασποράς) του μήκους είναι 

μεγαλύτερος σε σχέση με τον αρχικό σε όλες τις ομάδες, χωρίς όμως στατιστικά 

σημαντική διαφορά (μεταξύ αρχικής-τελικής τιμής σε κάθε ομάδα). Επίσης, αν και ο 

τελικός συντελεστής ποικιλομορφίας για το μήκος εμφανίζεται μεγαλύτερος στις 

ομάδες 5 και 10 και μικρότερος στην ομάδα 50, δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά 

μεταξύ των ομάδων (στην ομάδα 1, επειδή πρόκειται για ένα άτομο, ο συντελεστής 

δεν έχει έννοια) (εικόνα 3.8.). 

 

Δείκτης ποικιλομορφίας ή διασποράς για το συντελεστή ευρωστίας (CVCF) 

   

Η τελική τιμή του δείκτη ποικιλομορφίας του συντελεστή ευρωστίας είναι 

μεγαλύτερη, αλλά όχι στατιστικά σημαντική, από την αρχική τιμή σε όλες τις ομάδες. 

Μεγαλύτερη τιμή στο συγκεκριμένο δείκτη εμφανίζει η ομάδα 50, ακολουθεί η 10 
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και τέλος οι υπόλοιπες ομάδες με παρόμοιες τιμές. Στατιστικά σημαντικά διαφέρει η 

ομάδα 50 με τις ομάδες 5 και 100 (εικόνα 3.9.). 
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Εικόνα 3.8. Αρχικός και τελικός συντελεστής ποικιλομορφίας (διασποράς) του μήκους στις 

διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις που εξετάστηκαν (5, 10, 50, 100 & 200). Ο διαφορετικός 

γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς.  

 

 

Μετατρεψιμότητα της τροφής (FCR) και ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης της 

τροφής (DFC) 

  

Μεγαλύτερη ολική μετατρεψιμότητα τροφής, αλλά και μεγαλύτερο ολικό 

ημερήσιο ρυθμό κατανάλωσης τροφής παρουσιάζει η ομάδα 1, μικρότερο η ομάδα 

100 και ενδιάμεσες τιμές με φθίνουσα σειρά οι ομάδες 5, 10, 50 και 200. Ως προς τη 

μετατρεψιμότητα της τροφής στατιστικά σημαντικά διαφέρει η ομάδα 1 σε σχέση με 

τις υπόλοιπες ομάδες, ενώ ως προς τον ημερήσιο ρυθμό κατανάλωσης τροφής η 

ομάδα 1 με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά και η ομάδα 5 με την 100 (εικόνες 3.10. 

& 3.11.). 

 

 39



ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ

0

5

10

15

20

25

30

5 10 50 100 200

Σχετική Πυκνότητα (αριθμός ατόμων/50l)

C
V C

F
 (%

) 

Αρχικός

Τελικός

ab ab ad

cd
ad

 
Εικόνα 3.9. Αρχικός και τελικός δείκτης ποικιλομορφίας (διασποράς) του συντελεστή 

ευρωστίας στις διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις που εξετάστηκαν (5, 10, 50, 100 & 200). Ο 

διαφορετικός γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς.  
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Εικόνα 3.10. Ολική μετατρεψιμότητα της τροφής στις διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις που 

εξετάστηκαν (5, 10, 50, 100 & 200). Ο διαφορετικός γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την 

ύπαρξη στατιστικής διαφοράς.  
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Εικόνα 3.11. Ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης της τροφής (ως ποσοστό % του βάρους) σε 

κάθε δειγματοληψία (κάθε εβδομάδα) στις διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις που εξετάστηκαν (5, 

10, 50, 100 & 200). Ο διαφορετικός γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη 

στατιστικής διαφοράς.  

 

Από τη μεταβολή της μετατρεψιμότητας της τροφής στο χρόνο διαπιστώνεται 

ότι διατηρείται σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια του πειράματος στις έξι ομάδες με 

ελάχιστες εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, για την ομάδα 200 η μετατρεψιμότητα της 

τροφής εμφανίζει αρνητική τιμή την 1η εβδομάδα, από την οποία και μετά δεν 

παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις. Επίσης, οι ομάδες 1 και 5 τις τελευταίες 

εβδομάδες παρουσιάζουν αρνητικές ή πολύ αυξημένες τιμές (εικόνα 3.12.). Καμία 

διαφορά, όμως, δεν είναι στατιστικά σημαντική (μεταξύ των εβδομάδων ανά ομάδα, 

αλλά και μεταξύ των ομάδων ανά εβδομάδα).  

Από τη μεταβολή του ημερήσιου ρυθμού κατανάλωσης τροφής στο χρόνο 

φαίνεται ότι οι κάποιες διακυμάνσεις παρουσιάζονται στην ομάδα 1, αλλά και στις 

ομάδες 5 και 10 ειδικά τις πρώτες εβδομάδες. Στατιστικά σημαντικές διαφορές, όμως, 

υπάρχουν, μόνο στην ομάδα 5 μεταξύ 2ης και 3ης εβδομάδας, καθώς και στην ομάδα 

200 μεταξύ 2ης και 9ης εβδομάδας (πίνακας 3, παράρτημα). Επιπλέον, οι τρεις αυτές 

ομάδες, 1, 5 και 10, εμφανίζουν μεγαλύτερο ημερήσιο ρυθμό κατανάλωσης τροφής 

από τις υπόλοιπες ομάδες στην πλειοψηφία του χρόνου, αν και αυτό δεν είναι 

στατιστικά σημαντικό, με εξαίρεση την 7η εβδομάδα, όπου η ομάδα 1 διαφέρει 

στατιστικά από τις 50, 100 και 200  (εικόνα 3.13., πίνακας 22). 
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Εικόνα 3.12. Μετατρεψιμότητα της τροφής σε κάθε δειγματοληψία (κάθε εβδομάδα) στις 

διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις που εξετάστηκαν (5, 10, 50, 100 & 200).  
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Εικόνα 3.13. Ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης της τροφής σε κάθε δειγματοληψία (κάθε 

εβδομάδα) στις διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις που εξετάστηκαν (5, 10, 50, 100 & 200). Ο 

αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων σε κάθε 

εβδομάδα. Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο, τον πίνακα 22 και τον 

πίνακα 3 του παραρτήματος. 
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 Θνησιμότητα    

 

Τα νεκρά άτομα ήταν μικρά σε μέγεθος, αδύνατα και συνήθως κανιβαλισμένα 

ή φαγωμένα αφότου πέθαναν (αυτό δεν είναι δυνατό να ξεκαθαριστεί). Ο 

κανιβαλισμός ή η νεκροφαγία ξεκίνησε από την 3η μέρα του πειράματος και 

συγκεκριμένα από την ομάδα 100. Ο κανιβαλισμός ή η νεκροφαγία αφορά την ουρά, 

τα μάτια και τα σπλάχνα και εντοπίζεται σε αυτά τα σημεία ξεχωριστά ή τους 

παρακάτω συνδυασμούς: μάτια και ουρά, σπλάχνα και ουρά, μάτια και σπλάχνα. 

Επίσης, εμφανίστηκε και επιθετικότητα που εκδηλώθηκε με δάγκωμα του ουραίου 

και των θωρακικών πτερυγίων. 

Το ολικό ποσοστό θνησιμότητας αυξάνεται όσο αυξάνεται η ιχθυοφόρτιση για 

τις ομάδες 5, 10, 50 και 100, ενώ στην 200 φαίνεται μία μικρή τάση μείωσης σε 

σχέση με την ομάδα 100. Η ομάδα 1 δεν εμφάνισε θνησιμότητα. Στατιστικά 

σημαντική διαφορά παρουσιάζει η ομάδα 1 σε σχέση με τις υπόλοιπες εκτός της 

ομάδας 5, καθώς και η 100 σε σχέση με την 5 (εικόνα 3.14.). 
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Εικόνα 3.14. Ολική θνησιμότητα (%) στις διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις που εξετάστηκαν 

(5, 10, 50, 100 & 200). Ο διαφορετικός γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη 

στατιστικής διαφοράς.   
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Εικόνα 3.15. Θνησιμότητα (%) σε κάθε δειγματοληψία (κάθε εβδομάδα) στις διαφορετικές 

ιχθυοφορτίσεις που εξετάστηκαν (5, 10, 50, 100 & 200). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την 

ύπαρξη στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων σε κάθε εβδομάδα. Λεπτομέρειες για τις 

στατιστικές διαφορές στο κείμενο, τον πίνακα 23 και τον πίνακα 4 του παραρτήματος. 

 

 

Από τη μεταβολή της θνησιμότητας σε σχέση με το χρόνο φαίνεται ότι στην 

ομάδα 5 παρατηρείται μία μικρή θνησιμότητα μόνο τη 2η εβδομάδα. Στις υπόλοιπες 

ομάδες 10, 50, 100 και 200 η μεγαλύτερη θνησιμότητα εμφανίζεται τις πρώτες 

εβδομάδες, ενώ μετά μειώνεται (εικόνα 3.15.). Στατιστικά σημαντικές, όμως, είναι οι 

διακυμάνσεις της θνησιμότητας στο χρόνο μόνο για την ομάδα 100 και 200 

(παράρτημα: πίνακας 4). Επίσης, μεγαλύτερη (στατιστικά σημαντικά) θνησιμότητα 

παρουσιάζουν οι ομάδες 50, 100, 200 σε σχέση με τις ομάδες 1 και 5 την 3η 

εβδομάδα, καθώς και η ομάδα 100 σε σχέση με την ομάδα 1 και 5 την 4η εβδομάδα 

(πίνακας 23). 
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3.1.3. Μάθηση της χρήσης ταϊστρών αυτοχειρισμού (self-feeding) και 

δημιουργία κοινωνικής ιεραρχίας (social hierarchies) 

 

Την πρώτη μέρα του πειράματος κατά την τοποθέτησή τους στις δεξαμενές, 

τα ψάρια παρατηρούν, αρχικά, το μοχλό της ταΐστρας αυτοχειρισμού (χωρίς να 

ασχολούνται ιδιαίτερα με αυτόν), ενώ όσο περνά ο χρόνος συγκεντρώνονται 

περισσότερο κοντά του στις ομάδες 200, 100 και 50 σε σχέση με τα ψάρια στις 

ομάδες 10, 5 και 1, γεγονός, βέβαια, στο οποίο συντελεί και ο αριθμός των ατόμων. 

Ειδικότερα τα άτομα της ομάδας 1 προτιμούν θέσεις κοντά στο φίλτρο της 

δεξαμενής. 

Ο χρόνος στον οποίο πραγματοποιείται η πρώτη ενεργοποίηση του μοχλού 

της ταΐστρας από τα ψάρια, διαφέρει στις έξι ομάδες. Στην ομάδα 200 η πρώτη 

ενεργοποίηση εμφανίζεται μέσα σε 30 λεπτά έως 1 ώρα (την 1η μέρα), ενώ στις 

ομάδες 100 και 50 μέσα σε 30 λεπτά έως 2 ώρες. Στις ομάδες 10 και 5 η πρώτη 

ενεργοποίηση παρατηρείται την 6η και την 20η μέρα αντίστοιχα. Αντίθετα, για τα 

άτομα της ομάδας 1 δεν παρατηρήθηκε καμία ενεργοποίηση σε όλη τη διάρκεια του 

πειράματος, λόγω της μικρής συχνότητας ενεργοποιήσεων, εφόσον πρόκειται για 1 

άτομο/δεξαμενή (και δεν χρησιμοποιήθηκε κάμερα σε αυτό το πείραμα). Συνεπώς, ο 

χρόνος εμφάνισης της πρώτης ενεργοποίησης του μοχλού  μειώνεται όσο αυξάνεται η 

ιχθυοφόρτιση. 

Μόλις τα ψάρια της ομάδας 200 αντιληφθούν ότι η ενεργοποίηση του μοχλού 

συνδέεται με την απελευθέρωση τροφής, η συχνότητα των ενεργοποιήσεων, καθώς 

και η κινητικότητά τους, αυξάνονται πολύ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τη 2η μέρα στη 

δεξαμενή 200Γ παρατηρήθηκαν 12 ενεργοποιήσεις σε μία (τυχαία) ώρα παρατήρησης 

με μέσο όρο τα 5 λεπτά μεταξύ των ενεργοποιήσεων, ενώ την 6η μέρα στη δεξαμενή 

200Α παρατηρήθηκαν 5 ενεργοποιήσεις σε μισή ώρα με μέσο όρο τα 2,5 λεπτά 

μεταξύ των ενεργοποιήσεων. Από την 1η μέρα τα ψάρια γίνονται επιθετικά και 

ξεκινούν τις «μάχες» με σκοπό το μονοπώλιο του μοχλού. Τελικά, ένα άτομο 

διεκδικεί έντονα την περιοχή γύρω από το μοχλό παραμένοντας κοντά του και 

διώχνοντας όσα άτομα τολμούν να πλησιάσουν (εικόνα 3.16.). Από την 3η μέρα και 

μετά τα περισσότερα άτομα παραμένουν κοντά στα τοιχώματα της δεξαμενής και 

κυρίως προς την επιφάνεια του νερού. Συμπεραίνεται, επομένως, ότι ένα είδος 

κοινωνικής ιεραρχίας σχετικά με τη διεκδίκηση του μοχλού και του χώρου στον 
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οποίο απελευθερώνεται τροφή, εμφανίζεται από την 1η μέρα στην ομάδα 200. Στις 

υπόλοιπες ομάδες 100 και 50 το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται αργότερα, την 6η και 

20η μέρα αντίστοιχα, ενώ στις ομάδες 10 και 5 οι έντονες μάχες και η τάση για 

μονοπώλιο του μοχλού από ένα άτομο ξεκινούν την 6η και 20η μέρα αντίστοιχα 

(εικόνες 3.19., 3.20., 3.21., 3.22.). 

 

 
Εικόνα 3.16. Διακρίνεται το επικρατέστερο άτομο (μικρός κύκλος) και η πλειοψηφία των 

ατόμων στο κάτω δεξί μέρος της εικόνας τις πρώτες μέρες του 1ου πειράματος για την ομάδα 

200.  

 

Επομένως, τις πρώτες μέρες του πειράματος παρουσιάζεται το φαινόμενο 

στην ομάδα 200, κατά το οποίο ένα άτομο (το επικρατέστερο, το κυρίαρχο), 

μεγαλύτερου μεγέθους συγκριτικά με την πλειοψηφία, μονοπωλεί το μοχλό, δηλαδή 

την τροφή που προσφέρεται, ενώ τα υπόλοιπα άτομα (τα υποδεέστερα, τα υποτελή) 

βρίσκονται συγκεντρωμένα πιο μακριά από το μοχλό. Υπάρχουν, όμως, και μικρά 

χρονικά διαστήματα, όπου η συγκέντρωση των ψαριών αυξάνεται και υπάρχει 

μεγαλύτερη κινητικότητα στην περιοχή του μοχλού. 

2 ½ εβδομάδες μετά την έναρξη του πειράματος (17η μέρα) διαφοροποιείται 

λίγο αυτό το φαινόμενο (για την ομάδα 200), με την προσθήκη και ενός, ακόμα, 

ατόμου στη διεκδίκηση του μοχλού. Συγκεκριμένα, υπάρχει, όπως και προηγουμένως, 

ένα άτομο που παραμένει κοντά στο μοχλό (κυρίαρχο άτομο 1ης τάξης), αλλά και ένα 
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άλλο, το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο από το προηγούμενο και βρίσκεται στην 

περιοχή απέναντι από το μοχλό κοντά στο φίλτρο της δεξαμενής (κυρίαρχο άτομο 2ης 

τάξης) (εικόνα 3.17.). Αυτά τα, δύο πλέον, κυρίαρχα άτομα δεν αφήνουν τα υπόλοιπα 

να πλησιάζουν το μοχλό. Είναι συνεχώς σε θέση ετοιμότητας και επιτίθενται σε όποιο 

άτομο πλησιάζει, αλλά κινούνται και σε μία ευρύτερη περιοχή για να διώχνουν τα 

ανεπιθύμητα άτομα.  

 

 
Εικόνα 3.17. Διακρίνονται τα δύο κυρίαρχα άτομα και τα υποδεέστερα μετά τις 2 ½ 

εβδομάδες του 1ου  πειράματος για την ομάδα 200.  

 

Παρατηρούνται, όμως, και μικρές περίοδοι, όπου κατά την απελευθέρωση 

τροφής, τα υπόλοιπα άτομα «εισβάλλουν» στην περιοχή του μοχλού για να φάνε. Η 

κινητικότητα εκεί αυξάνεται, αλλά τελικά παραγκωνίζονται στην προηγούμενη θέση 

τους (εικόνα 3.18.). Μία διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στη μία επανάληψη για 

την ομάδα 200 είναι ότι μπορεί για κάποια διαστήματα να υπάρχουν περισσότερα του 

ενός άτομα (και έως τέσσερα) που να διεκδικούν το μοχλό. Επειδή η τροφή δε μένει 

ακριβώς κάτω από το μοχλό κάποια άτομα προλαβαίνουν να την καταναλώσουν, 

αλλά γενικά τα διώχνουν τα επικρατέστερα. Ένα αξιοσημείωτο γεγονός που 

παρατηρείται στην ομάδα 200, κυρίως, είναι ότι μεγάλος αριθμός ψαριών 

συγκεντρώνεται στα τοιχώματα της δεξαμενής πολύ κοντά το ένα με το άλλο.  

 47



 
α) 

 
β) 

 
γ) 

Εικόνα 3.18. Περίοδος κατά την οποία τα υποδεέστερα άτομα της ομάδας 200 

«εισβάλλουν» στην περιοχή του μοχλού για να φάνε (α), η κινητικότητα εκεί αυξάνεται (β), 

αλλά τελικά παραγκωνίζονται στην προηγούμενη θέση τους (γ). 
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Όπως αναφέρθηκε, στην ομάδα 10 μετά την 6η μέρα ένα άτομο άρχισε να 

υπερισχύει στις «μάχες» με τα υπόλοιπα άτομα και να μονοπωλεί έντονα τη θέση 

δίπλα στο μοχλό. Την 20η μέρα, όμως, εμφανίζεται και δεύτερο άτομο που διεκδικεί 

τη θέση αυτή, όπως και στην ομάδα 200. Το δεύτερο αυτό άτομο (που συνήθως 

βρίσκεται απέναντι από το μοχλό κοντά στο φίλτρο και είναι λίγο μεγαλύτερο από το 

πρώτο) πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες μάχες με το πρώτο περισσότερο, αλλά 

και με τα υπόλοιπα άτομα που τολμούν να προσεγγίσουν το μοχλό (εικόνα 3.19.). Σε 

όλες τις ομάδες, διαπιστώθηκε ότι, όταν το κυρίαρχο άτομο επιτίθεται σε κάποιο 

άτομο που πλησιάζει το μοχλό, ένα διαφορετικό άτομο βρίσκει την ευκαιρία και 

δραστηριοποιείται, ώστε να απειλήσει με τη σειρά του τη θέση του κυρίαρχου. 

 

 

 
Εικόνα 3.19. Η στιγμή ακριβώς πριν την μάχη των δύο ατόμων που διεκδικούν το 

μονοπώλιο του μοχλού στην ομάδα 10 (αριστερά) μετά την 20η μέρα του 1ου πειράματος. 
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Εικόνα 3.20. Διακρίνεται το επικρατέστερο άτομο (κύκλος) και άλλα άτομα πιο μακριά από 

το μοχλό (σε βαθύτερα και πιο μακρινά σημεία) μετά την 6η ημέρα του 1ου πειράματος για 

την ομάδα 100. 

 

 
Εικόνα 3.21. Διακρίνεται το επικρατέστερο άτομο (κύκλος) και άλλα άτομα πιο μακριά από 

το μοχλό (σε βαθύτερα και πιο μακρινά σημεία) μετά την 20η ημέρα του 1ου πειράματος για 

την ομάδα 50. 
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Εικόνα 3.22. Η στιγμή ακριβώς πριν την μάχη δύο ατόμων που διεκδικούν το μονοπώλιο 

του μοχλού στην ομάδα 5 μετά την 20η μέρα του 1ου πειράματος. 
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3.2. Αποτελέσματα 2ου πειράματος 

3.2.1. Αβιοτικές παράμετροι 

 

  Η θερμοκρασία του νερού εξελίχθηκε προοδευτικά από 16 °C σε 25 °C 

(εικόνα 3.22.), γεγονός που συνοδεύτηκε με αντίστοιχη μείωση της περιεκτικότητας 

του νερού σε οξυγόνο (εικόνα 3.23.). Αντίθετα, η αλατότητα διατηρήθηκε σταθερή 

(38 ‰) καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος.  
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Εικόνα 3.22. Μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του 2ου πειράματος. 
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Εικόνα 3.23. Μεταβολή του οξυγόνου κατά τη διάρκεια του 2ου πειράματος. 
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3.2.2. Ανάπτυξη 

Εξέλιξη του μέσου βάρους των ψαριών και του ειδικού ρυθμού αύξησης (SGR) 

  

Κατά την έναρξη του πειράματος το μέσο βάρος των ατόμων P. puntazzo δε 

διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των έξι ομάδων2 που εξετάστηκαν. Στο τέλος 

του πειράματος το τελικό μέσο βάρος, καθώς και ο ολικός ειδικός ρυθμός αύξησης, 

δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ομάδων και συγκεκριμένα δεν 

επηρεάζονται από τους δύο παράγοντες που εξετάζονται, την απουσία/παρουσία 

καθρέπτη (παράγοντας 1) και την ιχθυοφόρτιση (παράγοντας 2), αλλά ούτε και από 

την αλληλεπίδρασή τους (1Χ2) (εικόνες 3.24. & 3.25., πίνακες 3.5. & 3.6.). 
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Εικόνα 3.24. Αρχικό και τελικό μέσο βάρος των ατόμων P. puntazzo στις έξι διαφορετικές 

ομάδες (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*) που εξετάστηκαν. Ο διαφορετικός γραμματικός εκθέτης 

υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς. 

  

Από τη μεταβολή του μέσου βάρους σε σχέση με το χρόνο (εικόνα 3.26.) 

παρατηρούμε ότι οι ομάδες 25 και 50 εμφανίζουν μικρότερο βάρος σε όλη τη 

διάρκεια του πειράματος σε σχέση με τις υπόλοιπες και από την 6η εβδομάδα  και 

μετά το μεγαλύτερο βάρος εμφανίζουν οι ομάδες 5, 5* και 25*. Επίσης, ενώ οι 

                                                 
2 Ως ομάδες αναφέρονται οι έξι πειραματικές περιπτώσεις που δημιουργήθηκαν από το συνδυασμό των 
τριών επιπέδων ιχθυοφόρτισης (5, 25 & 50) και της απουσίας/παρουσίας καθρέπτη (κεφάλαιο 2, 
πίνακας 2.2.). 
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ομάδες 5 και 5* παρουσιάζουν παρόμοια μεταβολή του βάρους στο χρόνο, οι ομάδες 

25 και 50 έχουν μικρότερο μέσο βάρος σε κάθε δειγματοληψία σε σχέση με τις 

ομάδες 25* και 50* αντίστοιχα. Οι διαφορές αυτές, όμως, όπως φαίνεται στον πίνακα 

3.5. δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Παρατηρούμε ότι ο παράγοντας 

απουσία/παρουσία καθρέπτη επιδρά στο μέσο βάρος μόνο σε 4 εβδομάδες, τη 2η, 4η, 

6η και 9η, οπότε οι ομάδες με την παρουσία καθρέπτη (5*, 25*, 50*) εμφανίζουν 

στατιστικά μεγαλύτερο μέσο βάρος από τις ομάδες απουσία καθρέπτη (5, 25, 50). 

Επιπλέον, την 9η εβδομάδα επιδρά και ο παράγοντας ιχθυοφόρτιση με την έννοια ότι 

οι ομάδες με ιχθυοφόρτιση 5 (5, 5*) έχουν στατιστικά μεγαλύτερο βάρος από τις 

ομάδες με ιχθυοφόρτιση 25 και 50 (25, 50, 25*, 50*) (πίνακας 3.5.). Επίσης, το 

αρχικό βάρος ξεκινά να αυξάνεται στατιστικά σημαντικά από την 4η εβδομάδα στις 

ομάδες παρουσία καθρέπτη (5*, 25*, 50*), ενώ στις υπόλοιπες (5, 25, 50) αργότερα 

και συγκεκριμένα την 7η εβδομάδα (παράρτημα: πίνακας 5). 

 

ΟΛΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

5 25 50 5* 25* 50*

Αριθμός ατόμων/50l
(* = παρουσία καθρέπτη)

SG
R

 (%
)

a
a a

a a
a

 
Εικόνα 3.25. Ολικός ειδικός ρυθμός αύξησης (του μέσου βάρους σε ποσοστό % ανά ημέρα) 

στις έξι διαφορετικές ομάδες (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*) που εξετάστηκαν. Ο διαφορετικός 

γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς.  

 

 Από τη μεταβολή του ειδικού ρυθμού αύξησης σε σχέση με το χρόνο (εικόνα 

3.27.) παρατηρούμε ότι μεταξύ των ομάδων δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές, 

εκτός από την 8η και 9η εβδομάδα (την 8η οι ομάδες με καθρέπτη εμφανίζουν 

μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης από τις υπόλοιπες, αλλά και η ομάδα 5* εμφανίζει 

 54



μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης σε σχέση με τις 5, 25* και 50*, ενώ την 9η εβδομάδα οι 

ομάδες χωρίς καθρέπτη εμφανίζουν μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες) 

(πίνακας 3.6.). Ο ειδικός ρυθμός αύξησης είναι σχετικά σταθερός στο χρόνο (χωρίς 

στατιστικές διαφορές μεταξύ των εβδομάδων) στις ομάδες 5 και 5*, ενώ στις 

υπόλοιπες ομάδες (25, 50, 25*, 50*) παρουσιάζει κάποιες διακυμάνσεις, που είναι 

στατιστικά σημαντικές (παράρτημα: πίνακας 6). 
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Εικόνα 3.26. Απεικονίζεται το μέσο βάρος σε κάθε δειγματοληψία (κάθε εβδομάδα). Ο 

αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων σε κάθε 

εβδομάδα. Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο, τον πίνακα 3.5. και τον 

πίνακα 5 που παραρτήματος.  

Συντελεστής ευρωστίας (CF) 

 

Ο τελικός συντελεστής ευρωστίας είναι μεγαλύτερος από τον αρχικό για όλες 

τις ομάδες (με στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλες τις ομάδες εκτός της 5) (εικόνα 

3.28.). Στον τελικό συντελεστή ευρωστίας επιδρούν και οι δύο παράγοντες, η 

απουσία/παρουσία καθρέπτη και η ιχθυοφόρτιση (πίνακας 3.7.). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, οι ομάδες με καθρέπτη (5*, 25*, 50*) να εμφανίζουν στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερο συντελεστή ευρωστίας από τις ομάδες χωρίς καθρέπτη (5, 25, 

50), αλλά και οι ομάδες με ιχθυοφόρτιση 5 (5, 5*) να έχουν μικρότερο (στατιστικά 

σημαντικά) συντελεστή σε σχέση με τις ομάδες με ιχθυοφόρτιση 25 και 50 (25, 50, 

25*, 50*). 
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Πίνακας 3.5. Επίδραση των δύο παραγόντων (απουσία/παρουσία καθρέπτη & 

ιχθυοφόρτιση) και της αλληλεπίδρασής τους (1Χ2) στο μέσο βάρος των ομάδων ανά 

εβδομάδα. Απεικονίζονται οι τιμές p που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση (2-way 

anova). Όπου p<0,05 υπάρχει αστερίσκος (*) και αυτό σημαίνει ότι ο παράγοντας επιδρά ή 

υπάρχει αλληλεπίδραση.  
 Τιμές p value 
 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 

1 
(Απουσία 

/Παρουσία καθρέπτη) 

2 
(Ιχθυοφόρτιση) 

 
1Χ2 

 
1 0,691 0,182 0,968 
2 0,046 * 0,804 0,780 
3 0,077 0,437 0,684 
4 0,028 * 0,444 0,489 
5 0,204 0,539 0,363 
6 0,028 * 0,171 0,258 
7 0,103 0,096 0,508 
8 0,373 0,283 0,171 
9 0,016 * 0,013 * 0,782 

10 0,217 0,076 0,679 
11 0,414 0,087 0,357 
12 0,331 0,285 0,905 
13 0,516 0,404 0,919 
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Εικόνα 3.27. Απεικονίζεται ο ειδικός ρυθμός αύξησης σε κάθε δειγματοληψία (κάθε 

εβδομάδα). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων 

σε κάθε εβδομάδα. Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο, τον πίνακα 3.6. 

και τον πίνακα 6 που παραρτήματος.  
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 Πίνακας 3.6. Επίδραση των δύο παραγόντων (απουσία/παρουσία καθρέπτη & 

ιχθυοφόρτιση) και της αλληλεπίδρασής τους (1Χ2) στον ειδικό ρυθμό αύξησης των ομάδων 

ανά εβδομάδα. Απεικονίζονται οι τιμές p που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση (2-

way anova). Όπου p<0,05 υπάρχει αστερίσκος (*) και αυτό σημαίνει ότι ο παράγοντας επιδρά 

ή υπάρχει αλληλεπίδραση.   
 Τιμές p value 
 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 

1 
(Απουσία 

/Παρουσία καθρέπτη) 

2 
(Ιχθυοφόρτιση) 

 
1Χ2 

 
1 0,558 0,386 0,344 
2 0,768 0,170 0,772 
3 0,098 0,835 0,652 
4 0,907 0,941 0,459 
5 0,284 0,825 0,995 
6 0,552 0,086 0,464 
7 0,091 0,456 0,788 
8 0,027 * 0,143 0,021 * 
9 0,042 * 0,091 0,160 

10 0,653 0,496 0,476 
11 0,377 0,774 0,548 
12 0,571 0,905 0,882 
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Εικόνα 3.28. Αρχικός και τελικός συντελεστής ευρωστίας στις έξι διαφορετικές ομάδες που 

εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*). Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο 

κείμενο και τον πίνακα 3.7.  
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Πίνακας 3.7. Επίδραση των δύο παραγόντων (απουσία/παρουσία καθρέπτη & 

ιχθυοφόρτιση) και της αλληλεπίδρασής τους (1Χ2) στον τελικό συντελεστή ευρωστίας και 

τους δείκτες ποικιλομορφίας για το τελικό βάρος, μήκος και συντελεστή ευρωστίας των 

ομάδων. Απεικονίζονται οι τιμές p που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση (2-way 

anova). Όπου p<0,05 υπάρχει αστερίσκος (*) και αυτό σημαίνει ότι ο παράγοντας επιδρά ή 

υπάρχει αλληλεπίδραση.  
Τιμές p value 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 1 

(Απουσία 
/Παρουσία 
καθρέπτη) 

2 
 

(Ιχθυοφόρτιση) 
1Χ2 

 

Τελικός συντελεστής 
ευρωστίας 0,012 * >0,001 * 0,1 

Συντελεστής 
ποικιλομορφίας του 
τελικού βάρους 

0,693 0,909 0,145 

Συντελεστής 
ποικιλομορφίας του 
τελικού μήκους 

0,336 0,521 0,059 

Δείκτης 
ποικιλομορφίας του 
τελικού συντελεστή 

ευρωστίας 
0,672 0,208 0,135 

 
 

Συντελεστής ποικιλομορφίας ή διασποράς του τελικού βάρους (CVMB) και του 

τελικού μήκους (CVL)  

 

Στο τέλος του πειράματος στις δεξαμενές (επαναλήψεις) 5Α, 5Β, 5Γ* έμεινε 

ένα μόνο άτομο και στην 5Α* κανένα (οπότε ο τελικός συντελεστής ποικιλομορφίας 

του βάρους, μήκους και του συντελεστή ευρωστίας υπολογίστηκαν σαν να υπήρχε 

μία επανάληψη από τις ομάδες 5 και 5* λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τα άτομα από 

όλες τις επαναλήψεις συνολικά για κάθε ομάδα). 

Ο τελικός συντελεστής ποικιλομορφίας του βάρους είναι μεγαλύτερος από 

τον αρχικό σε όλες τις ομάδες και δεν υπάρχει καμία στατιστική διαφορά μεταξύ των 

ομάδων (εικόνα 3.29. & πίνακας 3.7.). 

Ο τελικός συντελεστής ποικιλομορφίας του μήκους είναι μεγαλύτερος από 

τον αρχικό σε όλες τις ομάδες και δεν υπάρχει καμία στατιστική διαφορά στον τελικό 

συντελεστή μεταξύ των ομάδων (εικόνα 3.30. & πίνακας 3.7.). 
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ΑΡΧΙΚΟΣ & ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
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Εικόνα 3.29. Αρχικός και τελικός συντελεστής ποικιλομορφίας του βάρους στις έξι 

διαφορετικές ομάδες που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*). Ο διαφορετικός 

γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς.  

 

 
 

ΑΡΧΙΚΟΣ & ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
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Εικόνα 3.30. Αρχικός και τελικός συντελεστής ποικιλομορφίας του μήκους στις έξι 

διαφορετικές ομάδες που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*). Ο διαφορετικός 

γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς. 
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Δείκτης ποικιλομορφίας ή διασποράς για το συντελεστή ευρωστίας (CVCF) 

 

Δεν υπάρχει στατιστική διαφορά στον τελικό συντελεστή μεταξύ των ομάδων 

(αν και η ομάδα 50 εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή) (εικόνα 3.31. & πίνακας 3.7.). 

  

ΑΡΧΙΚΟΣ & ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ
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Εικόνα 3.31. Αρχικός και τελικός δείκτης ποικιλομορφίας του συντελεστή ευρωστίας στις 

έξι διαφορετικές ομάδες που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*). Ο διαφορετικός 

γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς. 

 

Μετατρεψιμότητα της τροφής (FCR) και ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης της 

τροφής (DFC) 

 

Οι τιμές της ολικής μετατρεψιμότητας της τροφής (εικόνα 3.32.) και του 

ολικού ημερήσιου ρυθμού κατανάλωσης της τροφής (εικόνα 3.33.) δε διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ομάδων που εξετάστηκαν (πίνακας 3.8.).  
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ΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ
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Εικόνα 3.32. Αρχικός και τελικός συντελεστής ευρωστίας στις έξι διαφορετικές ομάδες που 

εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*). Ο διαφορετικός γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει 

την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς. 

 

 

Πίνακας 3.8. Επίδραση των δύο παραγόντων (απουσία/παρουσία καθρέπτη & 

ιχθυοφόρτιση) και της αλληλεπίδρασής τους (1Χ2) στην ολική μετατρεψιμότητα της τροφής 

και τον ολικό ημερήσιο ρυθμό κατανάλωσης τροφής των ομάδων. Απεικονίζονται οι τιμές p 

που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση (2-way anova). Όπου p<0,05 υπάρχει 

αστερίσκος (*) και αυτό σημαίνει ότι ο παράγοντας επιδρά ή υπάρχει αλληλεπίδραση.  
Τιμές p value 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 1 

(Απουσία 
/Παρουσία καθρέπτη) 

2 
(Ιχθυοφόρτιση) 1Χ2 

Ολική 
μετατρεψιμότητα 

της τροφής 
0,542 0,458 0,681 

Ολικός 
ημερήσιος 
ρυθμός 

κατανάλωσης 
τροφής 

0,320 0,975 0,746 
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Εικόνα 3.33. Ολικός ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης τροφής στις έξι διαφορετικές ομάδες 

που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*). Ο διαφορετικός γραμματικός εκθέτης 

υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς. 

 

Από τη μεταβολή της μετατρεψιμότητας της τροφής στο χρόνο (εικόνα 3.34.) 

παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις, από τις οποίες, όμως, ελάχιστες 

είναι στατιστικά σημαντικές, και συγκεκριμένα στην ομάδα 25 διαφέρει η τιμή FCR 

την πρώτη εβδομάδα με την πλειοψηφία των άλλων εβδομάδων, εκτός της 3ης και 4ης, 

και στην ομάδα 50* διαφέρει η 7η με την 11η εβδομάδα (παράρτημα: πίνακας 7). 

Μεταξύ των ομάδων δεν υπάρχουν σημαντικές, στατιστικά, διαφορές με εξαίρεση 

την 4η εβδομάδα (όπου η ομάδα 5* εμφανίζει μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με τις 

ομάδες 5, 25* και 50*) (πίνακας 3.9.). 

 

Οι τιμές του ημερήσιου ρυθμού κατανάλωσης τροφής (εικόνα 3.35.) δε 

διαφέρουν στατιστικά μεταξύ των ομάδων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου (σε όλες 

τις εβδομάδες) (πίνακας 3.10.), ενώ ανά ομάδα υπάρχουν ελάχιστες στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των εβδομάδων (στην ομάδα 50 η τιμή DFC διαφέρει 

την 1η εβδομάδα με την 3η και 4η, και η 9η με την 4η, στην ομάδα 25* την 9η 

εβδομάδα με την 2η και 4η, και στην ομάδα 50* την 1η εβδομάδα με τις 2η, 3η, 4η, 11η) 

(παράρτημα: πίνακας 8). 
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ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
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Εικόνα 3.34.  Μετατρεψιμότητα της τροφής κατά τη διάρκεια του χρόνου στις έξι 

διαφορετικές ομάδες που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*). Ο αστερίσκος υποδηλώνει 

την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων σε κάθε εβδομάδα. Λεπτομέρειες για 

τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο, τον πίνακα 3.9. και τον πίνακα 7 που παραρτήματος. 

 

 

Πίνακας 3.9. Επίδραση των δύο παραγόντων (απουσία/παρουσία καθρέπτη & 

ιχθυοφόρτιση) και της αλληλεπίδρασής τους (1Χ2) στην μετατρεψιμότητα της τροφής των 

ομάδων ανά εβδομάδα. Απεικονίζονται οι τιμές p που προκύπτουν από τη στατιστική 

ανάλυση (2-way anova). Όπου p<0,05 υπάρχει αστερίσκος (*) και αυτό σημαίνει ότι ο 

παράγοντας επιδρά ή υπάρχει αλληλεπίδραση.  
FCR Τιμές p value 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 

1 
(Απουσία 

/Παρουσία καθρέπτη) 
2 

(Ιχθυοφόρτιση) 1Χ2 

1 0,127 0,219 0,650 
2 0,976 0,125 0,235 
3 0,820 0,350 0,127 
4 0,935 0,018* 0,025* 
5 0,624 0,425 0,290 
6 0,403 0,064 0,298 
7 0,419 0,632 0,784 
8 0,316 0,864 0,383 
9 0,350 0,347 0,373 

10 0,845 0,764 0,924 
11 0,065 0,804 0,913 
12 0,678 0,458 0,561 
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ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ 
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Εικόνα 3.35. Ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης τροφής κατά τη διάρκεια του χρόνου στις έξι 

διαφορετικές ομάδες που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*).  

 

 

Πίνακας 3.10. Επίδραση των δύο παραγόντων (απουσία/παρουσία καθρέπτη & 

ιχθυοφόρτιση) και της αλληλεπίδρασής τους (1Χ2) στον ημερήσιο ρυθμό κατανάλωσης 

τροφής των ομάδων ανά εβδομάδα. Απεικονίζονται οι τιμές p που προκύπτουν από τη 

στατιστική ανάλυση (2-way anova). Όπου p<0,05 υπάρχει αστερίσκος (*) και αυτό σημαίνει 

ότι ο παράγοντας επιδρά ή υπάρχει αλληλεπίδραση. 
DFC Τιμές p value 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 

1 
(Απουσία 

/Παρουσία καθρέπτη) 

2 
(Ιχθυοφόρτιση) 1Χ2 

1 0,813 0,079 0,878 
2 0,596 0,386 0,489 
3 0,188 0,583 0,433 
4 0,096 0,09 0,143 
5 0,105 0,146 0,736 
6 0,945 0,384 0,143 
7 0,185 0,716 0,229 
8 0,532 0,841 0,659 
9 0,878 0,309 0,077 

10 0,651 0,05 0,534 
11 0,153 0,332 0,952 
12 0,617 0,757 0,957 
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Θνησιμότητα    

  

Η θνησιμότητα που παρατηρήθηκε στο 2ο πείραμα οφείλεται κυρίως στην 

επιθετικότητα των ατόμων, η οποία εκδηλώθηκε με δύο τρόπους: με δάγκωμα του 

ουραίου και των θωρακικών πτερυγίων, καθώς και με απότομες κινήσεις κατά τη 

διάρκεια «μαχών» μεταξύ των ατόμων που είχαν ως αποτέλεσμα το πήδημα έξω από 

τη δεξαμενή. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των πληγωμένων ατόμων παρουσίασε 

επιπλέον και σημάδια κανιβαλισμού ή νεκροφαγίας (εικόνα 3.36.). Ο κανιβαλισμός ή 

η νεκροφαγία στις ελάχιστες περιπτώσεις που παρατηρήθηκε, πραγματοποιούταν 

στην κοιλιακή περιοχή (σπλάχνα) κυρίως, αλλά και σε πλευρικές και ραχιαίες 

περιοχές του σώματος των ατόμων.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
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Εικόνα 3.36. Κατηγορίες νεκρών ατόμων (ως ποσοστό % του συνόλου των νεκρών 

ατόμων) (ή αιτίες θνησιμότητας) του 2ου πειράματος.   

 

Βρέθηκαν δύο κατηγορίες νεκρών ατόμων λόγω επιθετικότητας που κατέληξε 

σε πληγές (δάγκωμα): αυτά που ήταν πληγωμένα μόνο στα θωρακικά πτερύγια και 

αυτά που ήταν πληγωμένα στα θωρακικά, αλλά και στο ουραίο πτερύγιο. Το 

μεγαλύτερο, όμως, ποσοστό των ατόμων στις ομάδες χωρίς καθρέπτη (5, 25, 50), 

αλλά και στις ομάδες με καθρέπτη (5*, 25*, 50*) παρουσίασε συμπτώματα 

επιθετικότητας στο ουραίο και στα θωρακικά πτερύγια (εικόνα 3.37.). 
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό νεκρών ατόμων 

λόγω πληγών (73%), αλλά και λόγω πηδήματος εκτός δεξαμενής (84%) εμφανίζεται 

στις ομάδες χωρίς καθρέπτη συνολικά (5, 25, 50) σε σχέση με τις ομάδες παρουσία 

καθρέπτη συνολικά (5*, 25*, 50*) (εικόνες 3.38. & 3.39.).  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΓΩΝ
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Εικόνα 3.37. Κατηγορίες νεκρών ατόμων λόγω πληγών (ως ποσοστό %) του 2ου 

πειράματος.    

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΝΕΚΡΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΓΩΝ
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Εικόνα 3.38. Ποσοστό (%) νεκρών ατόμων λόγω πληγών στις ομάδες χωρίς καθρέπτη (5, 

25, 50) και στις ομάδες με καθρέπτη (5*, 25*, 50*) 
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Εικόνα 3.39. Ποσοστό % νεκρών ατόμων λόγω πηδήματος εκτός δεξαμενής στις ομάδες 

χωρίς καθρέπτη (5, 25, 50) και στις ομάδες με καθρέπτη (5*, 25*, 50*). 

 

Τη μικρότερη ολική θνησιμότητα παρουσίασε η ομάδα 50* με ακόλουθη την 

25*, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες παρουσίασαν θνησιμότητα πάνω από 50% με τις 

ομάδες 5 και 5* να κατέχουν την πρώτη θέση (εικόνα 3.40.). Η ιχθυοφόρτιση, αλλά 

και η αλληλεπίδραση της με την απουσία/παρουσία του καθρέπτη επιδρά στις τιμές 

της ολικής θνησιμότητας (πίνακας 3.11.). Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ομάδες με 

ιχθυοφόρτιση 5 (5, 5*) έχουν μεγαλύτερη (στατιστικά σημαντικά) ολική θνησιμότητα 

από τις ομάδες με ιχθυοφόρτιση 50 (50, 50*). Επίσης, η ομάδα 50 εμφανίζει, 

στατιστικά σημαντική, μεγαλύτερη ολική θνησιμότητα από την 50*, καθώς και η 

ομάδα 5* σε σχέση με τις 25* και 50*. 

Η ομάδα 50* εμφανίζει τη μικρότερη θνησιμότητα λόγω επιθετικότητας που 

κατέληξε σε πληγές, ακολουθεί η ομάδα 25* και τέλος οι υπόλοιπες ομάδες (εικόνα 

3.41.). Οι ομάδες με καθρέπτη (5*, 25*, 50*) έχουν στατιστικά σημαντικά μικρότερη 

θνησιμότητα λόγω επιθετικότητας που κατέληξε σε πληγές σε σχέση με τις ομάδες 

χωρίς καθρέπτη (5, 25, 50) (πίνακας 3.11.). 

Η θνησιμότητα λόγω επιθετικότητας που κατέληξε σε πήδημα έξω από τη 

δεξαμενή επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων (ιχθυοφόρτιση 

και απουσία/παρουσία καθρέπτη). Η ομάδα 5* παρουσιάζει στατιστικά σημαντικά 

μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω πηδήματος σε σχέση με τις ομάδες 5, 25* και 50* 

(εικόνα 3.42. & πίνακας 3.11.). 
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Εικόνα 3.40. Ολική θνησιμότητα (%) στις διαφορετικές ομάδες που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 

5*, 25*, 50*). Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο και στον πίνακα 3.11. 
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Εικόνα 3.41. Θνησιμότητα (%) λόγω επιθετικότητας που κατέληξε σε πληγές στις 

διαφορετικές ομάδες που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25*, 50*). Λεπτομέρειες για τις 

στατιστικές διαφορές στο κείμενο και στον πίνακα 3.11. 
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Εικόνα 3.42. Θνησιμότητα (%) λόγω επιθετικότητας που κατέληξε σε πήδημα εκτός 

δεξαμενής στις διαφορετικές ομάδες που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25*, 50*). Λεπτομέρειες 

για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο και στον πίνακα 3.11. 

 

 

Πίνακας 3.11. Επίδραση των δύο παραγόντων (απουσία/παρουσία καθρέπτη & 

ιχθυοφόρτιση) και της αλληλεπίδρασής τους (1Χ2) στην θνησιμότητα (ολική, λόγω πληγών 

και λόγω πηδήματος) των ομάδων. Απεικονίζονται οι τιμές p που προκύπτουν από τη 

στατιστική ανάλυση (2-way anova). Όπου p<0,05 υπάρχει αστερίσκος (*) και αυτό σημαίνει 

ότι ο παράγοντας επιδρά ή υπάρχει αλληλεπίδραση. 
Τιμές p value 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 1 

(Απουσία 
/Παρουσία καθρέπτη) 

2 
(Ιχθυοφόρτιση) 1Χ2 

 
Ολική 0,063 0,01 * 0,045 * 

Λόγω πληγών 0,019 * 0,172 0,732 
Λόγω 

πηδήματος 0,966 0,152 0,002 * 

 

 

Η θνησιμότητα ξεκίνησε τη 2η εβδομάδα στις ομάδες 50 και 50* και στις 

ομάδες 25 και 25* την 3η εβδομάδα, όπου είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη 

στις ομάδες 25, 50, 25*, 50* σε σχέση με τις ομάδες 5 και 5*, όπου είναι ακόμη 

μηδενική (εικόνα 3.43.). Στη συνέχεια δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων ανά εβδομάδα (πίνακας 3.12.). Επίσης, μεταξύ των εβδομάδων 
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ανά ομάδα δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές με ελάχιστες εξαιρέσεις στις ομάδες 

25 και 25* (παράρτημα: πίνακας 9). 
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Εικόνα 3.43. Μεταβολή της ολικής θνησιμότητας (%) στο χρόνο στις διαφορετικές ομάδες 

που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25*, 50*). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη 

στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων σε κάθε εβδομάδα. Λεπτομέρειες για τις 

στατιστικές διαφορές στο κείμενο, τον πίνακα 3.12. και τον πίνακα 9 που παραρτήματος. 

  

 

Πίνακας 3.12. Επίδραση των δύο παραγόντων (απουσία/παρουσία καθρέπτη & 

ιχθυοφόρτιση) και της αλληλεπίδρασής τους (1Χ2) στην ολική θνησιμότητα των ομάδων ανά 

εβδομάδα. Απεικονίζονται οι τιμές p που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση (2-way 

anova). Όπου p<0,05 υπάρχει αστερίσκος (*) και αυτό σημαίνει ότι ο παράγοντας επιδρά ή 

υπάρχει αλληλεπίδραση. 
Τιμές p value ΟΛΙΚΗ 

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
1 

(Απουσία 
/Παρουσία καθρέπτη) 

2 
(Ιχθυοφόρτιση) 1Χ2 

1 1 1 - 
2 0,311 0,028 0,358 
3 0,109 >0,001 * 0,413 
4 0,126 0,108 0,809 
5 0,814 0,902 0,392 
6 0,112 0,559 0,324 
7 0,06 0,809 0,971 
8 0,336 0,789 0,056 
9 0,329 0,892 0,774 

10 0,135 0,912 0,665 
11 0,650 0,859 0,159 
12 0,398 0,998 0,074 
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Από τη μεταβολή της θνησιμότητας λόγω επιθετικότητας που κατέληξε σε 

πληγές ανά εβδομάδα, φαίνεται ότι στις ομάδες 5* και 5 η θνησιμότητα αυτή 

εμφανίζεται με τη μικρότερη συχνότητα (σε 2 και 4 εβδομάδες αντίστοιχα), ενώ στην 

ομάδα 50 με τη μεγαλύτερη (σε 9 εβδομάδες) και στις υπόλοιπες ομάδες με μία 

ενδιάμεση συχνότητα (σε 5 εβδομάδες) (εικόνα 3.44.). Οι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων ανά εβδομάδα είναι ελάχιστες (πίνακας 3.13.). Σε κάθε 

ομάδα δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές στο χρόνο με εξαίρεση την ομάδα 25, 

όπου η θνησιμότητα λόγω πληγών την 3η και 4η εβδομάδα είναι μεγαλύτερη σε σχέση 

με τις υπόλοιπες εβδομάδες (παράρτημα: πίνακας 10). 
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Εικόνα 3.44. Μεταβολή της θνησιμότητας λόγω επιθετικότητας που κατέληξε σε πληγές 

(%) στο χρόνο στις διαφορετικές ομάδες που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25*, 50*). Ο 

αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων σε κάθε 

εβδομάδα. Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο, τον πίνακα 3.13. και τον 

πίνακα 10 που παραρτήματος. 

 

 

Η θνησιμότητα λόγω επιθετικότητας που κατέληξε σε πήδημα εκτός 

δεξαμενής (εικόνα 3.45.) δε διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ομάδων στο 

χρόνο με λίγες εξαιρέσεις (πίνακας 3.14.), ούτε μεταξύ των εβδομάδων ανά ομάδα, 

εκτός από την ομάδα 25*, όπου η θνησιμότητα την 6η εβδομάδα διαφέρει με την 

πλειοψηφία των άλλων εβδομάδων (παράρτημα: πίνακας 11). 
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Πίνακας 3.13. Επίδραση των δύο παραγόντων (απουσία/παρουσία καθρέπτη & 

ιχθυοφόρτιση) και της αλληλεπίδρασής τους (1Χ2) στη θνησιμότητα λόγω επιθετικότητας 

που κατέληξε σε πληγές των ομάδων ανά εβδομάδα. Απεικονίζονται οι τιμές p που 

προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση (2-way anova). Όπου p<0,05 υπάρχει αστερίσκος (*) 

και αυτό σημαίνει ότι ο παράγοντας επιδρά ή υπάρχει αλληλεπίδραση.   
Τιμές p value ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΛΟΓΩ ΠΛΗΓΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 

1 
(Απουσία 

/Παρουσία καθρέπτη) 

2 
(Ιχθυοφόρτιση) 1Χ2 

1 1 1 - 
2 0,08 0,057 0,057 
3 0,145 0,003 * 0,550 
4 0,119 0,295 0,593 
5 0,038 * 0,393 0,251 
6 0,695 0,462 0,506 
7 0,072 0,379 0,379 
8 <0,001 * <0,001 * <0,001 * 
9 0,257 0,902 0,647 

10 0,337 0,397 0,397 
11 0,337 0,397 0,397 
12 0,813 0,602 0,268 
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Εικόνα 3.45. Μεταβολή της θνησιμότητας λόγω επιθετικότητας που κατέληξε σε πήδημα 

εκτός δεξαμενής (%) στο χρόνο στις διαφορετικές ομάδες που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 

25*, 50*). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων 

σε κάθε εβδομάδα. Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο, τον πίνακα 3.14. 

και τον πίνακα 11 που παραρτήματος. 
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Πίνακας 3.14. Επίδραση των δύο παραγόντων (απουσία/παρουσία καθρέπτη & 

ιχθυοφόρτιση) και της αλληλεπίδρασής τους (1Χ2) στη θνησιμότητα λόγω επιθετικότητας 

που κατέληξε σε πήδημα εκτός δεξαμενής των ομάδων ανά εβδομάδα. Απεικονίζονται οι 

τιμές p που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση (2-way anova). Όπου p<0,05 υπάρχει 

αστερίσκος (*) και αυτό σημαίνει ότι ο παράγοντας επιδρά ή υπάρχει αλληλεπίδραση.  
Τιμές p value ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΛΟΓΩ 
ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΤΟΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 

1 
(Απουσία 

/Παρουσία καθρέπτη) 
2 

(Ιχθυοφόρτιση) 1Χ2 

1 1 1 - 
2 1 0,178 1 
3 0,838 0,227 0,363 
4 0,560 0,003 * 0,122 
5 0,09 0,535 0,998 
6 0,037 * 0,825 0,300 
7 0,079 0,830 0,935 
8 0,150 0,413 0,118 
9 0,940 0,985 0,219 

10 0,168 0,022 * 0,323 
11 0,697 0,793 0,150 
12 0,349 0,963 0,165 
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3.2.3. Μάθηση της χρήσης ταϊστρών αυτοχειρισμού (self-feeding), 

δημιουργία κοινωνικής ιεραρχίας (social hierarchies) και 

αλληλεπίδραση του P. puntazzo με το είδωλό του σε καθρέπτη 

  

Ο χρόνος στον οποίο πραγματοποιείται η πρώτη ενεργοποίηση του μοχλού 

της ταΐστρας από τα ψάρια, διαφέρει στις έξι ομάδες. Στην ομάδα 50 

πραγματοποιείται πολύ γρήγορα μέσα στα πρώτα 10 λεπτά, αφού τοποθετηθεί η 

ταΐστρα, στην ομάδα 25 σε 30 λεπτά, στις ομάδες 5 και 50* σε 1 ώρα, στην ομάδα 

25* σε 2 ώρες και στην ομάδα 5* σε 3 ώρες. Στην ομάδα 50* οι ενεργοποιήσεις στο 

μοχλό είναι αρχικά τυχαίες και πραγματοποιούνται με την ουρά, καθώς τα ψάρια 

ασχολούνται με τα είδωλά τους. Σε όλες τις ομάδες τα άτομα χτυπούν το μοχλό με το 

ρύγχος στην αρχή απαλά και στη συνέχεια με μεγαλύτερη δύναμη μέχρι να 

απελευθερωθεί τροφή. Συνεπώς, ο χρόνος πραγματοποίησης της πρώτης 

ενεργοποίησης του μοχλού είναι μεγαλύτερος στις ομάδες με καθρέπτη σε σχέση με 

τις ομάδες χωρίς καθρέπτη, δηλαδή στην ίδια ιχθυοφόρτιση μαθαίνει τη χρήση της 

ταΐστρας γρηγορότερα η ομάδα χωρίς καθρέπτη. Εξετάζοντας ανεξάρτητα τις ομάδες 

με καθρέπτη από τις ομάδες χωρίς καθρέπτη, ο χρόνος εμφάνισης της πρώτης 

ενεργοποίησης του μοχλού μειώνεται όσο αυξάνεται η ιχθυοφόρτιση. 

Από τη στιγμή που τα ψάρια αντιλαμβάνονται τη σύνδεση της ενεργοποίησης 

του μοχλού με την απελευθέρωση τροφής, ξεκινά η διεκδίκηση του μονοπωλίου του 

μοχλού, οπότε γίνονται επιθετικά και αρχίζει ένα είδος αναμέτρησης, μάχης μεταξύ 

τους. Η ένταση της επιθετικότητας αυξάνεται μετά τις 10 μέρες του πειράματος, όπου 

παρατηρείται το πρώτο νεκρό άτομο λόγω πληγών (από δάγκωμα) (στην ομάδα 50), 

ενώ μετά τη 2η εβδομάδα παρατηρείται και το πρώτο νεκρό άτομο λόγω πηδήματος 

από τη δεξαμενή (στην ομάδα 50). Πρέπει να τονιστεί ότι η επιθετικότητα ήταν 

μεγαλύτερη και εντονότερη και οι μάχες των ατόμων περισσότερες και πιο 

ευδιάκριτες στην περίπτωση των ομάδων χωρίς καθρέπτη, γεγονός το οποίο φαίνεται 

και από τις τιμές της θνησιμότητας. Από τις ομάδες με καθρέπτη μάχες και κυνηγητό 

πραγματοποιήθηκαν βασικά στην ομάδα 5*, στην οποία τα άτομα χρησιμοποίησαν ως 

κρυψώνες και σημεία παρατήρησης κάποια μικρά κενά στο κάτω μέρος του 

καθρέπτη. Στην περίπτωση που στις ομάδες 5 και 5* λόγω θνησιμότητας είχαν 

παραμείνει στις δεξαμενές μόνο δύο άτομα, συνήθως κυνηγούσε το ένα το άλλο ή το 
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κυρίαρχο βρισκόταν συνέχεια κοντά στην επιφάνεια του νερού και δεν άφηνε το άλλο 

(υποτελές άτομο) να ανέβει σε μικρότερο βάθος.  

Στις ομάδες 25 και 50 το κυρίαρχο άτομο, που είναι μεγάλο σε μέγεθος σε 

σχέση με την πλειοψηφία, έχει ως βασική θέση παρατήρησης την περιοχή κάτω από 

το φίλτρο (του σωλήνα που οδηγεί στην αποχέτευση) απέναντι από την ταΐστρα, αλλά 

κινείται στο μεγαλύτερο μέρος της δεξαμενής, διώχνοντας όσα άτομα πλησιάζουν 

κοντά στο μοχλό. Στην ομάδα 50* δεν παρατηρείται έντονη επιθετικότητα, ενώ 

πολλά ψάρια χτυπούν το μοχλό και τρώνε χωρίς το κυνηγητό που χαρακτηρίζει την 

ομάδα 50. Αντίθετα με την ομάδα 50, όπου τα άτομα κινούνται γρήγορα και με 

περισσότερους ελιγμούς (μανούβρες) και περιστροφές (λόγω κυνηγητού), όλα τα 

άτομα στην ομάδα 50* κινούνται με ήρεμο τρόπο στη δεξαμενή. 

Ένα φαινόμενο, το οποίο παρατηρήθηκε στην ομάδα 5, είναι το εξής: ενώ 

συνήθως παρατηρούνταν μάχες (το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως), υπήρχαν 

χρονικές περίοδοι (κυρίως το πρωί), όπου τα 3 ή τα 4 άτομα μετακινούνταν μαζί προς 

τα ίδια σημεία. Επίσης, στις ομάδες 50 και 50* παρατηρήθηκε κάποιες χρονικές 

στιγμές το φαινόμενο κατά το οποίο πολλά άτομα συγκεντρώνονταν πολύ κοντά το 

ένα με το άλλο στα τοιχώματα της δεξαμενής και μετακινούνταν όλα μαζί 

ταυτόχρονα. 

Η διευθέτηση των ατόμων στο χώρο είναι διαφορετική στις ομάδες με 

καθρέπτη και στις ομάδες χωρίς καθρέπτη. Στις ομάδες με καθρέπτη, μόλις τα ψάρια 

τοποθετηθούν στις δεξαμενές, αμέσως προσελκύονται από το είδωλό τους, το 

επεξεργάζονται και αλληλεπιδρούν με αυτό (εικόνα 3.46.). Τοποθετούν το ρύγχος 

τους στον καθρέπτη με τους δύο παρακάτω τρόπους: 

- Απότομα μετακινούμενα αμέσως σε κάποιο άλλο σημείο του καθρέπτη ή 

- πιο ήρεμα και αργά παρατηρώντας το είδωλο ή/και δίνοντας μερικά 

συνεχόμενα ήπια (μικρής έντασης) χτυπήματα σε αυτό.   

Όπου υπάρχει καθρέπτης, ο προσανατολισμός των ατόμων είναι πλάγιος προς 

κάθετος, ενώ όπου δεν υπάρχει καθρέπτης είναι παράλληλος προς τα τοιχώματα της 

δεξαμενής. Συγκεκριμένα, μετρώντας τη γωνία που σχηματίζεται από τον άξονα του 

ψαριού (από το κεφάλι προς την ουρά) και το επίπεδο του καθρέπτη, για τις δύο 

πρώτες μέρες του πειράματος, βρέθηκε ότι αυτή είναι 60 μοίρες περίπου (μέσος όρος 

για όλες τις ομάδες: 5*, 25*, 50*) (εικόνα 3.47.Α.). Μετρώντας τη γωνία για το 20% 

των ατόμων κάθε ομάδας σε μία τυχαία εικόνα από κάθε εβδομάδα, διαπιστώνεται 

ότι στην ομάδα 5* αντιστοιχούν τιμές (για τη γωνία) στατιστικά σημαντικά 
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μικρότερες από ότι στις ομάδες 25* και 50*. Επίσης, για όλες τις ομάδες (5*, 25*, 

50*) οι τιμές της γωνίας μειώνονται λίγο σε σχέση με το χρόνο και η τελευταία 

εβδομάδα (12η) εμφανίζει μικρότερες (στατιστικά σημαντικά) τιμές σε σχέση με την 

1η, 2η και 3η μέρα του πειράματος (εικόνα 3.47.Β.). 

 

 
Εικόνα 3.46. Αλληλεπίδραση των ατόμων με το είδωλό τους στην ομάδα 25*.  

 

 

Τα άτομα της ομάδας 50* κινούνται με ήρεμο τρόπο χωρίς έντονη 

επιθετικότητα (όπως αναφέρθηκε), ενώ τις τελευταίες εβδομάδες του πειράματος 

αρχίζουν και καταλαμβάνουν όλο το χώρο της δεξαμενής συνεχίζοντας, όμως, να 

κινούνται με ήπιες κινήσεις σε αντίθεση με τα άτομα της ομάδας 50. Επίσης, τα 

άτομα της ομάδας 25* κινούνται πιο γρήγορα σε σχέση με αυτά της 50* και κυρίως 

μετακινούνται από καθρέπτη σε καθρέπτη αλληλεπιδρώντας με το είδωλό τους. 
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Εικόνα 3.47. Α) Μέσος όρος της γωνίας που σχηματίζεται από τον άξονα του ψαριού με το 

επίπεδο του καθρέπτη στις ομάδες με καθρέπτη (5*, 25*, 50*) την 1η και 2η μέρα του 

πειράματος. 
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Εικόνα 3.47. Β) Μεταβολή της γωνίας που σχηματίζεται από τον άξονα του ψαριού με το 

επίπεδο του καθρέπτη στο χρόνο στις ομάδες με καθρέπτη (5*, 25*, 50*). 

 

 

 

 77



3.2.4. Κατανομή των ατόμων στο χώρο (σε σχέση με το κέντρο της 

δεξαμενής και με την ταΐστρα αυτοχειρισμού) 

 

Τα αποτελέσματα που ακολουθούν προέρχονται από την ανάλυση των 

δεδομένων της βιντεοσκόπησης με τη βοήθεια των προγραμμάτων Mytaki, Excel και 

SigmaStat (§ 2.3.2.2.). Υπενθυμίζεται ότι οι περιοχές C1, C2, C3 και SF1, SF2, SF3 

έχουν οριστεί ως ισοεπιφανειακές περιοχές σε σχέση με το κέντρο της δεξαμενής και 

σε σχέση με την ταΐστρα αυτοχειρισμού αντίστοιχα (εικόνα 2.2.). Η ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε σε τρία επίπεδα:  

1) έγινε σύγκριση των μέσων όρων των ποσοστών των ατόμων των έξι 

ομάδων (5, 25, 50, 5*, 25*, 50*) σε κάθε μία από τις έξι περιοχές C1, C2, C3, SF1, 

SF2, SF3. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε αν οι παράγοντες ιχθυοφόρτιση και 

απουσία/παρουσία καθρέπτη, καθώς και η αλληλεπίδρασή τους, επιδρούν στην 

κατανομή των ατόμων. 

2) έγινε σύγκριση των μέσων όρων των ποσοστών των ατόμων των περιοχών 

C1, C2, C3 και SF1, SF2, SF3 κάθε ομάδας ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε αν 

ο παράγοντας περιοχή (σε σχέση με το κέντρο και σε σχέση με την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού ανεξάρτητα) επιδρά στην κατανομή των ατόμων. Η ανάλυση 1) και 2) 

έγινε για τα ολικά ποσοστά των ατόμων, αλλά για κάθε εβδομάδα ξεχωριστά. 

3) έγινε σύγκριση των μέσων όρων των ποσοστών των ατόμων κάθε περιοχής 

(C1, C2, C3 και SF1, SF2, SF3) κάθε ομάδας ξεχωριστά κατά τη διάρκεια του 

χρόνου. 

Δηλαδή, συνοπτικά, διερευνήθηκε αν η κατανομή των ατόμων στο χώρο 

διαφέρει: α) μεταξύ των ομάδων σε κάθε περιοχή και β) σε κάθε ομάδα στις διάφορες 

περιοχές και πώς αυτή η κατανομή μεταβάλλεται στο χρόνο. 

Τα ολικά ποσοστά των ατόμων στις ομάδες με καθρέπτη (5*, 25*, 50*) είναι 

μικρότερα (στατιστικά σημαντικά) στις περιοχές C1 (κοντά στο κέντρο) και C2 

(ενδιάμεση περιοχή) και μεγαλύτερα στην περιοχή C3 (μακριά από το κέντρο) σε 

σχέση με τις ομάδες χωρίς καθρέπτη (5, 25, 50). Η κατανομή αυτή εκφράζεται 

περισσότερο στις ομάδες 5 και 5*, διότι τα ποσοστά των ατόμων στην περιοχή C1 

διαφέρουν στην ομάδα 5 σε σχέση με τις 25 και 50 και στην ομάδα 5* σε σχέση με 

την ομάδα 50*, αλλά και στην περιοχή C3 στην ομάδα 5 σε σχέση με τις 25 και 50 

και στην ομάδα 5* σε σχέση με τις 25* και 50*. Επιπλέον, στις περιοχές C1 και C3 

 78



κάθε ομάδα με καθρέπτη διαφέρει (στατιστικά σημαντικά) από την αντίστοιχη της 

ίδιας ιχθυοφόρτισης χωρίς καθρέπτη (εικόνα 3.48. & πίνακας 3.15.). 
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Εικόνα 3.48. Ολικά ποσοστά ατόμων (μέσος όρος όλων των εβδομάδων) στις τρεις 

περιοχές σε σχέση με το κέντρο (C1, C2, C3) σε κάθε ομάδα (5, 25, 50, 5*, 25*, 50*). Ο 

διαφορετικός γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς μεταξύ 

των περιοχών ανά ομάδα. Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο και τους 

πίνακες 3.15. & 3.16. 

 

 

Πίνακας 3.15. Στατιστικές διαφορές στο ολικό ποσοστό των ατόμων μεταξύ των έξι 

ομάδων (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*) ανά περιοχή (C1, C2, C3, SF1, SF2, SF3). Όπου υπάρχει 

αστερίσκος (p<0,05) υπάρχει επίδραση του παράγοντα (1 ή 2) ή αλληλεπίδραση των δύο 

παραγόντων (1Χ2). 
ΤΙΜΗ P 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1) 

Απουσία/παρουσία 

καθρέπτη 

2) 

Ιχθυοφόρτιση 
1Χ2 

C1 <0,001 * 0,01 * <0,001 * 

C2 <0,001 * 0,032 * 0,062 

C3 <0,001 * 0,02 * <0,001 * 

SF1 0,241 0,026 * 0,903 

SF2 <0,001 * <0,001 * 0,002 * 

SF3 0,001 * <0,001 * 0,014 * 
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Συγκρίνοντας τις περιοχές C1, C2 και C3 κάθε ομάδας παρατηρούμε ότι στις 

ομάδες με καθρέπτη (5*, 25*, 50*) τα ολικά ποσοστά των ατόμων είναι μεγαλύτερα 

(στατιστικά σημαντικά) στην περιοχή C3 σε σχέση και με τις άλλες δύο περιοχές. 

Στην ομάδα 50 και οι τρεις περιοχές διαφέρουν στατιστικά μεταξύ τους, ενώ στην 

ομάδα 25 διαφέρει μόνο η C3 με τη C2, αλλά το ποσοστό των ατόμων είναι 

μεγαλύτερο στην περιοχή C3 και στις δύο ομάδες. Στην ομάδα 5 μόνο η περιοχή C2 

διαφέρει στατιστικά από τις υπόλοιπες έχοντας το μικρότερο ποσοστό ατόμων 

(εικόνα 3.48., πίνακας 3.16.). 

  

 

Πίνακας 3.16. Στατιστικές διαφορές στο ολικό ποσοστό των ατόμων μεταξύ των περιοχών 

(C1, C2, C3 και SF1, SF2, SF3) ανά ομάδα  (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*). Όπου υπάρχει 

αστερίσκος (p<0,05) υπάρχει επίδραση του παράγοντα της περιοχής (σε σχέση με το κέντρο 

και σε σχέση με την ταΐστρα αντίστοιχα). 
 Τιμή p 

ΟΜΑΔΕΣ 

Περιοχές 

σε σχέση 

με το 

κέντρο 

Περιοχές σε σχέση με 

την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού 

5 <0,001 * <0,001 * 

25 0,004 * <0,001 * 

50 <0,001 * <0,001 * 

5* <0,001 * <0,001 * 

25* <0,001 * <0,001 * 

50* <0,001 * <0,001 * 

 

 

Σε κάθε ομάδα τα ολικά ποσοστά των ατόμων διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά και στις τρεις περιοχές SF1, SF2, SF3 με την περιοχή κοντά στην ταΐστρα 

αυτοχειρισμού (SF1) να παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό και να ακολουθούν οι 

SF2 και SF3, εκτός από την ομάδα 5*, όπου οι περιοχές SF1 και SF2 δε διαφέρουν 

μεταξύ τους (εικόνα 3.49., πίνακας 3.16.). 

Συγκρίνοντας τις έξι ομάδες μεταξύ τους φαίνεται ότι στην περιοχή SF1 

επιδρά μόνο η ιχθυοφόρτιση, οπότε στην 50 το ποσοστό των ατόμων είναι στατιστικά 

μεγαλύτερο σε σχέση με την ιχθυοφόρτιση 5, ενώ στις περιοχές SF2 και SF3 υπάρχει 

και αλληλεπίδραση των παραγόντων απουσίας/παρουσίας καθρέπτη και 
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ιχθυοφόρτισης. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ομάδα 5* παρουσιάζει μεγαλύτερο 

στατιστικά ποσοστό ατόμων σε σχέση με τις ομάδες 5, 25* και 50* στην περιοχή 

SF3, ενώ στην περιοχή SF2 συμβαίνει το αντίθετο και επιπλέον η ομάδα 50 έχει 

μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την 50* (εικόνα 3.49., πίνακας 3.15.). 
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Εικόνα 3.49. Ολικά ποσοστά ατόμων (μέσος όρος όλων των εβδομάδων) στις τρεις 

περιοχές σε σχέση με την ταΐστρα αυτοχειρισμού  (SF1, SF2, SF3) σε κάθε ομάδα (5, 25, 50, 

5*, 25*, 50*). Ο διαφορετικός γραμματικός εκθέτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής 

διαφοράς μεταξύ των περιοχών ανά ομάδα. Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο 

κείμενο και τους πίνακες 3.15. & 3.16. 

 

 

Από την κατανομή των ατόμων στις περιοχές σε σχέση με το κέντρο κατά τη 

διάρκεια του χρόνου προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

- Συγκρίνοντας τις έξι ομάδες μεταξύ τους: 

 ο παράγοντας απουσία/παρουσία του καθρέπτη επιδρά στα ποσοστά των ατόμων και 

στις τρεις περιοχές C1, C2 (με εξαίρεση την 6η εβδομάδα) και C3 σε όλες τις 

εβδομάδες. Έτσι, οι ομάδες με καθρέπτη (5*, 25*, 50*) παρουσιάζουν σε όλη τη 

διάρκεια του χρόνου στατιστικά μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων στην περιοχή C3 

(μακριά από το κέντρο) και μικρότερο στις περιοχές C1 (κοντά στο κέντρο) και C2 

(ενδιάμεσα) συγκριτικά με τις ομάδες χωρίς καθρέπτη (5, 25, 50). Επίσης, ειδικά 
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στην περιοχή C1 σε πολλές εβδομάδες υπάρχει και αλληλεπίδραση του παράγοντα 

της απουσίας/παρουσίας καθρέπτη με την ιχθυοφόρτιση, οπότε κάθε ομάδα με 

καθρέπτη διαφέρει στατιστικά με την αντίστοιχη ομάδα χωρίς καθρέπτη της ίδιας 

ιχθυοφόρτισης (εικόνες 3.50., 3.51., 3.52., παράρτημα: πίνακας 12). 

- Συγκρίνοντας τις περιοχές σε κάθε ομάδα ξεχωριστά: 

όλες οι ομάδες (25, 50, 5*, 25* και 50*) παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων 

στην περιοχή C3 και μικρότερο στις άλλες δύο με στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην πλειοψηφία του χρόνου, εκτός από την ομάδα 5, όπου το μικρότερο ποσοστό 

απαντά στην περιοχή C2 και το μεγαλύτερο «μοιράζεται» ανάμεσα στις C1 και C3 

(παράρτημα: πίνακας 13). 

 - Συγκρίνοντας κάθε περιοχή κάθε ομάδας στη διάρκεια του χρόνου: 

στις ομάδες 5, 25, 50 και 5* υπάρχουν καθόλου ή ελάχιστες στατιστικές διαφορές 

στα ποσοστά των ατόμων σε κάθε περιοχή, ενώ στις ομάδες 25* και 50* οι 

τελευταίες εβδομάδες διαφέρουν στατιστικά με ορισμένες από τις αρχικές, διότι 

υπάρχει μία μικρή αύξηση του ποσοστού των ατόμων στις περιοχές C1 και C2 (και 

αντίστοιχα μείωση στη C3) προς το τέλος του πειράματος (εικόνα 3.50., παράρτημα: 

πίνακες 14, 15, 16). Συγκρίνοντας το αρχικό με το τελικό εβδομαδιαίο ποσοστό των 

ατόμων σε κάθε περιοχή ανά ομάδα, στατιστικά σημαντική διαφορά διαπιστώνεται 

μόνο στην ομάδα 50*, όπου, όπως αναφέρθηκε, τελικά τα άτομα αυξάνονται στις 

περιοχές C1, C2 και μειώνονται στη C3.  
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Εικόνα 3.50. Ποσοστά ατόμων στην περιοχή C1, C2, C3 σε κάθε ομάδα (5, 25, 50, 5*, 25*, 

50*) σε σχέση με το χρόνο. Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο και τους 

πίνακες 12, 13, 14, 15, 16 του παραρτήματος. 
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Από την κατανομή των ατόμων στις περιοχές σε σχέση με την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού κατά τη διάρκεια του χρόνου προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

- Συγκρίνοντας τις έξι ομάδες μεταξύ τους: 

σε όλες τις ομάδες στην περιοχή SF1 το ποσοστό των ατόμων είναι παρόμοιο και 

μικρό κατά τη διάρκεια του χρόνου, ενώ σε μερικές εβδομάδες επιδρά ο παράγοντας 

της ιχθυοφόρτισης, οπότε οι ομάδες με ιχθυοφόρτιση 50 εμφανίζουν μεγαλύτερο 

(στατιστικά σημαντικό) ποσοστό κοντά στην ταΐστρα σε σχέση με αυτές που έχουν 

ιχθυοφόρτιση 5. Σχετικά με την περιοχή SF2 στην πλειοψηφία των εβδομάδων το 

μικρότερο ποσοστό ατόμων εμφανίζει η ομάδα 5* και επιδρά ο παράγοντας της 

απουσίας/παρουσίας καθρέπτη (εκτός της 5ης και 6ης εβδομάδας), οπότε οι ομάδες με 

καθρέπτη (5*, 25* και 50*) παρουσιάζουν μικρότερο ποσοστό ατόμων σε σχέση με 

τις ομάδες χωρίς καθρέπτη (5, 25 και 50) στην περιοχή αυτή (SF2). Στην περιοχή SF3 

στις μισές μόνο εβδομάδες οι ομάδες με καθρέπτη (5*, 25* και 50*) παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο (στατιστικά σημαντικά) ποσοστό ατόμων σε σχέση με τις ομάδες χωρίς 

καθρέπτη (5, 25 και 50) (εικόνα 3.51., παράρτημα: πίνακας 12). 

- Συγκρίνοντας τις περιοχές σε κάθε ομάδα ξεχωριστά: 

σε όλη τη διάρκεια του πειράματος και σε όλες τις ομάδες η περιοχή SF3 εμφανίζει 

το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων, ακολουθεί η SF2 και τέλος η SF1. Ως προς τις 

στατιστικά σημαντικές διαφορές για την πλειοψηφία του χρόνου ισχύουν τα εξής: 

στις ομάδες χωρίς καθρέπτη (5, 25, 50) διαφέρουν όλες οι περιοχές μεταξύ τους ή η 

SF1 με τις άλλες δύο, στις ομάδες 25* και 50* διαφέρουν όλες οι περιοχές μεταξύ 

τους ή η SF3 με τις άλλες δύο ή μόνο την SF1 και τέλος στην ομάδα 5* διαφέρει 

μόνο η SF3 με τις άλλες δύο (παράρτημα: πίνακας 13).  

- Συγκρίνοντας κάθε περιοχή κάθε ομάδας στη διάρκεια του χρόνου: 

σε όλες τις ομάδες υπάρχουν ελάχιστες στατιστικές διαφορές ή καθόλου στα ποσοστά 

των ατόμων σε κάθε περιοχή, εκτός από την ομάδα 50*, όπου υπάρχει μία μικρή 

αύξηση (στατιστικά σημαντική) στην περιοχή SF2 και αντίστοιχη μείωση στην SF3 

στο ποσοστό των ατόμων όσο περνά ο χρόνος (παράρτημα: πίνακες 17, 18, 19). 

Συγκρίνοντας το αρχικό με το τελικό εβδομαδιαίο ποσοστό των ατόμων σε κάθε 

περιοχή ανά ομάδα, στατιστικά σημαντική διαφορά διαπιστώνεται μόνο στην ομάδα 

50*, όπου, όπως αναφέρθηκε, τελικά τα άτομα αυξάνονται στην περιοχή SF2 και 

μειώνονται στην SF3.  
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ SF1 (ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ 
ΤΑΙΣΤΡΑ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ SF2 (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ SF3 (ΜΑΚΡΙΑ ΑΠ' 
ΤΗΝ ΤΑΙΣΤΡΑ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
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Εικόνα 3.51. Ποσοστά ατόμων στην περιοχή SF1, SF2, SF3 σε κάθε ομάδα (5, 25, 50, 5*, 

25*, 50*) σε σχέση με το χρόνο. Λεπτομέρειες για τις στατιστικές διαφορές στο κείμενο και 

τους πίνακες 12, 13, 17, 18, 19 του παραρτήματος.  
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

4.1. Συζήτηση 1ου πειράματος 

 

Στο 1ο πείραμα μελετάται η μάθηση σχετικά με τη χρήση ταϊστρών 

αυτοχειρισμού, η συμπεριφορά και η ανάπτυξη του P. puntazzo στις έξι 

διαφορετικές πυκνότητες εκτροφής των: 1, 5, 10, 50, 100 και 200 ατόμων ανά 

δεξαμενή (50l).  

  

4.1.1. Επίδραση της πυκνότητας εκτροφής στην ανάπτυξη και τις άλλες 

παραμέτρους που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

 

Οι δύο πρώτες εβδομάδες αποτελούν μία περίοδο προσαρμογής για τις ομάδες 

με 5, 10, 50, 100 και 200 άτομα/δεξαμενή, ενώ η ομάδα με 1 άτομο/δεξαμενή 

εμφανίζει τον υψηλότερο, στατιστικά σημαντικά, ειδικό ρυθμό αύξησης την 1η 

εβδομάδα, γεγονός που τη διαφοροποιεί από τις άλλες ομάδες και έχει ως αποτέλεσμα 

το μεγαλύτερο μέσο βάρος σε όλη τη διάρκεια του πειράματος. Στη συνέχεια, μετά 

την 2η εβδομάδα οι ομάδες 5 έως και 200 φαίνεται να προσαρμόζονται στο νέο 

περιβάλλον, δεδομένου ότι σημειώνεται άνοδος του ειδικού ρυθμού αύξησης την 3η 

εβδομάδα, αλλά και μείωση των θνησιμοτήτων μετά την 3η εβδομάδα. Στο τέλος του 

πειράματος, το μεγαλύτερο μέσο βάρος και ολικό ειδικό ρυθμό αύξησης εμφανίζουν 

οι ομάδες 1 (με στατιστική διαφορά από τις υπόλοιπες εκτός από τη 200) και 200 

(χωρίς στατιστική διαφορά από τις υπόλοιπες).  

Σε γενικές γραμμές, η πυκνότητα εκτροφής και η αύξηση των ψαριών 

παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση σε πολλά είδη ψαριών, ενώ σε κάποια άλλα 

θετική. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να μη συσχετίζονται, όπως στο σολομό 

του Ατλαντικού (Salmo salar) (Kjartansson et al., 1988 in Lefrançois et al., 2001) και 

την ιριδίζουσα πέστροφα (Kebus et al., 1992 in Mazur et al., 1993). Τέλος, η σχέση 

μεταξύ πυκνότητας και αύξησης είναι πιθανό να μην είναι απλή και γραμμική, όπως 

στο είδος Scophthalmus maximus (καλκάνι), όπου η αύξηση μειώνεται όταν η 

ιχθυοφόρτιση αυξάνει σε ιχθυοφορτίσεις 0.7, 1.1, 1.5 and 1.8 kg/m2 (Irwin et al., 

1999), ενώ στις μικρότερες (0.5 kg/m2) και μεγαλύτερες (20 kg/m2) δε μεταβάλλεται 

(Martinez-Tapia & Fernandez-Pato, 1991 in Mallekh et al., 1998; Mallekh et al., 
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1998). Για το μυτάκι, στην παρούσα μελέτη, η βέλτιστη ανάπτυξη εμφανίζεται στη 

μικρότερη ιχθυοφόρτιση του 1 ατόμου/δεξαμενή, γεγονός που δείχνει ότι τα άτομα 

που μεγάλωσαν μόνα τους ωφελήθηκαν, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες, όπου 

υπήρξε επιθετικότητα και αναπτύχθηκαν σχέσεις ιεραρχίας μεταξύ των ατόμων. Οι 

«μάχες» και τα «κυνηγητά» που παρατηρήθηκαν απαιτούν μεγαλύτερη ενέργεια και 

είναι δυνατό να μεταβάλλουν τη διατροφική συμπεριφορά και την ανάπτυξη 

(Lefrançois et al., 2001). Παράλληλα, παρουσιάζεται και μία τάση για καλύτερη 

ανάπτυξη των ατόμων στη μεγαλύτερη ιχθυοφόρτιση (200 άτομα/δεξαμενή) σε σχέση 

με τις υπόλοιπες ιχθυοφορτίσεις, εκτός της μικρότερης (1 άτομο/δεξαμενή), γεγονός 

που φαίνεται να οφείλεται στη μείωση της έντασης της ιεραρχίας πάνω από κάποια 

όρια. Συνεπώς, δε βρέθηκε μία συγκεκριμένη σχέση μεταξύ πυκνότητας και αύξησης 

για το μυτάκι, όπως και στην περίπτωση με το καλκάνι (Irwin et al., 1999; Mallekh et 

al., 1998), όπου, όμως, ενώ η σχέση αυτή δεν είναι γραμμική, είναι περισσότερο 

σαφής.    

Στην παρούσα μελέτη, οι τελικοί συντελεστές ποικιλομορφίας (διασποράς) 

του βάρους και του μήκους δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ομάδων, 

αν και οι ομάδες 5 και 10 εμφανίζουν τις μεγαλύτερες τιμές. Αντίθετα, στο καλκάνι η 

μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο βάρος παρατηρήθηκε στις μεγαλύτερες 

ιχθυοφορτίσεις (Irwin et al., 1999). Η αύξηση της ποικιλομορφίας στο βάρος 

θεωρείται ενδεικτική της δημιουργίας σχέσεων ιεραρχίας και της μειωμένης 

ανάπτυξης συγκεκριμένων ατόμων. Γενικά, διαφοροποιήσεις στην αύξηση μεταξύ 

ατόμων του ίδιου είδους αποδίδονται σε γενετικούς παράγοντες, σε φυσιολογικές 

διαφορές και σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, κυρίως σε ανταγωνισμό για την τροφή 

(Irwin et al., 2002). Στο καλκάνι έχει βρεθεί ότι ο συντελεστής διασποράς του βάρους 

αυξάνεται, μη γραμμικά, με το χρόνο με μία γρήγορη αύξηση στην αρχή, που 

υποδεικνύει υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού κατά την περίοδο σχηματισμού σχέσεων 

ιεραρχίας και μία σταθεροποίηση στη συνέχεια, όσο ο πληθυσμός αποκτά πιο 

σταθερές σχέσεις (Irwin et al., 1999). Όμως, για πολλά εκτρεφόμενα είδη έχει 

αναφερθεί ότι, η αύξηση του μέσου βάρους στο χρόνο, επηρεάζει τη σχετική διαφορά 

μεταξύ των μεγαλύτερων και μικρότερων μελών (Purdom, 1974; Jobling & Reinsnes, 

1986 in Irwin et al., 2002). Στην παρούσα μελέτη, δεν είναι γνωστή η μεταβολή της 

ποικιλομορφίας του βάρους στο χρόνο, γιατί τα ψάρια ζυγίζονταν όλα μαζί, με 

εξαίρεση την τελευταία δειγματοληψία από την οποία υπολογίστηκε ο τελικός 

συντελεστής ποικιλομορφίας. Προκύπτει, όμως, μία τάση αύξησης της 
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ποικιλομορφίας στο τελικό βάρος στις μικρότερες ιχθυοφορτίσεις, που ίσως, 

οφείλεται στις επαναλαμβανόμενες μάχες που παρατηρούνται σε όλη τη διάρκεια του 

πειράματος, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες ιχθυοφορτίσεις, όπου οι ιεραρχίες είναι 

πραγματικές και στο τέλος του πειράματος πιο σταθεροποιημένες.  

Το μεγαλύτερο τελικό συντελεστή ευρωστίας εμφανίζουν οι ομάδες 1, 200 και 

50 (χωρίς να διαφέρουν στατιστικά μεταξύ τους), ενώ ακολουθούν οι ομάδες 100, 5 

και 10 (χωρίς να διαφέρουν στατιστικά μεταξύ τους). Η ομάδα 1 εμφανίζει 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερο συντελεστή ευρωστίας από τις ομάδες 5 και 10, 

ενώ η ομάδα 10 στατιστικά σημαντικά μικρότερο συντελεστή από τις ομάδες 1, 200 

και 50. Όμως, μεγαλύτερη τιμή στο δείκτη ποικιλομορφίας του συντελεστή 

ευρωστίας εμφανίζει η ομάδα 50 (με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τις 

ομάδες 5 και 100), ακολουθεί η 10 και τέλος οι υπόλοιπες ομάδες με παρόμοιες τιμές. 

Αυτό δείχνει ότι οι σχέσεις ιεραρχίας στην ομάδα 50 σε μεγαλύτερο βαθμό και σε 

μικρότερο βαθμό οι επαναλαμβανόμενες μάχες στην ομάδα 10 είχαν σοβαρότερες 

συνέπειες στην καλή κατάσταση του συνόλου των ατόμων από ότι οι σχέσεις 

ιεραρχίας στις ομάδες 100 και 200.  

Η ομάδα με 100 άτομα/δεξαμενή εμφανίζει τον μικρότερο ημερήσιο ρυθμό 

κατανάλωσης τροφής και την καλύτερη μετατρεψιμότητα τροφής (μικρότερη τιμή 

δείκτη FCR). Αντίθετα, η ομάδα με 1 άτομο/δεξαμενή παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

ημερήσια κατανάλωση τροφής και τη χειρότερη μετατρεψιμότητα με στατιστικά 

σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Γενικά, όσο αυξάνεται η ιχθυοφόρτιση 

παρατηρείται μείωση του ημερήσιου ρυθμού κατανάλωσης της τροφής και του δείκτη 

μετατρεψιμότητας της τροφής (καλύτερη μετατρεψιμότητα) και αυτό δε 

μεταβάλλεται στη διάρκεια του χρόνου. Σύμφωνα με τους Nengas et al. (2001) 

ομάδες ατόμων P. puntazzo (αρχικού βάρους 11,9 g) που ετράφησαν με χαμηλότερα 

επίπεδα τροφής παρουσίασαν καλύτερη μετατρεψιμότητα (σε διάστημα 3 μηνών) σε 

σχέση με ομάδες που τράφηκαν με υψηλότερα επίπεδα. Σε πολλά είδη έχει αναφερθεί 

ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης τροφής και αύξησης 

χρησιμοποιώντας ατομικά δεδομένα ψαριών, όπως στα είδη Oncorhynchus mykiss, 

Rhombosolea taparina, Hippoglossus hippoglossus, Scophthalmus maximus (Irwin et 

al., 2002). Στην παρούσα μελέτη δε χρησιμοποιήθηκαν ατομικά δεδομένα. Όμως, 

στην ομάδα 1, όπου υπάρχει ένα άτομο/δεξαμενή, αντιστοιχεί η μεγαλύτερη 

κατανάλωση τροφής, καθώς και η καλύτερη αύξηση. Παρόλα αυτά, στην αρκετά 

μεγαλύτερη κατανάλωση τροφής της ομάδας 1 σε σχέση με τις υπόλοιπες, ίσως, 
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συμβάλλει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα άτομο, οπότε μεγιστοποιούνται 

σφάλματα που έχουν σχέση με το ζύγισμα και τις απώλειες τροφής.  

Στην ομάδα με 1 άτομο/δεξαμενή δεν παρατηρείται θνησιμότητα. Στην ομάδα  

με 5 άτομα/δεξαμενή παρατηρείται ένα μικρό ποσοστό μόνο τη 2η εβδομάδα, ενώ 

στις υπόλοιπες ομάδες (10, 50, 100 και 200άτομα/δεξαμενή) η μεγαλύτερη 

θνησιμότητα εμφανίζεται τις πρώτες εβδομάδες, ενώ μετά μειώνεται σε ποσοστό 

κάτω από 8% ανά εβδομάδα. Το συνολικό ποσοστό θνησιμότητας αυξάνει ανάλογα 

με την ιχθυοφόρτιση για τις ομάδες 5 έως 100, ενώ στην ομάδα 200 φαίνεται μία 

μικρή τάση μείωσης (όχι στατιστικά σημαντική) σε σχέση με την 100. Τα νεκρά 

άτομα είναι μικρά σε μέγεθος, αδύνατα και συνήθως κανιβαλισμένα. Ο κανιβαλισμός 

(ή η νεκροφαγία) αφορά στην ουρά, στα μάτια και στα σπλάχνα και εντοπίζεται σε 

αυτά τα σημεία ξεχωριστά ή στους παρακάτω συνδυασμούς: μάτια και ουρά, 

σπλάχνα και ουρά, μάτια και σπλάχνα. Επίσης, εμφανίζεται και επιθετικότητα που 

εκδηλώνεται με δάγκωμα του ουραίου και των θωρακικών πτερυγίων. 

Συνεπώς, η σχέση πυκνότητας και αύξησης δεν είναι απλή και γραμμική. Η 

βέλτιστη αύξηση για το μυτάκι εμφανίζεται στις ομάδες με 1 και 200 άτομα/δεξαμενή, 

ενώ η ενδιάμεση ιχθυοφόρτιση των 50 ατόμων/δεξαμενή δεν προσφέρεται για την 

εκτροφή του είδους.   

 

4.1.2. Επίδραση της πυκνότητας εκτροφής στη μάθηση σχετικά με τη χρήση 

ταϊστρών αυτοχειρισμού 

  

Είναι γνωστό ότι νεαρά άτομα P. puntazzo είναι ικανά να χειρίζονται ταΐστρες 

αυτοχειρισμού για τη διατροφή τους (Divanach et al., 1993). Ο χρόνος στον οποίο 

πραγματοποιείται η πρώτη ενεργοποίηση του μοχλού της ταΐστρας αυτοχειρισμού 

από τα ψάρια, διαφέρει στις έξι ομάδες και συγκεκριμένα μειώνεται όσο αυξάνεται η 

ιχθυοφόρτιση. Στο φαγκρί (Pagrus pagrus) η μάθηση είναι γρηγορότερη (2-3 μέρες) 

σε ομάδες ψαριών παρά σε μεμονωμένα άτομα (Μαραγκουδάκη, 2001). Στο λαβράκι 

(D. labrax) όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός, τόσο πιο γρήγορα μαθαίνουν τα 

ψάρια να χειρίζονται την ταΐστρα (Rubio et al., 2004). Απ’ την άλλη μεριά, έχει 

παρατηρηθεί ότι οι μικρές ομάδες (8-30 ατόμων) πέστροφας (Oncorhynchus mykiss)  

μαθαίνουν να χειρίζονται σωστά το σύστημα με τις ταΐστρες σε 2-11 μέρες (Adron et 

al., 1973; Landless, 1976; Boujard & Leatherland, 1992a in Alanärä, 1996), ενώ οι 
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μεγαλύτερες ομάδες χρειάζονται 25 μέρες για να σταθεροποιήσουν το πρόγραμμα 

τροφοληψίας τους (Alanärä, 1994 in Alanärä, 1996). 

Πιο αναλυτικά, στις ομάδες με 200, 100 και 50 άτομα/δεξαμενή η πρώτη 

ενεργοποίηση εμφανίζεται την 1η μέρα (σε χρόνο από 30 λεπτά έως 2 ώρες), ενώ στις 

ομάδες με 10 και 5 άτομα/δεξαμενή την 6η και την 20η μέρα αντίστοιχα. Στην ομάδα 

με 1 άτομο/δεξαμενή δε γνωρίζουμε πότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενεργοποίηση 

της ταΐστρας, γιατί δεν έτυχε να παρατηρηθεί κάποια ενεργοποίηση σε όλη τη 

διάρκεια του πειράματος, λόγω της μικρής συχνότητας ενεργοποιήσεων, εφόσον 

πρόκειται για ένα άτομο (και δε χρησιμοποιήθηκε κάμερα σε αυτό το πείραμα). 

Άτομα P. puntazzo βάρους 96±22,1 g, άρχισαν τη δεύτερη μέρα του πειράματος να 

ενεργοποιούν τους μοχλούς των ταιστρών αυτοχειρισμού  (Vivas et al., 2006). Στα 

είδη Oncorhynchus mykiss, Salvelinus alpinus και Seriola quinqueradiata η περίοδος 

που εμφανίζεται η ικανότητα αυτοχειρισμού της ταΐστρας κυμαίνεται μεταξύ 1-3 

ημερών. Όμως, χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να φτάσει η ζήτηση τροφής 

σε ένα σταθερό επίπεδο. Για παράδειγμα, στο είδος Oncorhynchus mykiss 

απαιτούνται 8-11 μέρες, στο Seriola quinqueradiata 11-15 και στο D. labrax 22 

μέρες (Kohbara et al., 2003). Σύμφωνα με τους Jobling et al. (2001 in Brown et al., 

2006) ο χρόνος μάθησης της χρήσης ταϊστρών ποικίλλει στα διάφορα είδη από 10 έως 

45 μέρες. Στην παρούσα μελέτη δεν είναι γνωστός ο χρόνος στον οποίο οι 

ενεργοποιήσεις του μοχλού έφτασαν ένα σταθερό επίπεδο, διότι δεν υπήρχε σύνδεση 

των ταϊστρών με κάποιο σύστημα, ώστε να γίνεται αυτόματη καταγραφή των 

ενεργοποιήσεων. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε ότι, μόλις τα ψάρια αντιληφθούν ότι η 

ενεργοποίηση του μοχλού συνδέεται με την απελευθέρωση τροφής, η συχνότητα των 

ενεργοποιήσεων, καθώς και η κινητικότητά τους, αυξάνονται πολύ, ενώ παράλληλα 

γίνονται επιθετικά και μάχονται με σκοπό το μονοπώλιο του μοχλού.  

Συνεπώς, ο χρόνος μάθησης σχετικά με τη χρήση ταϊστρών αυτοχειρισμού για 

το μυτάκι μειώνεται όσο αυξάνεται η ιχθυοφόρτιση. 
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4.1.3. Επίδραση της πυκνότητας εκτροφής στη συμπεριφορά                                                                 

  

Μεταξύ των ατόμων P. puntazzo δημιουργήθηκε ένα είδος κοινωνικής 

ιεραρχίας σχετικά με τη διεκδίκηση του μοχλού της ταΐστρας αυτοχειρισμού και του 

χώρου στον οποίο απελευθερώνεται τροφή. Σε πολλούς οργανισμούς ο ανταγωνισμός 

για πόρους οδηγεί σε σχέσεις ιεραρχίας που προκαλούν άνισα αποτελέσματα μεταξύ 

των ατόμων (Pusey & Packer 1997 in Vøllestad & Quinn, 2003). Η ιεραρχία 

εμφανίζεται, όταν ένας σημαντικός πόρος μπορεί να προστατευτεί από κάποια άτομα 

(Grant, 1997 in Dou et al., 2004), για παράδειγμα, όταν κατανέμεται ανομοιόμορφα 

στο χρόνο ή το χώρο, όπως στην περίπτωση της ταΐστρας αυτοχειρισμού, όπου 

υπάρχει ένας μοχλός σε ένα σημείο της δεξαμενής και δεν υπάρχει δυνατότητα 

απόκτησης τροφής με διαφορετικό τρόπο.  

Σε όλες τις ομάδες (εκτός του 1 ατόμου/δεξαμενή) παρατηρήθηκε 

επιθετικότητα μεταξύ των ατόμων από την 1η μέρα του πειράματος. Διέφερε, όμως, η 

μέρα, κατά την οποία αναπτύχθηκαν σχέσεις ιεραρχίας, οπότε ένα άτομο (το 

επικρατέστερο, το κυρίαρχο), μεγαλύτερου μεγέθους συγκριτικά με την πλειοψηφία, 

διεκδικούσε έντονα την περιοχή γύρω από το μοχλό παραμένοντας κοντά του και 

διώχνοντας όσα άτομα πλησίαζαν, ενώ τα υπόλοιπα άτομα (τα υποδεέστερα, τα 

υποτελή) βρίσκονταν συγκεντρωμένα πιο μακριά από το μοχλό. Συγκεκριμένα, στην 

ομάδα 200 αυτό πραγματοποιήθηκε πολύ γρήγορα, από την 1η μέρα, ενώ στις ομάδες 

100 και 50 την 6η και 20η μέρα αντίστοιχα. Αντίθετα από τις ομάδες 200, 100 και 50, 

όπου οι ιεραρχίες ήταν πραγματικές, πιο σταθερές και με πιο σαφή χωροδιάταξη  

κυρίαρχων-υποτελών ατόμων, στις ομάδες 10 και 5 παρατηρήθηκαν 

επαναλαμβανόμενες μάχες και τάση μόνο για μονοπώλιο του μοχλού από ένα άτομο, 

τα οποία ξεκίνησαν την 6η και 20η μέρα αντίστοιχα. Επομένως, όσο αυξάνεται η 

ιχθυοφόρτιση, οι σχέσεις ιεραρχίας δημιουργούνται πιο γρήγορα και είναι πιο σαφείς. 

Οι σχέσεις ιεραρχίας (υπεροχής-υποτέλειας) δημιουργούνται και διατηρούνται 

κυρίως λόγω της επιθετικότητας μεταξύ των ατόμων ενός είδους (Magnuson, 1962; 

Symons, 1968; Yamagishi et al., 1974 in Koebele, 1985; Øverli et al., 1999 in 

Martins et al., 2006) και έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσανάλογη απόκτηση τροφής, η 

οποία με τη σειρά της προκαλεί ποικιλομορφία στην αύξηση. Η αύξηση της 

ποικιλομορφίας του μεγέθους ενισχύει περαιτέρω τις σχέσεις επικρατέστερων-

υποδεέστερων ατόμων. Αν δεν υπάρχει δυσανάλογη απόκτηση τροφής, δε θα 
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δημιουργηθεί διαβάθμιση στο μέγεθος των ατόμων, αν και οι σχέσεις ιεραρχίας 

μπορεί να παραμείνουν. Στην παρούσα μελέτη, όπως αναφέρεται και παραπάνω, 

υπάρχει μία τάση αύξησης της ποικιλομορφίας στο τελικό βάρος στις μικρότερες 

ιχθυοφορτίσεις (ομάδες 5 και 10), στις οποίες παρατηρούνται επαναλαμβανόμενες 

μάχες σε όλη τη διάρκεια του πειράματος, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες 

ιχθυοφορτίσεις (ομάδες 50, 100, 200), όπου στο τέλος του πειράματος οι ιεραρχίες 

είναι πιο σταθεροποιημένες. 

Τα κυρίαρχα ψάρια προσλαμβάνουν περισσότερη τροφή, είτε ελέγχοντας 

άμεσα την κατανάλωση τροφής των υποδεέστερων (δηλαδή τρώγοντας πρώτα σε 

σειρά), είτε χρησιμοποιώντας επιθετικές συμπεριφορές μειώνοντας την όρεξή τους 

για τροφή και αποτρέποντάς τα από τη διαδικασία της διατροφής (Koebele, 1985). 

Στο μυτάκι παρατηρήθηκαν και τα δύο φαινόμενα, δηλαδή τα κυρίαρχα άτομα 

έτρωγαν πρώτα, εφόσον, μονοπωλούσαν το μοχλό, αλλά και επιτίθονταν και 

κυνηγούσαν τα υποτελή. Η επιθετικότητα εκδηλώθηκε με δάγκωμα του ουραίου και 

των θωρακικών πτερυγίων. Είναι γνωστό ότι το μυτάκι εμφανίζει επιθετική 

συμπεριφορά σε άτομα του ίδιου είδους για τη διεκδίκηση χώρου και τροφής, ειδικά 

όταν βρίσκεται σε υψηλές πυκνότητες (Favaloro, 1999 in Favaloro et al., 2002). 

Έχουν αναφερθεί πληγές κάτω από το ραχιαίο πτερύγιο σε άτομα του ίδιου είδους 

που συχνά προκαλούσαν το θάνατο (Favaloro et al., 2002). Μελέτες με τα είδη 

Oncorhynchus mykiss και Salvelinus alpinus  έχουν δείξει ότι το χρόνιο στρες, που 

χαρακτηρίζει τα υποδεέστερα άτομα, σχετίζεται περισσότερο με την απειλή που 

επιβάλλεται από την παρουσία των κυρίαρχων ατόμων, παρά με πραγματικές 

επιθετικές αναμετρήσεις (Winberg & Nilsson, 1993; Winberg & Lepage, 1998; Øverli 

et al., 1999 in Chandroo et al., 2004). Επίσης, έχει βρεθεί ότι τα επικρατέστερα και 

πιο επιθετικά άτομα είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλότερο βασικό μεταβολισμό από 

τα υποδεέστερα και λιγότερο επιθετικά (Metcalfe et al., 1995; Cutts et al., 1998, 

1999; Lahti et al., 2001 in Vøllestad & Quinn, 2003), καθώς και υψηλότερα επίπεδα 

αυξητικής ορμόνης, η οποία διεγείρει την όρεξη και αυξάνει την τροφοληψία 

(Jönsson et al., 1998 in Vøllestad & Quinn, 2003). Σύμφωνα με τους Vøllestad & 

Quinn (2003) οι δύο αυτοί παράγοντες είναι ωφέλιμοι για τα επικρατέστερα άτομα 

μόνο, όταν, υπάρχει η δυνατότητα να ανταγωνιστούν για το μονοπώλιο της τροφής, 

ώστε να έχουν μεγαλύτερη πρόσληψη τροφής και γρηγορότερη αύξηση από τα 

υποδεέστερα άτομα. 
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Τα άτομα σε σταθερές σχέσεις ιεραρχίας μπορούν να ταξινομηθούν ως 

κυρίαρχα, υποδεέστερα και ενδιάμεσα σε θέση (τάξη) (Chandroo et al., 2004). Στην 

αρχή του πειράματος υπήρχε ένα κυρίαρχο άτομο κοντά στο μοχλό της ταΐστρας σε 

όλες τις επαναλήψεις των ομάδων με 200, 100 και 50 άτομα/δεξαμενή. Στις 2 ½ 

εβδομάδες του πειράματος στην ομάδα 200 τα κυρίαρχα άτομα έγιναν δύο, με την 

προσθήκη ενός ακόμη ατόμου στη διεκδίκηση του μοχλού, οπότε υπήρχε το κυρίαρχο 

άτομο 1ης τάξης που βρισκόταν κοντά στο μοχλό και το κυρίαρχο 2ης τάξης που 

βρισκόταν απέναντι από το μοχλό (κοντά στο φίλτρο της δεξαμενής). Μία 

διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στη μία επανάληψη για την ομάδα 200 είναι ότι 

για κάποια διαστήματα υπήρχαν περισσότερα από δύο άτομα (το πολύ τέσσερα) που 

διεκδικούσαν το μοχλό. Στην πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) σε μικρές δεξαμενές 

μέχρι 30 άτομα μία μικρή ομάδα ψαριών κυριαρχεί στην κινητοποίηση του μοχλού 

(Alanärä, 1996), ενώ και στο σαργό (D. sargus) αναπτύσσεται ενδοειδική επιθετική 

συμπεριφορά και σχέσεις ιεραρχίας (Papoutsoglou et al., 2006). Η ιριδίζουσα 

πέστροφα αναπτύσσει σχέσεις ιεραρχίας που μόλις δημιουργηθούν είναι συνήθως 

σταθερές (Noakes & Leatherland, 1977; Abbott et al., 1985 in Ellis et al., 2002), αν 

και μπορεί να υπάρχουν αλλαγές με επίμονη επιθετική συμπεριφορά (Yamagishi, 

1962 in Ellis et al., 2002).  

 Επίσης στην ομάδα των 200 ατόμων/δεξαμενή, παρατηρήθηκαν και μικρές 

περίοδοι, όπου κατά την απελευθέρωση τροφής, τα υπόλοιπα άτομα «εισέβαλλαν»  

στην περιοχή του μοχλού για να φάνε, η κινητικότητα εκεί αυξανόταν, αλλά τελικά 

παραγκωνίζονταν στην προηγούμενη θέση τους από τα κυρίαρχα άτομα. Το γεγονός 

αυτό, πιθανότατα, συνηγορεί με προηγούμενη υπόθεση σύμφωνα με την οποία, στην 

ομάδα 200 αρχίζει να μειώνεται η ένταση της ιεραρχίας σε σχέση με την ομάδα 100, 

δηλαδή τα κυρίαρχα άτομα δυσκολεύονται να προστατεύσουν την περιοχή του 

μοχλού λόγω του μεγάλου αριθμού ανταγωνιστών. Στο είδος Trichogaster 

trichopterus η επιθετική συμπεριφορά των ατόμων κοντά σε συγκεντρωμένη πηγή 

τροφής μειώνεται όσο αυξάνεται η ιχθυοφόρτιση, επειδή οι πιθανοί ανταγωνιστές 

αυξάνονται και το κόστος της επιθετικότητας είναι μεγαλύτερο (Syarifuddin & 

Kramer, 1996). Στην πέστροφα (Oncorhynchus mykiss) αρκετοί παράγοντες 

επηρεάζουν την ένταση των σχέσεων κυριαρχίας στο φυσικό περιβάλλον, για 

παράδειγμα η παροχή τροφής, η πυκνότητα πληθυσμού, η ταχύτητα νερού, τα 

καταφύγια, η φυσική δομή του πυθμένα, η παρουσία θηρευτών, ο δια- και 

ενδοειδικός ανταγωνισμός. Κάτω από συνθήκες υδατοκαλλιεργειών, όμως, 
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πρωταρχικής σημασίας θεωρούνται η παροχή τροφής και η πληθυσμιακή πυκνότητα. 

Οι McCarthy et al. (1992 in Alanärä, 1996), κατέληξαν στο ότι όσο αυξάνεται η 

διαθεσιμότητα τροφής, τόσο η ιεραρχία, όσον αφορά τη διατροφή, γίνεται λιγότερο 

ευδιάκριτη. Αντίθετα, οι Brannas & Alanärä (1994 in Alanärä, 1996) βρήκαν ότι 

ανεξάρτητα με το μέγεθος της αμοιβής, ένα ή δύο άτομα είναι υπεύθυνα για τις 

περισσότερες ενεργοποιήσεις της ταΐστρας. 

Συνεπώς, η ικανότητα αυτοχειρισμού των ταϊστρών στο μυτάκι επηρεάζεται 

πολύ από την ανάπτυξη σχέσεων κυριαρχίας, οι οποίες δημιουργούνται πιο γρήγορα 

όσο αυξάνεται η ιχθυοφόρτιση. Στις μεγαλύτερες ιχθυοφορτίσεις αντιστοιχούν 

πραγματικές και πιο σταθερές ιεραρχίες σε σχέση με τις μικρότερες, όπου εμφανίζονται 

επαναλαμβανόμενες «μάχες». 
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4.2. Συζήτηση 2ου πειράματος 

  

Στο 2ο πείραμα μελετάται η μάθηση σχετικά με τη χρήση ταϊστρών 

αυτοχειρισμού, η συμπεριφορά και η ανάπτυξη του P. puntazzo στις τρεις πυκνότητες 

εκτροφής των 5, 25 και 50 ατόμων σε δεξαμενές 50 l χωρίς καθρέπτη και στις τρεις 

πυκνότητες εκτροφής των 5*, 25* και 50* ατόμων σε δεξαμενές 50 l με καθρέπτη3, 

δηλαδή, μελετάται η επίδραση της πραγματικής και εικονικής πυκνότητας 

εκτροφής στη μάθηση, τη συμπεριφορά και την ανάπτυξη.  

  

4.2.1. Επίδραση της πραγματικής και εικονικής πυκνότητας εκτροφής στην 

ανάπτυξη και τις άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

  

Οι ομάδες που εξετάστηκαν (5, 25, 50, 5*, 25* και 50*) δε διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά ως προς το τελικό μέσο βάρος (αν και οι ομάδες 50 και 50* 

παρουσιάζουν τις μικρότερες τιμές) και τον ολικό ειδικό ρυθμό αύξησης. Όμως, το 

αρχικό βάρος ξεκινά να αυξάνεται στατιστικά σημαντικά πιο γρήγορα στις ομάδες με 

καθρέπτη (από την 4η εβδομάδα) σε σχέση με τις ομάδες χωρίς καθρέπτη (7η 

εβδομάδα). Επίσης, ενώ οι ομάδες 5 και 5* παρουσιάζουν παρόμοια μεταβολή του 

βάρους στο χρόνο, οι ομάδες 25 και 50 έχουν μικρότερο μέσο βάρος σε κάθε 

δειγματοληψία σε σχέση με τις ομάδες 25* και 50* αντίστοιχα, χωρίς, όμως, αυτό να 

είναι στατιστικά σημαντικό. Συνεπώς, η πραγματική πυκνότητα εκτροφής δε 

συσχετίζεται με την αύξηση για το μυτάκι στο συγκεκριμένο πείραμα, γεγονός που 

έχει παρατηρηθεί για το σολομό του Ατλαντικού (Salmo salar) (Kjartansson et al., 

1988 in Lefrançois et al., 2001) και την ιριδίζουσα πέστροφα (Kebus et al., 1992 in 

Mazur et al., 1993). Όμως, υπάρχει η τάση η εικονική πυκνότητα, δηλαδή η παρουσία 

καθρέπτη, να παίζει θετικό ρόλο στην αύξηση των ατόμων, ειδικότερα στις 

ιχθυοφορτίσεις 25* και 50*. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πείραμα 

της Stewart (1974), όπου χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις 

ατόμων του είδους Trichogaster trichopterus (blue gourami) (20 και 60 ατόμων ανά 

ενυδρείο) σε ενυδρεία με και χωρίς καθρέπτες. Στο είδος αυτό η αύξηση ήταν 

μεγαλύτερη στα ενυδρεία χωρίς καθρέπτη σε κάθε ιχθυοφόρτιση και σύμφωνα με τη 

                                                 
3 Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει την ύπαρξη καθρέπτη στις δεξαμενές. 
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Stewart (1974) η εικονική πυκνότητα, λόγω των αυξημένων οπτικών επαφών μεταξύ 

των ατόμων, επιβράδυνε την ανάπτυξη.   

Οι τελικοί συντελεστές ποικιλομορφίας για το βάρος, το μήκος και το 

συντελεστή ευρωστίας δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ομάδων. 

Όμως, στον τελικό συντελεστή ευρωστίας επιδρούν και οι δύο παράγοντες, η 

απουσία/παρουσία καθρέπτη και η ιχθυοφόρτιση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι 

ομάδες με καθρέπτη (5*, 25*, 50*) να εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο 

συντελεστή ευρωστίας από τις ομάδες χωρίς καθρέπτη (5, 25, 50), αλλά και οι ομάδες 

με ιχθυοφόρτιση 5 και 5* να έχουν μικρότερο (στατιστικά σημαντικά) συντελεστή σε 

σχέση με τις ομάδες με ιχθυοφόρτιση 25, 50, 25* και 50*. Το γεγονός αυτό ενισχύει 

περισσότερο την ένδειξη ότι η εικονική πυκνότητα ευνοεί την καλή κατάσταση 

(ευρωστία) των ατόμων, κυρίως, για τις ομάδες 25* και 50*. Για την ιριδίζουσα 

πέστροφα (Salmo gairdneri) οι περισσότερες μελέτες έχουν δείξει μείωση του 

συντελεστή ευρωστίας με αύξηση της ιχθυοφόρτισης (Ellis et al., 2002).   

Οι τιμές της ολικής μετατρεψιμότητας της τροφής και του ολικού ημερήσιου 

ρυθμού κατανάλωσης της τροφής για το μυτάκι δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 

μεταξύ των ομάδων, ενώ και στη διάρκεια του χρόνου οι δύο αυτές παράμετροι 

παραμένουν σχετικά σταθερές. Όμως, σε νεαρά άτομα του είδους Salvelinus alpinus 

παρατηρήθηκε μεγαλύτερη κατανάλωση τροφής και αύξηση στη μεγαλύτερη 

ιχθυοφόρτιση (Jorgensen et al., 1993 in Jobling, 1995), καθώς και σε άτομα του D. 

labrax καλύτερη μετατρεψιμότητα τροφής και αύξηση στη μεγαλύτερη ιχθυοφόρτιση 

(Papoutsoglou et al., 1998). Αντίθετα, άτομα του είδους Oncorhynchus tshawytscha 

(Mazur et al., 1993) και του Salmo gairdneri (Papoutsoglou et al., 1987) εμφάνισαν 

λιγότερο καλύτερη μετατρεψιμότητα τροφής και μειωμένη αύξηση στη μεγαλύτερη 

ιχθυοφόρτιση. Ειδικά για την ιριδίζουσα πέστροφα (Sαlmo gairdneri) στις 

περισσότερες μελέτες έχει αναφερθεί αύξηση του δείκτη μετατρεψιμότητας της 

τροφής (λιγότερο καλύτερη μετατρεψιμότητα) με αύξηση της ιχθυοφόρτισης (Ellis et 

al., 2002). 

Η θνησιμότητα οφείλεται κυρίως στην επιθετικότητα των ατόμων, η οποία, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εκδηλώθηκε με δύο τρόπους: με δάγκωμα του ουραίου 

και των θωρακικών πτερυγίων, καθώς και με απότομες κινήσεις κατά τη διάρκεια 

«μαχών» μεταξύ των ατόμων που είχαν ως αποτέλεσμα το πήδημα έξω από τη 

δεξαμενή. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των πληγωμένων ατόμων παρουσίασε επιπλέον 

και σημάδια κανιβαλισμού ή νεκροφαγίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 
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μεγαλύτερο ποσοστό νεκρών ατόμων λόγω επιθετικότητας που οδήγησε σε δάγκωμα 

(73%), αλλά και σε πήδημα εκτός δεξαμενής (84%) εμφανίζεται στις ομάδες χωρίς 

καθρέπτη σε σχέση με τις ομάδες παρουσία καθρέπτη. 

Όλες οι ομάδες με καθρέπτη έχουν στατιστικά σημαντικά μικρότερη 

θνησιμότητα λόγω επιθετικότητας που οδήγησε σε δάγκωμα σε σχέση με τις ομάδες 

χωρίς καθρέπτη. Επίσης, οι ομάδες με τη μικρότερη ιχθυοφόρτιση (5, 5*) έχουν 

μεγαλύτερη (στατιστικά σημαντικά) ολική θνησιμότητα από τις ομάδες με τη 

μεγαλύτερη ιχθυοφόρτιση (50, 50*). Αναλυτικότερα, η ομάδα 50* εμφανίζει τη 

μικρότερη ολική θνησιμότητα με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την 

ομάδα 50, καθώς και τη μικρότερη θνησιμότητα λόγω επιθετικότητας που οδήγησε 

σε δάγκωμα. Όμως, η ομάδα 5* παρουσιάζει μεγαλύτερη, στατιστικά σημαντική, 

ολική θνησιμότητα από τις ομάδες 25* και 50*, αλλά και στατιστικά σημαντικά 

μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω επιθετικότητας που οδήγησε σε πήδημα εκτός 

δεξαμενής σε σχέση με τις ομάδες 5, 25* και 50*. 

Επομένως, ο παράγοντας της απουσίας/παρουσίας καθρέπτη επηρεάζει τη 

θνησιμότητα και συγκεκριμένα η εικονική πυκνότητα προκαλεί μείωση στη 

θνησιμότητα. Φαίνεται, επίσης, ότι στη μικρότερη ιχθυοφόρτιση παρατηρείται η 

μεγαλύτερη θνησιμότητα, αποτέλεσμα, όμως, το οποίο υπερτιμάται λόγω του μικρού 

αριθμού ατόμων. Δηλαδή, ο παράγοντας της ιχθυοφόρτισης επηρεάζει ουσιαστικά τη 

θνησιμότητα, μόνο στην περίπτωση των ομάδων με καθρέπτη, μειώνοντας τη 

θνησιμότητα στις ομάδες 25* και 50* σε σχέση με την ομάδα 5* που αντιστοιχεί στη 

μικρότερη ιχθυοφόρτιση. Άρα, προκύπτει ότι η παρουσία του καθρέπτη ή εικονική 

πυκνότητα δεν επιδρά τόσο θετικά στην ομάδα 5* όσο στις ομάδες 25* και 50*. 

Αντίθετα, στο είδος Trichogaster trichopterus η εικονική πυκνότητα προκάλεσε 

αύξηση στη θνησιμότητα στη μεγαλύτερη ιχθυοφόρτιση και μείωση στη μικρότερη 

(Stewart, 1974), αν και αναφέρεται στο πείραμα αυτό ότι οι επιδράσεις της εικονικής 

πυκνότητας και της ιχθυοφόρτισης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Επίσης, στα είδη 

Betta splendens και Gymnocephalus cernuus η επιθετική συμπεριφορά ήταν 

μεγαλύτερη στις μικρότερες πυκνότητες (Haller 1992, 1994 in Savino & Kostich, 

2000; Savino & Kostich, 2000) και άτομα του είδους Salmo gairdneri εμφάνισαν τη 

μεγαλύτερη θνησιμότητα στη μικρότερη ιχθυοφόρτιση (Papoutsoglou et al., 1987), 

ενώ στο Pagrus pagrus (φαγκρί) η ιχθυοφόρτιση δε φάνηκε να επηρεάζει τη 

θνησιμότητα (Μαραγκουδάκη, 2001). 
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Συνεπώς, η ιχθυοφόρτιση δε φαίνεται να συσχετίζεται με την ανάπτυξη, αν και η 

μικρότερη ιχθυοφόρτιση των 5 ατόμων/δεξαμενή δεν προσφέρεται για εκτροφή, ενώ η 

εικονική πυκνότητα φαίνεται ότι ευνοεί την ανάπτυξη, την καλή κατάσταση των ατόμων 

και γενικότερα την εκτροφή του είδους στις μεγαλύτερες ιχθυοφορτίσεις των 25 και 50 

ατόμων/δεξαμενή.  

  

4.2.2. Επίδραση της πραγματικής και εικονικής πυκνότητας εκτροφής στη 

μάθηση σχετικά με τη χρήση ταϊστρών αυτοχειρισμού 

    

Όλες οι ομάδες μαθαίνουν να χειρίζονται την ταΐστρα από την 1η μέρα 

τοποθέτησής της και συγκεκριμένα οι ομάδες χωρίς καθρέπτη με 50, 25 και 5 

άτομα/δεξαμενή μαθαίνουν σε διάστημα από 10 λεπτά έως 1 ώρα, ενώ οι ομάδες με 

καθρέπτη με 50*, 25* και 5* άτομα/δεξαμενή σε διάστημα από 1 έως 3 ώρες. 

Συνεπώς, ο χρόνος στον οποίο πραγματοποιείται η πρώτη ενεργοποίηση του 

μοχλού της ταΐστρας από τα ψάρια είναι μεγαλύτερος στις ομάδες με καθρέπτη σε 

σχέση με τις ομάδες χωρίς καθρέπτη, δηλαδή στην ίδια ιχθυοφόρτιση μαθαίνει τη 

χρήση της ταΐστρας γρηγορότερα η ομάδα χωρίς καθρέπτη. Η μικρή αυτή 

χρονοκαθυστέρηση στις ομάδες με καθρέπτη οφείλεται στον παράγοντα της 

εικονικής πυκνότητας, δηλαδή στον καθρέπτη, εξαιτίας του οποίου τα ψάρια 

ασχολούνται με τα είδωλά τους και αργούν λίγο να συνδέσουν την ενεργοποίηση του 

μοχλού με την απελευθέρωση τροφής. Πρέπει να σημειωθεί ότι αρχικά στην ομάδα 

50* οι τυχαίες ενεργοποιήσεις στο μοχλό διαρκούν περισσότερο σε σχέση με τις 

ομάδες 25* και 5*, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού ατόμων, και πραγματοποιούνται 

με την ουρά, καθώς τα ψάρια ασχολούνται με τα είδωλά τους. Οι πέστροφες 

(Oncorhynchus mykiss) αν και αρχικά επιτίθενται δυναμικά στο μοχλό των ταϊστρών 

νομίζοντας πως πρόκειται για τροφή, στη συνέχεια, αποκτούν εμπειρία και 

συσχετίζουν την ενεργοποίηση της ταΐστρας με την απελευθέρωση τροφής, οπότε 

αντιδρούν πιο ήπια (Adron et al., 1973 in Alanärä, 1996). Στο μυτάκι, τα άτομα σε 

όλες τις ομάδες, αφού συσχετίσουν την ενεργοποίηση του μοχλού με την 

απελευθέρωση τροφής, τον χτυπούν με το ρύγχος στην αρχή απαλά και στη συνέχεια 

με μεγαλύτερη δύναμη μέχρι να απελευθερωθεί τροφή, οπότε μαθαίνουν να 

υπολογίζουν πόση δύναμη απαιτείται για την ενεργοποίησή του.  
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 Εξετάζοντας ανεξάρτητα τις ομάδες με καθρέπτη από τις ομάδες χωρίς 

καθρέπτη, ο χρόνος εμφάνισης της πρώτης ενεργοποίησης του μοχλού μειώνεται όσο 

αυξάνεται η ιχθυοφόρτιση, δηλαδή τα άτομα σε μεγαλύτερες ομάδες μαθαίνουν 

γρηγορότερα. Ανάλογη παρατήρηση έχει γίνει και στο φαγκρί (Pagrus pagrus), όπου 

η μάθηση είναι γρηγορότερη σε ομάδες ψαριών (2-3 μέρες) παρά σε μεμονωμένα 

άτομα (Μαραγκουδάκη, 2001). Στο λαβράκι (D. labrax) όσο μεγαλύτερος είναι ο 

πληθυσμός, τόσο πιο γρήγορα μαθαίνουν τα ψάρια να χειρίζονται την ταΐστρα (Rubio 

et al., 2004). Απ’ την άλλη μεριά, έχει παρατηρηθεί ότι οι μικρές ομάδες (8-30 

ατόμων) πέστροφας (Oncorhynchus mykiss)  μαθαίνουν να χειρίζονται σωστά το 

σύστημα με τις ταΐστρες σε 2-11 μέρες (Adron et al., 1973; Landless, 1976; Boujard 

& Leatherland, 1992a in Alanärä, 1996), ενώ οι μεγαλύτερες ομάδες χρειάζονται 25 

μέρες για να σταθεροποιήσουν το πρόγραμμα τροφοληψίας τους (Alanärä, 1994 in 

Alanärä, 1996). 

Επομένως, ο χρόνος μάθησης της ταΐστρας αυτοχειρισμού μειώνεται όσο 

αυξάνεται η πραγματική πυκνότητα, ενώ η εικονική πυκνότητα προκαλεί μία μικρή, 

αλλά ασήμαντη  καθυστέρηση στην έναρξη των ενεργοποιήσεων της ταΐστρας. 

 

4.2.3. Επίδραση της πραγματικής και εικονικής πυκνότητας εκτροφής στη 

συμπεριφορά   

4.2.3.1. Δημιουργία κοινωνικής ιεραρχίας 

 

Τα ψάρια σε όλες τις ομάδες, αφού συσχετίσουν την ενεργοποίηση του 

μοχλού της ταΐστρας αυτοχειρισμού με την απελευθέρωση τροφής, εκδηλώνουν 

επιθετικότητα και αρχίζει ένα είδος αναμέτρησης, «μάχης» μεταξύ τους, με σκοπό τη 

διεκδίκηση του μονοπωλίου του μοχλού. Η επιθετικότητα μπορεί να αυξήσει την 

ικανότητα του νικητή να συλλέξει τροφή (Grossman, 1980; Bryant & Grant, 1995 in 

Savino & Kostich, 2000), αλλά έχει ενεργειακό κόστος (Haller & Wittenberger, 1988; 

Haller, 1994 in Savino & Kostich, 2000), και όταν δεν είναι απαραίτητη είναι δυνατό 

να επηρεάσει αρνητικά την επιβίωση (Mesa, 1991 in Savino & Kostich, 2000). 

Αντίθετα, η επιθετικότητα έχει πλεονεκτήματα, όταν η τροφή είναι περιορισμένη ή 

αβέβαιη (Bryant & Grant, 1995; Ryer & Olla, 1996 in Savino & Kostich, 2000), και 

γενικά αυξάνεται, όταν η τροφή εντοπίζεται τοπικά (Grant, 1993 in Savino & 
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Kostich, 2000), όπως στην περίπτωση που υπάρχει μόνο μία ταΐστρα αυτοχειρισμού 

για τη διατροφή μίας ομάδας ψαριών. 

Στο συγκεκριμένο πείραμα για το μυτάκι, η επιθετικότητα είναι μεγαλύτερη 

και εντονότερη και οι μάχες των ατόμων περισσότερες και πιο ευδιάκριτες στην 

περίπτωση των ομάδων χωρίς καθρέπτη σε σχέση με τις ομάδες με καθρέπτη, γεγονός 

το οποίο αποδεικνύεται και από τις τιμές της θνησιμότητας (παρακάτω). Τα επίπεδα 

επιθετικότητας μπορούν να προσδιοριστούν από το ποσοστό των πληγωμένων 

ατόμων και τον αριθμό των πληγών στην επιδερμίδα (Martins et al., 2006), ενώ στο 

αφρικανικό γατόψαρο υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των επιθέσεων (από 

άμεση παρατήρηση) με τον αριθμό των πληγών στην επιδερμίδα (Almazán-Rueda, 

2004b in Martins et al., 2006). Στην παρούσα μελέτη η επιθετικότητα των ατόμων 

εκδηλώθηκε με δύο τρόπους: με δάγκωμα του ουραίου και των θωρακικών 

πτερυγίων, καθώς και με απότομες κινήσεις κατά τη διάρκεια «μαχών» μεταξύ των 

ατόμων που είχαν ως αποτέλεσμα το πήδημα έξω από τη δεξαμενή. Υπήρχαν δύο 

κατηγορίες νεκρών πληγωμένων (από δάγκωμα) ατόμων: αυτά που ήταν πληγωμένα 

μόνο στα θωρακικά πτερύγια και αυτά που ήταν πληγωμένα στα θωρακικά, αλλά και 

στο ουραίο πτερύγιο. Το μεγαλύτερο, όμως, ποσοστό ατόμων σε όλες τις ομάδες 

παρουσίασε συμπτώματα επιθετικότητας στο ουραίο και στα θωρακικά πτερύγια. Στο 

φαγκρί (Pagrus pagrus) έχουν αναφερθεί επιθέσεις στα πτερύγια των «αδύνατων» 

ατόμων του πληθυσμού (Μαραγκουδάκη, 2001) και στο είδος Gymnocephalus 

cernuus η επιθετική συμπεριφορά περιλαμβάνει δαγκώματα, κυνηγητά και ισχυρά 

σπρωξίματα που καταλήγουν σε φυγή ή κίνηση του ατόμου-δέκτη (Savino & Kostich, 

2000). 

Ένα πολύ μικρό ποσοστό των πληγωμένων ατόμων παρουσίασε επιπλέον και 

σημάδια κανιβαλισμού ή νεκροφαγίας, κάτι που δεν είναι δυνατό να ξεκαθαριστεί. Ο 

κανιβαλισμός ή η νεκροφαγία στις ελάχιστες περιπτώσεις που παρατηρήθηκε, 

πραγματοποιούταν στην κοιλιακή περιοχή (σπλάχνα) κυρίως, αλλά και σε πλευρικές 

και ραχιαίες περιοχές του σώματος των ατόμων. Ο κανιβαλισμός διαφέρει σημαντικά 

από την επιθετική συμπεριφορά, διότι αναφέρεται στη συμπερίληψη ατόμων του 

ίδιου είδους στη διατροφή, ενώ η επιθετικότητα σχετίζεται με την υπεράσπιση ενός 

πόρου (Ellis et al., 2002). 

Μόνο στις ομάδες 25 και 50 αναπτύχθηκαν πραγματικές σχέσεις ιεραρχίας με 

ένα άτομο να μονοπωλεί το μοχλό. Ειδικότερα, σ’ αυτές τις δύο ομάδες το κυρίαρχο 

άτομο, που είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος σε σχέση με την πλειοψηφία, έχει ως βασική 
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θέση παρατήρησης μία συγκεκριμένη περιοχή (κάτω από το φίλτρο του σωλήνα που 

οδηγεί στην αποχέτευση) απέναντι από την ταΐστρα, αλλά κινείται στο μεγαλύτερο 

μέρος της δεξαμενής, διώχνοντας όσα άτομα (υποτελή) πλησιάζουν κοντά στο μοχλό. 

Το μέγεθος του κυρίαρχου ατόμου δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια, 

παρά μόνο με παρατήρηση, οπότε η εκτίμηση είναι υποκειμενική. Σε πολλά είδη 

ψαριών η επιθετικότητα ξεκινά από την εγγενή κατάσταση της πείνας, την παρουσία 

τροφικού ερεθίσματος ή μικρότερων ατόμων (Magnuson, 1962; Dou et al., 2000; 

Liao & Chang, 2002 in Dou et al., 2004). Σε κάποιες περιπτώσεις η δυνητική 

μαχητική ικανότητα καθορίζεται από το σχετικό μέγεθος ενός ψαριού σε σχέση με 

τους αντιπάλους του, ενώ σε άλλες η αγριότητα, η δύναμη και η ευκινησία παρά το 

μέγεθος καθορίζουν τη διατροφική συμπεριφορά και την ανάπτυξη ενός ατόμου, 

οπότε το μεγάλο μέγεθος των επικρατέστερων ατόμων είναι συνέπεια, παρά αιτία  της 

κοινωνικής ιεραρχίας (Baardvik & Jobling, 1990; Huntingford et al., 1990; 

Stefánsson et al., 2000; Sloman & Armstrong, 2002 in Dou et al., 2004). 

Αντίθετα, στις ομάδες με τη μικρότερη ιχθυοφόρτιση (5 και 5*) 

παρατηρήθηκαν μόνο μάχες και προσπάθεια διεκδίκησης του μοχλού από κάποια 

άτομα, ενώ στις ομάδες 25* και 50* αυτό πραγματοποιήθηκε κυρίως αρχικά και με 

πολύ μικρότερη ένταση. Ειδικά στην ομάδα 50* παρατηρείται ελάχιστη 

επιθετικότητα, ενώ πολλά ψάρια χτυπούν το μοχλό και τρώνε χωρίς το κυνηγητό που 

χαρακτηρίζει την ομάδα 50. Αντίθετα με την ομάδα 50, όπου τα άτομα κινούνται 

γρήγορα και με περισσότερους ελιγμούς (μανούβρες) και περιστροφές (λόγω 

κυνηγητού), όλα τα άτομα στην ομάδα 50* κινούνται με ήρεμο τρόπο στη δεξαμενή. 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι ο παράγοντας της εικονικής πυκνότητας, δηλαδή η 

παρουσία του καθρέπτη, επηρέασε τη συμπεριφορά των ατόμων με θετικό τρόπο, 

μειώνοντας την επιθετικότητα.  
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4.2.3.2. Αλληλεπίδραση του P. puntazzo με το είδωλό του σε καθρέπτη 

 

Στις ομάδες με καθρέπτη, μόλις τα ψάρια τοποθετηθούν στις δεξαμενές, 

αμέσως προσελκύονται από το είδωλό τους, το επεξεργάζονται και αλληλεπιδρούν με 

αυτό. Τοποθετούν το ρύγχος τους στον καθρέπτη με τους δύο παρακάτω τρόπους: 

- απότομα μετακινούμενα αμέσως σε κάποιο άλλο σημείο του καθρέπτη ή 

- πιο ήρεμα και αργά παρατηρώντας το είδωλο ή/και δίνοντας μερικά 

συνεχόμενα ήπια (μικρής έντασης) χτυπήματα σε αυτό.   

 Οι Vøllestad & Quinn (2003) σε τεστ με καθρέπτη που εφάρμοσαν στο σολομό 

(Oncorhynchus kisutch) παρατήρησαν δύο ξεχωριστές συμπεριφορές: 

α) Κολύμβηση εναντίον του καθρέπτη (swim against mirror), που μερικές φορές 

περιελάμβανε βίαιο κούνημα του κεφαλιού και των σιαγόνων και β) μία πλευρική 

προσέγγιση του ειδώλου (lateral display) με παράλληλη τοποθέτηση ως προς τον 

καθρέπτη με τα ραχιαία και εδρικά πτερύγια ανορθωμένα και ανοιχτό το στόμα. Στο 

μυτάκι παρατηρήθηκε προσέγγιση του ειδώλου με σχεδόν κάθετη τοποθέτηση του 

σώματος ενάντια στον καθρέπτη και πιο σπάνια παράλληλη με τον καθρέπτη. 

Η διευθέτηση των ατόμων στο χώρο είναι διαφορετική στις ομάδες με 

καθρέπτη και στις ομάδες χωρίς καθρέπτη. Όπου υπάρχει καθρέπτης, ο 

προσανατολισμός των ατόμων είναι στην πλειοψηφία πλάγιος προς κάθετος, ενώ 

όπου δεν υπάρχει καθρέπτης είναι παράλληλος προς τα τοιχώματα της δεξαμενής. 

Συγκεκριμένα, τις δύο πρώτες μέρες του πειράματος, όπου πραγματοποιείται 

διερεύνηση του ειδώλου από τα άτομα, η γωνία που σχηματίζεται από τον άξονα του 

ψαριού (από το κεφάλι προς την ουρά) και το επίπεδο του καθρέπτη, είναι 60 μοίρες 

περίπου. Με αυτή την τοποθέτηση του σώματος το είδωλο αντιμετωπίζεται καλύτερα 

σε μία επίθεση. Από την εξέλιξη (μείωση) της γωνίας στο χρόνο φαίνεται ότι τα 

άτομα αντιμετωπίζουν με μικρότερη επιφύλαξη το είδωλό τους όσο περνά ο χρόνος, 

πιθανότατα, επειδή δε λαμβάνουν επιθετική συμπεριφορά από αυτό, και την 

τελευταία εβδομάδα, όπου η γωνία είναι στατιστικά σημαντικά μικρότερη σε σχέση 

με τις πρώτες μέρες, αποκτούν περισσότερη εμπιστοσύνη. Επίσης, τις τελευταίες 

εβδομάδες του πειράματος τα άτομα της ομάδας 50* κινούνται πιο ήρεμα και πιο 

ομοιόμορφα στο χώρο της δεξαμενής σε σχέση με την ομάδα 25*, όπου συνεχίζουν 

να μετακινούνται από καθρέπτη σε καθρέπτη αλληλεπιδρώντας με το είδωλό τους.  
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Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι τα άτομα της ομάδας 50* αποκτούν 

τελικά εμπιστοσύνη ως προς τα είδωλά τους, δεν τους επιτίθενται και επιτυγχάνεται 

προσαρμογή ως προς τους καθρέπτες. Επιπλέον, ίσως, δημιουργείται μία σύγχυση 

από τα είδωλα, λόγω του αριθμού των ατόμων, που δίνει την εντύπωση μιας πιο 

συμπαγούς μορφής της ομάδας, γι’ αυτό και παρατηρείται διαφορά στην κίνηση σε 

σχέση με την ομάδα 25*.  

 Σε ορισμένες μελέτες στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί καθρέπτες (MIS 

tests), η συσχέτιση μεταξύ της επιθετικότητας των ψαριών σε πιο φυσικές 

καταστάσεις και αυτής που προέρχεται από την αλληλεπίδραση με τον καθρέπτη δεν 

είναι θετική (Petersson & Järvib, 2000), εφόσον μπορεί το είδωλό τους να μην 

αποτελεί τόσο ισχυρό ερέθισμα, ώστε να εκφράζονται όλες οι πιθανές συμπεριφορές 

(Meliska et al., 1980; Vøllestad & Quinn, 2003). Για παράδειγμα, ο σολομός 

(Oncorhynchus kisut) σε τεστ με καθρέπτη εμφάνισε χαμηλό επίπεδο επιθετικότητας, 

ενώ τα περισσότερα άτομα που εξετάστηκαν δεν έδειξαν επιθετικότητα (Vøllestad & 

Quinn, 2003). Επίσης, είναι πιθανό να υπάρχει διαφορά στην ικανότητα ενός είδους 

να αναγνωρίζει έναν αληθινό αντίπαλο από έναν ψεύτικο, όπως είναι το είδωλο, 

ανάλογα με την ηλικία (Bohlin et al., 2002 in Vøllestad & Quinn, 2003). Στην 

παρούσα εργασία για το μυτάκι δεν ήταν δυνατή η ανάλυση για κάθε άτομο 

ξεχωριστά, σχετικά με τον τρόπο που αντιμετώπισε το είδωλό του στη διάρκεια του 

χρόνου, αλλά στο σύνολο των ατόμων, η εικονική πυκνότητα λειτούργησε θετικά, 

μειώνοντας την εγγενή επιθετικότητα του είδους αυτού.  

Επομένως, σε όλες τις ομάδες υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση των ατόμων με το 

είδωλό τους, η οποία έχει την τάση να μειώνεται στο χρόνο, ενώ ειδικότερα στην ομάδα 

50* φαίνεται ότι επιτυγχάνεται προσαρμογή στον καθρέπτη.  

 

4.2.3.3. Κατανομή των ατόμων στο χώρο (σε σχέση με το κέντρο της δεξαμενής 

και με την ταΐστρα αυτοχειρισμού) 

 

Οι δύο παράγοντες απουσία/παρουσία καθρέπτη και ιχθυοφόρτιση, καθώς και 

η αλληλεπίδρασή τους, επιδρούν στη συνολική κατανομή των ατόμων σε σχέση με το 

κέντρο της δεξαμενής με αποτέλεσμα τα άτομα στις ομάδες με καθρέπτη να 

συγκεντρώνονται μακριά από το κέντρο, κοντά στα τοιχώματα με τους καθρέπτες. Αν 

και σε όλες τις ομάδες η περιοχή μακριά από το κέντρο (C3) έχει το μεγαλύτερο 
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ποσοστό ατόμων (εκτός της ομάδας 5, όπου η περιοχή C3 έχει παρόμοιο ποσοστό με 

τη C1) μόνο στις ομάδες με καθρέπτη η περιοχή αυτή διαφέρει στατιστικά και με τις 

άλλες δύο, οι οποίες μεταξύ τους δε διαφέρουν. Δηλαδή, η περιοχή C3 

διαφοροποιείται τελείως στο χώρο της δεξαμενής, εφόσον τα άτομα δείχνουν μία 

ξεκάθαρη προτίμηση να βρίσκονται σε αυτή (όπου υπάρχει καθρέπτης). Προς το 

τέλος του πειράματος στις ομάδες 25* και 50* πραγματοποιείται μία μικρή αύξηση, 

στατιστικά σημαντική μόνο για την ομάδα 50*, στο ποσοστό των ατόμων στις 

περιοχές C1 και C2 (με αντίστοιχη μείωση στη C3). 

Σχετικά με την κατανομή των ατόμων σε σχέση με την ταΐστρα αυτοχειρισμού 

ο παράγοντας απουσία/παρουσία του καθρέπτη δεν επιδρά στην περιοχή SF1, ενώ 

στην πλειοψηφία του χρόνου επιδρά στην περιοχή SF2, οπότε στις ομάδες χωρίς 

καθρέπτη υπάρχουν περισσότερα άτομα εκεί σε σχέση με τις ομάδες με καθρέπτη, 

ενώ στην περιοχή SF3 συμβαίνει το αντίθετο, αλλά μόνο στην αρχή και στο τέλος του 

πειράματος (τις μισές εβδομάδες). Σε όλες τις ομάδες στην περιοχή SF1 βρίσκεται το 

μικρότερο ποσοστό ατόμων, ενώ ακολουθεί η περιοχή SF2 και η SF3, με στατιστική 

διαφορά μεταξύ των περιοχών (με εξαίρεση την ομάδα 5*, όπου οι περιοχές SF1 και 

SF2 δε διαφέρουν στατιστικά). Δηλαδή, το ποσοστό των ατόμων αυξάνεται όσο 

μεγαλώνει η απόσταση από την ταΐστρα αυτοχειρισμού (σε όλη τη διάρκεια του 

χρόνου). Επίσης, υπάρχει η τάση στις ομάδες χωρίς καθρέπτη να διαφοροποιείται η 

περιοχή SF1 ως προς την κατανομή, ενώ στις ομάδες με καθρέπτη να διαφοροποιείται 

η SF3 από τις άλλες περιοχές. Προς το τέλος του πειράματος στην ομάδα 50* 

πραγματοποιείται μία μικρή αύξηση στο ποσοστό των ατόμων στην ενδιάμεση 

περιοχή SF2 και αντίστοιχη μείωση στην SF3. (Τα αποτελέσματα σε σχέση με την 

ταΐστρα αυτοχειρισμού αναφέρονται με μία επιφύλαξη, διότι κατά την ανάλυση των 

δεδομένων το ποσοστό των τυχαίων ψαριών ήταν αρκετά μεγάλο.)  

Συνεπώς, από την κατανομή των ατόμων σε σχέση με το κέντρο της δεξαμενής 

αποδεικνύεται η αλληλεπίδραση των ατόμων με τα είδωλά τους στις ομάδες με 

καθρέπτη (από τη χαρακτηριστική προτίμησή τους για την περιοχή C3) και μία μείωση 

της αλληλεπίδρασης αυτής στις ομάδες 25* και 50* στο τέλος του πειράματος, που 

δείχνει, κυρίως για την ομάδα 50*, μία τάση προσαρμογής ως προς τον παράγοντα του 

καθρέπτη. Από την κατανομή των ατόμων σε σχέση με την ταΐστρα αυτοχειρισμού 

φαίνεται ότι σε όλες τις ομάδες το ποσοστό των ατόμων αυξάνεται όσο μεγαλώνει η 

απόσταση από την ταΐστρα αυτοχειρισμού. 
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4.3. Συμπεράσματα 
 

 Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι: 

 

1) Η βέλτιστη αύξηση για το είδος P. puntazzo ηλικίας 66 ημερών και βάρους 

0,295 ± 0,017 g εμφανίζεται στη μικρότερη (1 άτομο/δεξαμενή) και 

μεγαλύτερη ιχθυοφόρτιση (200 άτομα/δεξαμενή) που εξετάστηκε, ενώ η 

ενδιάμεση ιχθυοφόρτιση των 50 ατόμων/δεξαμενή δεν προσφέρεται για την 

εκτροφή του είδους. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για τη διερεύνηση της 

κατάλληλης πυκνότητας μεταξύ των 100 και 200 ατόμων/δεξαμενή, ώστε να 

αποκομιστούν τα βέλτιστα βιολογικά και παραγωγικά αποτελέσματα.  

 

2) Για το μυτάκι ηλικίας 197 ημερών και βάρους 1,694 ± 0,033 g η ιχθυοφόρτιση 

δε φαίνεται να συσχετίζεται με την ανάπτυξη, αν και η μικρότερη 

ιχθυοφόρτιση των 5 ατόμων/δεξαμενή δεν προσφέρεται για εκτροφή, ενώ η 

εικονική πυκνότητα φαίνεται ότι ευνοεί την ανάπτυξη, την καλή κατάσταση 

των ατόμων και γενικότερα την εκτροφή του είδους στις μεγαλύτερες 

ιχθυοφορτίσεις των 25 και 50 ατόμων/δεξαμενή. 

 

3) Ο χρόνος μάθησης της ταΐστρας αυτοχειρισμού μειώνεται όσο αυξάνεται η 

πραγματική πυκνότητα (για το μυτάκι βάρους 0,295 ± 0,017 g, αλλά και 1,694 

± 0,033 g), ενώ η εικονική πυκνότητα προκαλεί μία μικρή, αλλά ασήμαντη  

καθυστέρηση στην έναρξη των ενεργοποιήσεων της ταΐστρας (για το μυτάκι 

βάρους 1,694 ± 0,033).  

 

4) Η ικανότητα αυτοχειρισμού των ταϊστρών στο μυτάκι επηρεάζεται πολύ από 

την ανάπτυξη σχέσεων κυριαρχίας, οι οποίες δημιουργούνται πιο γρήγορα 

όσο αυξάνεται η ιχθυοφόρτιση. Στις μεγαλύτερες ιχθυοφορτίσεις αντιστοιχούν 

πραγματικές και πιο σταθερές ιεραρχίες σε σχέση με τις μικρότερες, όπου 

εμφανίζονται επαναλαμβανόμενες «μάχες». Ο παράγοντας της εικονικής 

πυκνότητας, δηλαδή η παρουσία του καθρέπτη, επηρεάζει τη συμπεριφορά 

των ατόμων με θετικό τρόπο, μειώνοντας την επιθετικότητα σε μεγάλο βαθμό 

στις ιχθυοφορτίσεις των 25 και 50 ατόμων/δεξαμενή, στις οποίες 

παρατηρούνται ελάχιστες, μόνο, μάχες κατά την έναρξη του πειράματος. 
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4) Σε όλες τις ομάδες με καθρέπτη υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση των 

ατόμων με το είδωλό τους, η οποία έχει την τάση να μειώνεται στο χρόνο, ενώ 

ειδικότερα στην ομάδα των 50 ατόμων/δεξαμενή φαίνεται ότι επιτυγχάνεται 

προσαρμογή στον καθρέπτη. 

 

5) Από την κατανομή των ατόμων σε σχέση με το κέντρο της δεξαμενής 

αποδεικνύεται η αλληλεπίδραση των ατόμων με τα είδωλά τους στις ομάδες με 

καθρέπτη (από τη χαρακτηριστική προτίμησή τους για την περιοχή C3) και μία 

μείωση της αλληλεπίδρασης αυτής στις ομάδες με 25 και 50 άτομα/δεξαμενή στο 

τέλος του πειράματος, που δείχνει, κυρίως για την ομάδα των 50 ατόμων/δεξαμενή, 

μία τάση προσαρμογής ως προς τον παράγοντα του καθρέπτη. Από την κατανομή των 

ατόμων σε σχέση με την ταΐστρα αυτοχειρισμού φαίνεται ότι σε όλες τις ομάδες το 

ποσοστό των ατόμων αυξάνεται όσο μεγαλώνει η απόσταση από την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού. 
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5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση της πραγματικής και εικονικής 

πυκνότητας εκτροφής στην ανάπτυξη, την ικανότητα μάθησης σχετικά με τη χρήση 

ταϊστρών αυτοχειρισμού (self-feeding) και τη γενικότερη συμπεριφορά του είδους 

Puntazzo puntazzo (μυτάκι) και περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητα πειράματα που 

εκτελέστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.  

 Στο πρώτο πείραμα εξετάζεται η μεταβολή της ανάπτυξης και της 

συμπεριφοράς του P. puntazzo σε διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν 6 ομάδες ατόμων (σε 3 επαναλήψεις) βάρους 0,295 ± 0,017 g με 

σχετικές πυκνότητες 1, 5, 10, 50, 100 και 200, τα οποία τοποθετήθηκαν σε δεξαμενές 

50 l με ταΐστρες αυτοχειρισμού για χρονικό διάστημα 10 εβδομάδων. Στο δεύτερο 

πείραμα εξετάζεται η επίδραση της πραγματικής, αλλά και εικονικής πυκνότητας 

εκτροφής (παρουσία καθρέπτη) στην ανάπτυξη και τη συμπεριφορά του είδους. Για 

το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 480 άτομα βάρους 1,694 ± 0,033 g σε 3 

διαφορετικές ιχθυοφορτίσεις απουσία, αλλά και παρουσία καθρέπτη στις δεξαμενές 

και με 3 επαναλήψεις για κάθε συνθήκη. Οι πυκνότητες εκτροφής ήταν 5, 25 και 50 

άτομα/50 l σε δεξαμενές χωρίς καθρέπτη και οι ίδιες πυκνότητες εκτροφής σε 

δεξαμενές με καθρέπτη, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ταΐστρες αυτοχειρισμού και το 

πείραμα διήρκεσε 12 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια των δύο πειραμάτων 

πραγματοποιήθηκαν εβδομαδιαίες μετρήσεις βιομάζας, αριθμού ατόμων και 

κατανάλωσης τροφής με παράλληλη παρακολούθηση της συμπεριφοράς και 

καταγραφή με φωτογραφίες, καθώς και βιντεοσκόπηση. 

Τα αποτελέσματα για το πρώτο πείραμα δείχνουν ότι η ομάδα με 1 

άτομο/δεξαμενή εμφανίζει το μεγαλύτερο ειδικό ρυθμό αύξησης με στατιστικά 

σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες, εκτός από την ομάδα με 200 

άτομα/δεξαμενή, η οποία και ακολουθεί ως προς την αύξηση. Ο μεγαλύτερος δείκτης 

ποικιλομορφίας σχετικά με το συντελεστή ευρωστίας παρατηρείται στην ενδιάμεση 

ιχθυοφόρτιση των 50 ατόμων/δεξαμενή. Ακόμη, παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η 

ιχθυοφόρτιση, μειώνεται ο ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης τροφής, αλλά ο ρυθμός 

μετατρεψιμότητας αυξάνεται. Επίσης, ο χρόνος μάθησης της χρήσης ταΐστρας 

αυτοχειρισμού μειώνεται όσο αυξάνεται η ιχθυοφόρτιση. 
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Τα αποτελέσματα για το δεύτερο πείραμα δείχνουν ότι το τελικό μέσο βάρος, 

ο ολικός ειδικός ρυθμός αύξησης, ο τελικός συντελεστής ποικιλομορφίας του βάρους, 

του μήκους και του συντελεστή ευρωστίας δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 

μεταξύ των ομάδων. Παρομοίως, οι τιμές της ολικής μετατρεψιμότητας της τροφής 

και του ολικού ημερήσιου ρυθμού κατανάλωσης της τροφής δε διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά μεταξύ των ομάδων. Αντίθετα, οι ομάδες με καθρέπτη εμφανίζουν 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο συντελεστή ευρωστίας από τις ομάδες χωρίς 

καθρέπτη, καθώς και μικρότερο ποσοστό νεκρών ατόμων λόγω επιθετικότητας. 

Επίσης, ο χρόνος μάθησης της χρήσης ταΐστρας αυτοχειρισμού μειώνεται όσο 

αυξάνεται η ιχθυοφόρτιση, ενώ στις ομάδες με καθρέπτη υπάρχει έντονη 

αλληλεπίδραση των ατόμων με το είδωλό τους, η οποία έχει την τάση να μειώνεται 

στο χρόνο. 

Τα αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση με τη βέλτιστη πυκνότητα εκτροφής 

για κάθε ηλικία του P. puntazzo που εξετάστηκε, την ικανότητα μάθησης των ατόμων 

σχετικά με τη χρήση ταϊστρών αυτοχειρισμού και τη δημιουργία σχέσεων ιεραρχίας, 

καθώς και το ρόλο της εικονικής πυκνότητας στη μείωση της αρνητικής επίδρασης 

της επιθετικότητας στις εκτροφές. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1. Στατιστικές διαφορές του μέσου βάρους μεταξύ των εβδομάδων για κάθε μία 

από τις έξι ομάδες (1, 5, 10, 50, 100 και 200). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη 

στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

Ομάδα 1 

Εβδομάδες 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 NS NS NS * * * * * * * * 

1  NS NS NS NS NS NS * * * * 

2   NS NS NS NS NS * * * * 

3    NS NS NS NS NS * * * 

4     NS NS NS NS NS * * 

5      NS NS NS NS NS NS 

6       NS NS NS NS NS 

7        NS NS NS NS 

8         NS NS NS 

9          NS NS 

10           NS 

Ομάδα 5 

Εβδομάδες 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 NS NS NS NS * * * * * * * 

1  NS NS NS NS * * * * * * 

2   NS NS NS * * * * * * 

3    NS NS NS * * * * * 

4     NS NS NS * * * * 

5      NS NS NS NS * * 

6       NS NS NS NS NS 

7        NS NS NS NS 

8         NS NS NS 

9          NS NS 

10           NS 

Ομάδα 10 

Εβδομάδες 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 NS NS NS NS NS NS * * * * * 

1  NS NS NS NS NS * * * * * 

2   NS NS NS NS NS * * * * 

3    NS NS NS NS NS * * * 

4     NS NS NS NS NS * NS 

5      NS NS NS NS NS NS 

6       NS NS NS NS NS 

7        NS NS NS NS 

8         NS NS NS 

9          NS NS 

10           NS 
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Συνέχεια πίνακα 1 

 
Ομάδα 50 

Εβδομάδες 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 NS NS NS * * * * * * * * 

1  NS NS * * * * * * * * 

2   NS NS * * * * * * * 

3    NS NS NS * * * * * 

4     NS NS * * * * * 

5      NS NS * * * * 

6       NS NS * * * 

7        NS NS NS * 

8         NS NS NS 

9          NS NS 

10           NS 

Ομάδα 

100 

Εβδομάδες 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 NS NS NS NS * * * * * * * 

1  NS NS * * * * * * * * 

2   NS NS * * * * * * * 

3    NS NS * * * * * * 

4     NS NS * * * * * 

5      NS NS NS * * * 

6       NS NS NS * * 

7        NS NS NS * 

8         NS NS NS 

9          NS NS 

10           NS 

Ομάδα 

200 

Εβδομάδες 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 NS NS NS * * * * * * * * 

1  NS NS * * * * * * * * 

2   NS NS * * * * * * * 

3    NS NS * * * * * * 

4     NS NS * * * * * 

5      NS * * * * * 

6       NS NS * * * 

7        NS NS * * 

8         NS NS * 

9          NS NS 

10           NS 
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Πίνακας 2. Στατιστικές διαφορές του ειδικού ρυθμού αύξησης μεταξύ των εβδομάδων για 

τις έξι ομάδες (1, 5, 10, 50, 100 και 200). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής 

διαφοράς, ενώ τα γράμματα NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

 

Ομάδα 1 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 NS * * * * * * * * * 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS 

8        NS NS NS 

9         NS NS 

10          NS 

Ομάδα 5 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS * 

4    NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS 

8        NS NS NS 

9         NS NS 

10          NS 

Ομάδα 10 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS 

8        NS NS NS 

9         NS NS 

10          NS 
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Συνέχεια πίνακα 2 

 
Ομάδα 50 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 NS NS * NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS * 

4    NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS 

8        NS NS NS 

9         NS NS 

10          NS 

Ομάδα 100 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 NS * * * * * NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS 

8        NS NS NS 

9         NS NS 

10          NS 

Ομάδα 200 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 NS NS * NS * * NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS 

8        NS NS NS 

9         NS NS 

10          NS 
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Πίνακας 3. Στατιστικές διαφορές του ημερήσιου ρυθμού κατανάλωσης τροφής μεταξύ των 

εβδομάδων για τις ομάδες 5 και 200 (στις υπόλοιπες ομάδες δεν υπάρχουν στατιστικές 

διαφορές μεταξύ των εβδομάδων). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής 

διαφοράς, ενώ τα γράμματα NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

 

Ομάδα 5 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS * NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS 

8        NS NS NS 

9         NS NS 

10          NS 

Ομάδα 200 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS * NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS 

8        NS NS NS 

9         NS NS 

10          NS 
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Πίνακας 4. Στατιστικές διαφορές της θνησιμότητας μεταξύ των εβδομάδων για τις ομάδες 

100 και 200 (στις υπόλοιπες ομάδες δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές μεταξύ των 

εβδομάδων). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα 

NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

 

Ομάδα 100 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS * NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS * * * NS 

4    NS NS * * * * * 

5     NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS 

8        NS NS NS 

9         NS NS 

10          NS 

Ομάδα 200 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS * NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS * * * 

4    NS NS NS NS * NS * 

5     NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS * NS NS 

7       NS * NS NS 

8        NS NS NS 

9         NS NS 

10          NS 
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Πίνακας 5. Στατιστικές διαφορές του μέσου βάρους μεταξύ των εβδομάδων για κάθε μία 
από τις έξι ομάδες (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη 
στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

Ομάδα 5 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 NS NS NS NS NS NS * * * * * * * 

2  NS NS NS NS NS * * * * * * * 

3   NS NS NS NS * * * * * * * 

4    NS NS NS NS * * * * * * 

5     NS NS NS NS * * * * * 

6      NS NS NS * * * * * 

7       NS NS NS * * * * 

8        NS NS NS * * * 

9         NS NS * * * 

10          NS NS NS * 

11           NS NS NS 

12            NS NS 

13             NS 

Ομάδα 25 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 NS NS NS NS NS NS * * * * * * * 

2  NS NS NS NS NS * * * * * * * 

3   NS NS NS NS * * * * * * * 

4    NS NS NS NS * * * * * * 

5     NS NS NS * * * * * * 

6      NS NS * * * * * * 

7       NS NS * * * * * 

8        NS NS * * * * 

9         NS * * * * 

10          NS * * * 

11           NS * * 

12            NS * 

13             NS 

Ομάδα 50 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 NS NS NS NS NS NS * * * * * * * 

2  NS NS NS NS NS * * * * * * * 

3   NS NS NS NS * * * * * * * 

4    NS NS NS NS * * * * * * 

5     NS NS NS NS * * * * * 

6      NS NS NS * * * * * 

7       NS NS NS * * * * 

8        NS NS * * * * 

9         NS NS * * * 

10          NS NS NS * 

11           NS NS * 

12            NS NS 

13             NS 
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Συνέχεια πίνακα 5. 
Ομάδα 5* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 NS NS NS * * * * * * * * * * 

2  NS NS NS * * * * * * * * * 

3   NS NS NS * * * * * * * * 

4    NS NS NS * * * * * * * 

5     NS NS NS NS * * * * * 

6      NS NS NS * * * * * 

7       NS NS NS * * * * 

8        NS NS NS * * * 

9         NS NS NS NS NS 

10          NS NS NS NS 

11           NS NS NS 

12            NS NS 

13             NS 

Ομάδα 25* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 NS NS NS * * * * * * * * * * 

2  NS NS NS * * * * * * * * * 

3   NS NS * * * * * * * * * 

4    NS NS * * * * * * * * 

5     NS NS * * * * * * * 

6      NS * * * * * * * 

7       NS NS * * * * * 

8        NS * * * * * 

9         NS * * * * 

10          NS * * * 

11           NS * * 

12            NS * 

13             NS 

Ομάδα 50* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 NS NS NS * * * * * * * * * * 

2  NS NS NS * * * * * * * * * 

3   NS NS NS * * * * * * * * 

4    NS NS NS * * * * * * * 

5     NS NS NS * * * * * * 

6      NS NS NS * * * * * 

7       NS NS NS * * * * 

8        NS NS * * * * 

9         NS NS * * * 

10          NS NS * * 

11           NS NS * 

12            NS NS 

13             NS 
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Πίνακας 6. Στατιστικές διαφορές του ειδικού ρυθμού αύξησης μεταξύ των εβδομάδων για  

κάθε μία από τις ομάδες 25, 50, 25* & 50* (εκτός από τις ομάδες 5 και 5*, όπου δεν 

υπάρχουν στατιστικές διαφορές). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής 

διαφοράς, ενώ τα γράμματα NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

Ομάδα 25 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS * * * * * 

2  NS NS NS NS NS NS * * * * * 

3   NS NS NS NS NS NS * NS NS * 

4    NS NS NS NS NS * NS NS NS 

5     NS NS NS NS * NS * * 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 50 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS * 

2  NS NS NS NS NS NS * * NS NS * 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS * 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 25* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS * NS NS NS NS NS NS * NS NS NS 

2  NS NS * NS * * * * * * * 

3   NS NS NS NS NS * * * * * 

4    NS NS NS NS NS * * NS NS 

5     NS NS NS * * * * NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS * NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Συνέχεια πίνακα 6. 

Ομάδα 50* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS * * NS * * 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

 

Πίνακας 7. Στατιστικές διαφορές της μετατρεψιμότητας της τροφής μεταξύ των εβδομάδων 
για κάθε μία από τις ομάδες 25 & 50* (στις ομάδες 5, 50, 5*, 25* δεν υπάρχουν στατιστικές 
διαφορές). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα 
NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

Ομάδα 25 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS * NS NS * * * * * * * * 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 50* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS * NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Πίνακας 8. Στατιστικές διαφορές του ημερήσιου ρυθμού κατανάλωσης τροφής μεταξύ των 

εβδομάδων για κάθε μία από τις ομάδες 50, 25* & 50* (εκτός από τις ομάδες 5, 25, 5*). Ο 

αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα NS δείχνουν ότι 

δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

Ομάδα 50 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS * * NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS * NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 25* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS * NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS * NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 50* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS * * * NS NS NS NS NS NS * NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Πίνακας 9. Στατιστικές διαφορές της ολικής θνησιμότητας μεταξύ των εβδομάδων για κάθε 

μία από τις ομάδες 25 & 25* (στις υπόλοιπες ομάδες δεν υπάρχουν διαφορές). Ο αστερίσκος 

υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα NS δείχνουν ότι δεν 

υπάρχει στατιστική διαφορά. 

 
Ομάδα 25 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS * * NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS * * NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS * NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS * NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 25* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS * * NS * NS NS NS NS NS NS 

2  NS * * NS * NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS * NS NS NS * * 

4    NS NS NS * NS * * * * 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS * * * * NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Πίνακας 10. Στατιστικές διαφορές της θνησιμότητας λόγω επιθετικότητας που κατέληξε σε 

πληγές (δάγκωμα) μεταξύ των εβδομάδων για την ομάδα 25 (στις άλλες ομάδες 5, 50, 5*, 25* 

& 50* δεν υπάρχουν στατιστικές διαφορές). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη 

στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

 

Ομάδα 25 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS * * NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS * * NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS * * * * * * * * 

4    NS * * * * * * * * 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

 

 

 

Πίνακας 11. Στατιστικές διαφορές της θνησιμότητας λόγω πηδήματος μεταξύ των 

εβδομάδων για την ομάδα 25* (στις άλλες ομάδες δεν υπάρχουν διαφορές). Ο αστερίσκος 

υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα NS δείχνουν ότι δεν 

υπάρχει στατιστική διαφορά. 

 

Ομάδα 25* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS * NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS * NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS * NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS * NS * NS * * 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Πίνακας 12. Στατιστικές διαφορές στο ποσοστό των ατόμων μεταξύ των έξι ομάδων (5, 25, 

50, 5*, 25* & 50*) ανά περιοχή (C1, C2, C3, SF1, SF2, SF3) σε κάθε εβδομάδα. Όπου 

υπάρχει αστερίσκος υπάρχει επίδραση του παράγοντα (1 ή 2) ή αλληλεπίδραση των δύο 

παραγόντων (1Χ2). 
  

ΤΙΜΗ P 1η 

Εβδομάδα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1) 

Απουσία/παρουσία 

καθρέπτη 

2) 

Ιχθυοφόρτιση 
1Χ2 

C1 <0,001 * 0,612 0,015 * 

C2 <0,001 * 0,110 0,007 * 

C3 <0,001 * 0,153 0,016 * 

SF1 0,501 0,996 1,000 

SF2 <0,001 * 0,041 * 0,762 

SF3 0,009 * 0,247 0,988 

ΤΙΜΗ P 2η 

Εβδομάδα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1) 

Απουσία/παρουσία 

καθρέπτη 

2) 

Ιχθυοφόρτιση 
1Χ2 

C1 <0,001 * 0,756 0,003 * 

C2 <0,001 * 0,065 0,246 

C3 <0,001 * 0,170 0,012 * 

SF1 0,467 0,017 * 0,433 

SF2 <0,001 * 0,400 0,155 

SF3 0,006 * 0,114 0,495 

ΤΙΜΗ P 3η 

Εβδομάδα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1) 

Απουσία/παρουσία 

καθρέπτη 

2) 

Ιχθυοφόρτιση 
1Χ2 

C1 <0,001 * 0,262 0,033 * 

C2 <0,001 * 0,322 0,419 

C3 <0,001 * 0,280 0,153 

SF1 0,058 0,008 * 0,656 

SF2 0,018 * 0,065 0,106 

SF3 0,455 <0,001 * 0,218 
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Συνέχεια πίνακα 12 

 
ΤΙΜΗ P 4η 

Εβδομάδα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1) 

Απουσία/παρουσία 

καθρέπτη 

2) 

Ιχθυοφόρτιση 
1Χ2 

C1 <0,001 * 0,013 * 0,166 

C2 <0,001 * 0,723 0,306 

C3 <0,001 * 0,172 0,786 

SF1 0,118 0,010 * 0,444 

SF2 0,005 * <0,001 * 0,006 * 

SF3 0,954 <0,001 * 0,869 

ΤΙΜΗ P 5η 

Εβδομάδα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1) 

Απουσία/παρουσία 

καθρέπτη 

2) 

Ιχθυοφόρτιση 
1Χ2 

C1 <0,001 * 0,064 0,008 * 

C2 <0,001 * 0,136 0,650 

C3 <0,001 * 0,114 0,115 

SF1 0,223 0,343 0,604 

SF2 0,296 0,224 0,085 

SF3 0,957 0,122 0,034 * 

ΤΙΜΗ P 6η 

Εβδομάδα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1) 

Απουσία/παρουσία 

καθρέπτη 

2) 

Ιχθυοφόρτιση 
1Χ2 

C1 0,005 * 0,124 0,072 

C2 0,069 0,280 0,807 

C3 <0,001 * 0,057 0,021 * 

SF1 <0,001 * 0,086 0,230 

SF2 0,152 0,124 0,004 * 

SF3 0,270 0,041 * 0,053 
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Συνέχεια πίνακα 12 

 
ΤΙΜΗ P 7η 

Εβδομάδα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1) 

Απουσία/παρουσία 

καθρέπτη 

2) 

Ιχθυοφόρτιση 
1Χ2 

C1 <0,001 * 0,333 0,025 * 

C2 <0,001 * 0,020 * 0,595 

C3 <0,001 * 0,373 0,09 

SF1 0,683 0,334 0,711 

SF2 0,028 * 0,217 0,153 

SF3 0,229 0,309 0,687 

ΤΙΜΗ P 8η 

Εβδομάδα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1) 

Απουσία/παρουσία 

καθρέπτη 

2) 

Ιχθυοφόρτιση 
1Χ2 

C1 <0,001 * 0,007 * 0,024 * 

C2 <0,001 * 0,115 0,06 

C3 <0,001 * 0,702 0,231 

SF1 0,237 0,577 0,928 

SF2 0,001 * 0,557 0,609 

SF3 0,01 * 0,284 0,067 

ΤΙΜΗ P 9η 

Εβδομάδα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1) 

Απουσία/παρουσία 

καθρέπτη 

2) 

Ιχθυοφόρτιση 
1Χ2 

C1 <0,001 * 0,639 0,004 * 

C2 0,006 * 0,224 0,452 

C3 <0,001 * 0,493 0,031 * 

SF1 0,128 0,417 0,148 

SF2 0,021 * 0,019 * 0,057 

SF3 0,021 * 0,098 0,045 * 
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Συνέχεια πίνακα 12 

 
ΤΙΜΗ P 12η 

Εβδομάδα ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1) 

Απουσία/παρουσία 

καθρέπτη 

2) 

Ιχθυοφόρτιση 
1Χ2 

C1 <0,001 * 0,085 <0,001 * 

C2 <0,001 * <0,001 * <0,001 * 

C3 <0,001 * 0,005 * <0,001 * 

SF1 0,376 0,006 * 0,259 

SF2 <0,001 * <0,001 * 0,024 * 

SF3 0,001 * <0,001 * 0,044 * 

 

 

Πίνακας 13. Στατιστικές διαφορές στο ποσοστό των ατόμων μεταξύ των περιοχών (C1, C2, 

C3 και SF1, SF2, SF3) ανά ομάδα  (5, 25, 50, 5*, 25* & 50*) σε κάθε εβδομάδα. Όπου 

υπάρχει αστερίσκος υπάρχει επίδραση του παράγοντα της περιοχής (σε σχέση με το κέντρο 

και σε σχέση με την ταΐστρα αντίστοιχα). 
1η εβδομάδα Τιμή p 

ΟΜΑΔΕΣ 

Περιοχές 

σε σχέση 

με το 

κέντρο 

Περιοχές σε σχέση με 

την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού 

5 <0,001 * 0,02 * 

25 0,168 0,075 

50 0,001 * <0,001 * 

5* <0,001 * <0,001 * 

25* <0,001 * 0,004 * 

50* <0,001 * <0,001 * 

2η εβδομάδα Τιμή p 

ΟΜΑΔΕΣ 

Περιοχές 

σε σχέση 

με το 

κέντρο 

Περιοχές σε σχέση με 

την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού 

5 <0,001 * 0,008 * 

25 0,001 * 0,003 * 

50 0,017 * 0,029 * 

5* <0,001 * <0,001 * 

25* <0,001 * <0,001 * 

50* <0,001 * <0,001 * 
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Συνέχεια πίνακα 13 

 
3η εβδομάδα Τιμή p 

ΟΜΑΔΕΣ 

Περιοχές 

σε σχέση 

με το 

κέντρο 

Περιοχές σε σχέση με 

την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού 

5 0,004 * 0,001 * 

25 <0,001 * <0,001 * 

50 0,086 0,015 * 

5* <0,001 * <0,001 * 

25* <0,001 * <0,001 * 

50* <0,001 * 0,159 

4η εβδομάδα Τιμή p 

ΟΜΑΔΕΣ 

Περιοχές 

σε σχέση 

με το 

κέντρο 

Περιοχές σε σχέση με 

την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού 

5 <0,001 * <0,001 * 

25 <0,001 * <0,001 * 

50 <0,001 * 0,004 * 

5* <0,001 * <0,001 * 

25* <0,001 * 0,001 * 

50* <0,001 * <0,001 * 

5η εβδομάδα Τιμή p 

ΟΜΑΔΕΣ 

Περιοχές 

σε σχέση 

με το 

κέντρο 

Περιοχές σε σχέση με 

την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού 

5 <0,001 * 0,076 

25 <0,001 * <0,001 * 

50 <0,001 * <0,001 * 

5* <0,001 * 0,004 * 

25* <0,001 * <0,001 * 

50* <0,001 * <0,001 * 
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Συνέχεια πίνακα 13 

 
6η εβδομάδα Τιμή p 

ΟΜΑΔΕΣ 

Περιοχές 

σε σχέση 

με το 

κέντρο 

Περιοχές σε σχέση με 

την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού 

5 0,203 <0,001 * 

25 <0,001 * <0,001 * 

50 0,007 * <0,001 * 

5* <0,001 * <0,001 * 

25* <0,001 * 0,003 * 

50* <0,001 * 0,005 * 

7η εβδομάδα Τιμή p 

ΟΜΑΔΕΣ 

Περιοχές 

σε σχέση 

με το 

κέντρο 

Περιοχές σε σχέση με 

την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού 

5 0,079 <0,001 * 

25 <0,001 * <0,001 * 

50 0,001 * <0,001 * 

5* <0,001 * 0,037 * 

25* <0,001 * <0,001 * 

50* <0,001 * <0,001 * 

8η εβδομάδα Τιμή p 

ΟΜΑΔΕΣ 

Περιοχές 

σε σχέση 

με το 

κέντρο 

Περιοχές σε σχέση με 

την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού 

5 0,016 * 0,140 

25 0,009 * <0,001 * 

50 <0,001 * <0,001 * 

5* <0,001 * 0,002 * 

25* <0,001 * 0,011 * 

50* <0,001 * <0,001 * 
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Συνέχεια πίνακα 13 

 
9η εβδομάδα Τιμή p 

ΟΜΑΔΕΣ 

Περιοχές 

σε σχέση 

με το 

κέντρο 

Περιοχές σε σχέση με 

την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού 

5 0,063 0,031 * 

25 <0,001 * <0,001 * 

50 0,004 * <0,001 * 

5* 0,001 * 0,008 * 

25* <0,001 * <0,001 * 

50* <0,001 * <0,001 * 

12η εβδομάδα Τιμή p 

ΟΜΑΔΕΣ 

Περιοχές 

σε σχέση 

με το 

κέντρο 

Περιοχές σε σχέση με 

την ταΐστρα 

αυτοχειρισμού 

5 0,018 * <0,001 * 

25 0,05 * <0,001 * 

50 0,025 * <0,001 * 

5* <0,001 * <0,001 * 

25* <0,001 * <0,001 * 

50* <0,001 * <0,001 * 
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Πίνακας 14. Στατιστικές διαφορές του ποσοστού των ατόμων στην περιοχή C1 μεταξύ των 
εβδομάδων για κάθε μία από τις ομάδες 25, 25* & 50* (στις υπόλοιπες ομάδες δεν υπάρχουν 
διαφορές). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα 
NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 
 

Ομάδα 25 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS * * * * NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 25* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS * NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS * NS NS * 

3   NS NS NS NS NS NS * NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS * NS NS * 

5     NS NS NS NS * NS NS * 

6      NS NS NS * NS NS * 

7       NS NS * NS NS NS 

8        NS * NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 50* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS * NS NS * 

2  NS NS NS NS NS NS NS * NS NS * 

3   NS NS NS NS NS NS * NS NS * 

4    NS NS NS NS NS * NS NS * 

5     NS NS NS NS * NS NS * 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS * 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Πίνακας 15. Στατιστικές διαφορές του ποσοστού των ατόμων στην περιοχή C2 μεταξύ των 
εβδομάδων για κάθε μία από τις ομάδες 5, 25, 25* & 50* (στις άλλες ομάδες δεν υπάρχουν 
διαφορές). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα 
NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 
 

Ομάδα 5 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS * 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 25 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS * 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS * 

6      NS NS * * NS NS * 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 25* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS * 

3   NS NS NS NS NS NS * NS NS * 

4    NS NS NS NS NS * NS NS * 

5     NS NS NS NS * NS NS * 

6      NS NS NS NS NS NS * 

7       NS NS * NS NS * 

8        NS NS NS NS * 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Συνέχεια πίνακα 15 

 
Ομάδα 50* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS * NS NS * 

2  NS NS NS NS * NS * * NS NS * 

3   NS NS NS * NS * * NS NS * 

4    NS NS NS NS NS * NS NS * 

5     NS NS NS NS * NS NS * 

6      NS NS NS NS NS NS * 

7       NS NS NS NS NS * 

8        NS NS NS NS * 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

 

 

 

Πίνακας 16. Στατιστικές διαφορές του ποσοστού των ατόμων στην περιοχή C3 μεταξύ των 

εβδομάδων για κάθε μία από τις ομάδες 5, 25, 25* & 50* (στις άλλες ομάδες δεν υπάρχουν 

διαφορές). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα 

NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

 

Ομάδα 5 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS * 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Συνέχεια πίνακα 16 

 
Ομάδα 25 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS * * * * NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS * 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 25* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS * 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS * 

4    NS NS NS NS * * NS NS * 

5     NS NS NS * * NS NS * 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 50* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS * NS NS * 

2  NS NS NS NS * NS * * NS NS * 

3   NS NS NS NS NS * * NS NS * 

4    NS NS NS NS NS * NS NS * 

5     NS NS NS NS * NS NS * 

6      NS NS NS NS NS NS * 

7       NS NS NS NS NS * 

8        NS NS NS NS * 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Πίνακας 17. Στατιστικές διαφορές του ποσοστού των ατόμων στην περιοχή SF1 μεταξύ των 
εβδομάδων για κάθε μία από τις ομάδες 5, 25 & 50* (στις άλλες ομάδες δεν υπάρχουν 
διαφορές). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα 
NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 
 

Ομάδα 5 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS * * NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS * * NS NS NS 

7       NS * * NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 25 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS * NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS * * NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 50* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS * * NS NS NS NS 

4    NS NS NS * NS NS NS NS NS 

5     NS NS * NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Πίνακας 18. Στατιστικές διαφορές του ποσοστού των ατόμων στην περιοχή SF2 μεταξύ των 

εβδομάδων για κάθε μία από τις ομάδες  25 & 50* (στις άλλες ομάδες δεν υπάρχουν 

διαφορές). Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα 

NS δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

 

Ομάδα 25 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS * * * * NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 50* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS * * * * NS NS * NS NS * 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Πίνακας 19. Στατιστικές διαφορές του ποσοστού των ατόμων στην περιοχή SF3 μεταξύ των 

εβδομάδων για κάθε μία από τις ομάδες 5 & 50* (στις άλλες ομάδες δεν υπάρχουν διαφορές). 

Ο αστερίσκος υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς, ενώ τα γράμματα NS δείχνουν 

ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. 

 

Ομάδα 5 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS NS * NS * NS NS NS NS NS NS 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 

Ομάδα 50* 

Εβδομάδες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 NS NS * * * * NS NS NS NS NS * 

2  NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

3   NS NS NS NS * * NS NS NS NS 

4    NS NS NS NS NS NS NS NS NS 

5     NS NS NS NS NS NS NS NS 

6      NS NS NS NS NS NS NS 

7       NS NS NS NS NS NS 

8        NS NS NS NS NS 

9         NS NS NS NS 

10          NS NS NS 

11           NS NS 

12            NS 
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Πίνακας 20. Μέσο βάρος κάθε ομάδας σε κάθε εβδομάδα ± τυπική απόκλιση. Εμφανίζονται 

οι στατιστικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για κάθε εβδομάδα (ανά γραμμή) (ο 

διαφορετικός γραμματικός δείκτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς. NS: δεν 

υπάρχει στατιστική διαφορά). 

 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 
1 5 10 50 100 200 

0 0,3±0,01 NS 
0,31±0,04 

NS 

0,27±0,03 

NS 

0,28±0,03 

NS 
0,31±0,01 NS 0,3±0 NS 

1 0,58±0,08 a 0,37±0,06 b 0,28±0,04 b 0,29±0,02 b 0,27±0,03 b 0,3±0,01 b 

2 0,64±0,09 a 0,41±0,05 b 0,33±0,06 b 0,3±0,04 b 0,31±0,03 b 0,31±0,01 b 

3 0,66±0,1 a 0,5±0,08 ab 0,4±0,04 b 0,39±0,01 b 0,4±0,06 b 0,41±0,02 b 

4 0,73±0,11 a 0,54±0,06 b 0,48±0,1 b 0,41±0,02 b 0,46±0,03 b 0,44±0,04 b 

5 0,84±0,11 a 0,63±0,04 b 0,54±0,10 b 0,48±0,06 b 0,54±0,06 b 0,54±0,07 b 

6 0,97±0,11 a 0,72±0,07 b 0,64±0,11 b 0,58±0,02 b 0,63±0,07 b 0,66±0,03 b 

7 1±0,12 a 0,74±0,07 b 0,66±0,17 b 0,64±0,03 b 0,66±0,05 b 0,71±0,02 b 

8 1,08±0,18 a 
0,78±0,07 

ab 
0,72±0,16 b 0,69±0,04 b 0,72±0,02 b 

0,79±0,05 

ab 

9 1,14±0,16 a 0,83±0,09 b 0,79±0,13 b 0,74±0,05 b 0,78±0,01 b 0,86±0,04 b 

10 1,15±0,16 a 0,82±0,08 b 0,75±0,09 b 0,76±0,03 b 0,81±0,04 b 
0,94±0,04 

ab 

 

 

 

Πίνακας 21. Ειδικός ρυθμός αύξησης κάθε ομάδας σε κάθε εβδομάδα ± τυπική απόκλιση. 

Εμφανίζονται οι στατιστικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για κάθε εβδομάδα (ανά γραμμή) 

(ο διαφορετικός γραμματικός δείκτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς). 

 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 
1 5 10 50 100 200 

1 9,34±1,37 a 2,34±1,02 b 
0,65±1,25 

bc 
0,34±0,8 bc -1,74±1,47 c 0,01±0,27 c 

2 1,39±3,46 1,69±0,73 2,47±2,77 0,48±1,45 1,97±2,63 0,87±0,64 

3 0,36±4,11 a 
2,68±0,74 

ab 

2,56±1,56 

ab 
3,74±2,46 b 3,25±1,14 ab 3,86±0,66 b 

4 1,51±1,3 1,1±0,82 2,66±1,73 0,75±0,49 2,32±1,48 0,94±0,58 

5 2,43±0,44 2,66±0,92 2,05±0,55 2,55±1,21 2,63±1,01 3,2±1,76 

6 1,81±0,26 1,6±0,6 1,96±0,19 2,3±1,34 1,78±0,81 2,61±1,38 

7 0,42±0,34 0,38±0,73 0,4±1,7 1,59±0,18 0,77±0,58 1,08±0,53 

8 1,12±0,92 0,86±0,71 1,21±0,75 1,24±0,41 1,14±0,84 1,49±0,5 

9 0,72±0,43 0,74±0,36 1,53±1,06 0,76±0,58 1,23±0,55 1,34±0,57 

10 0,05±0,27 -0,04±0,21 -0,69±1,98 0,28±0,67 0,47±0,66 1,27±0,06 
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Πίνακας 22. Ημερήσιος ρυθμός κατανάλωσης τροφής κάθε ομάδας σε κάθε εβδομάδα ± 

τυπική απόκλιση. Εμφανίζονται οι στατιστικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για κάθε 

εβδομάδα (ανά γραμμή) (ο διαφορετικός γραμματικός δείκτης υποδηλώνει την ύπαρξη 

στατιστικής διαφοράς).  

 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 
1 5 10 50 100 200 

1 31,44±26,41 3,02±1,53 5,97±4,49 2,94±1,03 1,70±0,84 4,12±1,76 
2 7,83±11,97 1,03±1,70 1,29±0,78 0,32±0,33 0,95±0,58 0,76±0,07 
3 9,48±2,50 10,15±3,32 7,22±7,02 3,83±2,12 3,03±1,73 3,10±1,00 
4 4,85±2,83 4,33±3,40 6,47±5,05 1,88±1,09 1,25±0,44 1,30±0,62 
5 9,15±8,27 4,06±0,53 1,93±2,36 5,14±5,52 2,49±1,45 2,63±0,90 
6 10,52±15,94 7,08±3,36 3,76±2,53 3,38±1,28 2,71±1,19 2,88±1,36 

7 14,73±9,30 a 5,26±4,61 
ab 

3,47±1,90 
ab 2,42±1,01 b 1,02±0,63 b 2,80±0,59 b 

8 3,85±1,59 6,24±3,70 2,53±1,00 2,69±1,79 1,68±0,84 3,45±2,40 
9 6,65±4,45 5,57±3,02 4,13±0,75 6,37±8,28 1,89±0,41 5,22±3,14 

10 1,45±0,68 5,34±2,77 3,52±1,92 3,07±1,81 1,45±0,57 2,22±0,89 

 

 

Πίνακας 23. Θνησιμότητα κάθε ομάδας σε κάθε εβδομάδα ± τυπική απόκλιση. 

Εμφανίζονται οι στατιστικές διαφορές μεταξύ των ομάδων για κάθε εβδομάδα (ανά γραμμή) 

(ο διαφορετικός γραμματικός δείκτης υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικής διαφοράς). 

 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 
1 5 10 50 100 200 

1 0 6,67±11,55 0 1,33±2,31 2,67±2,31 2,67±2,08 
2 0 0 10±10 9,33±3,06 11±1 11,83±2,47 

3 0 a 0 a 3,33±5,77 
ab 10±11,14 b 16±6,56 b 7,33±2,31 b 

4 0 a 0 a 3,33±5,77 
ab 6±5,29 ab 6,33±2,52 b 3,50±3,50 

ab 
5 0 0 0±0 2±3,46 2±1 3,83±2,75 
6 0 0 3,33±5,77 4±2,00 1,33±1,15 3,67±2,47 
7 0 0 3,33±5,77 3,33±5,77 1,33±1,53 0 
8 0 0 0 0 1,33±1,53 1,67±2,08 
9 0 0 3,33±5,77 0 2±1,73 0,50±0,50 

10 0 0 6,67±5,77 0 0,33±0,58 0,17±0,29 
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