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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι απόφοιτοι του τµήµατος Ιχθυοκοµίας – Αλιείας µπορούν να εργασθούν σε 

ποικίλες επιχειρήσεις του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας. Είναι 

γεγονός ότι οι  περισσότεροι µέχρι τώρα έχουν αποκατασταθεί επαγγελµατικά 

εργαζόµενοι σε µονάδες παραγωγής ψαριών. Ο κλάδος είναι εξαιρετικά δυναµικός 

και περιλαµβάνει και τη ραγδαία αναπτυσσόµενη αγορά για διακοσµητικά ψάρια. Η 

ενασχόληση µε την παραγωγή ή την εµπορία αυτών των ψαριών απαιτεί γνώσεις στο 

πεδίο των ενυδρείων και της βιολογίας των ειδών που διατηρούνται σε αυτά. Συνεπώς 

οι βασικές γνώσεις στα θέµατα αυτά είναι απαραίτητες. Πέρα ό µως από αυτό, η 

ενασχόληση µε τα ενυδρεία ανοίγει ευρείς ορίζοντες στην κατανόηση της ζωής στο 

νερό και µπορεί να προσφέρει το έναυσµα στον ασχολούµενο µε αυτά για ένα 

συναρπαστικό πεδίο έρευνας και πάθους. Επίσης η κατανόηση των αρχών της 

σωστής λειτουργίας ενός ενυδρείου είναι βασική προϋπόθεση για την κατανόηση της 

σωστής λειτουργίας ενός κλειστού κυκλώµατος υδατοκαλλιέργειας. 

Στις παρούσες εκπαιδευτικές σηµειώσεις καταβλήθηκε προσπάθεια να δοθούν 

οι βασικές πληροφορίες σε κατανοητή και φιλική γλώσσα σχετικά µε το τι είναι το 

ενυδρείο και πως εξασφαλίζεται η διαβίωση των ψαριών µέσα σε αυτό. Η 

βιβλιογραφία είναι πολύ πλούσια σχετικά µε αυτά και συνιστάται η αναζήτηση των 

σπουδαστών σε αυτή και για πιο εξειδικευµένα θέµατα.  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Αντίθετα µε ότι πιστεύει ο  απλός άνθρωπος, το νερό (H2O) δεν είναι στην 

πραγµατικότητα µόνο H2O όταν πρόκειται για το γλυκό νερό, ή H2O συν ποικίλες 

ποσότητες χλωριούχου νατρίου NaCl όταν πρόκειται για αλµυρό. Το νερό περιέχει 

ποικίλα µεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία που του προσδίδουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του, ανάλογα µε τη διαδροµή που ακολούθησε στη φύση µέχρι να 

φθάσει στο ενυδρείο. Η συντριπτική ποσότητα του συνολικού νερού στη γή 

βρίσκεται στις θάλασσες (το 98%!), των οποίων η χηµική σύνθεση παραµένει πολύ 

σταθερή. Αντίθετα, το γλυκό νερό που αποτελεί ελάχιστη ποσότητα συγκριτικά µε 

τους ωκεανούς (µόλις το 2%, µε την πλειονότητά του στους πολικούς πάγους και 

µόλις 0,025%! στα εσωτερικά νερά λιµνών, ποταµών κ.λπ.), ποικίλλει πάρα πολύ ως 

προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις ποικίλες 

διαδροµές του νερού στη γή όπου κατακρηµνίζεται ως βροχή. Ανάλογα µε τα 

πετρώµατα που διαβρέχει στη διαδροµή του, ή τα ιδιαίτερα γεωλογικά 

χαρακτηριστικά των λεκανών όπου λιµνάζει, προσλαµβάνει µεταλλικά στοιχεία και 

γενικά διαµορφώνεται η εκάστοτε ιδιαίτερη ποιότητά του. Επιπλέον η ρύπανση το 

επηρεάζει αρνητικά και µπορεί να το καταστήσει ακόµα και ακατάλληλο για τη ζωή.  

 Είναι λοιπόν προφανές ότι για τη διατήρηση των θαλασσινών ψαριών κάθε 

είδους θαλασσινό νερό µπορεί να είναι κατάλληλο. Αντίθετα όµως, προκειµένου για 

είδη του γλυκού νερού, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ιδαίτερη εκείνη ποιότητα νερού 

που είναι κατάλληλη για τα διατηρούµενα ψάρια, σ ύµφωνα µε τις απαιτήσεις που 

έχουν (και είναι προσαρµοσµένα) στη φυσική τους κατάσταση. 

 

Το pH του νερού 

 Το εύρος των τιµών του pH είναι από 0 έως 14. Νερά µε pH µικρότερα της 

τιµής 7 χαρακτηρίζονται ως όξινα και µε τιµές ανώτερες του 7 ως αλκαλικά. Για τη 

διατήρηση των υδρόβιων οργανισµών θα πρέπει να έχουµε υπόψιν ότι πρέπει να 

αποφεύγονται οι έντονες διακυµάνσεις του pH και ότι για τα είδη του γλυκού νερού 

το σύνηθες εύρος είναι 6,5-7,5, ενώ για τα θαλασσινά είδη 8-8,4. Ανάλογα µε την 

τιµή ή ορθότερα το επιθυµητό εύρος του pH που απαιτείται για κάθε διατηρούµενο 

είδος, γίνονται και οι  ρυθµίσεις µε πρόσθεση ορισµένων µικροποσοτήτων χηµικών 

στο νερό είτε για να του προσδώσουµε οξύτητα (πρόσθεση οξέως) είτε αλκαλικότητα 

(βάση).  

 Ο έλεγχος του pH γίνεται: 
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Ø είτε µε χάρτινους δείκτες ηλιοτροπίου που χρωµατίζονται, µετά από διαβροχή 

τους µε το προς εξέταση νερό ανάλογα µε το pH του και τους οποίους κατόπιν 

τους συγκρίνουµε µε χρώµατα δείκτες για κάθε τιµή του pH, 

Ø είτε µε τυποποιηµένα αντιδραστήρια τα λεγόµενα test kits στα οποία σε ένα 

δείγµα νερού προσθέτουµε τυποποιηµένο υγρό δείκτη και συγκρίνουµε το 

χρώµα που σχηµατίζεται µε χρώµατα αναφοράς, 

Ø είτε µε ειδικά ηλεκτρονικά όργανα δια εµβαπτίσεως ενός ειδικού ηλεκτροδίου 

τους στο προς εξέταση νερό. Η τελευταία µέθοδος είναι και η πλέον ακριβής 

αλλά τα όργανα αυτά είναι αρκετα ακριβά για τους απλούς χοµπίστες. 

Σκληρότητα του νερού 

 Είναι η έκφραση της ολικής συγκέντρωσης των ιόντων ασβεστίου Ca2+ και 

µαγνησίου Mg2+ στο γλυκό νερό. Εκφράζεται σε mg/L ή ppm του CaCO3. Στην ουσία 

η σκληρότητα είναι µέτρηση των κατιόντων (Ca2+ και Mg2+). Το ασβέστιο και το 

µαγνήσιο είναι τα δύο πλεονάζοντα κατιόντα που επηρεάζουν (καθορίζουν) τη 

σκληρότητα στο γλυκό νερό. Η επίδραση των άλλων κατιόντων είναι αµελητέα.  

Η ολική σκληρότητα, µετριέται συνηθέστερα σε γερµανικούς βαθµούς (DHo). 1DHo 

= 17,8 ppm CaCO3. 

Διακρίνουµε τις εξής περιοχές σκληρότητας. 

Ολική σκληρότητα σε DHo                              Χαρακτηρισµός νερού 

              0 – 4                                                         πολύ µαλακό 

              4 – 8                                                           µαλακό 

              8 – 18                                                        µέτρια σκληρό 

              18 – 30                                                      σκληρό 

                >30                                                          πολύ σκληρό 

Τα σκληρά νερά είναι γενικά τα παραγωγικότερα στις φυσικές υδατοσυλλογές. 
Σηµ.: Περισσότερα για τη σκληρότητα αναφέρονται στο τελευταίο κεφάλαιο. 

 

Το νερό και οι βιότοποι των ψαριών 

 Τα ψάρια των ενυδρείων ως είναι φυσικό, προτιµούν νερό µε χαρακτηριστικά 

(κυρίως ως προς το pH και τη σκληρότητα) που να πλησιάζει αυτό από το οποίο 

προέρχονται. Διακρίνουµε: 

Βιότοποι των γλυκών νερών. Οι συνθήκες στα γλυκά νερά ποικίλουν πολύ 

περισσότερο απ’ότι στα θαλασσινά. Ετσι διακρίνουµε περαιτέρω: 
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Ρέοντα ορεινά νερά  

 Χαρακτηρίζονται από δυνατή ροή, χαµηλή θερµοκρασία και καλή 

οξυγόνωση. Στις πηγές τους και κοντά σε αυτές δεν περιέχουν ακόµη πολλά 

διαλυµένα µεταλλικά, αλλά σταδιακά εµπλουτίζονται όσο κατεβαίνουν προς τα 

πεδινά και η ορµή τους µειώνεται, συνήθως γινόµενα ελαφρά όξινα. Χαρακτηριστικά 

είδη ψαριών τέτοιων νερών τα Danios. 

Τροπικά ρυάκια, ποτάµια και βάλτοι 

 Διατρέχουν τροπικά δάση είναι γενικά µαλακά και όξινα, και λιγότερο 

οξυγονωµένα. Η πλειονότητα των ενυδρειακών ψαριών προέρχονται από τέτοια νερά 

µε κυριότερους εκπρόσωπους τα: Barbs, Rasboras, χαρακίνες και κιχλίδες. Αντίθετα 

τα νερά των ποταµών ορισµένων µη δασωµένων περιοχών όπως της κεντρικής 

Αµερικής χαρακτηρίζονται από αργή ροή, αλκαλικότητα και υψηλότερη σκληρότητα. 

Τυπικά ψάρια: τα ωοζοωτόκα είδη όπως οι ξιφοφόροι, τα Mollies και τα Platys. 

Εποχιακοί τροπικοί ποταµοί 

 Πολλά µικρά ποτάµια και λίµνες ενώ είναι στεγνά κατά ένα µεγάλος µέρος 

του χρόνου, πληµµυρίζουν µόνο κατά την περίοδο των βροχών. Οι συνθήκες 

µεταβάλλονται δραµατικά και ενώ στην αρχή είναι µαλακά και όξινα, όσο προχωρά η 

εξάτµιση γίνονται σκληρότερα και µε µειούµενη συγκέντρωση οξυγόνου. Τυπικά 

είδη ψαριών: Killfishes τα οποία θάβουν τα γονιµοποιηµένα αυγά τους για να 

αντέξουν την προσωρινή ξηρασία, αναµένοντας τις βροχές για να εκκολαφθούν. 

Λίµνες 

 Το νερό τους είναι συνήθως σκληρό και αλκαλικό. Η οξυγόνωση του νερού 

είναι γενικά καλή βοηθούµενη από τον άνεµο και τον κυµατισµό. Τυπικά είδη: 

διάφορες κιχλίδες. 

Τα υφάλµυρα νερά είναι µια ιδιαίτερη κατάσταση που προκύπτει κυρίως στα δέλτα 

των ποταµών όπου η ανάµιξη των γλυκών ποταµίσιων νερών µε τα θαλασσινά 

δηµιουργεί ένα ιδιαίτερα µεταβλητό περιβάλλον. Το νερό γίνεται αλκαλικότερο και 

σκληρότερο. Η οξυγόνωσή τους είναι ικανοποιητική. Τυπικά είδη τα Monos και 

ορισµένα Mollies. 

Τα θαλλασινά νερά όπως προαναφέρθηκε χαρακτηρίζονται από µεγάλη χηµική 

σταθερότητα µε σύνηθες εύρος αλατότητας από 35ppt έως 40ppt. Πάντως, οι 

πλειονότητα των ψαριών ενυδρείων προέρχεται από ένα ιδιαίτερο περιβάλλον των 

θαλασσών τους κοραλλιογενείς υφάλους. 

Παρακάτω συνοψίζονται οι ποιοτικές διαφορές στους διάφορους τύπους νερών. 
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ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Τοποθεσία Συνθήκες νερού Θερµοκρασία 

Ορεινά ποτάµια Καθαρά ειδικά εάν ο 
πυθµένας αποτελείται από 
µη διαλυτά γρανιτικά 
πετρώµατα 

Η θερµοκρασία ποικίλλει. 
Ακόµα και στις πηγές του 
Αµαζονίου λόγω των 
νερών που προέρχονται 
από τους λυωµένους 
πάγους των Ανδεων 

Ποτάµια τροπικών δασών Η ποιότητά του 
 επηρεάζεται από την 
 σαπίζουσα βλάστηση 

Κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας η θερµοκρασία δεν 
παρουσιάζει διακυµάνσεις, 
όµως µετά το δύση η 
πτώση της θερµοκρασίας 
µπορεί να είναι µεγάλη 

Μεγάλα ποτάµια Μπορεί να παρουσιάζουν 
ρύπανση από βιοµηχανικά 
απόβλητα ή να θολώσουν 
από τον βουρκώδη 
 πυθµένα 

Η θερµοκρασία τους 
γενικά σταθερή όσο πιο 
µεγάλος ο ποταµός 

Μεγάλες λίµνες Οι συνθήκες εξαρτώνται 
από το υλικό του πυθµένα 

Συνήθως αρκετά σταθερή 

ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΑΛΜΥΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Τοποθεσία Συνθήκες νερού Θερµοκρασία 

Κοραλλιογενείς ύφαλοι Ανάλογα µε τη 
γεωγραφική τοποθεσία 
ποικίλλει η αλατότητα. Για 
παράδειγµα η Ερυθρά 
θάλασσα και η Καραϊβική 
θάλασσα είναι ελαφρά 
αλατότερες από τον πέριξ 
ωκεανό 

Θερµοκρασία σταθερή 
λόγω του µεγάλου όγκου 
τους 

Εκβολές Η αλατότητα ποικίλλει 
ανάλογα µε το βαθµό 
ανάµιξης των νερών και το 
βαθµό της βροχόπτωσης 

Στις τροπικές εκβολές η 
θερµοκρασία είναι γενικά 
σταθερή, ό µως ποικίλλει 
ανάλογα µε την εποχή στα 
εύκρατα κλίµατα 

Αποµονωµένες βραχώδεις 
λιµνούλες της αµπώτιδας 

Μη κανονικές συνθήκες 
µε ανυψώσεις της 
 αλατότητας όσο προχωρεί 
η εξάτµιση 

Οσο το νερό εξατµίζεται η 
θερµοκρασία αυξάνει 
ταχέως 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 Η χρησιµοποίηση του νερού των αστικών δικτύων είναι η συνηθέστερη λύση 

για τα κοινά ενυδρεία. Όµως το νερό αυτό έχει υποστεί κάποια επεξεργασία µε 
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ορισµένα χηµικά πρόσθετα (π.χ. χλωρίωση) τα οποία το καθιστούν µεν ασφαλές για 

ανθρώπινη κατανάλωση αλλά όχι ιδανικό για διατήρηση ψαριών. Παρακάτω 

παρατίθενται µερικοί πρακτικοί κανόνες για ενυδρειακή χρήση: 

Ø Η βρύση τρέχει πρώτα για αρκετά λεπτά έτσι ώστε να αποµακρυνθεί πιθανό 

στάσιµο νερό των σωληνών που ιδιαίτερα σε χάλκινους σωλήνες µπορεί να 

περιέχει ίχνη χαλκού. 

Ø Για να σιγουρευτούµε ότι το χλώριο του νερού έχει διαφύγει στην 

ατµόσφαιρα, αερίζουµε δυνατά το νερό (µε χρήση αεραντλίας) σε ένα δοχείο 

πρώτα για 12 ώρες και µετά το χύνουµε στο ενυδρείο. 

Ø Εάν υπάρχει υποψία συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων όπως χαλκός και 

ψευδάργυρος, χρησιµοποιούµε ειδικές ταµπλέτες σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

συσκευασίας των, από τα ειδικά καταστήµατα. 

Σχετικά µε τα θαλασσινά ενυδρεία, η συλλογή θαλασσινού νερού µακρυά από 

περιοχές πιθανής αστικής ή εργοστασιακής ρύπανσης, είναι η πλέον εύκολη λύση. 

Όµως, η µεγαλύτερη σιγουριά για την απόλυτα ορθή παροχή θαλασσινού νερού, είναι 

η παρασκευή του επί τόπου µε γλυκό νερό και ανάµιξη τεχνητού θαλασσινού άλατος 

εγγυηµένης σύνθεσης (όχι µαγειρικό αλάτι), που πωλείται σε ειδικές συσκευασίες 

(π.χ. Instant Ocean ®). Η επιθυµητή και σωστή αλατότητα του νερού που θα 

χρησιµοποιηθεί, ελέγχεται µε ειδικά πυκνόµετρα που µετρούν την ε ιδική του 

πυκνότητα. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και διαθλασίµετρο χειρός που περιέχει 

ενδείξεις για την αλατότητα. 

Τα παρακάτω θα πρέπει να θεωρηθούν ως κανόνες γενικής χρήσης του νερού από 

τους χρήστες των ενυδρείων, για να προστατεύουν τα ψάρια και τις εγκαταστάσεις: 

Ø Ποτέ να µην γίνονται απότοµες αλλαγές στις συνθήκες του νερού 

Ø Όταν γίνονται αλλαγές νερού, πάντοτε να χρησιµοποιείται νερό σωστής σύνθεσης 

και θερµοκρασίας 

Ø Να µην µετακινούνται ψάρια από ενυδρείο σε ενυδρείο αν πρώτα δεν έχουν 

επιτευχθεί απόλυτα όµοιες συνθήκες νερού 

Ø Αν χρησιµοποιείται νερό της βροχής, να µην συλλέγεται από βρώµικες σκεπές ή 

σε µεταλλικά δοχεία. Πρώτα θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστηµα που η 

βροχή θα ξεπλύνει τη σκόνη και τη βρωµιά από τους συλλεκτήρες και µετά θα 

είναι έτοιµο για συλλογή σε πλαστικά δοχεία 

Ø Αποφεύγεται κάθε πιθανή διαβροχή των κοντινών ηλεκρικών συσκευών από το 

νερό 



 8 

Ø Για τη συµπλήρωση της ποσότητας του θαλασσινού νερού που εξατµίστηκε δεν 

χρησιµοποιούµε θαλασσινό νερό αλλά γλυκό. Το αλάτι του θαλασσινού νερού 

δεν χάνεται µε την εξάτµιση, παραµένει στο νερό. 

 

ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ 

 Το φως είναι µια σηµαντική παράµετρος για το ενυδρείο για δύο λόγους: Ο 

πρώτος σχετίζεται µε την εµφάνιση του ενυδρείου και ο δεύτερος µε τις διαδικασίες 

της ζωής µέσα στον «µικρόκοσµο» του ενυδρείου. Ένα σωστά φωτισµένο ενυδρείο 

ικανοποιεί τις αισθητικές ανάγκες χρήσης του και συντελεί στη σωστή παρατήρηση 

του περιεχοµένου του. Από βιολογική άποψη τα φυτά του ενυδρείου απαιτούν φως 

για να φωτοσυνθέσουν. Με τη φωτοσύνθεση (που περιλαµβάνει την αφοµοίωση του 

CO2 του νερού) σχηµατίζουν και µεταβολίζουν τα σάκχαρα για τη θρέψη τους, 

παράγοντας συγχρόνως οξυγόνο ως υποπροϊόν της φωτοσύνθεσης. Το οξυγόνο αυτό 

συντελεί στην επιπλέον ποσότητα διαλυµένου οξυγόνου που πρέπει πάντοτε να είναι 

παρόν στο νερό σε επαρκή ποσότητα για την αναπνοή των ζώων. Στο νερό τα 

υδρόβια φυτά έχουν ανάγκη από µεγαλύτερη ένταση φωτός σε σχετική «ποσότητα», 

συγκριτικά µε τα χερσαία είδη, επειδή το νερό δρα ως εµπόδιο για τη διάχυση του 

φωτός. Εάν δεν υπάρχει ικανοποιητική ένταση φωτός (µια και ο  φυσικός φωτισµός 

δεν µπορεί να εγγυηθεί ικανοποιητική ένταση), τα φυτά δεν θα αναπτυχθούν ή και θα 

πεθάνουν. Ειδικά τα τροπικά φυτά απαιτούν πολύ φωτισµό καθώς είναι 

προσαρµοσµένα σε µεγάλη και έντονη ηλιοφάνεια. Κατά ένα πρακτικό κανόνα, για 

ενυδρεία µε βάθος µέχρι 40 cm απαιτούνται τουλάχιστον 60 watts φωτός από 

λαµπτήρα πυρακτώσεως ή 20 watts από λαµπτήρα φθορισµού για κάθε 30 cm 

βάθους, µε την προϋπόθεση ότι το ενυδρείο φωτίζεται για 10-15 ώρες την ηµέρα. Για 

το υπόλοιπο της ηµέρας ο  φωτισµός µπορεί να µειωθεί εάν υπάρχεί ειδικός 

ροοστάτης ρεύµατος. Ο έλεγχος της έντασης του φωτός και η δηµιουργία ενός είδους 

ηµερήσιου κύκλου στο ενυδρείο προσφέρει επιπλέον το εξής πλεονέκτηµα. Μετά από 

µια περίοδο έντονου φωτισµού (π.χ. κατά τη διάρκεια της ηµέρας), µε την κατάλληλη 

εξασθένισή του, τα νυκτόβια είδη ζώων (ψάρια ή γαρίδες) θα νοµίσουν ότι ήλθε το 

δειλινό και θα βγουν από τις κρυψώνες τους. 

 Όµως, ο  υπερβολικός φωτισµός θα πρέπει να προσεχθεί, επειδή ενέχει τον 

κίνδυνο υπερβολικής ανάπτυξης µικροσκοπικών αλγών που θα κατακλύσουν το 

ενυδρείο και θα καλύψουν σταδιακά κάθε επιφάνειά του. Βέβαια, µικρή ποσότητα 

άλγης είναι επωφελής για αρκετά είδη ζώων καθώς τρέφονται µε αυτή, ό µως η 
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υπερβολική της ανάπτυξη µπορεί να χαλάσει όχι µόνο την εµφάνιση του ενυδρείου 

αλλά να δηµιουργήσει και προβλήµατα ρύπανσης.  

 Σχετικά µε τους τύπους των φωτιστικών πηγών, υπάρχουν οι  κοινοί 

λαµπτήρες πυρακτώσεως (tungsten) και οι λαµπτήρες φθορισµού. Ο καθένας έχει τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Συγκεκριµένα, οι  λαµπτήρες πυρακτώσεως είναι 

µικρού µεγέθους, απλοί στην τοποθέτηση, φθηνοί, ποικίλων εντάσεων για το ίδιο 

σταθερό τους µέγεθος, αλλά, προσφέρουν ανόµοιο φωτισµό, καταναλώνουν πολύ 

ρεύµα µε µικρή διάρκεια ζωής, παράγουν θερµότητα και το φάσµα του φωτός τους 

είναι περιορισµένο. Σε αντίθεση µε αυτούς, οι  λαµπτήρες φθορισµού αν και λίγο 

ακριβότεροι, καταναλώνουν λίγο ρεύµα µε µεγάλη διάρκεια ζωής, δεν παράγουν 

θερµότητα, έχουν οµοιόµορφη διάχυση του φωτός και ποικίλα φάσµατα φωτός.  Ως 

µόνα µειονεκτήµατα των λαµπτήρων φθορισµού, τα οποία ό µως σε καµµία 

περίπτωση δεν µας αποτρέπει από το να τους προτιµούµε, αναγνωρίζονται το µήκος 

τους και η σχετικά πολύπλοκη εγκατάστασή τους (µετασχηµατιστής, στάρτερ κ.λπ.). 

 Εχοντας ξεκαθαρίσει το ότι προτιµάται η εγκατάσταση φωτισµού µε 

λαµπτήρες φθορισµού, θα πρέπει να κατασκευασθεί το κάλυµµα του ενυδρείου που 

θα φέρει εσωτερικά όλο το σύστηµα φωτισµού (Σχήµα 1). Η κατασκευή αυτή 

περιλαµβάνει µια ειδικά διαµορφωµένη βάση που θα εφαρµόσει κατάλληλα στην 

επιφάνεια του ενυδρείου. Η κατασκευή αυτή έχει κατάλληλα στερεωµένη µέσα της 

τους λαµπτήρες, τις καλωδιώσεις τους και το σύστηµα του εκκινητή (µετασχηµατιστή 

και στάρτερ). Όλα αυτά µε προσοχή και σε αρκετή απόσταση από την επιφάνεια του 

νερού για να αποφευχθούν ηλεκτροπληξίες. Το κάλυµµα είναι κινητό κατά την άνω 

επιφάνειά του η οποία εσωτερικά λειτουργεί ως αντανακλαστήρας. Όταν χρειαστούν 

να γίνουν διάφορες εργασίες (παροχή τροφής ή αλλαγή νερού, µεταφορά ψαριών 

κ.λπ.), το κάλυµµα θα πρέπει να σηκώνεται εύκολα, ενώ συνάµα θα αφήνει αρκετό 

χώρο για να γίνουν τα παραπάνω µε τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο να έρθουν σε 

επαφή τα εξαρτήµατα φωτισµού µε το νερό.  
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Σχήµα 1. Κατασκευή στέγασης του συστήµατος φωτισµού του ενυδρείου. Α: 
κάλυµµα µε λάµπες πυρακτώσεως, 1: λαµπτήρας πυρακτώσεως, 2: βάση του 
λαµπτήρα. Β: κάλυµµα µε λάµπήρα φθορισµού, 3: αντανακλαστική επιφάνεια, 4: 
πλαστικό κάλυµµα προστασίας, 5: καλώδιο ρεύµατος προς µετασχηµατιστή – 
εκκινητή (starter), 6: πλαστικό κλιπ, 7: λαµπτήρας φθορισµού. Γ: Πίσω µέρος του 
καλύµµατος, 8: παροχή ρεύµατος, 9: πλάγια αντανακλαστική επιφάνεια, 10: παροχή 
ρεύµατος προς τα δύο άκρα του λαµπτήρα, 11: διακόπτης λειτουργίας, 12: λυχνία 
ένδειξης λειτουργίας (κατά Mills, 1990). 
  

 
 

ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ 

 Το πιο βασικό στοιχείο του ολοκληρωµένου ενυδρείου είναι φυσικά το δοχείο 

του (αυτό που εννοούµε συνήθως µε τον όρο ενυδρείο). O όρος ενυδρείο όµως, είναι 

καλύτερα να σηµαίνει το ολοκληρωµένο σύστηµα της υδάτινης περιορισµένης 

κοινωνίας, δηλαδή, δοχείο, νερό, ψάρια, συστήµατα υποτήριξης, διακόσµηση (Σχήµα 

2). Σήµερα τα δοχεία των ενυδρείων διατίθενται σε µεγάλη ποικιλία µεγεθών, 

σχηµάτων και υλικών κατασκευής (Σχήµα 4). Το απαιτούµενο ενυδρείο για τα ψάρια 
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που θα κρατηθούν σε αυτό, είναι εκείνο που θα καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

ψαριών, τόσο ανάλογα µε το είδος τους όσο και µε τον αριθµό τους. 

 Τα ψάρια των ψυχρών νερών απαιτούν περισσότερο οξυγόνο από τα τροπικά 

είδη και επειδή το οξυγόνο διαλύεται στο νερό από την επιφάνεια του νερού, η 

έκταση της επιφάνειας του ενυδρείου πρέπει να είναι µεγάλη. Για το λόγο αυτό είναι 

υψίστης σηµασίας να γνωρίζουµε πόσα ψάρια µπορεί να εξυπηρετήσει το ενυδρείο 

µας. Ο υπερπληθυσµός µπορεί να οδηγήσει σε όχληση (στρες) και θάνατο των 

ψαριών. Συνεπώς ή το ενυδρείο θα πρέπει να µεγαλώσει (ή αλλάξει) αν τα ψάρια 

είναι πάρα πολλά, ή ο αριθµός τους θα πρέπει να λιγοστέψει. Το σχήµα του ενυδρείου 

επίσης, εκτός από την οξυγόνωση του νερού, επηρεάζει και τον διαθέσιµο χώρο για 

κολύµπι των ψαριών. Οσο βαθύτερο το ενυδρείο τόσο π ερισσότερος χώρος 

διαθέσιµος για τα ψάρια. Πάντως, το βασικότερο από τα δύο είναι η διασφάλιση της 

επάρκειας σε οξυγόνο. Για το λόγο αυτό το µεγάλο βάθος στα ενυδρεία συνήθως 

αποφεύγεται και το σύνηθες σχήµα είναι το ορθογώνιο και πλατύ όσο πρέπει, µε 

γενικό πρακτικό κανόνα, το ύψος του νερού να είναι όσο περίπου και το πλάτος, το 

δε πλάτος να µην είναι µικρότερο από το 1/3 του µήκους. Η ακόλουθη εµπειρική 

σχέση ισχύει για τα περισσότερα συνήθη ενυδρεία µε µήκος µικρότερο του 1,2 m: 

Υψο ς= (πλάτος + µήκος) / πλάτος = 2:1. Εξυπακούεται ότι το συνολικό ύψος του 

ενυδρείου θα είναι µεγαλύτερο της διατηρούµενης στάθµης του νερού, συνήθως κατά 

10-15 cm. 

 Το υλικό του ενυδρείου συνήθως είναι το γυαλί (Νο. 1 στο Σχήµα 4), σκέτο ή 

µε µεταλλικό ή ξύλινο σκελετό (Νο 2 & 3 στο Σχήµα 4), ή και το πλαστικό (Νο 4 στο 

Σχήµα 4). Τα γυάλινα ενυδρεία συναρµολογούνται κατάλληλα, δια συγκολλήσεως 

των ακµών των προσεκτικά κοµµένων γυάλινων επιφανειών, µε συγγολητικό υλικό 

τη σιλικόνη. Κατά µήκος των ακµών το ενυδρείο µπορεί να φέρει µεταλλικό 

ανοξείδωτο πλαίσιο. Όµως αυτό µπορεί να γίνει µόνο στα ενυδρεία των γλυκών 

νερών και αποφεύγεται στα θαλασσινά, λόγω της µεγάλης διαβρωτικής (οξειδωτικής) 

ικανότητας του αλατιού που περιέχουν. 

 Τα πλαστικά ενυδρεία που συνήθως χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς 

σκοπούς, µπορεί να είναι µονοκόµµατα από ειδικό καλούπι και συνήθως µικρών 

διαστάσεων, αλλά µπορούν να κατασκευαστούν και σε οποιεσδήποτε διαστάσεις από 

φύλλα πλέξιγκλάς που κολλιούνται όπως και τα υάλινα, αλλά µε συγκολλητικό υλικό 

το χλωροφόρµιο που δια µέσου σύριγγας χύνεται στην εσωτερική γωνία των ακµών, 
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λυώνει το πλέξιγκλάς και συγγολλεί τις ακµές. Αφού στερεοποιηθεί, ακολούθως 

εφαρµόζεται η σιλικόνη µέσω του ειδικού πιστολιού σιλικόνης.  

 Τα πλαστικά ενυδρεία κάθε τύπου είναι πρακτικά αλλά έχουν και σοβαρά 

µειονεκτήµατα. Πέραν του µικρού µεγέθους που προαναφέρθηκε για τα 

µονοκόµµατα πλαστικά, το πλέξιγκλάς είναι πολύ ακριβό και όλα υποφέρουν από 

θόλωµα µετά από µακροχρόνια χρήση και πρακτική αδυναµία για απόλυτο 

καθάρισµα. Επίσης γρατσουνιούνται εύκολα αφήνοντας µόνιµα σηµάδια. Επίσης σε 

σχετικά µεγάλα ενυδρεία οι  επιφάνειες υφίστανται µεγαλύτερη παραµόρφωση 

(κύρτωµα) συγκριτικά µε το γυαλί, λόγω της υδροστατικής πίεσης του νερού. Αυτό 

µπορεί να αποφευχθεί σε µεγάλο βαθµό χρησιµοποιώντας παχύτερο πλέξιγκλάς 

(~8mm) αλλά πλέον το κόστος θα είναι απαγορευτικό, επειδή το σύνηθες πλέξιγκλάς 

που διατίθεται στο εµπόριο και έχει πάχος 4mm είναι ήδη αρκετά ακριβό.  

 Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα ασφαλή πάχη των γυάλινων επιφανειών ενός 

ενυδρείου ανάλογα µε τις διαστάσεις που επιλέγονται. Πρέπει να επίσης να 

επισηµανθεί ότι το βάρος ενός ενυδρείου εκτός του βάρους του γυαλιού, είναι αρκετά 

µεγάλο δεδοµένου ότι το νερό είναι ένα βαρύ υλικό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 

ένα ενυδρείο διαστάσεων 1,0 χ  0,6 χ 0,4 m περιέχει νερό σε ποσότητα περί τα 220 

λίτρα και βάρους 220 κιλών περίπου. Το συνολικό του βάρος και µε τον πρόσθετο 

εξοπλισµό συν το βάρος του γυαλιού προσεγγίζει τα 300 κιλά. Η στήριξη λοιπόν του 

ενυδρείου θα πρέπει να γίνει σε στέρεη και δυνατή βάση, άλλως κινδυνεύει µε 

κατάρρευση. Γενικά η τοποθέτηση ενός ενυδρείου θα πρέπει να γίνει σε µία βάση η 

οποία εκτός από τη στέρεη κατασκευή της και αντοχή θα πρέπει να προσφέρει και 

χώρο για τη σωστή και εργονοµική τοποθέτηση των διαφόρων βοηθητικών 

συσκευών. Στο Σχήµα 3 φαίνονται γενικά οι  συνθήκες τοποθέτησης σε ένα τυπικό 

δωµάτιο οι  οποίες ισχύουν αναλογικά και για κάθε άλλη χρήση του (π.χ. σε 

πειραµατικό χώρο). 
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Πίνακας 1. Ασφαλή πάχη υάλινων πλακών ενυδρείων σε mm ανάλογα µε την 
τοποθέτησή τους (δάπεδο ή πλαϊνά) τις διαστάσεις τους (µήκος, πλάτος) και τη 
στάθµη του νερού που θα περιέχει το ενυδρείο (άπαντα σε mm). 

 
Σχήµα 2. Τυπική εικόνα ενός ενυδρείου (κατά Mills, 1990). 1: αεραντλία, 2: 
εξωτερικό φίλτρο, 3: θερµαντήρας, 4: πορόλιθος αέρα, 5: στρώµα βυθού, 6: 
θερµοστάτης, 7: διανεµητής ρεύµατος, 8: κάλυµµα φωτισµού – ενυδρείου. 
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Σχήµα 3. Η σωστή τοποθέτηση του ενυδρείου στο χώρο (κατά Mills, 1990). 

 

 

 

ΣΧΕΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΨΑΡΙΩΝ – 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 Το πόσα ψάρια µπορεί ένα ενυδρείο να εξυπηρετήσει ή για να το θέσουµε 

διαφορετικά, τι είδους ενυδρείο απαιτείται για ένα ορισµένο αριθµό ψαριών, δεν είναι 

µια απλή υπόθεση. Εξαρτάται κυρίως από το είδος του νερού, τη θερµοκρασία του, 

το είδος των ψαριών, το σύστηµα καθαρισµού και οξυγόνωσης του νερού και το 

σύστηµα διατροφής και εν γένει διαχείρισης που ακολουθείται κατά περίπτωση. 

Όµως, πριν προχωρήσουµε στα παρακάτω κεφάλαια σε µια πιο υπολογιστική 

θεώρηση κυρίως του συστήµατος φιλτραρίσµατος του νερού, θα δοθούν εδώ 

ορισµένα εµπειρικά µεν, αλλά δοκιµασµένα και έγκυρα στοιχεία - οδηγοί. 

 Ο παράγων που πρωτίστως «κυβερνά» τη χωρητικότητα ενός ενυδρείου σε 

ψάρια είναι το διαλυµένο οξυγόνο. Οσο πιο µεγάλη η επιφάνεια του ενυδρείου τόσο 

µεγαλύτερη και η δυνατότητα για διάλυση οξυγόνου από την ατµόσφαιρα. Οσο πιο 

αλµυρό το νερό τόσο λιγότερο οξυγόνο «κρατά». Οσο πιο ψυχρό το νερό τόσο 

περισσότερο οξυγόνο διαλύεται σε αυτό. Ο συνδυασµός λοιπόν των παραπάνω 
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καταλήγει και σε διαφορετικές απαιτήσεις και ικανότητες των διαφόρων «τύπων» 

ψαριών (είδη των ψυχρών γλυκών νερών, των θερµών γλυκών, των τροπικών 

θαλασσινών) να ζουν κατά ορισµένο πλήθος σε ένα ορισµένο χώρο. Γενικά κατά ένα 

πρακτικό κανόνα, ο αριθµός των τροπικών ψαριών των γλυκών νερών που µπορεί να 

δεχτεί ένα ενυδρείο, εξαρτάται από την αναλογία του µήκους των ψαριών προς την 

ποσότητα του νερού σύµφωνα µε τις παρακάτω αναλογίες: 

Μήκος ψαριού              Ποσότητα νερού / εκατοστό µήκους ψαριών 

µέχρι 3 cm                                            1 λίτρο 

3 – 5 cm                                                1,5 λίτρα 

6 – 9 cm                                                 2 λίτρα 

10 –13 cm                                              3 λίτρα 

> 13 cm                                                  4 λίτρα 

Παράδειγµα: Ένα ενυδρείο µε γλυκό νερό και θερµοκρασία 25 οC (τροπικό 

γλυκό νερό), χωρητικότητας 150 λίτρων πόσα τροπικά ψάρια των 10 cm το καθένα 

µπορεί να κρατήσει;  

Απάντηση: 10 cm χ 3 λίτρα = 30 λίτρα για το κάθε ψάρι 

150 λίτρα : 30 λίτρα ανά ψάρι = 5 ψάρια 

Στο παράδειγµα του Σχήµατος 4 για ένα ενυδρείο µε διαστάσεις 90 cm µήκος 

και από 30 cm πλάτος και ύψος, καταλήγουµε να έχουµε 2700 cm2 επιφάνειας νερού. 

Το ενυδρείο αυτό µε βάση τους παραπάνω υπολογισµούς, πρακτικά µπορεί να δεχθεί 

ένα ψάρι µήκους µέχρι 3 cm των τροπικών γλυκών νερών για κάθε 30 cm2 του βυθού 

του, δηλαδή συνολικά περί τα 90 cm ψαριών. Όµως για τροπικά ψάρια των ψυχρών 

νερών µπορεί να κρατήσει 36 cm ψαριών, δηλαδή ένα ψάρι ανά 75 cm2 και για τα 

θαλασσινά τροπικά είδη 22,5 cm ψαριών, ένα ψάρι ανά 120 cm2. 
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Σχήµα 4. Αναπαράσταση του λόγου επιφάνειας ενυδρείου / ψάρι (αριστερά), και 
διάφοροι τύποι ενυδρείων (δεξιά). (Κατά Mills, 1990). 

 

 

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 Η απόλυτη προτεραιότητα στο νερό του ενυδρείου, είναι να παραµένει 

καθαρό και οξ υγονωµένο συνέχεια. Αυτό δεν σηµαίνει βεβαίως ότι το νερό θα 

αλλάζει κάθε λίγες ηµέρες. Το ενυδρείο είναι ένα κλειστό σύστηµα, κατά µεγάλο 

µέρος αυτόνοµο και µε τη βοήθεια ορισµένων διεργασιών αυτοκαθαρίζεται. Αν δεν 

του παρέχουµε τη δυνατότητα αυτοκάθαρσης µε µηχανικά και βιολογικά µέσα, τότε 

καθίσταται πλέον ένα ανοικτό σύστηµα όπου εν είδη δεξαµενής διατηρεί έναν όγκο 

νερού που υφίσταται διαρκή ανανέωση από φρέσκο νερό. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν 

συνάδει µε την έννοια του ενυδρείου την οποία πραγµατεύεται το παρόν.  

 Οσο καθαρό και ελκυστικό µπορεί να δείχνει ένα ενυδρείο, η ρύπανση που 

υφίσταται από το µεταβολισµό των ψαριών είναι συνεχής. Το ρυπαντικό φορτίο 

συνίσταται από στερεά (περιττώµατα ψαριών, υπολείµµατα τροφής κ.ά.) και 

διαλυµένα χηµικά µόρια. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στην παραγωγή αµµωνίας 
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από τους υδρόβιους οργανισµούς. Η αµµωνία παράγεται συνεχώς από τα ψάρια και 

ιδιαίτερα σε µεγάλες ποσότητες µετά τα γεύµατα. Τα ψάρια εκκρίνουν αµµωνία ως 

υποπροϊόν του µεταβολισµού τους, προερχόµενη από την απαµίνωση των αµινοξέων 

των πρωτεϊνών τους. Αν και θα αναφερθούν περισσότερα για την αµµωνία 

παρακάτω, εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το ασφαλές όριο  για τη διαβίωση των 

περισσότερων ψαριών είναι πολύ χαµηλό περίπου στα 0,01 mg/L για την µη 

ιονισµένη µορφή της (NH3). Η αµµωνία στο νερό οξειδώνεται σε νιτρώδη ιόντα 

(ΝΟ2
-) τα οποία και αυτά είναι τοξικά ιδιαίτερα στα γλυκά νερά. Το ασφαλές όριο 

των νιτρωδών ποικίλλει για τα διάφορα ψάρια και γενικά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 

0,5 mg/L. Η αµµωνία προέρχεται και από την αποικοδόµηση των «σκουπιδιών» των 

ενυδρείων που αποτελούνται από την αφάγωτη τροφή και τα περιττώµατα. Όµως το 

µεγαλύτερο µέρος της αµµωνίας εκκρίνεται απ’ευθείας στο νερό από τα βράγχια των 

ψαριών. Ετσι λοιπόν ακόµη και αν αποµακρύναµε αµέσως τα σκουπίδια αυτά (µε 

κάποιο πρακτικό µέσο εν τη γενέσει τους), πάλι δεν απαλλασσόµασταν από την 

αµµωνία. Ο µόνος τρόπος αποµάκρυνσης είναι δια του φιλτραρίσµατος του νερού. 

 Ετσι λοιπόν κατανοώντας την ανάγκη για την αποµάκρυνση της αµµωνίας µε 

συστήµατα φιλτραρίσµατος του νερού, συµπληρώνουµε την αναφορά µας σχετικά µε 

τα τεχνητά µέσα εξυγίανσης του νερού, αναφέροντας και τις αεραντλίες που 

παρέχουν αέρα στο νερό οξυγονώνωντάς το, ενώ ταυτόχρονα το διατηρούν σε κίνηση 

και διοχέτευση διαµέσου των φίλτρων. Επιπλέον, ο  αερισµός του νερού υποβοηθά 

και τη διάχυση προς την ατµόσφαιρα του επιβλαβούς διοξειδίου του άνθρακα που 

παράγεται κατά την αναπνοή των ψαριών. Ο αερισµός βέβαια µπορεί να µην είναι 

υποχρεωτικός σε κάποια ενυδρεία, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, το φορτίο σε 

ψάρια είναι πολύ µικρό και η διάχυση του οξυγόνου από την ατµόσφαιρα είναι 

επαρκής. Επιπλέον η παρουσία φυτών παράγει οξυγόνο και απορροφά το διοξείδιο 

του άνθρακα. Όµως τα πολλά ψάρια επιβάλλουν τη σιγουριά που παρέχει ο τεχνητός 

αερισµός και συνιστάται η χρήση αεραντλίας σε όλες τις περιπτώσεις.  

 Εκτός των παραπάνω ρυπαντικών παραγόντων αξίζει να αναφερθεί και η 

πολλές φορές δηµιουργούµενη θολερότητα του νερού εξ’αιτίας της ρύπανσής του από 

διαλυµένα χηµικά µόρια σε ποικίλες µορφές, ως αποτέλεσµα κυρίως των συστατικών 

της τροφής (κολλοειδή, λίπη κ.λπ.). Αν και ως θολερότητα δεν είναι άµεσα 

επικίνδυνη για τα ψάρια, εάν παραµένει, συντελεί στην υποβάθµιση του νερού και 

εµµέσως στη χειροτέρευση της υγείας των ψαριών. Τα µόρια που συντελούν στη 

θολερότητα µπορεί να κατακρατηθούν ή καλύτερα να προσροφηθούν σε ειδικούς 
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κόκκους ενεργού άνθρακα (Σχήµα 5) δια µέσου ενός ειδικού φίλτρου, ή  να 

συσσωµατωθούν, συλλεχθούν και απορριφθούν µε τη βοήθεια της οζονοποίησης 

κατά την οποία το νερό διέρχεται δια µέσου ειδικού σωλήνα στον οποίο διοχετεύεται 

το αέριο όζον (Ο3) το οποίο συσσωµατώνει τα µόρια αυτά. Κατόπιν αυτά 

συγκεντρώνονται ως βρώµικος αφρός σε ένα συλλεκτήρα και απορρίπτονται. Οι 

συσκευές αυτού του τύπου ονοµάονται skimmers. Περισσότερα επ’αυτού παρακάτω. 

 

Σχήµα 5. Διαγραµµατική απεικόνιση σε 
µεγέθυνση ενός µέρους του υλικού του 
ενεργού άνθρακα. Το υλικό αυτό 
χαρακτηρίζεται από µεγάλη πορώδη 
σπηλαιότητα. Στις µικρορωγµές του 
(µεγέθους της τάξεως µm ή Angstrom) 
συσσωρεύονται δια της διαδικασίας της 
προσρόφησης ή adsorption (Σηµ. adsorption 
όχι absorption) τα µόρια των ρυπαντών. 
Τελικά, µε την πολύ χρήση ο  ενεργός 
άνθρακας στοµώνει και χρειάζεται αλλαγή. 
Μπορεί και να αποκαθαρισθεί και να 
χρησιµοποιηθεί ξανά, αλλά αυτό γίνεται 
µόνο σε ειδικές εγκαταστάσεις, (κατά 

Spotte, 1979). 
 

ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 Επιτυγχάνεται µε τη χρήση αεραντλίας. Με την παροχή της διαµέσου 

σωληνώσεων δηµιουργείται ένα συνεχές ρεύµα φυσσαλίδων που κυκλοφορεί και 

ανακατεύει τη µάζα του νερού του ενυδρείου. Με τον τρόπο αυτό τα στρώµατα νερού 

του πυθµένα έρχονται στην επιφάνεια όπου οξυγονώνωνται ενώ συνάµα 

απαλλάσσονται από το διοξείδιο του άνθρακα. Επιπρόσθετα ο  αερισµός δια της 

ανάδευσης του νερού εξισώνει τη θερµοκρασία σε όλη τη µάζα του.  Η παροχή του 

αέρα επιτρέπει τη διατήρηση περισσότερων ψαριών συγκριτικά µε ένα µη αεριζόµενο 

τεχνητά ενυδρείο, (προϋποθέτοντας βέβαια ότι η αµµωνία δεν θα συγκεντρωθεί σε 

επικίνδυνα επίπεδα), αλλά χρειάζεται προσοχή. Η πιθανή διακοπή ρεύµατος ή 

αθόρυβης βλάβης της αεραντλίας, θα καταστήσει ένα υπερφορτισµένο σύστηµα 

ενυδρείου ευπαθές, το οξυγόνο του νερού θα εξαντληθεί γρήγορα από τα πολλά 

ψάρια, η διάχυση οξυγόνου από τον αέρα δεν θα επαρκεί και θα αρχίσουν τα 

συµπτώµατα έλλειψης οξυγόνου στα ψάρια. Αν η κατάσταση δεν γίνει αντιληπτή για 

να ληφθούν άµεσα µέτρα, τα ψάρια θα υποκύψουν από ασφυξία. 
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 Ο αερισµός επιπλέον χρησιµοποιείται για να οδηγήσει µε ένα ειδικό τρόπο το 

νερό δια µέσου φίλτρων (ίδε παρακάτω). Στην περίπτωση αυτή αµφότερα αερισµός 

και φιλτράρισµα του νερού γίνονται µε τη χρήση ενός και µόνο µηχανικού µοτέρ, 

αυτού της αεραντλίας.  

 Οι αεραντλίες είναι ηλεκτροκίνητες. Διακρίνονται σε δύο τύπους στην 

περίπτωση των ενυδρείων (αποκλείουµε τις τύπου τουρµπίνας αεραντλίες που 

απευθύνονται σε µεγάλες εγκαταστάσεις): στον τύπο δονητού/διαφράγµατος και 

στον τύπο πιστονιού (Σχήµα 6). Ακόµη και τα µικρότερα µοντέλα αεραντλιών θα 

παράγουν ικανοποιητική ποσότητα αέρα για ένα ενυδρείο µήκους περί τα 60 cm. 

Πάντως όσο µεγαλύτερη η αεραντλία τόσο το καλύτερο µια και θα µπορεί να παρέχει 

αέρα, να λειτουργεί τα φίλτρα και να χρησιµοποιείται και για άλλες βοηθητικές 

εργασίες.  

 
Σχήµα 6. Τύποι αεραντλιών ενυδρείων. Πιστονιού (αριστερά κάτω) και 
δονητού/διαφράγµατος (δεξιά κάτω). Στο επάνω δεξιά φαίνονται σε λεπτοµέρεια οι 
διάφοροι τύποι πορόλιθων. (Κατά Mills, 1990). 
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 Οι πορόλιθοι είναι η κατάληξη των σωληνώσεων της αεραντλίας που 

διοχετεύουν στο νερό αέρα. Πρόκειται για πορώδεις πέτρες δια µέσου των οποίων ο 

αέρας εξέρχεται υπό µορφή µικρών φυσσαλίδων. Οσο µικρότερη η φυσσαλίδα τόσο 

αποτελεσµατικότερη και η διάχυση – διάλυση του οξυγόνου που µεταφέρει στο νερό. 

Οι µικρότερες φυσσαλίδες παράγονται από ειδικά πορώδη ξύλινα µπλοκ και 

χρησιµοποιούνται κυρίως στα θαλασσινά ενυδρεία, όπου λόγω της µικρότερης 

ικανότητας του θαλασσινού νερού για διάλυση του οξυγόνου, προσφέρουν 

πλουσιότερη οξυγόνωση. Οι πορόλιθοι αλλά και τα ξύλινα µπλοκ των αεριστήρων µε 

τον καιρό στοµώνουν και αυτό φαίνεται από τη συνεχώς µειούµενη παροχή τους. 

Μπορούν να καθαριστούν δια εµβαπτίσεως σε αραιό υδροχλωρικό οξύ, ή δια 

βρασίµατος, κατόπιν να ξεπλυθούν και να χρησιµοποιηθούν ξανά.  

 

Σχήµα 7. Διαγραµµατική απεικόνιση της λειτουργίας ενός skimmer. Αριστερά 
φαίνεται η δράση µιας ιδεατής φυσσαλίδας αέρα στην διεπιφάνεια της οποίας 
συσσωρεύονται (adsorbed) τα µόρια των ρυπαντών, µε το υδροφιλικό άκρο του 
µορίου τους προς το εξωτερικό και το υδροφοβικό προς το εσωτερικό της 
φυσσαλίδας. Δεξιά φαίνεται η λειτουργία του skimmer. 1: σωλήνας, 2: παροχή αέρα 
από πορόλιθο µικρών φυσσαλίδων, 3: επιφάνεια δοχείου όπου «σκάει» ο  αφρός, 4: 
σωλήνας επανόδου του νερού, 5: χώρος συλλογής βρώµικου αφρού (κατά Spotte, 
1979).   
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Τα skimmers (Σχήµα 7) είναι µια ειδική διαµόρφωση των αεριστήρων κατά 

την οποία ο αέρας διοχετεύεται δια µέσου πορόλιθων ή ξύλινων µπλοκ ως έχει σε ένα 

βυθισµένο σωλήνα. Καθώς οι  φυσαλίδες ανέρχονται, συναντούν στη διαδροµή τους 

τα διαλυµένα µόρια των πρωτεϊνών ή των άλλων ρυπαντών και τα συγκολλούν. Οταν 

οι φυσσαλίδες φθάσουν στην επιφάνεια το βρώµικο φιλµ του αφρού που 

δηµιουργήθηκε ως αφρός συλλέγεται σε ένα θάλαµο ο οποίος περιοδικά αλλάζει. Το 

νερό που ανυψώθηκε παρασυρµένο από τον αέρα, επανέρχεται στο ενυδρείο από µία 

οπή απαλλαγµένο κατά µεγάλο µέρος από τα µόρια – ρυπαντές. Τα skimmers 

χρησιµοποιούνται κυρίως στα θαλασσινά νερά. Αν αντί για αέρα παρέχεται όζον (που 

δηµιουργείται δια της διέλευσης του αέρα από ένα ειδικό οζονιστήρα, όπου δια 

ηλεκτρικών εκκενώσεων το οξυγόνο γίνεται όζον,) τότε η αποτελεσµατικότητά του 

µεγαλώνει, ενώ συνάµα το νερό καθαρίζεται και από τα µικρόβια λόγω της 

βακτηριοκτόνου δράσης του όζοντος. 

 

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΤΥΠΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ 

 Ο σκοπός των φίλτρων είναι να αποµακρύνουν τις βρώµικες ή ρυπαντικές 

ύλες από το νερό του ενυδρείου. Τα φίλτρα απαιτούν συνεχή συντήρηση δεδοµένου 

ότι συσσωρεύουν βρώµικο υλικό και από αυτή τη βρώµικη ύλη (η οποία επιβάλλει 

απόρριψη µετά από ορισµένο χρόνο) θα διέρχεται συνεχώς το νερό. Τα φίλτρα 

διακρίνονται στους παρακάτω τύπους ανάλογα µε το κύριο καθαριστικό – 

εξυγιαντικό έργο που επιτελούν: 

Μηχανικά φίλτρα – µηχανικό φιλτράρισµα. Αποµακρύνουν δια της κατακράτησης 

τα αιωρούµενα σωµατίδια του νερού. 

Χηµικά φίλτρα – χηµικό φιλτράρισµα. Αποµακρύνουν διαλυµένες ενώσεις – µόρια 

του νερού. 

Βιολογικά φίλτρα – βιολογικό φιλτράρισµα. Αποµακρύνουν δια της ειδικής 

µεταβολικής οδού ορισµένων χρήσιµων µικροβιακών πληθυσµών που αναπτύσσονται 

επάνω σε ειδικά στερεά υλικά (π.χ. άµµος), τις τοξικές ενώσεις (αµµωνία, νιτρώδη). 

Οι ενώσεις αυτές µεταβολίζονται δια οξειδώσεως από τα βακτηρίδια σε τελικό προϊόν 

νιτρικών ιόντων (ΝΟ3
-) που είναι πρακτικά αβλαβή για τα ψάρια. Το βιολογικό 

φιλτράρισµα είναι η σπουδαιότερη διεργασία καθαρισµού στο ενυδρείο. 

 Στα µηχανικά και χηµικά φίλτρα ο  καθαρισµός του νερού γίνεται δια της 

διέλευσης µέσω του κατάλληλου υλικού, το οποίο βρίσκεται «πακεταρισµένο» σε ένα 

ειδικό δοχείο ή κύλινδρο τοποθετηµένο µέσα ή έξω από το ενυδρείο. Στην 
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πλειονότητα των περιπτώσεων το υλικό βρίσκεται σε στρώσεις όπου η µία στρώση (ή 

περισσότερες) επιτελεί µηχανική κατακράτηση (π.χ. υαλοβάµβακας, χαλίκι, κ.λπ.) και 

η άλλη χηµική κατακράτηση (ενεργός άνθρακας), δηλαδή µηχανικό και χηµικό 

φιλτράρισµα ταυτοχρόνως (σε κάθε µία διέλευση του νερού).  

 Στο µηχανικό φίλτρο το υλικό πλήρωσης πρέπει να είναι ειδικό για ενυδρεία 

και µη τοξικό. Όταν στοµώσει µπορεί να καθαρισθεί καλά δια κατάλληλων πλύσεων 

και να ξαναχρησιµοποιηθεί. 

 Ο ενεργός άνθρακας είναι το καλλίτερο υλικό για το χηµικό φιλτράρισµα. 

Χαρακτηρίζεται από πολύ µεγάλη επιφάνεια των κόκκων του για τον όγκο που 

καταλαµβάνουν και η δράση του µπορεί να παροµοιασθεί µε την απορρόφηση ενός 

σφουγγαριού. Μέσα στους πόρους του µπορεί να συγκρατήσει αζωτούχα 

υποπροϊόντα (και την αµµωνία), και κάθε είδους διαλυµένα µόρια – ρυπαντές. 

Μπορεί ό µως να συγκρατήσει και ενδεχόµενα χρήσιµα υλικά που εµείς κατά 

περίπτωση προσθέτουµε στο νερό π.χ. φάρµακα, γι’αυτό δεν συνιστάται να 

λειτουργεί το χηµικό φίλτρο σε τέτοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς παρόλη την 

εξαιρετική δουλειά που κάνει, οι  πόροι του φράσουν γρήγορα και χρειάζεται 

αντικατάσταση. Όταν ο  ενεργός άνθρακας έχει στοµώσει δεν µπορεί πλέον να 

συγκρατήσει άλλο υλικό. Η διαπίστωση όµως α υτής του της αδυναµίας µπορεί να 

περάσει απαρατήρητη, µια και το νερό θα κυκλοφορεί και τίποτε δεν µπορεί να µας 

ειδοποιήσει οπτικά. Είναι θέµα εµπειρίας, και συνιστάται να γίνεται το εξής τεστ: 

Προσθέτοντας λίγες σταγόνες µη τοξικής χρωστικής (π.χ. µπλε του µεθυλαινίου) στο 

σηµείο εισόδου του νερού στο χηµικό φίλτρο, παρατηρούµε το χρώµα του νερού που 

θα εξέλθει από το στόµιο εξόδου. Εάν επανεµφανισθεί η χρωστική σηµαίνει ότι ο 

ενεργός άνθρακας δεν έχει πλέον περαιτέρω ικανότητα συγκράτησης ουσιών. 

Χρειάζεται αντικατάσταση. 

 Επιπρόσθετα µε τις παραπάνω βασικές τους διεργασίες, τα φίλτρα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και για να αλλάξουν κατά τα επιθυµητά τη χηµική σύσταση του 

νερού. Μπορούν να περιέχουν τύρφη για να σταθεροποιήσουν όξινα νερά για µερικά 

ψάρια (π.χ. Δίσκοι), ή ειδικές ιοντοανταλλακτικές ρητίνες οι  οποίες µπορούν να 

µειώσουν την σκληρότητα του νερού. 

 Σχετικά µε τις διεργασίες του βιολογικού φιλτραρίσµατος θα αναφερθούν 

εξειδικευµένα θέµατα σε παρακάτω κεφάλαιο. 
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Φίλτρα λειτουργούντα δια παροχής αέρα (airlift filters) 
Εξωτερικά φίλτρα 
 Ο πιο συνηθισµένος τρόπος της επιστροφής του νερού στο ενυδρείο, µετά τη 

διέλευσή του δια µέσου του υλικού του φίλτρου είναι δια της «ανύψωσής» του µε 

ροή αέρα (airlift). Η διαδικασία επιτυγχάνεται δια της τοποθέτησης ενός κάθετου 

σωλήνα µε το ένα άκρο του στο βυθό του δοχείου του φίλτρου, όπου καταλήγει το 

σωληνάκι παροχής αέρα (από την αεραντλία). Ο σωλήνας υψώνεται κάθετα στο 

φίλτρο και στο επάνω µέρος καµπυλώνει και χύνει το περιεχόµενό του στο ενυδρείο. 

Η προς τα άνω κίνηση του νερού προκαλείται από τον αέρα, ο  οποίος 

αναµιγνυόµενος µε το νερό δηµιουργεί µια ελαφρύτερη µάζα από το υπόλοιπο νερό η 

οποία ανυψώνεται. Δια της κατάλληλης τοποθέτησης ενός άλλου σωλήνα ο  οποίος 

ρουφάει νερό µε σιφωνισµό από το ενυδρείο και το φέρνει στο φίλτρο, το σύστηµα 

λειτουργεί συνεχώς ως αντλία, αρκεί η αεραντλία να στέλνει συνεχώς αέρα. Μέσα 

στο δοχείο του φίλτρου υπάρχουν στρώσεις από τα επιθυµητά υλικά που επιτελούν 

την φίλτρανση και δια µέσου των οποίων διέρχεται το νερό για να καθαρισθεί. Τα 

δοχεία αυτού του τύπου των φίλτρων συνήθως τοποθετούνται κρεµαστά (κατά 

προτίµηση στο πίσω µέρος) στο ενυδρείο (Σχήµα 8). 

 
Σχήµα 8. Φίλτρα ενυδρείων λειτουργούντα δια αέρος (airlift). Εξωτερικό (αριστερά) 
και εσωτερικό (δεξιά). Α: πορεία νερού, Β: παροχή αέρα, Γ: πορεία µίγµατος νερού-
αέρα, 1: σωλήνας εισόδου νερού στο φίλτρο, 2: σωληνάκι παροχής αέρα, 3: 
υαλοβάµβακας (υλικό φίλτρου), 4: ενεργός άνθρακας (προαιρετικός), 5: σωλήνας 
επιστροφής καθαρισµένου νερού στο ενυδρείο, 6: αέρας από αεραντλία, 7: επιστροφή 
καθαρού νερού, 8: σπόγγος του εσωτερικού φίλτρου (κατά Mills, 1990, 
τροποποιηµένο ελαφρά). 
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Η έναρξη λειτουργίας ενός εξωτερικού φίλτρου γίνεται ως εξής: Βυθίζουµε 

στο νερό τον σωλήνα εισόδου νερού (1). Βουλώνοντας µε το χέρι µας το ένα του 

άκρο (το κάτω) εµποδίζουµε να µπει αέρας, και το άλλο άκρο του το τοποθετούµε 

στο δοχείο του φίλτρου. Ελευθερώνοντας την οπή και εφόσον το βυθισµένο άκρο  

του στο φίλτρο φθάνει πιο κάτω από το επίπεδο στάθµης του ενυδρείου, θα αρχίσει η 

ροή του νερού από το ενυδρείο στο φίλτρο. Όταν το επίπεδο στο φίλτρο φθάσει αυτό 

του ενυδρείου η ροή θα σταµατήσει. Εφόσον όµως θα λειτουργεί η παροχή αέρα, η 

ροή νερού από το φίλτρο προς το ενυδρείο θα συνεχίζεται. 

 

Εσωτερικά φίλτρα 

 Ο τύπος αυτός (Σχήµα 9, δεξιά) είναι πολύ απλής κατασκευής και 

τοποθετείται οπουδήποτε στο κάτω µέρος του ενυδρείου. Αποτελείται από ένα 

σπογγώδη κύλινδρο, εσωτερικά του οποίου υπάρχει ένας σωλήνας µε ανοικτό άκρο. 

Το νερό αναρροφάται µέσω αυτού του σωλήνα και περνώντας από το σ πογγώδες 

υλικό απαλλάσσεται από τα αιωρούµενα υλικά. Η κίνηση του νερού επιτυγχάνεται 

δια της κατάλληλης ένωσης του παραπάνω σωλήνα µε έναν άλλον που παρέχει αέρα. 

Το µίγµα νερού-αέρα ανυψώνεται µέσω άλλου σωλήνα και εξέρχεται από το επάνω 

µέρος (ίδε σχήµα για λεπτοµέρειες). Το όλο σύστηµα είναι ελαφρύ και για να µην 

ανυψώνεται ή µετακινείται στο νερό, συνιστάται η τοποθέτηση ενός βαριού 

αντικειµένου (π.χ. πέτρα) στο κάτω του µέρος, ή η συγκράτησή του µε βεντούζες στο 

τζάµι. Τα εσωτερικά φίλτρα είναι εξαιρετικά για ενυδρεία µε λάρβες ψαριών, καθώς 

αυτές δεν κινδυνεύουν να αναρροφηθούν από το φίλτρο.  

  

Φίλτρα µε κυκλοφορία νερού δια µοτέρ (Power filter) 

 Τα φίλτρα αυτά διαφέρουν από τα οδηγούµενα δι’αέρος, στο ότι το νερό 

κυκλοφορεί µε τη χρήση ηλεκτρικού κυκλοφορητή. Διακρίνονται στον τύπο δοχείου 

(canister filter) και στον τύπο κουτιού (box filters) (Σχήµα 9). Ο τύπος δοχείου είναι ο 

πιο δυνατός και συνήθως προτιµάται στις περισσότερες περιπτώσεις. Το κύριο 

πλεονέκτηµα των φίλτρων µοτέρ απέναντι στα φίλτρα δι’αέρος είναι το ότι το νερό 

κυκλοφορεί σε πολύ περισσότερο όγκο δια µέσου αυτών στη µονάδα του χρόνου, µε 

αποτέλεσµα να καθαρίζεται ταχύτερα. Για το λόγο αυτό προτιµώνται για χρήση στα 

µεγάλα ενυδρεία καθώς επίσης και για να καθαρίσουν γρήγορα ένα βρώµικο 

ενυδρείο. Συνιστώνται για χρήση ιδιαίτερα στα ενυδρεία των ψυχρών νερών 
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(coldwater aquaria) όπου τα ψάρια απαιτούν καλά οξυγονωµένα νερά. Πολλοί 

πιστεύουν επίσης ότι τα ψάρια τους γίνονται δυνατότερα και υγιέστερα, ζώντας σε 

ένα περιβάλλον µε ισχυρά ρεύµατα σαν κι’αυτά που δηµιουργούνται σε ένα ενυδρείο 

µε φίλτρα µοτέρ. 

Σχήµα 9. Φίλτρα οδηγούµενα δια µοτέρ (power filters). Τύπος κουτιού (επάνω 
αριστερά), τύπος δοχείου (canister filter) εξωτερικός (επάνω δεξιά) και τύπος δοχείου 
εξωτερικός (κάτω αριστερά). 1: σωλήνας επιστροφής καθαρού νερού, 2: σωλήνας 
αναρρόφησης, 3: υλικό κατακράτησης σκουπιδιών, 4: µαγνήτης άξονα φτερωτής, 5: 
εσωτερικός µαγνήτης, 6: κουτί του µοτέρ, 7: ενεργός άνθρακας, 8: καλώδια παροχής 
ρεύµατος, 9: υλικό κατακράτησης, 10: καλώδια ρεύµατος, 11: σηµείο εισόδου νερό 
µε πλαστικό πλέγµα για αποφυγή αναρρόφησης µικρών ψαριών, 12: βεντούζα 
συγκράτησης στο τζάµι, 13: οπές επανόδου του νερού, 14: καθαρό νερό, 15: 
βεντούζες συγκράτησης στο τζάµι, 16: καλώδια ρεύµατος, 17: οπές επιστροφής 
καθαρού νερού δια καταιονισµού (πάνω από την επιφάνεια του ενυδρείου), 18: 
σχισµές αναρρόφησης νερού προς καθαρισµό, 19: υλικό κατακράτησης (κατά Mills, 
1990, τροποποιηµένο ελαφρά). 
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Φίλτρα βυθού (undergravel filters) 

 Η κύρια διαφορά µεταξύ του βιολογικού φιλτραρίσµατος και του µηχανικού 

και χηµικού φιλτραρίσµατος είναι ότι το πρώτο εξουδετερώνει τις τοξικές ουσίες στο 

νερό, ενώ τα άλλα δύο τις αποµακρύνουν. Το βιολογικό φιλτράρισµα είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικό στην εξουδετέρωση της τοξικής αµµωνίας. Τα χρήσιµα βακτηρίδια 

που µετατρέπουν δια του µεταβολισµού τους την αµµωνία σε τελικό προϊόν τα 

ακίνδυνα νιτρικά ιόντα, αναπτύσσονται σε αποικίες επάνω στο υλικό του βιολογικού 

φίλτρου. Επειδή πρόκειται για αερόβια βακτηρίδια, µπορούν να αποικίσουν όχι µόνο 

την επιφάνεια των χαλικιών στο βιολογικό φίλτρο (που συνήθως αποτελείται από τις 

στρώσεις στον πυθµένα του ενυδρείου), αλλά και τα βαθύτερα στρώµατά του εάν το 

νερό διατηρείται επαρκώς οξυγονωµένο. Για το λόγο αυτό το βιολογικό στρώµα της 

άµµου ή/και των χαλικιών «κάθεται» επάνω σε ένα διάτρητο ψευδοπυθµένα που 

επιτρέπει την κυκλοφορία του οξυγονωµένου νερού από επάνω προς τα κάτω (Σχήµα 

10). Το βιολογικό φίλτρο δεν στοµώνει εύκολα, το νερό κυκλοφορεί µε τη χρήση 

αντλίας αέρος, δεν απαιτεί π ολλές σωληνώσεις και είναι αθόρυβο. Όµως η 

χρησιµότητά του έγκειται στο ότι είναι το εξέχον σύστηµα καθαρισµού σε κάθε τύπο 

ενυδρείου. Ιδιαίτερα για θαλασσινά ενυδρεία η χρήση του είναι υποχρεωτική. 

Σχήµα 10. Τοµή του συστήµατος ψευδοπυθµένα και στρώσεις άµµου του φίλτρου 
βυθού για το βιολογικό φιλτράρισµα ενός ενυδρείου (κατά Spotte, 1979). 
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 Όπως θα αναπτυχθεί λεπτοµερέστερα στα παρακάτω (ίδε τύπο του Hirayama), 

όσο ταχύτερα κυκλοφορεί το νερό δια µέσου του φίλτρου βυθού (µεγαλύτερος όγκος 

νερού στη µονάδα του χρόνου), τόσο αποτελεσµατικότερο το βιολογικό φιλτράρισµα. 

Για το λόγο αυτό υπάρχουν ποικίλες διαµορφώσεις του συστήµατος του φίλτρου 

βυθού, κατά τις οποίες αντί για τη µικρή σχετικά παροχή που επιτυγχάνεται µε την 

αντλία αέρος, χρησιµοποιούνται και βοηθητικά µοτέρ (Σχήµατα 11 & 12). Τα 

ενυδρεία µε θαλασσινούς οργανισµούς ωφελούνται περισσότερο από την 

υποβοηθούµενη µε µοτέρ κυκλοφορία επειδή απαιτούν έντονη επανακυκλοφόρηση. 

Μια ιδιαίτερη διαµόρφωση του συστήµατος αυτού είναι και ο συνδυασµός µηχανικού 

και βιολογικού φιλτραρίσµατος που επιτυγχάνεται δια της προσθήκης ενός φίλτρου 

µοτέρ τύπου δοχείου το οποίο εξαναγκάζει µεγάλες µάζες νερού που πρώτα έχουν 

απαλλαγεί από τα αιωρούµενα σωµατίδια,  να φιλτραριστούν βιολογικά δια µέσου 

του φίλτρου βυθού.  
Σχήµα 11. Φίλτρο βυθού, γενική κατασκευή του (άνω αριστερά), αρχή λειτουργίας του (κάτω 
αριστερά) και µοτέρ για µεγαλύτερη κυκλοφορία νερού (κάτω δεξιά). (κατά Mills, 1990, 
τροποποιηµένο ελαφρά) 
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Σχήµα 12. Συναρµολόγηση 
φίλτρου βυθού σε συνδυασµό µε 
εξωτερικό φίλτρο δοχείου.  
     Ο ψευδοπυθµένας αποτελείται       
από συναρµολογούµενα πλαστικά,  
τετράγωνα διάτρητα πλαίσια (1, 
3).  
Ο σωλήνας ανακυκλοφορίας του 
νερού (2) τοποθετείται σε ένα 
γωνιακό πλαίσιο. Οι στρώσεις των 
χαλικιών τοποθετούνται σε πάχος 
περί τα 5 cm (4). Για καλύτερη 
αναρρόφηση νερού ο  σωλήνας 
µπορεί να τοποθετηθεί όπως 
φαίνεται στο 5.   
Στο σωλήνα αναρρόφησης µπορεί 
να εφαρµοσθεί σωλήνας (6) από 
εξωτερικό µηχανικό φίλτρο µοτέρ 
(canister filter), το οποίο θα 
αναρροφά νερό σε µεγάλες 
ποσότητες από τον βυθό του 
ενυδρείου, και θα το περνά από το 
µηχανικό φίλτρο και για 
καθαρισµό από τα αιωρούµενα 
σκουπίδια. Η µέθοδος αυτή 
µπορεί να εφαρµοσθεί (δια της 
κατάλληλης διαµόρφωσης των 
σωλήνων εισόδου και εξοδου 
νερού) και για τον καθαρισµό του 
στρώµατος του φίλτρου βυθού σε 
ένα σύνηθες σύστηµα (που 
δουλεύει µε αντλία αέρα), όταν 
αυτό µετά από µακρά χρήση 
αναπόφευκτα θα στοµώσει λόγω 
της συσσώρευσης σκουπιδιών.   
 

 

 

  

Τα χρήσιµα νιτροποιητικά βακτηρίδια θα αναπτυχθούν σε µεγάλους 

πληθυσµούς φυσιολογικά και µε τον καιρό επάνω στους κόκκους του υλικού του 

φίλτρου βυθού. Το βιολογικό φίλτρο θα µπορεί να αποδώσει τα µέγιστα µόνο αφού 

έχει αναπτύξει µια ικανοποιητική βακτηριδιακή χλωρίδα. Όµως σε ένα ενυδρείο που 

τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, ο  βακτηριδιακός πληθυσµός στην αρχή θα είναι 

µικρός και θα παρουσιάζει χαµηλό µεταβολισµό. Το φίλτρο σε αυτή την κατάσταση 



 29 

καλείται «αρύθµιστο» (unconditioned). Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα µπορεί να 

µετατρέψει αποτελεσµατικά την τοξική αµµωνία που θα παράγουν τα ψάρια σε µη 

τοξικά νιτρικά. Σε αυτή τη φάση συνιστάται η εισαγωγή µικρού αριθµού ψαριών. Το 

φίλτρο θα είναι «ρυθµισµένο» (conditioned) όταν ο βακτηριδιακός του πληθυσµός θα 

αναπτυχθεί επαρκώς έτσι που θα µπορεί να µετατρέπει µεγάλες ποσότητες αµµωνίας 

(µέσα σε ορισµένα πλαίσια δυνατότητας ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του φίλτρου) 

άµεσα σε νιτρικά. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία ρύθµισης ενός νέου βιολογικού 

φίλτρου µπορούν να εφαρµοσθούν διάφορες µέθοδοι. Μία από αυτές είναι η 

εισαγωγή µικρών ποσοτήτων άµµου από ένα άλλο ρυθµισµένο ενυδρείο, έτσι ώστε να 

υπάρξει µια πρώτη ικανοποιητική «σπορά» από βακτηρίδια, και µια άλλη η σταδιακή 

προσθήκη µικρών ποσοτήτων χλωριούχου αµµωνίου (NH4Cl), που θα δώσει την 

αναγκαία ποσότητα αµµωνίας στα βακτηρίδια ως υπόστρωµα µεταβολισµού τους. 

 Ο έλεγχος της κατάστασης ρύθµισης του βιολογικού φίλτρου γίνεται µε την 

παρακολούθηση των συγκεντρώσεων της αµµωνίας, νιτρωδών και νιτρικών στο νερό. 

Στην πορεία του χρόνου αυτές οι  τρεις ενώσεις παρουσιάζουν ένα πρότυπο 

µεταβολής που απεικονίζεται στο Σχήµα 13. Το βιολογικό φίλτρο θεωρείται 

ρυθµισµένο όταν η αµµωνία και τα νιτρώδη έχουν φθάσει στα ελάχιστα των 

συγκεντρώσεών τους, ενώ τα νιτρικά σε µεγάλη συγκέντρωση. 

 
Σχήµα 13. Ιδεατές καµπύλες µεταβολής της συγκέντρωσης των ενώσεων του 
ανόργανου αζώτου υπό µορφή ολικής αµµωνίας (Total NH4-N), νιτρωδών (ΝΟ2-Ν) 
και νιτρικών (NO3-N) κατά τη µεταβολή τους στην πορεία του χρόνου, στο νερό ενός 
ενυδρείου που εξυπηρετείται από ένα βιολογικό φίλτρο. 
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Θερµαντήρες 

 Τα περισσότερα ενυδρεία που απαιτούν θέρµανση, την επιτυγχάνουν µε 

µικρές ατοµικές ηλεκτρικές συσκευές. Εάν ό µως πρόκειται για πολλά ενυδρεία ή 

σύστηµα ενυδρείων σε ένα κλειστό χώρο, τότε εφόσον απαιτείται ο µοιόµορφη 

θερµοκρασία ίσως ο κλιµατισµός να είναι η καλύτερη λύση.  

 Οι ατοµικοί θερµαστές (θερµαντήρες ή heaters) χρησιµοποιούνται είτε για να 

επιτύχουµε και σταθεροποιήσουµε τη θερµοκρασία του νερού στα επιθυµητά επίπεδα 

(εφόσον βέβαια η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι χαµηλώτερη από αυτή που 

θέλουµε να επιτύχουµε), σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των ψαριών, είτε για κάποιο 

ειδικό σκοπό όπως η απότοµη ανύψωση της θερµοκρασίας ως µηχανισµός 

πρόκλησης της ωοτοκίας. 

 Οι θερµαντήρες των ενυδρείων (Σχήµα 14) αποτελούνται από ένα ηλεκτρικό 

θερµαντικό στοιχείο υπό µορφή σπείρας, τυλιγµένης γύρω από ένα κεραµικό σώµα. 

Ολο το σώµα αυτό βρίσκεται κλεισµένο σε ένα γυάλινο κύλινδρο, πλήρως 

στεγανοποιηµένο και πολύ ανθεκτικό στη θερµότητα. Η θερµαντική σπείρα ενώνεται 

µέσω ενός αδιάβροχου καπακιού µε το καλώδιο παροχής ρεύµατος. Ολοι οι 

θερµαντήρες/θερµοστάτες ενυδρείων είναι πλήρως βυθιζόµενοι στο νερό και 

κυκλοφορούν σε στάνταρντ µεγέθη ισχύος των 50, 75, 100, 125 , 150, 200 και 300 

watts. Υπάρχει και ένας άλλος εναλλακτικός τύπος θερµαντήρα για ενυδρεία, που 

συνίσταται στη µορφή ενός εύκαµπτου θερµαντικού καλωδίου το οποίο τοποθετείται 

κάτω από το φίλτρο βυθού. Αυτός ο  τύπος έχει το πλεονέκτηµα ότι τα ψάρια δεν 

κινδυνεύουν να το αγγίξουν και υποστούν σόκ από «κάψιµο». 

 Η επιλογή του θερµαντήρα πρέπει να συνάδει µε τις απαιτήσεις θέρµανσης 

ενός ορισµένου ενυδρείου. Κατά ένα γενικό κανόνα, σε ένα τυπικό ενυδρείο σε 

συνθήκες θερµοκρασίας δωµατίου, απαιτούνται 10 watts θέρµανσης για κάθε 5 λίτρα 

νερού. Ένα ενυδρείο 100 λίτρων χρειάζεται ένα θερµαντήρα 200 watts µε την 

προϋπόθεση ότι το µήκος του ενυδρείου δεν ξεπερνά τα 90 cm. Για ενυδρεία µε 

µήκος άνω των 90 cm, είναι καλύτερα να χρησιµοποιηθούν 2 θερµαντήρες των 100 

watts ο καθένας, ένας σε κάθε άκρη, παρά ένας των 200 watts, επειδή έτσι 

επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή της θερµότητας σε όλη τη µάζα του νερού. 

 Θα πρέπει εδώ να επισηµανθεί, ότι η χρησιµοποίηση ενός µεγάλου σε ισχύ 

θερµαντήρα σε ένα µικρό ενυδρείο, προσφέρει µεν αποτελεσµατική θέρµανση αλλά 

παρουσιάζει κινδύνους στην περίπτωση που από απροσεξία ο  θερµοστάτης (ίδε 
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παρακάτω) του θερµαντήρα κολλήσει στο «on» και λειτουργεί συνεχώς. Στην 

περίπτωση αυτή το νερό θα υπερθερµανθεί γρήγορα, πιθανόν και να βράσει, µε 

επακόλουθο το θάνατο των ψαριών και το σπάσιµο του γυαλιού. Επίσης, επειδή σε 

ένα µικρό ενυδρείο η θερµοκρασία διακυµαίνεται γρήγορα, θα αναγκάσει τον ισχυρό 

θερµαντήρα να λειτουργεί µε γρήγορες εναλλαγές «off» και «on» κει πιθανώς να 

χαλάσει. Αντίστροφα, ένας µικρός θερµαντήρας σε ένα µεγάλο ενυδρείο θα µπορέσει 

µόνο να αναυψώσει τη θερµοκρασία του νερού πολύ λίγο και να µην µπορέσει να 

προσφέρει την αναγκαία θερµότητα εάν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος χώρου 

είναι πολύ χαµηλή (π.χ. στην περίπτωση που για τροπικά ψάρια απαιτείται 

θερµοκρασία περί τους 28 οC και η θερµοκρασία δωµατίου είναι 18 οC).  

 

Σχήµα 14. Α: Τύπος ξεχωριστού θερµαντήρα. Ο τύπος αυτός απαιτεί ξεχωριστή 
µονάδα θερµοστάτη και ενώνεται µε αυτόν µε το καλώδιο 1. 2: Θερµαντικό 
σπείρωµα, 3: βεντούζα συγκράτησης στο τζάµι. Β: Συνδυασµός 
θερµαντήρα/θερµοστάτη. Μέσα στον γυάλινο κύλινδρο το θερµαντικό σπείρωµα 
συνδέεται µε τον θερµοστάτη. Μερικοί τύποι είναι πλήρως βυθιζόµενοι, άλλοι όχι. 4: 
κουµπί ρύθµισης θερµοστάτη, 5: καλώδιο ρεύµατος, 6: λυχνία ένδειξης λειτουργίας 
on-off, 7: θερµοστατικό έλασµα, 8: θερµαντικό σπείρωµα τυλιγµένο στον κεραµικό 
πυρήνα, 9: βεντούζα συγκράτησης στο τζάµι, 10: Γυάλινος καλυπτικός κύλινδρος, 
(κατά Mills, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Προσοχή: Ποτέ δεν πρέπει να λειτουργεί ο  θερµαντήρας έξω από το νερό. 

Πρώτα βυθίζεται στο νερό και µετά γυρίζει στο «οn». Εξω από το νερό θερµαίνεται 

πολύ γρήγορα και µπορεί να κάψει. Εάν πέσει κάτω και σπάσει µπορεί να εκραγεί. 
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Θερµοστάτες 

 Όπως έγινε κατανοητό από τα παραπάνω, οι  θερµοστάτες είναι οι  ελεγκτές 

της λειτουργίας του θερµαντήρα. Πρόκειται για ηλεκτροµηχανικές συσκευές οι 

οποίες δ ιακόπτουν τη θέρµανση όταν η θερµοκρασία φθάσει στους βαθµούς που 

έχουν προεπιλεγεί και επανδραστηριοποιούν τη θέρµανση όταν η θερµοκρασία πέσει 

κάτω από ένα επίσης επιλεγέν όριο. Από τον κατασκευαστή έχουν τεθεί σε στάνταρντ 

ρύθµιση για 24 οC, αλλά µπορούν να ρυθµιστούν στα επιθυµητά επίπεδα 

θερµοκρασίας. Διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς θερµοστάτες. 

 Οι εσωτερικοί θερµοστάτες που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο είναι 

ενσωµατωµένοι στον θερµαντήρα. Ο µηχανισµός τους αποτελείται από ένα 

µεταλλικό έλασµα που κυρτώνει και ισιώνει ανάλογα µε τη θερµοκρασία. Με το 

κύρτωµα δηµιουργεί κύκλωµα ρεύµατος µε το θερµαντικό σπείρωµα (σύρµα) και ο 

θερµαντήρας παράγει θερµότητα (on). Συνήθως έχουν ενσωµατωµένο και ένα µικρό 

µαγνήτη που εξυπηρετεί τη γρήγορη ένωση των µεταλλικών µερών (του ελάσµατος 

και του σπειρώµατος). Όταν η θερµοκρασία ανέβει πολύ η αλλαγή του κυρτώµατος 

του ελάσµατος διακόπτει το κύκλωµα (off). Ο βαθµός του κυρτώµατος και κατά 

συνέπεια ο  έλεγχος της λειτουργίας του γίνεται µε ένα κοµβίο ρυθµιστή. Τα 

σύγχρονα µοντέλα έχουν και ενδείξεις θερµοκρασίας µε ένα δείκτη που ρυθµίζεται σε 

µια θαθµονοµηµένη κλίµακα. Πρόκειται για πολύ πρακτικές συσκευές αλλά  η 

ακρίβειά τους δεν είναι πολύ µεγάλη και η επιθυµητή θερµοκρασία επιτυγχάνεται µε 

πολύ και συνεχή ρύθµιση και παρακολούθηση. Επειδή για τη λειτουργία τους 

χρησιµοποιούν ηλεκτροµαγνητικό µηχανισµό δεν θα πρέπει κοντά τους να βρίσκεται 

κανένα µαγνητικό σώµα, π.χ. οι  µαγνήτες τζαµιού που χρησιµοποιούνται για τον 

καθαρισµό των υάλων του ενυδρείου από τις άλγες. Επίσης καθώς είναι πλήρως 

βυθιζόµενοι (τα περισσότερα µοντέλα,) θα πρέπει το πιο ευαίσθητο µέρος τους στη 

φθορά, που είναι το πλαστικό καπάκι του ρυθµιστή τους, να ελέγχεται συχνά ως προς 

τη στεγανότητά του.  

 Οι εσωτερικοί θερµοστάτες (Σχήµα 15) ελέγχουν τη λειτουργία των 

βυθισµένων θερµαντήρων και η αρχή λειτουργίας των είναι παρόµοια µε αυτή των 

εσωτερικών. Διακρίνονται σε αυτούς µε τον αισθητήρα (σένσορα) θερµοκρασίας 

εξωτερικά του ενυδρείου και σε επαφή µε την εξωτερική πλευρά του γυαλιού και 

στους ηλεκτρονικούς µε ειδικό αισθητήρα που βυθίζεται στο νερό. Ο δεύτερος τύπος 

είναι µεγάλης ακρίβειας και µπορεί να εξυπηρετήσει µεγάλης ακρίβειας ρύθµιση της 
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θερµοκρασίας του νερού (ακρίβειας µέχρι και +/- 0,1 oC σε σύγκριση  µε την +/- 1 οC 

που χαρακτηρίζει συνήθως τους υπόλοιπους). 

 

Σχήµα 15. Α: Συνδυασµένη µονάδα θερµαντήρα/θερµοστάτη πλήρως βυθιζόµενη. Β: 
Εσωτερικός θερµαντήρας – εξωτερικός θερµοστάτης. Γ: λεπτοµέρεια εξωτερικού 
θερµοστάτη. 1: Πλαστικοποιηµένος κρεµαστήρας, 2: κοµβίο ρυθµιστή, 3: πλαίσιο 
αισθητήρα θερµοκρασίας (τοποθέτηση όπως στο Β ), 4: καλώδιο ρεύµατος, 5: 
καλώδιο προς θερµαντήρα. Δ: εξωτερικός ηλεκτρονικός θερµοστάτης ακριβείας. 6: 
καλώδιο ρεύµατος, 7: κρεµαστήρας στο γυαλί, 8: κοµβίο ρυθµιστή, 9: παράθυρο 
ενδείξεων θερµοκρασίας, 10: led (λυχνία) λειτουργίας, 11: βυθισµένος αισθητήρας 
θερµοκρασίας µεγάλης ακρίβειας, 12: καλώδιο προς θερµαντήρα, 13: led (λυχνία) 
λειτουργίας on – off. (Κατά Mills, 1990). 

 

Θερµόµετρα 

 Η θερµοκρασία του νερού του ενυδρείου παρακολουθείται µε θερµόµετρα 

µικρότερης ή µεγαλύτερης ακρίβειας ανάλογα µε τις ανάγκες και το µοντέλο που 

χρησιµοποιείται. Συνιστάται η χρήση θερµοµέτρων που θα είναι µόνιµα 

τοποθετηµένα στο ενυδρείο (Σχήµα 16) είτε επιπλέοντα στο νερό, είτε κολληµένα 

στην εξωτερική επιφάνεια του γυαλιού. Ο τελευταίος τύπος µπορεί να είναι, είτε µια 

ειδική λωρίδα επιστρωµένη µε υλικό υγρών κρυστάλλων κάτω από µια 

πλαστικοποιηµένη ειδικά βαθµονοµηµένη κλίµακα, είτε ένα ειδικό µηχανικό όργανο 

που περιέχει ευαίσθητο στη θερµοκρασία έλασµα που κινεί µια βελόνα δείκτη. 
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Σχήµα 16. Τύποι θερµοµέτρων ενυδρείων. Α: Τύπος κοινού θερµοµέτρου 
βυθιζόµενος στο νερό. Β: Εξωτερικό θερµόµετρο υγρών κρυστάλλων. Γ: Εξωτερικό 
θερµόµετρο µηχανικού τύπου, (κατά Mills, 1990). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΥΔΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ 

 Όταν µιλάµε για υδρόβια φυτά (Σχήµα 17) εννοούνται τα µακρόφυτα και όχι 

οι άλγες. Πολλά από αυτά έχουν ρίζες για τη στήριξή τους στο υπόστρωµα, αλλά δεν 

απορροφούν απαραίτητα όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται µέσω των 

ριζών αλλά µέσω των φύλλων τους. Τα κατάλληλα για ενυδρεία φυτά διακρίνονται 

σε: φυτά µε ρίζες, επιπλέοντα φυτά και κοµµένα τµήµατα φυτών. 

Φυτά µε ρίζες 

 Τα είδη αυτά στερεώνονται στον πυθµένα µε τις ρίζες τους αν και αντίθετα µε 

τα χερσαία φυτά, δεν απορροφούν δια των ριζών τους την πλειονότητα των 

λιπαντικών θρεπτικών ουσιών που απαιτούν. Η αναπαραγωγή τους γίνεται δια 

εκβλαστήσεως, δηλαδή δηµιουργούνται αποφύσεις του στελέχους των (το αντίστοιχο 

του κορµού των φυτών της χέρσου), οι  οποίες δηµιουργούν ριζικό σύστηµα και 

στερεώνονται για ανάπτυξη στο καινούργιο τους µέρος. Μερικά από αυτά µπορεί 

επίσης να δηµιουργήσουν θυγατρικά φυτά επάνω στην επιφάνεια των φύλλων τους. 

Στα ενυδρεία δια της διαιρέσεως και µεταφυτεύσεως των ήδη υπαρχόντων φυτών 

αυτού του τύπου µπορούµε να δηµιουργήσουµε εύκολα καινούργια. Τυπικοί 

εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας τα: Ceratophyllum demersum, Eleocharis 
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acicularis, Elodea canadensis, Myriophyllum aquaticum, Potamogeton crispus, 

Sagittaria graminea. 

 

Σχήµα 17. Τυπικά υδρόβια φυτά ενυδρείων (κατά Mills, 1984) 

 

 
Επιπλέοντα φυτά 

 Τα είδη αυτά επιπλέουν στο νερό και δεν συγκρατούνται σε καµµιά 

περίπτωση από τις ρίζες τους. Χρειάζονται προσοχή επειδή µπορούν να 

πολλαπλασιαστούν πολύ γρήγορα και άναρχα µε αποτέλεσµα να σκιάζουν απόλυτα 

την αποκάτω τους µάζα του νερού. Απαιτείται να γίνεται συνεχώς αραίωσή τους ή να 

χρησιµοποιούνται και φυτοφάγα είδη ψαριών για να τρέφονται µε αυτά. Πάντως η 

σωστή ανάπτυξή τους προσφέρει πλεονεκτήµατα όπως: προσφέρουν υλικό για τα 

ψάρια που «κατασκευάζουν» φωλιές, τα µακρυά ριζίδιά τους προσφέρουν ασφαλές 
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καταφύγιο για τα νεοεκκολαφθέντα ψαράκια, επίσης σε λογικό πληθυσµό 

προσφέρουν την απαιτούµενη σκίαση στο ενυδρείο. Η αναπαραγωγή τους είναι 

ιδιαίτερα έντονη, µερικές φορές δύσκολη να ελεγχθεί. Πολλαπλασιάζονται δια 

διαιρέσεως. Τυπικοί εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας τα: Lemna minor, Pistia 

stratiotes. 

Κοµµένα τµήµατα 

 Δεν πρόκειται για βιολογική κατηγορία, αλλά ονοµάζονται έτσι διότι είναι 

κοµµάτια φυτών που κόβονται για να επανααναπτυχθούν στο επιθυµητό µέρος. 

Συνήθως κόβονται κοµµάτια από το επάνω µέρος ήδη αναπτυγµένων φυτών µε 

αποτέλεσµα το µητρικό φυτό να «ξαναφουντώνει». Μερικά είδη µπορούν να 

αναπτύξουν καινούργια ριζίδια πολύ εύκολα απλώς δια της κοπής και ενός µόνο 

φύλλου τους και άφεσής του να επιπλέει στο νερό για µερικές ηµέρες. 

 

Ο ρόλος των φυτών στα καλλωπιστικά ενυδρεία είναι σηµαντικός επειδή 

βοηθούν πρωτίστως στη διατήρηση της καθαρότητας του νερού. Για να µπορέσουν 

να εξασκήσουν αυτή τους τη δράση χρειάζονται φως. Με το φως φωτοσυνθέτουν, και 

δηµιουργούν στα κύτταρά τους θρεπτικές ενώσεις καταναλώνοντας το διοξείδιο του 

άνθρακα του νερού, ενώ συγχρόνως απελευθερώνουν οξυγόνο. Συνεπώς πρόκειται 

για πολύτιµους συντελεστές εµπλουτισµού του νερού µε οξυγόνο και αποµακρυντές 

του διοξειδίου του άνθρακα. Είναι προφανές ότι αυτές οι  διεργασίες γίνονται µόνο 

όταν το φως του ενυδρείου είναι ανοικτό. Όταν το φως σβήσει η διαδικασία 

αντιστρέφεται και καταναλώνουν οξυγόνο ενώ απελευθερώνουν διοξείδιο του 

άνθρακα. Με άλλα λόγια συµπεριφέρονται ως ένα επιπλέον φορτίο ψαριών στο 

ενυδρείο. 

 Επιπλέον τα φυτά επιτελούν και ένα άλλο σπουδαίο ρόλο, απορροφώντας τα 

νιτρικά που παράγονται και συσσωρεύονται στο νερό εξ’αιτίας της δράσης του 

βιολογικού φίλτρου που µετατρέπει την αµµωνία σε νιτρικά. Τα νιτρικά όπως 

προαναφέρθηκε συγκρινόµενα µε την αµµωνία και τα νιτρώδη, δεν είναι τοξικά για 

τα ψάρια αλλά καθώς µπορεί να συσσωρευθούν σε µεγάλες συγκεντρώσεις στο νερό 

(ιδιαίτερα σε ενυδρεία µε πολύ αραιές αλλαγές νερού), ενδεχοµένως να καταλήξουν 

και αυτά τοξικά. Τα νιτρικά χρησιµοποιούνται από τα φυτά ως λ ίπασµα για να 

οικοδοµηθούν οι φυτικές πρωτεϊνες (ενώ µε τη φωτοσύνθεση παράγονται σάκχαρα). 

 Επίσης τα φυτά του ενυδρείου παρέχουν σκίαση και καταφύγιο στα ψάρια, ή 

χρήσιµα αναπαραγωγικά µέρη. Επιπλέον µερικά φυτοφάγα είδη ωφελούνται 
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τρεφόµενα εν µέρει µε τα φυτά. Τέλος ο  ρόλος τους στην ευχάριστη όψη του 

ενυδρείου είναι αναντικατάστατος.  

 Η σωστή ανάπτυξη των φυτών στα ενυδρεία απαιτεί: φως, λίπανση και 

καθαρότητα. 

Απαιτήσεις σε φωτισµό 

 Το πολύ φως προκαλεί υπερβολική ανάπτυξη αλγών που µπορεί να βρωµίσει 

ένα ενυδρείο, ενώ το λιγοστό φως (σε ένταση και διάρκεια) δυσχεραίνει τη διαβίωση 

και ανάπτυξη των µακροφύτων. Μερικά φυτά χρειάζονται λιγότερο φως από άλλα. 

Ενας καλός συνδυασµός είναι να χρησιµοποιούνται ψηλά φυτά τα οποία κατά κανόνα 

απαιτούν πολύ φως σε συνδυασµό µε χαµηλά που θα βρίσκονται στη σκίασή τους για 

να δέχονται το λιγότερο φωτισµό που απαιτούν. Κατά ένα γενικό πρακτικό κανόνα 

για ενυδρεία µέχρι 40 cm ύψους στήλης νερού, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από 

µία λάµπα φθορισµού τουλάχιστον 20 watts για κάθε 30 cm µήκους του ενυδρείου, οι 

οποίες θα είναι αναµµένες τουλάχιστον 10-15 ώρες ηµερησίως. 

Λίπανση 

 Εκτός της φωτοσύνθεσης τα φυτά χρησιµοποιούν ως λίπασµα για την 

παραγωγή της τροφής των, τα νιτρικά του νερού. Αµφότερες οι  παραπάνω 

διαδικασίες θρέψης γίνονται στα φύλλα τους. Όµως µερικά υδρόβια φυτά 

απορροφούν τα λιπάσµατα από το ριζικό τους σύστηµα. Η επιπρόσθετη λίπανση που 

µπορεί να τους δοθεί συνίσταται από ειδικές λιπαντικές ταµπλέτες που τοποθετούνται 

στο στρώµα του βυθού κοντά στις ρίζες τους. Οι ταµπλέτες θα απελευθερώνουν 

σταδιακά τα χηµικά λιπαντικά που περιέχουν και οι  ρίζες θα τα απορροφούν. 

Συνήθως ό µως δεν χρειάζεται καµµιά ιδιάιτερη φροντίδα λίπανσης. Ο βιολογικός 

σαπροφυτικός κύκλος που θα λειτουργεί σε ένα ρυθµισµένο ενυδρείο, θα µετατρέπει 

τα οργανικά περιττώµατα των ψαριών σε λίπασµα για τα φυτά.  

Κατάσταση νερού 

 Εάν το νερό είναι θολό τότε θα εµποδίσει την διείσδυση των ακτίνων του 

φωτός και τα φυτά δεν θα φωτοσυνθέτουν επαρκώς. Επίσης η υπερβολική ποσότητα 

αιωρούµενων στερεών θα προκαλέσει κατακάθηση στα φύλλα των φυτών της 

βρωµιάς, µε αποτέλεσµα την «ασφυξία» των φυτών, γνωστού όντως ότι δια µέσου 

των φύλλων τους γίνονται οι αναγκαίες µεταβολικές διεργασίες. 

 Η απότοµη αλλαγή συνθηκών µπορεί να προκαλέσει σοκ εγκλιµατισµού  στα 

φυτά. Ορισµένα από αυτά αντιδρούν δια της απόρριψης των φύλλων τους όταν 

πρωτοτοποθετούνται σε ένα ενυδρείο. Συνήθως πρόκειται για µια παροδική 
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αντίδραση, τα φύλλα ξαναµεγαλώνουν και το φυτό προσαρµόζεται. Γενικά πάντως 

συνιστάται η σταδιακή αλλαγή του νερού σε διάρκεια κάποιων ηµερών, διότι αυτό 

βοηθά όχι µόνο τα ψάρια αλλά και τα φυτά από το να εκτεθούν σε στρεσογόνους 

παράγοντες. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ  

         Τα ψάρια, για να είναι σε καλή υγιεινή κατάσταση, απαιτούν ισορροπηµένη 

διατροφή. Η τροφή του ψαριού, πρέπει να περιέχει πρωτεϊνες, υδατάνανθρακες, λίπη, 

µεταλλικά άλατα και βιταµίνες για τους εξής λόγους: 

Πρωτείνες 

 Είναι απαραίτητες για την αύξηση του σώµατος και για την αντικατάσταση 

φθαρµένων ιστών.  Μια φτωχή δίαιτα σε πρωτεϊνες, µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένο 

ρυθµό ανάπτυξης και ίσως σε καµπυλότητα της σπονδυλικής στήλης. 

Υδατάνθρακες 

   Παρέχουν ενέργεια στον οργανισµό. 

Λίπη και έλαια 

  Δίνουν ενέργεια και δοµικά στοιχεία των κυτταρικών µεµβρανών. Τα λίπη και 

τα έλαια αποθηκεύονται σε λιπώδεις ιστούς, απ’ όπου χρησιµοποιούνται όταν 

απαιτηθεί. Υπερβολικές ποσότητες υδρογονανθράκων ή λιπιδίων, είναι πιθανόν να 

προξενήσουν πολλά συµπτώµατα, όπως κακή λειτουργία του ήπατος, αναιµία, ακόµη 

και χαµηλή ανθεκτικότητα σε ορισµένες µολυσµατικές ασθένειες. 

Μεταλλικά άλατα 

    Στις περισσότερες τροφές υπάρχουν άλατα, κυρίως καλίου, φωσφόρου, 

σιδήρου κ.α. Κύριος ρόλος τους είναι στην ισχυροποίηση του σκελετού και των 

δοντιών, στη λειτουργία του νευρικού συστήµατος, του κυκλοφοριακού, των µυών 

κ.α. Δίαιτες µε υπερβολικά υψηλές ποσότητες ασβεστίου, µαγνησίου και καλίου, 

προκαλούν νεφρικές και εντερικές διαταραχές. 

Βιταµίνες 

  Εξασφαλίζουν υγεία και εµποδίζουν την εκδήλωση ασθενειών. Είναι 

απαραίτητες στα ψάρια όπως και στα άλλα ζώα συµπεριλαµβανοµένου του 

ανθρώπου. Μάλιστα για τα ψάρια απαιτούνται και µεγαλύτερες αναλογικά µε το 

βάρος τους, ποσότητες βιταµινών συγκριτικά µε τα θηλαστικά, λόγω της ιδιαίτερης 

βιοχηµείας του µεταβολισµού τους.  Η έλλειψη βιταµίνης Α οδηγεί σε µειωµένο 

ρυθµό ανάπτυξης, τύφλωση και αιµορραγίες στη βάση των πτερυγίων. Τα 
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συµπτώµατα από την έλλειψη βιταµίνης Β , είναι αφύσικος χρωµατισµός, 

ασυνήθιστες κολυµβητικές κινήσεις (από την παράλυση µέχρι µεγάλες σπασµωδικές 

εξάρσεις). Η έλλειψη βιταµίνης C, προκαλεί δερµατικές αλλοιώσεις και κεφαλικές 

και σπονδυλικές διαβρώσεις, κυρίως στα θαλασσινά ψάρια. 

Εάν στα ψάρια δίδεται ισορροπηµένη τροφή (τεχνητή και φυσική) τότε δεν 

υπάρχει λόγος ανησυχίας για έλλειψη βιταµινών. Μια ισορροπηµένη δίαιτα περιέχει 

όλες τις κύριες βιταµίνες, αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω τροφές: 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
Α Καρκινοειδή, λέκιθος αυγών, πράσινες 

τροφές 
Β1,  Β2,  Β6,  Β12 Αλγες, πράσινες τροφές, κρέας ψαριού, 

βοδινό κρέας και συκώτι, αυγά , µαγιά 
C Πράσινες τροφές, άλγες, βοδινό συκώτι, 

αυγά ψαριών 
D Γαιοσκώληκες, άλλοι σκώληκες, άλγες, 

θαλασσινά φύκη, σαλιγκάρια, γαρίδες, 
δαφνίδες 

Ε Αλγες, πράσινες τροφές, λέκιθος αυγών 
Κ Βοδινό συκώτι, πράσινες τροφές, 

δαφνίδες 
Η Λέκιθος αυγών, συκώτι, µαγιές 

  
Oι τροφές που χορηγούνται στα ψάρια, χωρίζονται γενικά στις εξής 

κατηγορίες: 

1. Ξηρές τροφές. 

2. Νωπές, κατεψυγµένες, ή και κονσερβοποιηµένες τροφές. 

3. Τροφές που καλλιεργούνται (ζωντανές τροφές). 

Τυποποιηµένες ξηρές ή κατεψυγµένες τροφές 

     Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ξηρής τροφής που χορηγούνται στα ψάρια: 

νυφάδες, ταµπλέτες, pellets. Αυτού του τύπου η τροφή µπορεί να προµηθευτεί και να 

αποθηκευτεί για κάποια χρονική περίοδο. Παρασκευάζονται χρησιµοποιώντας 

ποικίλα συστατικά, δηµητριακά, κρέας, ψάρι, λαχανικά και πρόσθετα βιταµινών και 

µεταλλικά άλατα. Κάθε τύπος έχει σχεδιασθεί για να συµπεριφέρεται διαφορετικά 

στο νερό, µε σκοπό να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες κάθε 

ψαριού. Αλλα ψάρια τρέφονται µε επιπλέουσες, άλλα µε αιωρούµενες και άλλα µε 

βυθισµένες τροφές (Σχήµα 18).  

      Πολλές από τις τυποποιηµένες ξηρές τροφές που διατίθενται στο εµπόριο, είναι 

αρκετά ικανοποιητικές, αλλά δε θα ωφελήσουν αν δε δίνονται σε ποικιλία. Εκτός από 
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τη σταθερή "βασική ξηρή τροφή", που είναι ανάγκη να δίνεται καθηµερινά στα 

ψάρια, µπορεί να βρει κανείς στα καταστήµατα ενυδρείων και µια µεγάλη ποικιλία 

άλλων καταψυγµένων τροφών, τις οποίες µπορεί να χρησιµοποιεί εναλλακτικά, όπως 

για παράδειγµα Τubifex, brine shrimp (Artemia), blood worms, κ.λπ. Επιπλέον 

διατίθενται συµπληρωµατικές τροφές ειδικές για νεογέννητα ψαράκια, για ψάρια του 

βυθού και γενικά τροφές που σχεδόν µπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες 

των ψαριών του ενυδρείου (ορεκτικές και θρεπτικές).  

     Οι έρευνες γύρω από τη διατροφή των διακοσµητικών ψαριών, έχουν 

αποδείξει ότι µια τροφή για να θεωρείται πλήρης, πρέπει (εκτός από την υψηλή 

περιεκτικότητά της σε ζωϊκές και φυτικές πρωτεϊνες), να περιλαµβάνει το ελάχιστο: 

8000 iu/kgr βιταµίνη Α, 1800 iu/kgr βιταµίνη D και 40 iu/kgr βιταµίνη Ε. Για 

νεογέννητα και νεαρά ψαράκια, τα παραπάνω ποσοστά πρέπει να είναι αυξηµένα 

κατά 50%. Πρέπει επιπλέον, η τροφή να είναι σε συσκευασία κατάλληλη που να 

διατηρεί αναλλοίωτα τα συστατικά της, για µια ικανοποιητική χρονική περίοδο. 

       Ενα άλλο που πρέπει να προσεχθεί, είναι να µη γίνεται υπερτάϊσµα, επειδή 

όσο κακό κάνει η φτωχή διατροφή, άλλο τόσο κακό κάνει και το υπερτάϊσµα. Το 

σωστότερο είναι να ταϊζονται 2-4 φορές την ηµέρα και η τροφή που δίνεται να είναι 

τόση, που να µπορεί να καταναλωθεί µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Αν δέκα 

λεπτά µετά το τάϊσµα, παραµένει αφάγωτη η τροφή στην επιφάνεια ή στον πυθµένα 

του ενυδρείου, τότε αυτό δείχνει πως γίνεται υπερτάϊσµα. 

Σε περίπτωση που δίδεται για καιρό υπερβολική ποσότητα τροφής, τότε 

γίνεται συσσώρευση των υπολειµµάτων της στον πυθµένα. Η συσσωρευµένη τροφή, 

αποικοδοµείται αυξάνοντας το βακτηριδιακό φορτίο του ενυδρείου, δηµιουργώντας 

επίσης και θολερότητα στο νερό. Επιπλέον η συνεχής συσσώρευση τροφής στον 

πυθµένα, έχει ως αποτέλεσµα και την παραγωγή τοξικών αερίων, αλλά και το µαύρο 

χρωµατισµό του υποστρώµατος. Αµεση επίδραση του φαινοµένου αυτού, είναι και η 

προσβολή των φυτών, των οποίων οι  ρίζες αδυνατούν να τα τροφοδοτήσουν µε τα 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ετσι δηµιουργείται µια κατάσταση, στην οποία το 

νερό ρυπαινεται από τα τοξικά αέρια (π.χ. υδρόθειο) που παράγονται από την 

αποσύνθεση των τροφών και αρχίζει να αυξάνεται η συγκέντρωση του CO2 στο νερό. 

Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, τότε τα ψάρια θα αρχίσουν να κολυµπούν κοντά 

στην επιφάνεια ενοχληµένα. 
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Σχήµα 18. 1: Poecilia reticulata (guppy) τρεφόµενο από επιπλέουσα τροφή 
σκωλήκων, 2: Brachydanio rerio (zebra danios) τρεφόµενο µε νυφάδες, 3: Colisa 
lalia (gourami) τρεφόµενο µε αργοβυθιζόµενα πέλετς, 4-5: Corydoras reticulatus 
(corydoras) τρεφόµενα µε βυθισµένα πέλετς και ταµπλέτες. 
 

 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νωπές και καλλιεργηµένες τροφές 

 Όλα τα ψάρια ωφελούνται (ως είναι φυσικό) περισσότερο από τη φυσική 

τροφή που καταναλώνουν στη φυσική τους κατάσταση. Όµως αυτό δεν είναι δυνατό 

να επιτευχθεί στο ενυδρείο. Παρόλα αυτά, ένα µέρος από ποικίλες ζωντανές τροφές 

µπορεί να συλλεχθεί και να δοθεί είτε καθ’ολοκληρία είτε εν µέρει στα ψάρια, µε 

πολύ θετική επίδραση στην υγεία και ανάπτυξή τους. Οι τροφές αυτές 

χαρακτηρίζονται από φρεσκάδα και από εξαιρετική πληρότητα σε όλα τα απαραίτητα 

συστατικά για τη ζωή. Μπορούν να συλλεχθούν είτε από το νερό, ρυακιών, λιµνών 

και δεξαµενών (π.χ. λάρβες κουνουπιών, δαφνίδες και κύκλοπες από τη στήλη του 

νερού, σκώληκες tubifex από τον βουρκώδη πυθµένα), είτε από το χώµα και τον αέρα 

στην ξηρά (γαιοσκώληκες, κάµπιες, µύγες κ.λπ.). Χρειάζεται µόνο προσοχή στον 

καθαρισµό τους σε καθαρό νερό πριν δοθούν σε µικρά κοµµάτια στα ψάρια (για 

αποφυγή µεταφοράς ρυπαντών ή ασθενειών), και στην αποµάκρυνση των αφάγωτων 

ποσοστήτων τους από το ενυδρείο επειδή προκαλούν γρήγορα ρύπανση. Προσοχή 
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χρειάζεται και στην αποφυγή συλλογής σκωλήκων ή άλλων οργανισµών από εδάφη 

που έχουν πρόσφατα ραντιστεί µε φυτοφάρµακα και άλλα τοξικά.  

 Μια άλλη εξαιρετική τροφή είναι οι  νεοεκκολαφθέντες ναύπλιοι της 

αλµυρογαρίδας Artemia salina οι οποίοι κυκλοφορούν στο εµπόριο ως αποξηραµένα 

αυγά (πολύ µικρά που σχηµατίζουν µια καφετιά σκόνη, 1 gr αυγών Artemia περιέχει 

περί τα 250.000 αυγά), τα οποία ακολουθώντας τις οδηγίες της συσκευασίας των, 

µπορούν να τοποθετηθούν σε αλµυρό νερό και να εκκολαφθούν σε 24 περίπου ώρες. 

Πρόκειται για εξαιρετική τροφή κυρίως για µικρά ψαράκια, αλλά και για µεγαλύτερα 

ψάρια όταν τους δίδεται αρτέµια που έχει αναπτυχθεί σε µεγαλύτερα του ναυπλίου 

στάδια. Στο Σχήµα 19 φαίνεται µια τυπική καλλιέργεια σκωλήκων και αρτέµιας. 

Αυτές οι  ζωντανές τροφές µε τους κατάλληλους χειρισµούς µπορεί να είναι 

διαθέσιµες όλο το χρόνο και να παρέχουν στα ψάρια του ενυδρείου µία τροφή 

απόλυτης ποιότητας.  

 Υπάρχει και µια ιδιαίτερη περίπτωση όπου ορισµένα είδη ψαριών απαιτούν 

και πράσινη φυτική ύλη για την διατροφή τους. Στην περίπτωση αυτή µπορούµε είτε 

να τους παρέχουµε άλγες που καλλιεργούµε σε ένα ξεχωριστό ενυδρείο, είτε 

αποφάγια από την οικιακή κουζίνα κατάλληλα επιλεγµένα. Σε αυτή την περίπτωση 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ψιλοκοµµένα ή αλεσµένα κοµµάτια µαρουλιού ή 

σπανακιού, µπιζελιών, πατάτας, φύτρων κ.λπ. Όλα αυτά µαζί και µε άλλα φαγώσιµα 

της κουζίνας (π.χ. τυρί, κοµµάτια κρέατος, κρέας και αυγά ψαριού, κ.λπ.) µπορούν να 

αποτελέσουν πηγή τροφής για τα ψάρια, αρκεί να γίνεται λελογισµένη χρήση τους 

και να µην δίδονται αποκλειστικά και µόνο αυτά. Αποκτώντας εµπειρία µπορεί 

κάποιος να επιννοήσει και δικής του σύνθεσης τροφή αναµιγνύοντας διάφορα 

συστατικά σε ένα µπλέντερ µαζί µε ζελατίνη για να τα στερεοποιήσει και µικροκόψει 

κατόπιν. 
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Σχήµα 19. Καλλιέργεια ζωντανής τροφής. Για να ξεκινήσει η καλλιέργεια των 
σκωλήκων, γεµίζουµε το κουτί µε γόνιµο υγρό χώµα που νε περιέχει λίγους από 
αυτούς. 1: λεπτοµέρεια της καλλιέργειας των σκωλήκων, 2: Το µίγµα υποστρώµατος 
και σκωλήκων η λεγόµενη «κοµπόστα», 3: Φέτα υγρού ψωµιού για θρέψη τους, 4: 
γυάλινο κάλυµµα του κουτιού καλλιέργειας. 5: σωλήνας παροχής αέρα στο νερό (1 
κουτάλι κοινό αλάτι σε 1 λίτρο νερό βρύσης) εκκόλαψης αυγών (κύστεων) της 
Artemia, 6: λεπτοµέρεια νεοεκκολαφθέντος ναυπλίου και µεγαλωµένων ατόµων ης 
Artemia. (Κατά Mills, 1990). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μερικά σηµεία προσοχής και επισήµανσης για τη διατροφή 

Ø Μην υπερταϊζουµε τα ψάρια. Είναι καλό να γνωρίζουµε τις φυσικές διατροφικές 

τους συνήθειες. 

Ø Δεν πρέπει να δίδουµε συνέχεια την ίδια τεχνητή τροφή. 

Ø Προσέχουµε να αποφεύγουµε ορισµένα είδη φυσικής τροφής που συλλέγουµε 

έτσι, ώστε να µην περιέχουν επικίνδυνους θηρευτές µικρών ψαριών, όπως είναι 

ορισµένες  λάρβες εντόµων. 

Ø Τα νυκτόβια είδη ψαριών θα τραφούν µόλις χαµηλώσει το φως στο ενυδρείο. 

Ø Δεν πρέπει να δίδεται υπερβολική ποσότητα από σκώληκες διότι όσο εξαιρετική 

τροφή και αν είναι περιέχει πολλά λιπαρά. 

Ø Η παροχή τροφής από λίγο και σε περισσότερα γεύµατα, είναι προτιµότερη από 

ένα µεγάλο γεύµα.  

Ø Όταν πρόκειται να τραφούν µε µια καινούργια τροφή στην οποία δεν είναι 

συνηθισµένα, πρέπει να κάνουµε υποµονή έστω και αν δεν την δέχονται στην 

αρχή. Για να την δεχθούν πρέπει να εκπαιδευτούν. Στην αρχή αναµιγνύουµε την 
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τροφή µε την παλιά στην οποία είναι συνηθισµένα και σταδιακά τα αποκόπτουµε 

από την παλαιά. 

Ø Ακόµα και αν λείψουµε για µια περίοδο µέχρι δύο εβδοµάδες, τα ψάρια θα 

αντέξουν στη νηστεία, αν είχαν τραφεί καλά την προηγούµενη περίοδο. Αυτό 

είναι προτιµότερο από τη χρησιµοποίηση ειδικών αυτόµατων συσκευών 

ταϊσµατος που πολλές φορές χαλάνε και παράγουν, αντί να λύνουν προβλήµατα.  

Ø Η διατροφή των νεοεκκολαφθέντων ψαριών είναι η πιο δύσκολη υπόθεση.Τα 

ψαράκια θα είναι έτοιµα να φάνε µόλις (ή λίγο πιο πριν) απορροφήσουν το 

λεκιθικό τους σάκκο που τους παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά στο πρώτο µετά 

την εκκόλαψή στάδιο της ζωής τους. Πάντως µετά την απορρόφηση του 

λεκιθικού τους σάκκκου πρέπει να φάνε το συντοµότερο, διότι δεν ανέχονται τη 

νηστεία για άνω της µιας ηµέρας. 

Ø Η πρώτη τροφή τους µπορεί (και συνιστάται) να είναι το λεγόµενο Infusoria που 

είναι µίγµα διαφόρων µικροασπονδύλων που συλλέχθηκαν από µια εύτροφη 

λιµνούλα ή δεξαµενή. Προσέχοντας να µην περιέχει επικίνδυνους θηρευτές, το 

µίγµα αυτών των µικροσκοπικών ζώων µπορεί να καλλιεργηθεί σε ξεχωριστό 

δοχείο µε τη βοήθεια της διάλυσης θρεπτικών µικροταµπλετών που κυκλοφορούν 

στο εµπόριο. Κατόπιν, το πλούσιο µίγµα µπορεί να χύνεται από λίγο κάθε φορά 

στο ενυδρείο µε τα νεογέννητα ψαράκια. Αντί για Infusoria µπορεί φυσικά να 

χρησιµοποιηθούν και οι ναύπλιοι της Artemia που προαναφέρθηκαν. 

Ø Μετά από µερικές ηµέρες και εφόσον οι λάρβες των ψαριών έχουν µεγαλώσει και 

πλησιάζουν το στάδιο του ιχθυδίου, µπορούν να αρχίσουν να τρέφονται µε 

ολοένα και µεγαλύτερους κόκκους από αδρανή τεχνητή τροφή. 

 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ 

 Στο παρόν δεν θα γίνει επέκταση σε εξειδικευµένα θέµατα ιχθυοπαθολογίας, 

καθώς αυτό αποτελεί αντικείµενο ειδικών µαθηµάτων του τµήµατος Ιχθυοκοµίας-

Αλιείας. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να επισηµάνει όλα τα γεγονότα που 

χρήζουν προσοχής για την καλή κατάσταση των ψαριών στα ενυδρεία. 

 Για να διατηρήσουν την υγεία τους, τα ψάρια δεν πρέπει να υφίστανται στρες 

και το νερό του ενυδρείου να διατηρείται καθαρό µε σταθερές συνθήκες. Το στρες 

προκαλείται κυρίως από λανθασµένους χειρισµούς των ψαριών. Ένα ψάρι που έχει 

υποστεί εκτεταµένο στρες µπορεί να παρουσιάσει κατόπιν µεγάλη ευαισθησία και να 

εµφανίσει ασθένεια. Η συνηθέστερη αιτία στρες για τα ψάρια του ενυδρείου είναι η 
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σύλληψή τους µε την απόχη και η λανθασµένη µεταφορά τους σε άλλο ενυδρείο. Στο 

Σχήµα 20 φαίνονται οι σωστές κινήσεις αποχισµού των ψαριών. 

 

Σχήµα 20. Η σύλληψη ενός ψαριού µε την απόχη είναι µια «τροµακτική» εµπειρία 
για τα ψάρια. Εάν διαρκέσει πολύ ώρα το τραυµατίζει (απώλεια λεπιών κ.λπ.). 
Αριστερά φαίνεται η σύλληψη µε µια απόχη που είναι ειδικά διαµορφωµένη για να 
φθάνει και τις γωνίες του ενυδρείου. Δεξιά φαίνεται η σύλληψη µε δύο απόχες που 
θεωρείται και ασφαλέστερη. Εκτός από απόχη µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
διαφανής πλαστική σακκούλα που είναι η καλύτερη µέθοδος, αλλά δυσκολότερη στο 
χειρισµό. (Κατά Mills, 1990). 

  
 Πριν τα ψάρια εισέλθουν στον τελικό τους προορισµό που είναι ένα ορισµένο 

ενυδρείο, συνιστάται να παραµένουν για παρακολούθηση (καραντίνα) σε ένα 

ιδιαίτερο ενυδρείο για κάποιο χρόνο (συνήθως µια εβδοµάδα). Κατά την περίοδο 

αυτή, θα εξετασθεί η καλή τους υγεία, έτσι ώστε µόνο ασφαλή ψάρια να 

τοποθετηθούν στο ενυδρείο που µπορεί να περιέχει µια προσαρµοσµένη και χωρίς 

ασθένειες «κοινωνία» εγκλιµατισµένων ψαριών.  

 

Επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία των ψαριών 

 Στο ενυδρείο αναγνωρίζονται διάφορες παράµετροι οι  οποίοι πρέπει να 

παρακολουθούνται και να ελέγχονται επειδή επηρεάζουν την υγεία των ψαριών. 

Αλγες και τροφή  

 Το υπερτάϊσµα προκαλεί δια της υπερβολικής ανάπτυξης αλγών ρύπανση στο 

νερό. Υπάρχουν πολλά είδη αλγών που συνήθως αναπτύσσονται στο ενυδρείο. Τα 

µπλε-πράσινα φύκη (blue-green algae) παρουσιάζονται σε ενυδρεία που δεν 

φροντίζονται καλά. Τα άλγη αυτά αναπτύσσονται συνήθως στο βυθό και στα φύλλα 

των φυτών, επειδή το νερό είναι πολύ αλκαλικό ή έχει πολλά υπολείµµατα τροφής 

που έχουν αποσυντεθεί. 

         Τα εµπορικά προϊόντα Tetra AquaSafe και το Blackwater Tonic είναι αρκετά 

αποτελεσµατικά. Μισό από τη συνηθισµένη δόση περίπου κάθε τρεις εβδοµάδες, θα 
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απαλλάξει το ενυδρείο από τα µπλε-πράσινα φύκη, υπό την προϋπόθεση να τηρείται 

και ο κανόνας της αλλαγής νερού. 

         Τα πράσινα φύκη είναι ακίνδυνα και µπορεί να αποφευχθούν, αν καθαρίζεται η 

πρόσοψη του ενυδρείου (µήκος) µε µια ειδική ξύστρα (Σχήµα 21). Πολλές φορές 

άλγη δηµιουργούνται και από τον υπερβολικό φωτισµό στο ενυδρείο, ενώ τα καφέ 

άλγη δηµιουργούνται σε ένα ενυδρείο, αν ο  φωτισµός δεν είναι αρκετός. Επίσης σε 

πολλά ενυδρεία που έχουν δ υνατό φωτισµό, το νερό γίνεται λίγο πρασινωπό την 

άνοιξη και το καλοκαίρι. Το χρώµα αυτό δηµιουργείται από µικροσκοπικά άλγη που 

επιπλέουν, κυρίως επειδή το νερό υπερφωτίζεται. 

         Με την πάροδο του χρόνου και εφόσον γνωρίσουµε καλά τόσο το περιβάλλον 

του ενυδρείου, όσο και τη συµπεριφορά των ψαριών, αποκτάµε περισσότερες γνώσεις 

στο χώρο των ενυδρείων. 

         Κατά τη λειτουργία του ενυδρείου, πρέπει να προσέξουµε τα εξής: 

 -       Αν τα ψάρια βρίσκονται συνεχώς στην επιφάνεια, τότε ελέγχουµε την ποσότητα 

του οξυγόνου. 

 -   Αν το νερό είναι θολό (αποτέλεσµα των υπολειµµάτων της τροφής), τότε 

αφαιρούµε τα υπολείµµατα των τροφών και προσθέτουµε Tetra general tonic, που 

εξαλείφει γρήγορα και αποτελεσµατικά αυτή τη θολούρα. Για να αποφευχθεί το 

πρόβληµα αυτό, πρέπει να χορηγούµε στα ψάρια την απαιτούµενη ποσότητα τροφής 

και όχι περισσότερη.   

Στα προηγούµενα έχει αναφερθεί το πόσο σηµαντικό είναι να 

παρακολουθείται η όρεξη των ψαριών. Ακόµα όµως και για ψάρια που τρέφονται µε 

όρεξη, ελλοχεύει ο  κίνδυνος της ανεπαρκούς από άποψη ποιότητας τροφής. Ο πιο 

πιθανός κίνδυνος (κυρίως όταν δίδεται συνέχεια η ίδια τροφή) είναι η έλλειψη 

βιταµινών. Για να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο  κίνδυνος συνιστάται να δίδεται ποικιλία 

τροφής στα ψάρια. 

 Ψάρια που καθαρίζουν το ενυδρείο. 

         Ορισµένα τροπικά ψάρια, έχουν την ιδιότητα να καθαρίζουν το ενυδρείο από τα 

περιττώµατα και τις άλγες που συγκεντρώνονται τόσο στον πυθµένα όσο και στα 

τοιχώµατα του ενυδρείου. Μπορούµε µέσα στον υδάτινο κόσµο του ενυδρείου να 

εισάγουµε είδη ψαριών, τα οποία να παίζουν διπλό ρόλο. Αφενός µεν να στολίζουν το 

ενυδρείο, αφετέρου δε να είναι "καθαριστές". Βασικό παράδειγµα αποτελούν τα είδη 

Catfish και Corydoras, τα οποία είναι ειδικά για να καταναλώνουν τα περισσεύµατα 

της τροφής του πυθµένα. Επίσης µπορούµε να εισάγουµε είδη όπως τα: 
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Epalzeorhynchus siamensis και το κινέζικο Gyrinocheilus aymonien, για τα οποία 

απαραίτητο συστατικό της τροφής είναι οι άλγες, που συσσωρεύονται στον πυθµένα 

και στα τοιχώµατα του ενυδρείου. 

  Σαλιγκάρια. 

         Μέσα στο ενυδρείο µπορούν να υπάρξουν σαλιγκάρια, τα οποία εισέρχονται 

µέσω της ζωντανής χορηγούµενης τροφής αλλά και των φυτών. Είναι λανθασµένη η 

αντίληψη που επικρατεί, ότι τα σαλιγκάρια χρειάζονται για να καθαρίσουν τα 

περισσεύµατα τροφής και τις άλγες. Στην πραγµατικότητα, τα σαλιγκάρια µπορούν 

να τραφούν από τα φυτά του ενυδρείου. Τα σαλιγκάρια Red Ramshorn είναι 

ακίνδυνα. Μπορούµε να εισάγουµε στο ενυδρείο σαλιγκάρια Μαλαισίας, τα οποία 

ζουν στο χαλίκι του ενυδρείου και το κρατούν καθαρό. 

         Για να απαλλαγεί το ενυδρείο από τα σαλιγκάρια, µπορούµε να ακολουθήσουµε 

την εξής διαδικασία: Σβήνουµε το φως του ενυδρείου (βράδυ) και τοποθετούµε ένα 

µικρό πιάτο από την ανάποδη µέσα στο ενυδρείο. Επάνω στο πιάτο τοποθετούµε 3-4 

δισκία tetramin. Σε 1-2 ώρες τα σαλιγκάρια θα µαζευτούν πάνω στο πιάτο. Στο τέλος 

βγάζουµε το πιάτο. 

Αλλαγές νερού -pH-φωτισµός -δονήσεις 

 Η συχνή αλλαγή νερού όταν γίνεται µε το σωστό τρόπο και σε περιοδική 

βάση προκαλεί εξυγίανση του νερού και ευεξία στα ψάρια (Σχήµα 21). Δεν πρέπει να 

κτυπάµε ποτέ το κρύσταλλο ή το πλαίσιο του ενυδρείου. Ο ήχος που προκαλείται 

διαδίδεται αµέσως, µε αποτέλεσµα να προκαλέσει stress στα ψάρια. Η απότοµη 

αλλαγή από φώς σε σκοτάδι και το αντίστροφο προκαλεί στρες στα ψάρια. Το βράδυ 

θα πρέπει πρώτα να κλείνουµε (ή χαµηλώνουµε) το φως του ενυδρείου και κατόπιν 

του δωµατίου. Στο χάραµα θα πρέπει πρώτα να ανάβουµε το φως του δωµατίου πριν 

το άναµµα του φωτός του ενυδρείου. 

Το σύνηθες και επιθυµητό εύρος του pH του νερού στο ενυδρείο είναι 7,0-8,1. 

Μπορούµε για την αύξηση της όξινης αντίδρασης του νερού, να χρησιµοποιήσουµε 

εκχύλισµα τύρφης. Πρόκειται για ένα υγρό που προστίθεται στο νερό. Ολα αυτά 

βέβαια χρειάζονται µεγάλη προσοχή. Ποτέ ό µως δεν πρέπει να χρησιµοποιήσουµε 

φίλτρο τύρφης µε φίλτρο ενεργού άνθρακα, επειδή ο  ενεργός άνθρακας δεσµεύει 

αµέσως τις ουσίες που δίνει στο νερό η τύρφη. 

         Πρακτικά, η αύξηση στο δείκτη του pH γίνεται σπάνια. Αν καµιά φορά γίνει 

αναγκαίο, π.χ. αν το νερό γίνει πολύ όξινο µετά το φιλτράρισµα µε τύρφη, µε 



 48 

µικρότερο δείκτη από 5,2 pH, µπορούµε να προσθέσουµε στο νερό ένα διάλυµα µε 6 

µέρη διττανθρακικού νατρίου κι ένα µέρος ανθρακικού νατρίου. 

 

Σχήµα 21. Διάφορες διαδικασίες που συντελούν στη διατήρηση υγιεινών συνθηκών 
στο ενυδρείο. Α: Η υπερβολική ανάπτυξη άλγης στα τοιχώµατα του ενυδρείου 
καθαρίζεται µε τη χρήση µιας ειδικής «βούρτσας». Β: Η αλλαγή του νερού του 
ενυδρείου µπορεί να γίνει µε σιφωνισµό (1) πρώτα (20-25% αλλαγή νερού), 
ακολουθούµενη από την πρόσθεση (2) φρέσκου νερού (για θαλασσινό µε κατάλληλα 
προπαρασκευασµένη ποσότητα). Για τα ενυδρεία µε γλυκό νερό συνιστάται 20% 
αλλαγή κάθε 3-4 εβδοµάδες, ενώ για τα θαλασσινά 25% κάθε 2-3 εβδοµάδες.  Γ: 
Μεταχείριση των φυτών. Τα καινούργια φυτά επιθεωρούνται πρώτα πριν εισέλθουν 
στο ενυδρείο για την παρουσία ανεπιθύµητων σαλιγκαριών ή αυγών τους (ιδιαίτερα 
στην κάτω επιφάνεια των φύλλων). Κατόπιν «ξεπλένονται» µε αραιό διάλυµα 
υπερµαγγανικού καλίου ή σε ειδικό διάλυµα από εµπορικό απολυµαντή για νερό 
ενυδρείων. (Κατά Mills, 1990). 
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ΓΕΝΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ  

 Τα περισσότερα ψάρια αντίθετα µε τα ζώα της χέρσου, παρουσιάζουν 

συµπτώµατα ασθένειας πιο δύσκολα αναγνωρίσιµα. Επίσης, όταν πρόκειται για 

εσωτερικές δυσλειτουργίες, παρουσιάζουν αναγνωρίσιµα συµπτώµατα όταν 

βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο. Πάντως, όταν ο  παθογόνος παράγοντας 

εκδηλωθεί, τα σηµάδια του στην εµφάνιση και συµπεριφορά του ψαριού είναι µάλλον 

εύκολα αναγνωρίσιµα για τον έµπειρο χοµπίστα. Με την εξαίρεση των ιογενών 

ασθενειών που είναι οι πιο δύστροπες, οι υπόλοιπες που οφείλονται σε παράσιτα και 

βακτηρίδια µπορούν να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά µε την κατάλληλη 

θεραπεία.  

 Οι µολύνσεις της επιδερµίδας επειδή είναι εξωτερικές, παρουσιάζουν εµφανή 

σηµάδια και µπορούν να θεραπευθούν σχετικά εύκολα. Όµως οι  εσωτερικές 

µολύνσεις ή δυσλειτουργίες είναι πιο δύσκολες περιπτώσεις. Παρακάτω αναφέρονται 

ορισµένοι κοινοί παθογόνοι παράγοντες. 

Παράσιτα 

 Πολλά παράσιτα χρησιµοποιούν τα ψάρια ως ξενιστές και τρέφονται από τη 

βλέννα των ιστών της επιδερµίδας και των βραγχίων. Τα µεγαλύτερα από τα 

παράσιτα µπορούν να εισχωρούν στους ιστούς και να τρέφονται από το αίµα και τα 

άλλα σωµατικά υγρά. Τα εξωτερικά παράσιτα (επιδερµίδα, βράγχια) µπορούν να 

σκοτωθούν µε τη χρήση κατάλληλων διαλυµάτων στο νερό όπου παραµένει το ψάρι.  

Βακτηρίδια και µύκητες 

 Αναπτύσσονται σε µεγάλους πληθυσµούς στο νερό, όταν οι  συνθήκες είναι 

κακές λόγω της ρύπανσης από υπερβολική νεκρή οργανική ύλη που σαπίζει. 

Συνιστάται η διατήρηση καθαρών συνθηκών νερού, επαρκής οξυγόνωση και σωστή 

διατροφή σε ποσότητα και ποιότητα. Οι µύκητες, ιδιαίτερα αυτοί στην επιδερµίδα και 

τα βράγχια, καταπολεµώνται µε τα κατάλληλα χηµικά στο νερό, ενώ τα βακτηρίδια 

µε τα κατάλληλα αντιβιοτικά. 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

 Ανάλογα µε την περιοχή του σώµατος όπου εµφανίζονται παθογόνοι 

οργανισµοί µπορούν να αναγνωρισθούν τα παρακάτω συµπτώµατα. 

Επιδερµίδα 

Ø Προσπάθεια των ψαριών να ξυσθούν σε στερεά σώµατα ή στο χαλίκι του 

βυθού 
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Ø Το χρώµα τους είναι άτονο και «ξεπλυµένο». Το χρώµα τους τείνει προς το 

γκρίζο λόγω υπερβολικής παραγωγής βλέννας. Επίσης µπορεί να 

παρουσιάζουν κόκκινες φλεγµονώδεις περιοχές. 

Ø Τα πτερύγιά τους φαίνονται ζαρωµένα και «ξεφτισµένα» 

Ø Τα µάτια φαίνονται θολά 

Ø Μειωµένη όρεξη 

Οι βακτηριακές προσβολές της επιδερµίδας επιφέρουν πιο έντονα σηµάδια όπως 

τα παρακάτω: 

Ø Ασπρες περιοχές, συχνά µε λεπτά άσπρα νηµάτια 

Ø Κοκκινισµένα πτερύγια 

Ø Εντονη διάβρωση και έλκη των πτερυγίων και της επιδερµίδας 

Ø Αιµορραγία γύρω από τα µάτια ή και πρησµένα µάτια 

Ø Ανασηκωµένα λέπια 

Βράγχια 

 Οι βραγχιακές ασθένειες και δυσλειτουργίες µπορεί να είναι ήπιες ή σοβαρές 

και µπορεί πολλές φορές να µην παρουσιάζουν έντονα σηµάδια, ό µως έχουν 

σηµαντική επίδραση στη διαβίωση του ψαριού και συνήθως επιφέρουν: 

Ø Ανορεξία 

Ø Το ψάρι κολυµπά στην επιφάνεια ή κοντά στον πορόλιθο αερισµού όπου το 

οξυγόνο είναι περισσότερο 

Ø Τα βραγχιακά επικαλύµµατα ανοιγοκλείνουν συχνότερα 

Ø Τα βράγχια γίνονται εµφανή λόγω της µεγαλύτερης διάρκειας που είναι 

ανοιχτά τα επικαλύµµατα. Τα βράγχια µπορεί να είναι πρησµένα και λιγότερο 

κόκκινα απ’ότι συνήθως 

Ø Στα βράγχια µπορεί να εµφανίζονται φωτεινά ή σκοτεινά σηµάδια που είναι 

τα προσκολληµένα εκτοπαράσιτα 

Ø Μπορεί να εµφανίζουν κατεστραµµένες περιοχές 

Ø Μπορεί να εµφανίζουν υπερβολική ποσότητα βλέννας που κρέµεται και έξω 

από τα βράγχια 

 Μετά από µια µακρά περίοδο ασθένειας ή και ερεθισµού των βραγχίων, τα 

βράγχια υφίστανται διόγκωση (πρήζονται) και τελικά χάνουν την αναπνευστική τους 

ικανότητα οδηγώντας το ψάρι στο θάνατο. 
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Οφθαλµός 

 Τα µάτια µπορεί να προσβληθούν από τους ίδιους παθογόνους παράγοντες 

που προσβάλλουν και την επιδερµίδα. Επίσης εάν οι  χειρισµοί που κάνουµε στα 

ψάρια ιδ ιαίτερα κατά τη σύλληψή τους µε απόχη, είναι απρόσεκτοι, τότε το 

συνηθέστερο όργανο που τραυµατίζεται είναι το µάτι. Ακόµα και ελαφρύς 

τραυµατισµός του, αν συνδυαστεί µε άσχηµες συνθήκες νερού, µπορεί να προκαλέσει 

βακτηριδιακή ή µυκητιακή µόλυνση του µατιού. Χαρακτηριστικά συµπτώµατα: 

Ø Εξόφθαλµος, κατάσταση που χαρακτηρίζεται από διόγκωση του µατιού και 

προκαλείται συνήθως από σηψαιµία ή φυµατίωση 

Ø Βρώµικη ανάπτυξη βαµβακοειδούς µάζας, σηµάδι ανάπτυξης µυκήτων 

Ø Θολούρα του µατιού προκαλούµενη συνήθως από κακές συνθήκες νερού ή 

άλλους παθογόνους παράγοντες 

Υδρωπικία (Dropsy) 

 Προκαλείται από υπερβολική (και ανώµαλη φυσικά) συσσώρευση υγρού στην 

κοιλιακή περιοχή ως αποτέλεσµα ασθένειας της οποίας η ακριβής αιτία δυστυχώς 

αναγνωρίζεται µόνο µετά τη νεκροτοµή του ψαριού. Διακρίνεται σε: 

Χρόνια υδρωπικία. Η σταδιακή διόγκωση της κοιλιάς προκαλείται συνήθως από 

καρκίνο των εσωτερικών οργάνων ή ανάπτυξη µεγάλων παρασίτων στα κοιλιακά 

όργανα. Τα παράσιτα διογκώνουν µε τη µάζα τους την κοιλιά ή δια της περιτονίτιδας 

που προκαλούν στο συκώτι ή/και τα νεφρά. Εάν το ασθενούν ψάρι µε τα πρώτα 

συµπτώµατα αποµακρυνθεί από το ενυδρείο, υπάρχει ελπίδα η ασθένεια να µην 

εξαπλωθεί στα υπόλοιπα. 

Οξεία υδρωπικία. Πρόκειται για απότοµη διόγκωση της κοιλιάς η οποία προκαλεί 

και ανύψωση των λεπιών και συνήθως οφείλεται σε βακτηριδιακή σηψαιµία. Η 

θεραπεία των άρρωστων ψαριών συνίσταται σε παροχή αντιβιοτικών. 

Αδυνάτισµα 

 Τα ψάρια που αδυνατίζουν λόγω της ανορεξίας τους ή της µη πρόσβασης 

στην τροφή για κάποιο λόγο, χαρακτηρίζονται από αδύνατο σώµα συγκριτικά µε το 

κεφάλι τους. Συνήθως προκαλείται από εκφοβισµό του ψαριού να πλησιάσει την 

τροφή εξ’αιτίας άλλων µεγαλύτερων και επιθετικών ατόµων στο ενυδρείο ή εξ’αιτίας 

ασθένειας όπως η φυµατίωση. 
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Προβλήµατα της νηκτικής κύστης 

 Μια δυσλειτουργούσα νηκτική κύστη προκαλεί δυσκολία στη διατήρηση της 

ισορροπίας και ανώµαλη κολυµβητική συµπεριφορά. Η δυσλειτουργία µπορεί να 

οφείλεται: 

Ø Σε παραµορφωµένη νηκτική κύστη εκ γενετής 

Ø Ανάπτυξη καρκινικών όγκων ή φυµατίωσις σε όργανα γειτονικά της νηκτικής 

κύστης 

Ø Φτωχή διατροφή 

Ø Προσβολή της νηκτικής κύστης από παράσιτα ή βακτηρίδια 

Ø Δυσκοιλιότητα ή ψύξη  

 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΡΩΣΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 

 Η θεραπεία µε απολυµαντικά ή άλλα φάρµακα των άρρωστων ψαριών, πρέπει 

να γίνεται σε ξεχωριστό ειδικό δοχείο ή ενυδρείο για δύο λόγους. Ο πρώτος αφορά 

την αποφυγή της επίδρασης των φαρµάκων στα υγιή ψάρια, εκτός και αν πρόκειται 

για γενικευµένη θεραπεία, και ο  δεύτερος και σπουδαιότερος, αφορά την αποφυγή 

της τοξικής για τους µικροοργανισµούς επίδραση των φαρµάκων στα χρήσιµα 

νιτροποιητικά βακτηρίδια του βιολογικού φίλτρου. Αν καταστραφεί η χρήσιµη 

µικροβιακή χλωρίδα του βιολογικού φίλτρου, τότε θα χαθεί η ικανότητά του να 

απαλλάσσει το νερό από την αµµωνία και τα ψάρια θα υποφέρουν πλέον από την 

υπερβολική συσσώρευσή της. Για να ξανασταθεροποιηθεί µια καινούργια και ικανή 

σε πληθυσµιακό µέγεθος νιτροποιητική χλωρίδα θα χρειασθεί αρκετός χρόνος και η 

ικανότητα του ενυδρείου εν τω µεταξύ να διατηρεί ψάρια θα µειωθεί στο ελάχιστο. 

Στην ουσία θα είναι σαν να ξανααρχίζουµε εξ’αρχής τη ρύθµιση του βιολογικού 

φίλτρου. 

 Το ενυδρείο για θεραπεία (θεραπευτικό ενυδρείο) δεν χρειάζεται µεγάλο και 

πολύπλοκο εξοπλισµό (Σχήµα 22). Πρόκειται για ένα απλό ενυδρείο µε λίγο 

εξοπλισµό. Καλό είναι να υπάρχουν λίγα στερεά σώµατα όπως ένα πλαστικό φυτό ή 

ένα πλαστικό µικρό δοχείο έτσι ώστε τα τοποθετούµενα σε αυτό ψάρια να νιώσουν 

όσο το δυνατό λιγότερο στρες. Τα παρακάτω βοηθούν στη διαδικασία θεραπείας: 

Ø Τοποθετούµε και ρυθµίζουµε ένα θερµαντήρα και θερµοστάτη για τα τροπικά 

είδη στην επιθυµητή θερµοκρασία 

Ø Παρέχουµε δυνατό αερισµό µια και αρκετές θεραπείες µειώνουν την ποσότητα 

του διαλυµένου οξυγόνου 
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Ø Δεν χρησιµοποιούµε φίλτρα ενεργού άνθρακα επειδή ο  ενεργός άνθρακας θα 

απορροφήσει όλα τα φάρµακα αµέσως 

Ø Διατηρούµε συνθήκες ασθενικού φωτισµού 

Ø Η θερµοκρασία του νερού διατηρείται στο θεραπευτικό ενυδρείο όσο το δυνατό 

παρόµοια µε αυτή στο ενυδρείο προέλευσης, έτσι ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο 

το θερµοκρασιακό στρες 

Ø Δεν πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο δίχτυ που µετέφερε άρρωστα ψάρια για 

σύλληψη και χειρισµούς άλλων ψαριών. Υπάρχει κίνδυνος µεταφοράς µικροβίων. 

Το δίχτυ πρέπει µετά τη µεταφορά να απολυµαίνεται σε απολυµαντικό διάλυµα. 

Ø Το θεραπευτικό ενυδρείο για τα θαλασσινά ψάρια πρέπει να είναι τουλάχιστον το 

µισό από το κύριο ενυδρείο 

 

Σχήµα 22. Θεραπευτικό ενυδρείο. 1: 
Πλαστικό δοχείο για παροχή 
καταφυγίου στα ψάρια (αποφυγή 
στρες), 2: Πλαστικό φυτό απρόσβλητο 
από τα φάρµακα, εξυπηρετεί τη 
δηµιουργία αίσθησης ασφάλειας στα 
ψάρια (αποφυγή στρες), 3: Απλός 
σπόγγος του φίλτρου που συγκρατεί τα 
αιωρούµενα στερεά και διατηρεί το 
νερό διαυγές και αρκετά καθαρό, 
χωρίς να κατακρατεί τα φάρµακα, 4: 
Παραδειγµατική απεικόνιση παροχής 
φαρµάκου. Διακρίνεται επίσης (επάνω 
δεξιά) και ο  σωλήνας παροχής αέρα 
από αεραντλία (δεν διακρίνεται) που 
εµπλουτίζει το νερό σε οξυγόνο. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Αντί για θεραπευτικό ενυδρείο και σε περιπτώσεις που απαιτείται να 

εµβαπτίσουµε τα ψάρια σε ένα θεραπευτικό υγρό για λίγη ώρα (10 λεπτά έως 1 ώρα), 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και ένα απλό κουβά µε νερό από το ενυδρείο και 

µέσα εκεί να προσθέσουµε την επιθυµητή ποσότητα του απολυµαντικού (π.χ. 0,2 ml 

φορµόλης για κάθε λίτρο νερού). Η θερµοκρασία του νερού στο ενυδρείο και στον 



 54 

κουβά πρέπει να διατηρείται παρόµοια. Στο νερό υπάρχει σταθερή παροχή αέρα. 

Παρακολουθούµε τα ψάρια κατά τη διάρκεια του θεραπευτικού τους «µπάνιου». Αν 

δείξουν σηµάδια στρες (π.χ. εξ’αιτίας κατεστραµµένων βραγχίων τους) τα 

αποσύρουµε αµέσως.  

 Μετά την οποιαδήποτε θεραπεία τα αναρρώνοντα ψάρια δεν είναι καλό να 

επιστρέφουν αµέσως στο ενυδρείο τους. Συνιστάται ο  επαναεγκλιµατισµός τους δια 

της σταδιακής αλλαγής του νερού του θεραπευτικού ενυδρείου µε νερό από το 

κυρίως ενυδρείο. Μετά από µερικές ηµέρες και χρησιµοποιώντας µια πλαστική 

σακκούλα µεταφέρουµε τα ψάρια πίσω στο ενυδρείο τους. 

 Για όλα τα σχετικά µε την ασθένεια, είδος και ηλικία ψαριού/ών, συνθήκες 

νερού, συµπτώµατα, ακολουθηθείσα θεραπεία κ.λπ., είναι καλό να κρατάµε 

ηµερολόγιο συµβάντων το οποίο θα βοηθήσει στην απόκτηση εµπειρίας και στη 

σωστή µελλοντική αντιµετώπιση των ασθενειών, είτε από εµάς, είτε πιθανώς από τον 

ιχθυοπαθολόγο που θα ενδιαφερθεί.           

 
Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ 
 
         Τα ψάρια όσον αφορά την αναπαραγωγή, χωρίζονται σε τρεις κύριες 

κατηγορίες, τα ωοτόκα τα ωοζωοτόκα και τα ζωοτόκα. Στα ωοτόκα η γονιµοποίηση 

γίνεται στο εξωτερικό υδάτινο περιβάλλον. Το θηλυκό γεννά τα αυγά και το αρσενικό 

αφήνει σε αυτά το σπέρµα του συγχρόνως ή αµέσως µετά. Τα αυγά των 

περισσότερων διακοσµητικών ψαριών είναι κολλώδη ή ηµικολλώδη και 

τοποθετούνται από τους γονείς επάνω σε ξύλα, πέτρες, φύλλα φυτών, στην επιφάνεια 

του νερού ή στο χαλίκι του βυθού (Σχήµα 23). Από ένα θηλυκό παράγονται πάρα 

πολλά αυγά, σε επίπεδο χιλιάδων τα ωοτόκα, εκατοντάδων τα ωοζωοτόκα και 

δεκάδων τα ζωοτόκα, κατά µια γενική προσέγγιση. Ο αριθµός και το µέγεθός τους 

ποικίλει σε σχέση µε το είδος και το µέγεθος των ψαριών. Οι γονείς είναι διαρκώς 

κοντά τους για να τα προστατεύσουν. Η διάρκεια της επώασης διαφέρει από είδος σε 

είδος και επηρεάζεται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, ο  κυριότερος από 

τους οποίους είναι η θερµοκρασία. 

         Τα ψαράκια (λάρβες), όταν εκκολαφθούν είναι διαφανή και ανίκανα να 

κολυµπούν και να δέχονται τροφή. Η τροφοδοσία για τις πρώτες µέρες της ζωής τους 

εξασφαλίζεται από το λεκιθικό τους σάκκο. Οταν αυτός απορροφηθεί τελείως, τα 

µικρά δραστηριοποιούνται και αρχίζουν να κολυµπούν σε κοπάδι, ψάχνοντας για 

τροφή. Η φροντίδα που παρέχουν οι  γονείς στα µικρά τους ποικίλλει ανάλογα µε το 
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είδος. Μια ιδιάζουσα περίπτωση είναι αυτή των «στοµατοεπωαστών» (mouth 

brooders), όπως αποκαλούνται και χαρακτηρίζει τις κιχλίδες (τιλάπιες κ.λπ.). Εδώ το 

θηλυκό κρατά στο στόµα του τα αυγά µέχρι να γίνει η εκκόλαψή τους και πολλές 

φορές συνεχίζει να κρατά τα ψαράκια µέχρι να απορροφήσουν τελείως το λεκιθικό 

σάκκο. Αλλά και µετά, όταν πια τα ψαράκια κολυµπούν πια ελεύθερα κοντά στους 

γονείς τους, µόλις υπάρξει ένδειξη κινδύνου κρύβονται στο στόµα της µητέρας τους. 

 
Σχήµα 23. Guppy που γεννά ζωντανά ψαράκια. 1: Ωό, λέκιθος του αυγού. Μέσα σε 
ένα µήνα µετά τη γονιµοποίηση το έµβρυο αναπτύσσεται και εµφανίζεται το µάτι, η 
καρδιά, και η σπονδυλική στήλη, 2: µάτι, 3: νεοεκκολαφθέν ιχθύδιο guppy µε 
λεκιθικό σάκκο, 4: ιχθύδιο ηλικίας µιας εβδοµάδος έχοντας απορροφήσει το λεκιθικό 
σάκκο, 5: γονιµοποιηµένα ωά στο σώµα της µητέρας, 6: ωοθήκη, 7: κοιλιακό 
πτερύγιο, 8: άνοιγµα της έδρας και του ουρογεννητικού πόρου, 9: όρχις, 10: άνοιγµα 
της έδρας και του ουρογεννητικού πόρου, 11: γονοπόδιο, 12: γονοπόδιο, 13: εδρικό 
πτερύγιο (κατά Mills, 1990). 
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         Πολύ εύκολα πολλαπλασιάζονται τα guppies, το platys και τ ο Xiphophorus 

helleri. Στα ωοζωοτόκα είδη, τα αυγά γονιµοποιούνται στο σώµα του θηλυκού. Ο 

χρόνος ανάπτυξης διαρκεί περίπου 4 εβδοµάδες. Τα νεογέννητα ιχθύδια επειδή 

κινδυνεύουν να κατασπαραχθούν από τα άλλα ψάρια, τα τοποθετούµε σε ξεχωριστό 

ενυδρείο. 

    Στα ζωοτόκα (viviparous) και ωοζωοτόκα (ovoviviparous), η γονιµοποίηση 

των αυγών γίνεται στο σώµα του θηλυκού µετά από σύζευξη. Το έµβρυο τρέφεται 

είτε από τη λέκιθο του αυγού (ωοζωοτόκα), είτε από τη µητέρα (ζωοτόκα) µέσω της 

παροχής θρεπτικών από το κυκλοφοριακό της σύστηµα. Ενα τέτοιο θηλυκό µπορεί να 

γεννήσει από 30 µέχρι 100 ψαράκια (Σχήµα 23). Ο αριθµός αυτός είναι σίγουρα κατά 

πολύ µικρότερος από εκείνον των ωοτόκων, αλλά τα νεογέννητα έχουν σχεδόν 

διπλάσιο µέγεθος και όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά σχεδόν ολοκληρωµένα. 

Παρουσιάζουν εξαιρετική δραστηριότητα, µπορούν να κολυµπούν και να δέχονται 

τροφή. Αµέσως µετά τη γέννησή τους είναι απαραίτητο να αποµακρύνονται οι γονείς 

από τα µικρά, επειδή βρίσκουν ότι τα "παιδιά" τους αποτελούν γευστική τροφή. 

        Αφού τα ιχθύδια έχουν αρχίσει να κολυµπούν και έχει γίνει η απορρόφηση του 

λεκιθικού σάκκου (για τα ωοτόκα), (Σχήµα 23), απαιτούν τροφή. Γενικά τα µικρά 

ιχθύδια των ψαριών που διασκορπίζουν τα αυγά τους και των ψαριών που γεννούν σε 

φωλιές, απαιτούν λιγότερη τροφή από τα Cichlidae και γενικά τα µεγαλύτερα ιχθύδια 

που έχουν προέλθει από ζωοτοκία. Οι τροφές διατίθενται σε υγρή µορφή, σε πάστα, 

σε σκόνη ανάλογα µε τις απαιτήσεις των διαφόρων ειδών. 

         Η Daphnia, τα Tubifex και η Artemia είναι οι καλύτερες ζωντανές τροφές. Τα 

νεαρά ψάρια θα πρέπει να τρέφονται διαρκώς σε χαµηλό φωτισµό, θα πρέπει να 

γίνονται συχνές αλλαγές του νερού, να αυξηθεί ο αερισµός και να ελέγχεται πλήρως 

το σύστηµα φιλτραρίσµατος. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ 

Cichlasoma nigrofasciatum (Κιχλίδες) 

         Περιοχές: Γουατεµάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Νικαράγουα και Κόστα Ρίκα. 

         Μήκος: 10 cm. 

         Μήκος ενυδρείου: 90 cm. 

         Θερµοκρασία νερού: 20-26 oC. 

         Δίαιτα: Το είδος αυτό θεωρείται από τα ευκολότερα για τη διευθέτηση της 

τροφικής του ποικιλίας. Μικρά και µεγάλα σε µέγεθος δέχονται κάθε είδος τροπικής 
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τροφής. Εµπλουτίζουµε τη δίαιτα µε bloodworms, αλεσµένα σκουλήκια γης, 

κατεψυγµένες Artemia, φυτικό υλικό, ξηρή τροφή, αλεσµένο κρέας, φυτικό υλικό ή 

οστρακόδερµα. 

 
         Cichlasoma nigrofasciatum - Convict cichlid. 

         Τα µικρά ιχθύδια του είδους είναι δύσκολο να διαχωρισθούν σε αρσενικά και 

θηλυκά, αν και τα πρώτα τείνουν να ενεργούν πιο επιθετικά όταν πλησιάζουν την 

ηλικία της γεννητικής ωρίµανσης. Επίσης τα ενήλικα αρσενικά παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα έντονες, µικρές, κάθετες ταινίες. Αυτές είναι λιγότερο συχνά 

παρατηρούµενες στα θηλυκά τα οποία -ιδιαίτερα στο στάδιο της πλήρους ανάπτυξης- 

είναι πορτοκαλί, κίτρινες στην κοιλιακή περιοχή. Επίσης τα αρσενικά στην 

πλειονότητά τους έχουν µεγαλύτερα ραχιαία και εδρικά πτερύγια. Τα τελευταία 

µάλιστα καταλήγουν σε ένα είδος λεπτού νήµατος. 

Αρµονία στο ενυδρείο - προσαρµογή. 

         Λίγες κοινωνίες ενυδρείων δεν έχουν βουλιάξει στο χάος µε την εισαγωγή σε 

αυτά ενός αδάµαστου cichlid από κάποιον αρχάριο καλλιεργητή. Οι πιο πολλοί 

κάτοχοι ενυδρείων θα εισάγουν cichlid στο ενυδρείο τους την πρώτη φορά. Το πιο 

πιθανό είδος, το οποίο θα αγοράσουν για να εισάγουν, είναι το Cichlasoma 
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nigrofasciatum, αγνοώντας τις επιθετικές του τάσεις. Η επιθετική τάση του 

Cichlasoma nigrofasciatum εκφράζεται κυρίως στη γέννηση αυγών και στη 

προστασία του γόνου.  Ετσι, αν και θα εξαγριώσει τον καλλιεργητή η θέα του 

τραυµατισµού όλου του πληθυσµού του ενυδρείου από το Cichlasoma 

nigrofasciatum, εντούτοις αυτή η συµπεριφορά εξασφαλίζει ότι το ψάρι θα επιτύχει 

στην ανάθρεψη του γόνου του στη φυσική κατοικία, αλλά και στο ενυδρείο. 

Πολλαπλασιασµός και ανάπτυξη στο ενυδρείο. 

         Αυτό το είδος είναι ένα από τα ευκολότερα των Cichlidae για αναπαραγωγή και 

ανάπτυξη. Ενα ζεύγος γεννητόρων θα διαλέξει µια οριζόντια ή κάθετη θέση για 

γέννηση και θα προστατέψει την περιοχή αυτή απ' όλους τους εισβολείς, ακόµη και 

από µεγαλυτέρων διαστάσεων κιχλίδες. 

         Οι στην αιχµαλωσία επιτυγχανόµενες γέννες, φαίνεται ότι είναι λιγότερο 

προστατευτικές για τον ικανό να κολυµβήσει γόνο τους και χάνουν το ενδιαφέρον 

τους για την επώαση µέσα σε µια εβδοµάδα. Είναι σωστό το να αποµακρύνουµε το 

50% των ελεύθερα κινούµενων ιχθυδίων σε κάποιο άλλο σ ύστηµα ανάθρεψης. Η 

τυπική κάθετη ζώνωση της είδους αυτού γίνεται εντονότερη στους αρσενικούς 

γεννήτορες και στα ίδια σηµεία οι θηλυκοί αναπτύσσουν ένα κίτρινο επικάλυµµα για 

να προκαλέσουν τα αρσενικά. 

         Οι φυσικοί πληθυσµοί του λέγεται ότι είναι π ιο έντονα χρωµατισµένοι, 

ιδιαίτερα σε κατάσταση γεννητικής ετοιµότητας. Το Cichlasoma nigrofasciatum 

καλλιεργείται εµπορικά στην Απω Ανατολή καθώς επίσης στις Η.Π.Α., όπου η 

χρυσαφιά ποικιλία είναι ιδανική για καλλιέργεια. Το χρώµα τους ποικίλει. Μερικά 

έχουν κίτρινες ράχες µε µια κόκκινη λαµπερή απόχρωση, κατά µήκος των πλευρών 

και µια ωχρή γκρίζα κοιλιά. Αλλα, έχουν ένα απλό ασηµί χρώµα µε κάθετες ρίγες. 

Συνήθως έχουν γαλάζιες ή γκρίζες (απαλές) πλάγιες πλευρές, µε 8-9 µαύρες κάθετες 

ρίγες. Οσο το ψάρι µεγαλώνει αυτές οι  ρίγες µειώνονται στον αριθµό. Τα πτερύγια 

έχουν ένα απλό πράσινο χρώµα. Μερικά από αυτά τα είδη είναι πολύ ευαίσθητα και 

αλλάζουν χρώµα γρήγορα µόλις τροµάξουν ή εκνευριστούν. Τα Cichlasoma 

nigrofasciatum µεγαλώνουν ως 15 εκατοστά.  Αρχίζουν να γεννούν στο µισό απ' αυτό 

το µέγεθος. Τρώνε σχεδόν ότι τα ταϊσουν. Η δεξαµενή ανατροφής πρέπει να είναι 

περίπου 60-100 λίτρα µε ένα πυθµένα αµµώδη πάχους 5-6 εκατοστών. Η δεξαµενή 

πρέπει να είναι άδεια, εκτός από µερικές µεγάλες επίπεδες πέτρες, κοµµάτια από 

σχιστόλιθο τοποθετηµένα σε καµάρες ή µια πλαγιασµένη γλάστρα. 
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         Οι συνθήκες του νερού δεν είναι πολύ σηµαντικές. Η θερµοκρασία µπορεί να 

είναι από 20-27 οC. Η καλύτερη για ανάπτυξη είναι 24 οC. Το νερό πρέπει να είναι 

µέτρια σκληρό µε pH γύρω στο 7,2. Το ζευγάρι πρέπει να τοποθετηθεί σ' αυτή τη 

δεξαµενή µόνο του και να προσαρµοσθεί σε άφθονη τροφή από Artemia και 

σκουλήκια Tubifex. Τα θηλυκά είναι τα πιο επιθετικά, αλλά και τα πιο πολύχρωµα. 

Οι κάθετες ραβδώσεις παίρνουν ένα βαθύ κόκκινο χρώµα κατά την περίοδο της 

αναπαραγωγής. Τα αρσενικά είναι συνήθως µικρότερα και οι  ραβδώσεις τους 

χάνονται σιγά σιγά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, 

αντικαθιστώµενες από µεταλλικού χρώµατος περιοχές όχι πολύ λαµπερές. 

         Η γέννηση τελικά θα πραγµατοποιηθεί αν οι  συνθήκες είναι κατάλληλες. 

Δίνουν εξαιρετικά καλή φροντίδα στα νεογέννητα. Κρύβουν όλο το κοπάδι του γόνου 

σε κοιλώµατα της άµµου, τα οποία έχουν σκάψει από πριν. Τα θηλυκά είναι συχνά 

πολύ επιθετικά σ' αυτή την περίοδο. Ετσι τα αρσενικά πρέπει να αποµακρυνθούν 

µετά τη γέννηση. Τα αυγά είναι µεγάλα. Τα µικρά ιχθύδια είναι ελκυστικά 

γραµµωµένα. 

         Επιβιώνουν τρώγοντας Artemia και Infusoria την πρώτη εβδοµάδα µετά τη 

γέννησή τους. Το θηλυκό αναλαµβάνει τις περισσότερες ευθύνες για τη φροντίδα του 

γόνου, αλλά και το αρσενικό συχνά παίζει µεγάλο ρόλο. 

 

Pelvicachromis pulcher, Kribensis 

         Καταγωγή: Δ. Αφρική (Ν. Νιγηρία). 

         Μήκος: ως 10 cm. 

         Μήκος ενυδρείου: 60 cm. 

         Δίαιτα: Σκουλήκια, οστρακόδερµα, έντοµα, ξηρή τροφή. 

         Θερµοκρασία νερού: 24-28 οC. 

         Το kribensis είναι ένα επιµηκυσµένο και πλευρικά πεπιεσµένο cichlid µε µικρό 

αλλά υψηλό ουραίο µίσχο και στρογγυλεµένο µέτωπο. Το µακρύ ραχιαίο πτερύγιο 

αρχίζει από πολύ µπροστά, ενώ το ουραίο πτερύγιο έχει ένα κυρτό οπίσθιο άκρο. Τα 

άκρα του ραχιαίου και ουραίου πτερυγίου είναι επιµηκυσµένα και µυτερά στο 

αρσενικό, στρογγυλεµένα στο θηλυκό. 

         Ο χρωµατισµός ποικίλλει πολύ. Παρόλα αυτά µπορούµε να πούµε ότι το 

ραχιαίο µέρος είναι καφετί ή µπλε ή µε βιολετί αποχρώσεις και το κοιλιακό µέρος 

είναι άσπρο µε µπλε περίγραµµα. 
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Και στις δύο πλευρές της κοιλιάς υπάρχει µια εξαιρετικά κόκκινη περιοχή µε όχι 

ξεκάθαρες άκρες.  Το πίσω µέρος του βραγχιακού καλύµµατος έχει ένα σκούρο 

µαύρο στίγµα, το οποίο συνορεύει από επάνω µε µια κόκκινη περιοχή και από κάτω 

από µια ασηµί µπλε περιοχή. Το επάνω µέρος από το ουραίο πτερύγιο του αρσενικού 

έχει συνήθως από 1-5 µαύρα στίγµατα, το καθένα µε ένα λευκοκίτρινο περίγραµµα. 

Στα ενήλικα θηλυκά το ραχιαίο πτερύγιο έχει ένα σκούρο σηµάδι. 

         Στο σύνολό τους τα θηλυκά είναι πιο πολύ χρωµατισµένα από τα αρσενικά, κάτι 

που δεν είναι καθόλου συνηθισµένο γι' αυτά τα είδη ψαριών. 

         Αυτό το cichlid άλλοτε ονοµαζόταν Pelmatochromis kribensis απ' όπου και το 

κοινό του όνοµα. Υπάρχει ακόµα κάποια σύγχιση σχετικά µε την ονοµασία αυτού του 

είδους και των συγγενών ψαριών. 

         Η δεξαµενή πρέπει να έχει πέτρες και ρίζες για καταφύγιο και περιοχές µε 

πυκνή βλάστηση. Στο νερό θα πρέπει να προστεθεί θαλασσινό αλάτι (περίπου 5 

γεµάτες κουταλιές τσαγιού σε 10 L νερού) επειδή το είδος αυτό προέρχεται από 

υφάλµυρα νερά. 

         Η ωοτοκία γίνεται σε µικρές σπηλιές και τα κοκκινοκαφέ αυγά φυλάσσονται 

και από τους δύο γονείς, ενώ µερικοί ερασιτέχνες υποστηρίζουν ότι αυτό γίνεται µόνο 

από το θηλυκό. 

         Σε αντίθεση του µετρίου µεγέθους σώµατός τους και τα δύο φύλα είναι από τα 

πιο όµορφα χρωµατισµένα είδη ψαριών γλυκού νερού. Το θηλυκό είναι περίπου στο 

µισό µέγεθος του αρσενικού. Το κάτω µισό του κεφαλιού στο θηλυκό έχει χρώµα 

κίτρινο πρασινωπό και το µεγαλύτερο µέρος του ραχιαίου πτερυγίου είναι 
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χρυσοκίτρινο. Η κοιλιά έχει ένα ροζ χρώµα όπως και στο αρσενικό. Οταν τους 

δoθούν κανονικές συνθήκες διαβίωσης, ένα καλά συνδεδεµένο ζευγάρι γεννητόρων 

θα ωοτοκήσει φυσιολογικά. 

         Μια από τις πιο επιτυχηµένες µεθόδους είναι να βάλουµε ένα γλαστράκι 

αναποδογυρισµένο και σπασµένο στη µια πλευρά, έτσι ώστε να επιτρέπει την είσοδο 

και έξοδο του ζευγαριού. H θερµοκρασία ρυθµίζεται στους 26,5 oC. Στη συνέχεια 

αρχίζουν και εξερευνούν το κρησφύγετό τους. Γρήγορα θα παρατηρήσουµε ότι 

ξοδεύουν µεγάλο µέρος του χρόνου τους µέσα στο γλαστράκι και µετά µια ηµέρα θα 

δούµε το αρσενικό να βγαίνει φοβισµένο έξω από το άνοιγµα και το εξαγριωµένο 

θηλυκό να έχει κολλήσει το κεφάλι έξω για να βεβαιωθεί ότι το αρσενικό δεν θα 

ξαναγυρίσει. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή να βγάλουµε το αρσενικό έξω από το 

ενυδρείο και να δώσουµε στο θηλυκό την ευκαιρία να προσέξει απερίσπαστο τ' αυγά 

του. Τα αυγά εκκολάπτονται σε 2-3 ηµέρες και τα ιχθύδια µπορούν να κολυµπούν 

ελεύθερα σε 3-5 ηµέρες µετά την εκκόλαψη. Όταν δούµε το θηλυκό να οδηγεί τα 

µικρά του έξω απ' το γλαστράκι τότε είναι καιρός να τους δώσουµε τροφή. Σε αυτό 

το σηµείο µπορούµε µε σιγουριά να µεταφέρουµε το θηλυκό έξω από το ενυδρείο, 

επειδή ο  γόνος µπορεί να φροντίζει µόνος του τον εαυτό του ή να αφήσουµε το 

θηλυκό µαζί µε τα ιχθύδια και να το παρατηρούµε πώς οµαδοποιεί το γόνο σε κοπάδι. 

Το πρόβληµα εδώ είναι ότι ξαφνικά µπορεί να επιτεθεί εναντίον του γόνου της και να 

τα φάει. Μια καλή αρχική τροφή είναι σκληρή λέκκιθος αυγού κότας πιεσµένη µέσα 

από ένα κοµµάτι ύφασµα. Σε µερικές ηµέρες θα είναι σε θέση να λαµβάνουν τη 

νεοεκκολαφθείσα Artemia. 

 

 Poecilia reticulata, Guppies 

         Περιοχές: Βόρεια Βραζιλία, Βενεζουέλα, Γουϊάνα, Μπαρµπάντος, Τρινιντάντ. 

         Μήκος: Αρσενικό ως 3 cm. Θηλυκό ως 6 cm. 

         Μήκος ενυδρείου: 30 cm. 

         Δίαιτα: Σκουλήκια, οστρακόδερµα, έντοµα, φυτική ύλη, ξηρή τροφή. 

         Θερµοκρασία νερού: 22-28 oC. 

         Το guppy είναι ίσως το πιο γνωστό από όλα τα τροπικά είδη ενυδρείου. Στα 

1860 µερικά ζωντανά ζευγάρια στάλθηκαν στην Αγγλία (Αγγλικό µουσείο του 

Λονδίνου) από τον Robert Le Chmere Guppy, απ' όπου και το κοινό τους όνοµα, που 

τώρα χρησιµοποιείται σε όλα τα µέρη του κόσµου. Ως τα 1963 το ψάρι αυτό ήταν 

γνωστό ως  Lebistes reticulatus. 
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         Τα είδη που πιάνονται σε άγρια κατάσταση δείχνουν -ιδιαίτερα τα αρσενικά- 

µια αξιοπρόσεχτη ποικιλοµορφία στον χρωµατισµό τους. Τα θηλυκά έχουν λιγότερο 

χρωµατισµό. Από τη στιγµή της εισαγωγής του σε ενυδρεία, αυτό το ωοζωοτόκο 

είδος θαυµάζεται για την ποικιλοµορφία του. Αυτό δεν αναφέρεται µόνο στην 

ποικιλοµορφία χρωµατισµών, αλλά και σε όλη την ποικιλία των τύπων ουραίου 

πτερυγίου, όπως στρογγυλά πτερύγια, σε σχήµα φτυαριού, λόγχης, καρφίτσας, 

βεντάλιας και πολλά άλλα. Αυτές οι  ποικιλίες των guppies αποτελούν την 

ενασχόληση κάποιων φανατικών που προσπαθούν να εντοπίσουν τα µέρη που έχουν 

εποικίσει. 

 
         Τα guppies δεν είναι δύσκολο να διατηρηθούν µε µια ποσότητα από φυτική ύλη 

στο ενυδρείο. Αν και συχνά προτιµούν το υφάλµυρο νερό στη φύση, έχουν καταφέρει 

να επιζήσουν σε κάθε τύπο γλυκού νερού. 
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         Τα guppies µπορούν να διατεθούν εύκολα. Είναι τόσο φθηνά και εύκολα 

διατηρητέα στο ενυδρείο για ανάπτυξη, ώστε µε σιγουριά µπορούν να προταθούν ως 

τα πρώτα ψάρια για καλλιέργεια σε όλους τους αρχάριους καλλιεργητές. 

         Τα guppies όπως και τα platies, mollies και τα swordtails ανήκουν στην 

οικογένεια Poecilidae, και εκτός από κάποια είδη, τα Poecilidae είναι ωοζωοτόκα.         

Για το λόγο αυτό είναι ενδιαφέροντα ψάρια κι έχουν γίνει αντικείµενο έρευνας σε ένα 

µεγάλο αριθµό πειραµάτων και ερευνητικών προγραµµάτων. 

         Εξαιτίας της µεγάλης όρεξής τους για κατανάλωση λάρβας εντόµων, έχουν 

χρησιµοποιηθεί και ως µέσον ελέγχου του πληθυσµού των κουνουπιών. 

         Το guppy κατάγεται από τα γλυκά και υφάλµυρα νερά των ποταµών της Β. 

Βραζιλίας, Γουϊάνας, Βενεζουέλας και τα νησιά Μπαρµπάντος και Τρινιντάντ.        

Με το πέρασµα των χρόνων έχει εισαχθεί και σε άλλα µέρη και τώρα επιζούν σε κάθε 

φυσικό υδροβιότοπο και κάθε θερµοκρασία της όποιας τροπικής χώρας του κόσµου. 

         Τα guppies είναι ανθεκτικά στη χαµηλή θερµοκρασία και µπορούν να 

διαχειµάσουν ακόµα και σε όχι θερµαινόµενο µέρος, θερµοκρασίας 16 οC, αλλά 

µπορεί να µην επιζήσουν όταν η θερµοκρασία κατέβει στους 10 οC. Θερµοκρασία 

νερού ανάµεσα στους 17-27 οC είναι ικανοποιητική για τη διατήρηση και ανάπτυξη 

των guppies. 

         Για ευκολία και οικονοµία τα ενυδρεία µετρίου µεγέθους περί τα 40-80 L είναι 

ικανοποιητικά. Ο υπερπληθυσµός στο ενυδρείο µπορεί να καθυστερήσει την 

ανάπτυξη. 

         Το τάϊσµα πάνω από το κανονικό, κατάσταση η οποία είναι συχνή στους 

αρχάριους χοµπίστες, µπορεί να αλλοιώσει τη φυσιολογική κατάσταση στο νερό του 

ενυδρείου και να µειώσει σηµαντικά το οξυγόνο. Περίσσεια τροφής καθώς και 

επιζήµιες συσσωρεύσεις στο ενυδρείο πρέπει να αποµακρύνονται κατά συχνές 

περιόδους. 

         Η σκληρότητα του νερού δεν είναι ζωτική, αλλά δεν πρέπει να επιζητούνται 

µεγάλες ποσότητες από άλατα και µέταλλα στο νερό. Προτείνεται νερό µέτριας 

σκληρότητας (6-10 DH). Τα guppies σε άγρια κατάσταση ζουν σε υφάλµυρο νερό και 

µπορούν να επιζήσουν ακόµη και σε θαλασσινό, αν η µετάβαση γίνει βαθµιαία. Η 

προσθήκη ό µως αλµυρού νερού ακόµη και αν γίνει σταδιακά δεν προτείνεται. Η 

καλύτερη αλατότητα είναι µεταξύ 0,5-1 ppt. Η προσθήκη ενός κουταλιού τσαγιού µε 

ξηρό αλάτι σε 5 λίτρα γλυκού νερού, πλησιάζει την αλατότητα του 1 ppt. Το βέλτιστο 

pH είναι 6,5 – 7. 
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         Τα guppies είναι παµφάγα. Τρώνε και ζωϊκή, αλλά και φυτική τροφή. Η φυσική 

ζωντανή τροφή είναι λάρβες εντόµων και οστρακόδερµα. Είναι πολύ ικανοποιηµένα 

µε Tubifex, Artemia, Daphnia, Cyclops και λάρβες κουνουπιών, αλλά δέχονται και 

ξηρή τροφή. Για να συµπληρώσουµε τη δίαιτα µπορεί να δωθεί αλεσµένο σπανάκι, 

αλλά και άλλη φυτική τροφή. Η κατεψυγµένη ξηρή τροφή είναι πολύ καλή δίαιτα. Τα 

guppies µπορούν να διατηρηθούν σε ένα γυµνό ενυδρείο ικανοποιητικά, αλλά η 

παρουσία ενός χαλικώδους υποστρώµατος µερικών φυτών και µερικών πετρών 

προκαλεί µια πιο φυσική συµπεριφορά στα ψάρια απ' ότι ένα γυµνό ενυδρείο. 

         Τα αρσενικά των άγριων, αλλά και των ήµερων, πληθυσµών είναι πολύ 

µικρότερα και περισσότερο ποικιλόχρωµα από τα θηλυκά. Τα θηλυκά από τις 

τελευταίες γενιές guppies είναι ακόµη λιγότερο χρωµατισµένα. Με τη βοήθεια της 

διαλογής, ανάπτυξης κ αι σε ορισµένες περιπτώσεις της ορ µονικής διαχείρισης, 

παρασκευάστηκαν ποικιλόχρωµα θηλυκά. Τα αρσενικά διακρίνονται εύκολα από την 

παρουσία του γονοποδίου ή συζευκτικού οργάνου που παρατηρείται σε όλους σχεδόν 

τους ωοζωοτόκους οργανισµούς. 

         Με ένα διαχωριστικό γυάλινο κιβώτιο µπορούµε να εξοικονοµήσουµε χώρο στο 

ενυδρείο και εκεί να εγκλιµατίσουµε το επιλεγµένο θηλυκό (προτιµώντας ένα που 

γεννά για πρώτη φορά) και ένα αρσενικό µε έντονα σηµάδια γεννητικής ωριµότητας. 

         Η ερωτοτροπία στα guppies είναι µια περίτεχνη διαδικασία, µε το αρσενικό να 

παίζει το µεγαλύτερο ρόλο. Οταν τα αρσενικά και θηλυκά διατηρηθούν στο ενυδρείο 

µαζί, τα αρσενικά περνούν τον περισσότερο χρόνο τους κυνηγώντας και 

φλερτάροντας τα θηλυκά, για συνεχή αναζήτηση ενός πρόθυµου θηλυκού.         

Παρόµοια δραστηριότητα αναµένεται σε ένα ζευγάρι guppies προοριζόµενο για 

εκτροφή. Το αρσενικό πλησιάζει το θηλυκό από πίσω και το κυνηγά για λίγο χρονικό 

διάστηµα εώς ότου το αντικρύσει κατάµατα σταµατώντας ακριβώς µπροστά του. 

Μετά φεύγει µακριά, αλλά το ίδιο χρονικό διάστηµα κάνει σιγµοειδείς κινήσεις 

κρατώντας το ενδιαφέρον του για ακόµη µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Αν 

ανταποκριθεί το θηλυκό, το αρσενικό πλησιάζει για να βρεθούν σε παράλληλη θέση. 

Μετά το αρσενικό τοποθετεί το στόµα του κάθετο προς το θηλυκό και επιδεικνύεται 

ανοίγοντας το ουραίο πτερύγιο. Τα στίγµατα και το χρώµα του σώµατός του 

φαίνονται πιο έντονα. Σε λίγο κάνει µια βουτιά κολυµπώντας πίσω της και γυρνά 

ανάποδα από κάτω της, στην υπογαστρική της περιοχή, για να ε πιτύχει σύνδεση 

µεταξύ του προτεταµένου του γονοποδίου και του γεννητικού της πόρου. 

Φυσιολογικά το γονοπόδιο κατευθύνεται προς τα πίσω, αλλά κατά τη διάρκεια της 
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σύζευξης κατευθύνεται προς τα εµπρός. Σε συνεργασία µε κάποιες ακτίνες του 

κοιλιακού πτερυγίου δηµιουργούν έναν αγωγό διαµέσου του οποίου οι 

σπερµατοφόροι (ένας συµβατός σωρός από κυψέλες σπέρµατος) εισάγονται µέσα στο 

γεννητικό άνοιγµα του θηλυκού. Το άκρο του γονοποδίου σχηµατίζει 

χαρακτηριστικές αγκιστροειδείς αποφύσεις για να σιγουρευτεί η εισαγωγή και η 

σύζευξη γίνεται για µερικά δευτερόλεπτα. 

         Η σύζευξη δεν είναι πάντα επιτυχής κι έτσι η ερωτοτροπία επαναλαµβάνεται για 

µερικές φορές. Μια επιτυχηµένη σύζευξη διαρκεί περίπου 5 sec. Σε εκατοντάδες 

προσπάθειες οι επιτυχηµένες συζεύξεις είναι περίπου λιγότερες από 10. Το αρσενικό 

µπορεί να αποµακρυνθεί µετά από κάποια σύζευξη. Τα σπερµατικά κύτταρα 

διατηρούνται σε αναδιπλώσεις της γεννητικής περιοχής του θηλυκού και µερικές 

επιτυχηµένες γονιµοποιήσεις (µηνιαίες) ενός ποσοστού των αυγών γίνονται σταδιακά. 

Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να χρησιµοποιούµε πάνω από ένα θηλυκό κάθε φορά ή να 

γίνεται σύζευξη του ίδιου θηλυκού µε κάποιο άλλο αρσενικό σε µικρό χρονικό 

διάστηµα. Χρησιµοποιώντας µόνο παρθένα θηλυκά αποκλείεται η πιθανότητα να 

πάρουµε ιχθύδια από άγνωστο αρσενικό γονέα. 

         Εξαρτώµενη από τη θερµοκρασία και άλλες καταστάσεις, όπως τον φωτισµό 

και την τροφή, η κυοφορία µπορεί να διαρκέσει 4-6 εβδοµάδες. Τα θηλυκά στο 

τελευταίο στάδιο της κυοφορίας τους πρέπει να µεταχειρίζονται µε προσοχή, διότι 

µπορεί να απελευθερώσουν τα έµβρυά τους πριν την ώρα τους και να χτυπηθούν 

ανεπανόρθωτα. Ανάλογα µε το µέγεθος και την ηλικία, ένα θηλυκό µπορεί να 

γεννήσει 20-100 ιχθύδια ή σε σπάνιες περιπτώσεις ακόµη και 200. 

        Τα ψαράκια απελευθερώνονται βρισκόµενα ακόµη µέσα σε µια λεπτή µεµβράνη, 

η οποία αποµακρύνεται καθώς το ιχθύδιο αναδιπλώνεται για να απελευθερωθεί ή 

µερικά δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς πέφτει στον πυθµένα. Μερικές φορές σε 

διάστηµα 2 min µπορούν να γεννηθούν µέχρι 3 ιχθύδια. Κολυµπούν ενεργητικά και 

καθώς είναι φωτοτροπικά κολυµπούν προς το φωτισµένο µέρος της δεξαµενής. 

Αρχίζουν να τρώνε αµέσως.  Ατυχώς µπορούν να γίνουν η τροφή της µητέρας ή 

κάποιου άλλου ψαριού στο ενυδρείο. Μια καλή φυτική κάλυψη από το φυτό Nitella 

myriophyllum και άλλα καλώς φυλλώµενα είδη, θεωρείται ιδανική. Ο γόνος µπορεί 

να κρυφτεί ανάµεσα στην πυκνή φυτική βλάστηση, όπου το ενήλικο είναι πολύ 

δύσκολο να τα εντοπίσει. 

         Οταν όλα τα ψάρια απελευθερωθούν από τη µεµβράνη, το θηλυκό µπορεί να 

αποµακρυνθεί από το ενυδρείο. Ο επόµενος γόνος αναµένεται για να γεννηθεί 30 
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ηµέρες αργότερα στη θερµοκρασία των 24 oC κάτω από καλό φωτισµό και τροφικές 

συνθήκες.  Τα µικρά µπορούν να τραφούν µε νεοεκκολαφθείσα Artemia και 

µικροσκώληκες µαζί µε ένα µείγµα σκόνης ξηρής τροφής. Μπορούν να κρατηθούν σε 

ένα ενυδρείο 40-80 L για περίπου 1 µήνα. Μεγαλώνουν εξαιρετικά γρήγορα και είναι 

γεννητικά ώριµα σε ηλικία 2 µηνών, αλλά φτάνουν σε πλήρη ανάπτυξη σε 6 µήνες. 

Οταν φτάσουν σε σεξουαλική ωρίµανση, καλό είναι να διαχωριστούν κατά φύλο για 

να εµποδιστούν κάποιες πρώϊµες συζεύξεις. Μόνο πλήρως αναπτυγµένα ψάρια πρέπει 

να συνδέονται. 

 

Poecilia sp., Molly - Black Molly Poecilia hybrid 

         Καταγωγή: Βενεζουέλα, Κολοµβία, Μεξικό. 

         Μήκος: ως 10 cm. 

         Μήκος ενυδρείου: 45 cm. 

         Δίαιτα: Σκουλήκια, οστρακόδερµα, έντοµα, φυτική ύλη, ξηρή τροφή. 

        Θερµοκρασία νερού: 25-28 οC. 

         Το κοινό όνοµα Molly προέρχεται από το γένος Mollienisia, το οποίο δεν 

χρησιµοποιείται πια. Ολη η ποικιλία των ειδών τώρα π εριλαµβάνεται στο γένος 

Poecilia. Η ακριβής καταγωγή µερικών από τα µαύρα υβρίδια Mollies είναι κάπως 

ασαφής, αλλά είναι πιθανόν ότι ο  αρχικός αρσενικός γονέας να ήταν το Poecilia 

sphenops. 

         Το ραχιαίο πτερύγιο του αρσενικού Black molly είναι καλά ανεπτυγµένο ως 1.5 

cm ή ακόµη 2 cm, ψηλό µε ένα ελαφρά στρογγυλεµένο πίσω µέρος. Το αρσενικό έχει 

ένα έντονο µαύρο χρώµα, αλλά τα θηλυκά ποικίλουν σε χρωµατισµό. Μερικά είναι 

εξ’ολοκλήρου µαύρα και µερικά έχουν µόνο µαύρα στίγµατα και µαύρο περίγραµµα 

στα λέπια τους. 

         Ενα άλλο υβρίδιο, πιο γνωστό σαν το Grescenty black molly παράχθηκε 

διασταυρώνοντας το αρχικό Black molly µε το Sailfin molly (Poecilia latipinna). Στο 

αρσενικό αυτού του υβριδίου το ραχιαίο πτερύγιο είναι 4-5 cm, ψηλό και µορφής 

ιστίου, όπως στο Poecilia latipinna. Υπάρχει ακόµη ένα υβρίδιο που έχει µια ουρά 

σχήµατος λύρας. Τα Black mollies τα καταφέρνουν καλά σε ενυδρεία µε αρκετή 

βλάστηση και νερό το οποίο είναι µέτρια σκληρό και ελαφρώς αλκαλικό. Η 

προσθήκη ενός γεµάτου κουταλιού τσαγιού από αλάτι θάλασσας σε κάθε 10 L νερού 

του ενυδρείου είναι η συγκέντρωση που προτείνεται. 
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         Η περίοδος κυοφορίας είναι 40-70 ηµέρες και το θηλυκό παράγει γόνο 20-60 

ζωντανά µικρά, µερικές φορές και περισσότερα. Μπορούν να ταϊστούν στην αρχή µε 

νεοεκκολαφθείσα Artemia και αποξηραµένη Artemia σε σκόνη. 

 

 Discus,  Symphysodon aequifasciata axelrodi (Brown discus) 

         Καταγωγή: Ν. Αµερική, Αµαζόνιος (κοντά στο Belem). 

         Μήκος: ως 12 cm. 

         Μήκος ενυδρείου: 100 cm. 

         Δίαιτα: Σκουλήκια, οστρακόδερµα, έντοµα, φυτική ύλη. 

         Θερµοκρασία νερού: 25-30 οC 

 
         Συνήθως προτιµούνται οµάδες των 6 ή περισσοτέρων ατόµων. 

Το σχήµα σώµατος του Brown discus είναι ακριβώς το ίδιο µε αυτό του Blue 

discus. Ο γενικός χρωµατισµός είναι κίτρινος - µαύρος προς το γκρίζο, µε 9 στενές 

κάθετες λωρίδες. Αυτές µπορεί να είναι καλά ανεπτυγµένες αλλά µερικές φορές 

λείπουν τελείως, εκτός από τη ρίγα που διατρέχει κατά µήκος το µάτι. Ο καφέ 

χρωµατισµός εκτείνεται ως τη βάση των πτερυγίων ραχιαίου και εδρικού. Τα έξω 

µέρη αυτών των πτερυγίων είναι σχεδόν άχρωµα -εκτός από µερικά κόκκινα 

στίγµατα- και διαχωρίζονται από τα τµήµατα της βάσης µε µια κάπως πλατιά και 

επιµηκυσµένη µαύρη λωρίδα. Το ουραίο πτερύγιο είναι κιτρινωπό προς το 

πρασινωπό. Το κεφάλι έχει τη µορφή τύπου µάσκας από γαλαζωπές γραµµές και 

στίγµατα. 

         Τα υποείδη του γένους Symphysodon απαιτούν ακριβώς τις ίδιες συνθήκες 

ενυδρείου όπως το Blue discus και η συµπεριφορά τους κατά την ανάπτυξη είναι η 

ίδια. Το τρίτο υποείδος Symphysodon aequifasciata γνωστό ως Green discus 



 68 

προέρχεται από το Santorem και το Tefe του Αµαζονίου. Εχει χρώµα σκούρο πράσινο 

µε το ίδιο ακριβώς σχήµα των κάθετων ραβδώσεων. Το ουραίο πτερύγιο είναι 

ηµιδιαφανές µε µπλε στίγµατα. Το ραχιαίο και το εδρικό πτερύγιο είναι µαυρωπά στη 

βάση και ελαιώδες πράσινο µε µπλε στίγµατα προς την άκρη. Υπάρχουν οριζόντιες 

µαύρες λωρίδες στην πλάτη και στο ραχιαίο και εδρικό πτερύγιο, αλλά µπορεί και να 

λείπουν προς τη µέση του σώµατος. Το χρώµα των µατιών είναι σκούρο κόκκινο. 

 

Symphysodon aequifasciata haraldi (Blue discus) 

         Καταγωγή: Ν. Αµερική, Αµαζόνιος (Letitia και Bonjamin). 

         Μήκος: ως 12 cm, συχνά µεγαλύτερα. 

         Μήκος ενυδρείου: 100 cm. 

         Δίαιτα: Σκουλήκια, οστρακόδερµα, έντοµα, φυτική ύλη. 

         Θερµοκρασία νερού: 25-30 οC. 

 
         Συχνά διατηρείται καλύτερα σε οµάδες των 6 ή περισσοτέρων ατόµων. Το Blue 

discus είναι ένα δισκοειδές, σχεδόν κυκλικό cichlid, µε µεγάλη πλευρική συµπίεση, 

ένα µικρό στόµα κι ένα απότοµα κοµµένο µέτωπο. Ο γενικός χρωµατισµός είναι 

καφετί, µε τα χρόνια γίνεται γαλαζωπός. 

         Το κεφάλι είναι κάπως σκουρότερο µε µια κοκκινωπή γυαλάδα. Στα πλευρά 

υπάρχουν 9 κάθετες σκούρες ρίγες. Η πρώτη διατρέχει το µάτι και η τελευταία τον 

ουραίο µίσχο. Το ραχιαίο και το εδρικό πτερύγιο είναι σκουρόχρωµα, σχεδόν µαύρα 

µε κοκκινωπή απόχρωση. Το χρώµα των µατιών είναι κόκκινο. 

         Αυτό τα υποείδος χαρακτηρίζεται από την παρουσία µερικών οριζόντιων 

γραµµών, που έχουν αποχρώσεις γαλαζωπού χρώµατος στα πλευρά, οι  οποίες 

εκτείνονται έως και σε µερικά µέρη του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου. Αυτό το 
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ευαίσθητο cichlid είναι καλύτερα να αφεθεί στη φροντίδα ενός έµπειρου 

καλλιεργητή. Απαιτεί ένα βαθύ ενυδρείο µε πέτρες και ρίζες, µαυρωπό υπόστρωµα, 

µερική περιµετρική βλάστηση και µερικά φυτά µε µεγάλα φύλλα. 

         Η ποιότητα του νερού είναι εξαιρετικά σηµαντική. Πρέπει να είναι µαλακό, 

µερικώς όξινο και φιλτραρισµένο µέσα από ενεργό άνθρακα. Επίσης µπορεί και το 

υπόστρωµα του ενυδρείου να περιέχει άνθρακα. Η εναπόθεση των αυγών γίνεται σε 

ένα προηγουµένως καθαρισµένο φύλλο ή πέτρα και τα αυγά εκκολάπτονται µέσα σε 

2 περίπου ηµέρες. Ο γόνος στην αρχή κρέµεται από τα φύλλα για 2-3 ηµέρες και στη 

συνέχεια γίνεται ελεύθερα κολυµβητικός. Σε αυτό το στάδιο µετακινούνται στα 

πλάγια των γονέων τους, όπου αρχίζουν να τρέφονται από µια βλεννώδη έκκριση που 

παράγεται από την επιδερµίδα του γονέα. Ο γόνος σε µικρό χρονικό διάστηµα θα 

πάρει µικρή ζωντανή τροφή και προοδευτικά  απεξαρτοποιείται από τους γονείς του. 

 

Symphysodon discus (Discus) 

Καταγωγή: Ν. Αµερική, Αµαζόνιος (Mapaki, Tefe, Rio Negro). 

         Μήκος: ως 20 cm. 

         Μήκος ενυδρείου: 100 cm. 

         Δίαιτα: Σκουλήκια, οστρακόδερµα, έντοµα, φυτική ύλη. 

         Θερµοκρασία νερού: 25-30 οC. 

 
         Το σχήµα του σώµατος και των πτερυγίων του Symphysodon discus είναι το ίδιο 

µε αυτό του Blue, Brown και Green discus. Ο γενικός χρωµατισµός είναι γκριζωπός 
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µε γαλαζωπές αποχρώσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στα πλάγια. Η πέµπτη ράβδωση στο 

µέσο του σώµατος είναι πλατύτερη και σκουρότερη από τις υπόλοιπες. 

         Τα πλευρά έχουν κυµατοειδείς γαλαζωπές γραµµές, οι οποίες επεκτείνονται έως 

επάνω, σε κάποιες περιοχές των -χρώµατος ουράνιου µπλε- ραχιαίων και εδρικών 

πτερυγίων. Υπάρχει επίσης ένας σχηµατισµός γραµµών και στο κεφάλι. Οι συνθήκες 

ενυδρείου γι' αυτά τα είδη πρέπει να είναι οι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται για το 

Blue discus. Η ωοτοκία και η γονική φροντίδα είναι επίσης ίδια, αν και η επιτυχηµένη 

ανατροφή µπορεί να είναι ακόµη πιο δύσκολη. Η κατάταξη όλων των ποικιλιών του 

γένους Symphysodon είναι κάπως περιπλεγµένη. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν 

ότι είναι ψάρια διαφορετικά χρωµατισµένα, αλλά του ίδιου είδους (Symphysodon 

discus) και δεν τα αναγνωρίζουν ως υποείδη (Mills, 1990). Είναι πολύ πιθανό η 

άποψη αυτή να είναι αυτή που θα επικρατήσει στα χρόνια που έρχονται. 

         Αλλοι γνωστοί τύποι του είναι και ο  Red discus, στον οποίο το σώµα και οι 

βάσεις του ραχιαίου και εδρικού πτερυγίου είναι βαθυκόκκινες. Επίσης ο Royal blue 

discus, στον οποίο οι  κάθετες ραβδώσεις είναι πολύ έντονες και οι  οριζόντιες ρίγες 

είναι χρώµατος λαµπερού µπλε. 

         Για πολλά χρόνια ο µαγευτικός Discus θεωρούταν ψάρι αδύνατο να ωοτοκήσει 

και αντιστεκόταν σε κάθε προσπάθεια που είχε αυτό το στόχο. Πολλές ήταν οι 

προσπάθειες και πολλές οι  αποτυχίες. Τελικά µια µικρή πρόοδος έγινε εφικτή. Που 

και που οι  άνθρωποι έλεγαν πως είδαν Discus να αφήνουν τα αυγά τους. Το πιο 

πιθανό είναι οι γονείς να τρώνε τα αυγά αµέσως µετά. Ετσι εισήχθη η ίδια τεχνική, µε 

τα ίδια standards του Angelfish. Οι γονείς αποµακρύνονται µετά την ωοτοκία και 

ένας πορόλιθος τοποθετείται κοντά στα αυγά, έτσι ώστε να προκαλέσει µια ελαφρά 

αναταραχή του γύρω νερού. Αυτό επέτρεψε την εκκόλαψη και τα νεαρά ιχθύδια 

µεγαλώνουν µέχρι του σηµείου που οι  λεκιθικοί τους σάκκοι να απορροφηθούν.          

Αλλά εδώ οι εκτροφείς βρίσκονται απέναντι σε µια έκπληξη. Ο γόνος σταδιακά, αλλά 

σταθερά, αρνούνταν να φάει. Τελικά βρέθηκε ότι τα µικρά πρέπει να αφεθούν στη 

φροντίδα των γονέων τους. Ετσι απλώνονται στις πλευρές των γονέων όπου 

τρέφονται µε µια βλεννώδη έκκριση του δέρµατός τους και µεγαλώνουν 

ικανοποιητικά για µια περίπου εβδοµάδα. Μετά από αυτό το χρονικό διάστηµα 

µπορούν να τραφούν µε νεοεκκολαφθείσα Artemia. Για να ωοτοκήσουν σχεδιάζουµε 

και οργανώνουµε τη δεξαµενή ωοτοκίας το χειµώνα ή  στις αρχές της άνοιξης.  Ένα 

µεγάλο ενυδρείο 1000-2000 λίτρων θεωρείται το καλύτερο. Βέβαια πρέπει να 

υπάρχει ένα ώριµο, υγιές ζευγάρι. Το φύλο είναι δύσκολο να ξεχωρισθεί, αλλά το 
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αρσενικό είναι κάπως πιο προικισµένο µε µπλε κυµατιστές γραµµές στα πλευρά. Το 

νερό πρέπει να είναι µαλακό, περίπου 2-3 DH, ελαφρά όξινο (pH = 6,5) και η 

θερµοκρασία περίπου 28 οC. Οι γονείς πρέπει να τρέφονται µε όλα τα είδη ζωντανής 

και κατεψυγµένης τροφής για να έρθουν σε γεννητική ωρίµανση. Εχει βρεθεί πιο 

προσιτό το να δηµιουργηθεί το ενυδρείο όπως ακριβώς και µε το Angelfish, δηλαδή 

µε µια γραµµή από πλάκες περίπου 5 cm πλάτος κατά µήκος του ενός άκρου του 

ενυδρείου. 

         Φώτα µπορούν να προστεθούν σε µικρά και αβαθή γλαστράκια αν επιθυµούµε. 

Το ζευγάρι κολυµπά πάνω και κάτω από αυτές τις πλάκες και τις καθαρίζει πολύ 

σχολαστικά. Τελικά θα τα δούµε πλάϊ-πλάϊ, το θηλυκό να απλώνει σειρές από αυγά 

και το αρσενικό να τα γονιµοποιεί. Οταν η υποχρέωση του απλώµατος των αυγών 

τελειώσει, το θηλυκό πιάνει µια θέση επάνω από τα αυγά και κουνά τα πτερύγιά του 

ακατάπαυστα ανακυκλώνοντας έτσι το νερό πάνω από αυτά. 

         Αυτή η δουλειά συνήθως µοιράζεται µεταξύ του ζευγαριού. Το ένα 

ανακυκλώνει το νερό πάνω από τ' αυγά, ενώ το άλλο στέκεται και τα φυλάει. Η 

εκκόλαψη γίνεται σε 50-60 ώρες. Τα µικρά είναι έτοιµα να κολυµπήσουν σε µερικές 

ηµέρες, διάστηµα κατά το οποίο αρχίζουν να τρέφονται από τις σωµατικές εκκρίσεις 

των γονέων τους. 

         Ο µικρός discus παίρνει το δισκοειδές σχήµα του σε περίπου 3 µήνες και σε 

ηλικία 5-7 µηνών τ α χρώµατά τους γίνονται ζωηρά. Γεννητική ωριµότητα δεν 

παρατηρείται ως την ηλικία των 2 ετών. Οι γονείς πρέπει να αφεθούν µε το γόνο για 

2-3 εβδοµάδες. Για να διατηρήσουµε τους γονείς τους ακµαίους, ταϊζουµε πολύ µε 

καρδιά βοδινού και ζωντανές τροφές. Το λ ιγότερο 20% του νερού του ενυδρείου 

πρέπει να αλλάζεται κάθε εβδοµάδα. Ενα 5% κάθε µέρα είναι ακόµη καλύτερα. 

 

Pterophyllum scalare - Scalar (Angelfish). 

         Καταγωγή: Ν. Αµερική (Αµαζόνιος). 

         Μήκος: ως 15 cm. 

         Μήκος ενυδρείου: 60 cm. 

         Δίαιτα: Σκουλήκια, οστρακόδερµα, έντοµα, φυτική ύλη, ξηρή τροφή. 

         Θερµοκρασία νερού: 22-30 οC. 
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     Ενα από τα πιο γνωστά ψάρια ενυδρείου, το αγγελόψαρο, εισήχθει στα ενυδρεία 

για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι ένα πλευρικά πεπιεσµένο, 

δισκοειδές cichlid µε πολύ µεγάλα πτερύγια. Αν δεν µετρήσουµε τα πτερύγια, το 

υπόλοιπο σώµα είναι µόνο το 1/3 του ύψους. Προσµετρώντας τα πτερύγια το 

συνολικό ύψος µπορεί να φθάσει και τα 25 cm, αν και αυτό το µέγεθος δεν µπορεί να 

επιτευχθεί σε σπιτικά ενυδρεία. Τα πλευρά του αγγελόψαρου είναι ασηµόχρωα µε µια 

καφετιά απόχρωση και µε 4 ευδιάκριτες κάθετες ραβδώσεις. Η πρώτη ράβδωση 

εκτείνεται σε καµπύλη από τη ράχη κατά µήκος του µατιού ως το χώρισµα των 

κοιλιακών πτερυγίων. Η δεύτερη εκτείνεται από το µπροστινό µέρος του ραχιαίου 

πτερυγίου ως την έδρα. Η τρίτη και πιο πλατιά εκτείνεται από το άκρο του ραχιαίου 

πτερυγίου ως το άκρο του εδρικού και η τέταρτη κατά µήκος του ουραίου µίσχου. 

         Οι εκτεταµένες ακτίνες από τα κοιλιακά πτερύγια είναι ελαφρώς άσπρες και οι 

ακτίνες από το ραχιαίο πτερύγιο είναι κιτρινο-καφέ προς το µαύρο. Το φύλο είναι 

πολύ δύσκολο να διακριθεί. 

         Αυτό το όχι απαιτητικό, φιλήσυχο ψάρι πρέπει να φυλαχθεί σε κοπάδι µέσα σε 

βαθιές δεξαµενές µε µικρή περιµετρική βλάστηση και πολύ χώρο για να κολυµπούν. 

         Σύµφωνα µε τις φυσικές του συνήθιες στον Αµαζόνιο το νερό θα πρέπει να 

είναι µαλακό, αλλά αντέχει και σε µέτρια σκληρό. 

         Η ωοτοκία γίνεται επάνω σε φύλλα και κορµούς φυτών, τα οποία έχουν πριν 

καθαριστεί (Σχήµα 24). Και οι  δύο γονείς παίρνουν µέρος στη φύλαξη και στο να 

προκαλούν ανάδευση του νερού πάνω από τ' αυγά, τα οποία εκκολάπτονται σε 24-36 
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ώρες. Τα ιχθύδια κρέµονται από τα φυτά για 4-5 ηµέρες και µετά µεταφέρονται από 

τους γονείς σε ένα αβαθές κοίλωµα του υποστρώµατος (πυθµένα). Εκεί ψάχνουν για 

τροφή και σ' αυτό το στάδιο θα πρέπει να τραφούν µε Rotifers και µικρούς ναύπλιους 

Artemia. 

 

     Σχήµα 24. Ζευγάρι αγγελόψαρων 
Pterophyllum scalare που βρίσκεται στη φάση 
της παραγωγής απογόνων. Το θηλυκό 
απελευθερώνει αυγά που προσκολλώνται στα 
φυτά. Το αρσενικό τα γονιµοποιεί µε έκγχυση 
σπέρµατος. Κατόπιν τα ψάρια δεν 
αποµακρύνονται από τα αυγά αλλά τα 
περιποιούνται µε ανάδευση του νερού (για καλή 
οξυγόνωση) που προκαλούν µε την κίνηση των 
πτερυγίων τους (κατά Mills, 1990). 
 

 

 

 

 

 

 Στη φύση ζει ανάµεσα σε πυκνά καλάµια. Προτιµά αργές ροές. Το φηµισµένο 

Αγγελόψαρο είναι γνωστό στους χοµπίστες των ενυδρείων από πολύ παλιά. Τα 

πρώτα είδη που εισήχθησαν σε ενυδρείο, θεωρήθηκαν ότι είναι από τα πιο 

"πολύπλοκα" ψάρια επειδή ήταν πολύ δύσκολο να προκληθεί ένα ζευγάρι να 

συζευχθεί και να ωοτοκήσει. 

         Οπως και µε τα άλλα είδη cichlid το άτοµο που επιθυµεί να τα κάνει να 

ωοτοκήσουν, πρέπει να πάρει την απόφαση, είτε να αφήσει τα αυγά εκκολαφθούν 

φυσιολογικά, µε τους γονείς να τα φυλάσσουν από πάνω ή για µεγαλύτερη ασφάλεια 

να εκκολάψει τα αυγά τεχνητά, χρησιµοποιώντας πορόλιθο για την ανατάραξη του 

υπερκείµενου από τα αυγά νερό. 

         Για την ανάπτυξη αυτών των ειδών συνίσταται η χρήση ενυδρείου όγκου, 

τουλάχιστον 80 L. Το νερό πρέπει να είναι ουδέτερο προς ελαφρά όξινο. Είναι 

καλύτερα να σκορπίσουµε φυτά ή χαλίκι στον πυθµένα. Εχει βρεθεί ότι η καλύτερη 

εγκατάσταση για τ' αυγά είναι µια σειρά από πλάκες, περίπου 5 cm πλάτος, 

τοποθετηµένες σε γωνία, δίπλα στο πλαϊνό µέρος του ενυδρείου. 
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         Αν έχετε έναν αριθµό από αγγελόψαρα για να πειραµατιστείτε, αφήστε τη φύση 

να εργαστεί και χρησιµοποιήστε ένα ζευγάρι, το οποίο προηγουµένως έχει διαλέξει το 

ένα ψάρι το άλλο.  Αυτή η πρακτική έχει την έννοια του να αφήσουµε να έρθουν σε 

επαφή ψάρια αρσενικά και θηλυκά, τα οποία είναι ώριµα. 

         Το ζευγάρι αρχίζει να ελκύεται στην αρχή από τη γραµµή των πλακών. 

Πηγαίνουν από πάνω της και µεθοδικά καθαρίζουν κάθε σηµείο φύκους ή βρωµιάς 

που βρίσκουν. Τελικά το θηλυκό κολυµπά πάνω από τις πλάκες, έτσι ώστε η κοιλιά 

του σχεδόν να ακουµπά σε αυτές και αφήνει πίσω του ένα νήµα από αυγά. 

         Το αρσενικό κολυµπά από πίσω ψεκάζοντας τ' αυγά µε το σπέρµα του. Τα αυγά 

αφήνονται από το θηλυκό σε γραµµές παράλληλες στην επιφάνεια της πλάκας και 

στη συνέχεια γονιµοποιούνται από το αρσενικό. 

         Οταν οι  εργασίες της ωοτοκίας τελειώσουν, το ζεύγος εργάζεται στο να 

κυκλοφορήσει φρέσκο νερό πανω από τα αυγά κουνώντας τα πτερύγιά τους. 

         Μερικοί συγγραφείς τοποθετούν αυτό το είδος και µερικά άλλα σε µια οµάδα 

ξεχωριστή εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς τους να εντοπίζουν µη γονιµοποιηµένα αυγά, 

και να τα αποµακρύνουν µε το να τα τρώνε. Αλλά η αρχική αυτή υπόθεση δεν είναι 

τελείως σωστή. Ετσι µόλις ένα µη γονιµοποιηµένο αυγό µπει στο στόµα του ψαριού 

διασπάται και στη συνέχεια αποβάλλεται. 

         Για την πρώτη εβδοµάδα µπορούν να ταϊστούν µε τη δοκιµασµένη µέθοδο του 

να συµπιέζουµε τη λέκιθο (κρόκο) ενός σκληρά βρασµένου αυγού ανάµεσα από ένα 

κοµµάτι υφάσµατος. Μετά µπορούν να τραφούν µε νεοεκκολαφθείσα Artemia. Το 

κύριο µειονέκτηµα του να αφήνουµε τους γεννήτορες πολύ ώρα µε τα αυγά ή τα 

ιχθύδια, είναι ότι µερικές φορές έχουν τάση να τρώνε όλη τη µάζα των αυγών ή τον 

πληθυσµό των ιχθυδίων. 

         Το άλλο σύστηµα αποκλείει την πιθανότητα του να αφεθούν οι γονείς εκεί µαζί 

µε τα αυγά ή τα ιχθύδια. Τα αυγά µεταφέρονται σε ένα άλλο ενυδρείο, αφού βέβαια 

οι γονείς έχουν ολοκληρώσει το άπλωµα των αυγών και τη γονιµοποίησή τους.  Εκεί 

ένα ρεύµα από φυσαλλίδες αέρα αφήνεται να δράσει δίπλα από τα αυγά, 

προκαλώντας µια ελαφριά αναταραχή στο νερό. 

         Τα αυγά που έχουν χρώµα άσπρο πρέπει να αποµακρύνονται και στη συνέχεια 

τα ιχθύδια µεταχειρίζονται µε το γνωστό τρόπο. Αυτό είναι το σύστηµα που 

ακολουθείται από τους καλλιεργητές (επαγγελµατίες) για να παράγουν τεράστιες 

ποσότητες scalar, όπως επίσης και άλλων ειδών cichlid. 
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 Carassius auratus, Χρυσόψαρα (Goldfish) 

         Καταγωγή: Κίνα. 

         Μήκος: >20 cm. 

         Τύπος ενυδρείου: Κανονικό, γυάλινο. 

         Δίαιτα: Απαντα. 

         Θερµοκρασία νερού: 14-20 οC. 

         Νερό: Ολων των τύπων 

         Επίπεδο κολύµβησης: Ολα τα επίπεδα. 

         Μέθοδος αναπαραγωγής: Ωοτοκία (διεσπαρµένα αυγά). 

         Φροντίδα: Χωρίς καµµία δυσκολία. 

 Αν και είναι από τα πιο γνωστά και δηµοφιλή είδη ενυδρείου από πολύ παλιά, 

τα χρυσόψαρα είναι ίσως καλύτερα προσαρµοσµένα για διαβίωση σε εξωτερικές 

δεξαµενές όπου µπορούν να επιβιώσουν ακόµα και κάτω από τον πάγο. Παρ’όλα 

αυτά από τις µακροχρόνιες γενετικές διασταυρώσεις, έχουν παραχθεί µεγάλες 

ποικιλίες από διακοσµητικά χρυσόψαρα που είναι καλύτερα προσαρµοσµένες στις 

συνθήκες του ενυδρείου, επειδή είναι πολύ ευαίσθητες για τις σκληρές συνθήκες που 

επικρατούν στις εξωτερικές δεξαµενές.  

 Οι ποικιλίες τους µπορούν να διακριθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες 

(Σχήµατα 25 & 26). Η πρώτη περιλαµβάνει ποικιλίες µε µονή ουρά (singletails) και η 

δεύτερη µε διπλή ουρά (twintails) µε και χωρίς ραχιαίο πτερύγιο (fancy goldfish). Τα 

διπλόουρα είναι πιο απαιτητικά και ευαίσθητα από τα µονόουρα.  

 Εξ’αιτίας των διατροφικών συνηθειών τους, ιδιαίτερα της ηθολογίας 

αναζήτησης τροφής, τα χρυσόψαρα αισθάνονται καλύτερα αν τοποθετηθούν σε 

ενυδρείο µε πολλά καλά ριζωµένα φυτά. Επειδή είναι πολύ ανθεκτικά στην αµµωνία 

το σύστηµα καθαρισµού του νερού µπορεί να είναι και ένα εξωτερικό φίλτρο δίχως 

να είναι απαραίτητη η παρουσία φίλτρου βυθού. 

 Τα χρυσόψαρα είναι πολύ ανεκτικά σε κάθε τύπο τροφής η οποία καλό είναι 

να περιλαµβάνει υψηλό επίπεδο υδατανθράκων. Συνίστανται 2-3 γεύµατα ηµερησίως. 

Το χειµώνα µειώνουµε το ποσοστό τροφοληψίας. 

         Ο κύκλος ζωής των χρυσόψαρων επηρεάζεται πολύ από τη θερµοκρασία του 

νερού. Κατάλληλη θερµοκρασία για ανάπτυξη είναι µεταξύ 14 και 20 οC. Για 

θερµοκρασίες µικρότερες από 10 οC µπορούµε να πούµε ότι τα ψάρια "χειµάζουν" 

µένοντας ακίνητα στα κατώτερα στρώµατα.  
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Σχήµα 25. Διάφορες ποικιλίες χρυσόψαρων Carassius auratus. Διακρίνονται επάνω  
 οι µονόουρες (single-tails) και κάτω οι  διπλόουρες (twin-tails) χωρίς ραχιαίο 
πτερύγιο ποικιλίες των fancy goldfish (κατά Mills, 1984). 
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 Σχήµα 26. Διάφορες ποικιλίες χρυσόψαρων Carassius auratus. Διακρίνονται 
διπλόουρες (twin-tails) µε ραχιαίο πτερύγιο ποικιλίες των fancy goldfish (κατά Mills, 
1984). 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ 

Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα ενυδρεία και 

γενικά στα κλειστά συστήµατα ή συστήµατα µε επανακυκλοφόρηση του νερού: 

µηχανικός, χηµικός και βιολογικός. Ο βιολογικός είναι ο  πιο σηµαντικός.  Ο 

µηχανικός και ο  χηµικός µπορεί και αυτοί να υπάρχουν και να υποβοηθούν το έργο 

καθαρισµού του νερού, αλλά χωρίς βιολογικό φίλτρο δεν νοείται κλειστό σύστηµα.  

Ως βιολογικό φιλτράρισµα αναγνωρίζεται η παρακάτω αλληλουχία 

διεργασιών: 

1. Μετατροπή των οργανικών αζωτούχων ενώσεων σε αµµωνία 

2. Νιτροποίηση 

3. Απονιτροποίηση 

Ολες αυτές οι  χηµικές διεργασίες εκτελούνται από βακτηρίδια που υπάρχουν 

µέσα στο κάθε σύστηµα. Υπάρχουν είτε ελεύθερα σε όλη τη στήλη του νερού, είτε 

προσκολληµένα σε κάθε στερεό σώµα ή επιφάνεια που βρέχεται από το νερό. Η 

πυκνότητά τους είναι µεγαλύτερη σε στερεά σώµατα µε µεγάλο λόγο 

επιφάνειας/όγκου και ως εκ τούτου το κύριο µέρος συγκέντρωσής των βρίσκεται 

στους κόκκους του φίλτρου (βυθού ή εξωτερικό) που εξυπηρετεί το ενυδρείο ή το 

κλειστό σύστηµα. Υπάρχουν βακτηρίδια από όλες τις κατηγορίες δηλαδή αερόβια, 

αναερόβια, αυτότροφα και ετερότροφα. 

Η πρώτη χηµική διεργασία στο βιολογικό φίλτρο γίνεται σε δύο φάσεις, την 

λεγόµενη αµµωνοποίηση και την απαµµωνοποίηση. Η αµµωνοποίηση γίνεται δια 

µέσου ετερότροφων βακτηριδίων. Τα ετερότροφα χρησιµοποιούν ως πηγή ενέργειας 

οργανικές αζωτούχες ενώσεις που απεκκρίνονται από τα ψάρια (ή άλλους υδρόβιους 

οργανισµούς) και τις οποίες µετατρέπουν σε απλές ενώσεις όπως η αµµωνία (ΝΗ3). 

Κατά την αµµωνοποίηση οι πρωτείνες και τα νουκλεϊκά οξέα των οργανικών ουσιών 

µετατρέπονται σε αµινοξέα και οργανικές αζωτοβάσεις. Κατά την απαµµωνοποίηση 

αυτά τα προϊόντα µετατρέπονται µαζί και µε ένα άλλο µέρος των πρωτεϊνών και 

νουκλεϊκών οξέων σε αµµωνία. Ένα παράδειγµα είναι η διάσπαση της ουρίας 

[CO(NH2)2]σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και αµµωνία κατά την αντίδραση: 

                 NH2    

O=C                 + H2O → CO2 + 2NH3 

                 NH2  
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Με τη µετατροπή των αζωτοβάσεων σε αµµωνία ενεργοποιείται και η δεύτερη 

διεργασία του βιολογικού φιλτραρίσµατος η νιτροποίηση. Ως νιτροποίηση 

αναγνωρίζεται η βιολογική οξείδωση της αµµωνίας σε νιτρώδη (ΝΟ2
-) και νιτρικά 

(ΝΟ3
-) ιόντα. Οι οξειδώσεις αυτές πραγµατοποιούνται από αυτότροφα βακτηρίδια. Τα 

αυτότροφα νιτροποιητικά βακτηρίδια χρησιµοποιούν ως πηγή ενέργειας ανόργανο 

αζωτούχο υπόστρωµα (αµµωνία) και ως πηγή άνθρακα διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

Τα βακτηρίδια αυτά ανήκουν κυρίως στα γένη Nitrosomonas και Nitrobacter. Τα 

βακτηρίδια  Nitrosomonas spp. οξειδώνουν την αµµωνία σε νιτρώδη. Τα  Nitrobacter 

spp. οξειδώνουν τα νιτρώδη σε νιτρικά. κατά τις παρακάτω αντιδράσεις: 

 

NH4+ + OH- + 3/2 O2 → H+ + NO2
- + 2H2O 

ΔGo = -59,4 Kcal 

 

NO2
- + ½ O2 → NO3

- 

ΔGo = -18 Kcal 

Καθώς φαίνεται από τις παραπάνω αντιδράσεις οι  οξειδώσεις αυτές 

παρουσιάζουν µια πτώση της ελεύθερης ενέργειάς τους (ΔGo). Η σπουδαιότητα 

αυτών των αντιδράσεων για το βιολογικό φιλτράρισµα έγκειται στο ότι µετατρέπουν 

την τοξική αµµωνία σε µη τοξικά νιτρικά. 

Η τρίτη και τελευταία διεργασία στο βιολογικό φιλτράρισµα είναι η 

απονιτροποίηση. Ως απονιτροποίηση ορίζεται η βιολογική αναγωγή των νιτρικών ή 

των νιτρωδών ιόντων, είτε σε υποξείδιο του αζώτου (N2O), είτε σε αέριο άζωτο (Ν2). 

Η απονιτροποίηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί από αµφότερα ετερότροφα και 

αυτότροφα βακτηρίδια. Μπορεί επίσης να γίνει και σε αερόβιες και σε αναερόβιες 

συνθήκες.  Οι χηµικές αντιδράσεις που επισυµβαίνουν είναι οι παρακάτω: 

4NO3
- + 3CH4 → 2N2 + 3CO2 + 6H2O 

ΔGo = -475 Kcal 

 

2NO3
- + 2H+ ↔ N2O + 2O2 + H2O 

ΔGo = +21 Kcal 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω αντιδράσεις όταν το υδρογόνο (Η) το 

απαιτούµενο για την αναγωγή προέρχεται από οργανική ένωση (π.χ. CH4) τότε 
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υπάρχει µείωση της ελεύθερης ενέργειας. Αντίθετα, όταν προέρχεται από ιονισµό 

(Η+) τότε υπάρχει αύξηση της ελεύθερης ενέργειας.  

Η απονιτροποίηση διχάζει τους ειδικούς. Αλλοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να 

ενθαρρύνεται στα κλειστά συστήµατα επειδή µετατρέπει τα νιτρικά σε αέριο άζωτο 

που διαφεύγει στην ατµόσφαιρα, και άλλοι ότι πρέπει να αποφεύγεται επειδή 

αναξάρτητα από το τελικό προϊόν της (Ν2 ή Ν 2Ο) ενδιαµέσως δηµιουργούνται 

νιτρώδη (ΝΟ2
-) τα οποία είναι τοξικά για τα ψάρια. Σε τέτοιες περιπτώσεις µπορεί τα 

νιτρώδη να σταθεροποιηθούν σε υψηλά τοξικά επίπεδα και ότι κερδήθηκε µε τη 

νιτροποίηση (οξείδωση των τοξικών νιτρωδών σε ακίνδυνα νιτρικά) να ξαναχαθεί δια 

της επανεµφάνισης των νιτρωδών δια µέσου µιας ατελώς λειτουργούσας 

απονιτροποίησης. 

Ολες οι  παραπάνω διεργασίες που αναφέρθηκαν είναι µέρη του κύκλου του 

αζώτου. Οι µηχανισµοί είναι οι  ίδιοι στη φύση και στην αιχµαλωσία, τα 

αποτελέσµατα όµως όχι. Η διασπορά των ζώων στη φύση ως µέτρο αντιµετώπισης 

των περιβαλλοντικών πιέσεων δεν µπορεί να αντιγραφεί στην αιχµαλωσία. Τα 

αιχµαλωτισµένα ζώα βρίσκονται στο «έλεος» του περιορισµένου χώρου και η 

επιβίωσή τους εξαρτάται από το ρυθµό των ζωτικών µετατροπών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

                                     ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ 

                                                                     Αµµωνοποίηση 

                                                                                  Απαµµωνοποίηση 

                                                      
 

                    Απονιτροποίηση 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφοµοίωση νιτρικών 
από 

φυτά και βακτηρίδια 

ΝΗ3 

Nitrosomonas 

Νιτροποίηση 
NO2- 

NO3
- 

NO2
- 

N2 

N2O 

Πρόσληψη αζώτου 

Nitrobacter 
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

Ως ικανότητα φόρτισης ορίζεται το ζωϊκό φορτίο (ψάρια) που κάποιο υδάτινο 

σύστηµα µπορεί να διατηρήσει µε ασφάλεια. Δηλαδή η ικανότητα του συστήµατος να 

απαλλάσσεται από τους ρυπαντές µε τους οποίους συνεχώς φορτίζεται εξ’αιτίας του 

µεταβολισµού των ψαριών του. Είναι προφανές ότι όσο µεγαλώνει η βιοµάζα των 

ψαριών σε ένα σύστηµα τ όσο και ο  συνολικός µεταβολισµός τους επιβάλλει 

πρόσθετο φορτίο ρύπανσης στο σύστηµα. 

Η ικανότητα φόρτισης ενός ενυδρείου (για να µιλήσουµε για ένα αυτόνοµο 

µικρό σύστηµα) µπορεί να υπολογιστεί µε διάφορες µεθόδους. Η πρώτη εξ’αυτών δια 

του τύπου του Hirayama υπολογίζει την ικανότητα φόρτισης σε αλµυρά νερά αλλά 

µπορεί να εφαρµοσθεί και σε γλυκά νερά (και µάλιστα µε περισσότερη ανοχή). 

 

Τύπος του Hirayama 
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Το αριστερό σκέλος της σχέσης αντιπροσωπεύει την οξειδωτική ικανότητα 

του βιολογικού φίλτρου (OCF = Oxygen Consumed during Filtation) εκφρασµένη σε 

mgrs O2 που καταναλίσκονται ανά λεπτό, δηλαδή την ικανότητα του φίλτρου να 

οξειδώνει και απενεργοποιεί τους τοξικούς µεταβολίτες που παράγονται στο σύστηµα 

όπου: 

W = η έκταση της επιφάνειας του κάθε φίλτρου σε m2 

V = η ταχύτητα ροής του νερού διαµέσου του φίλτρου (cm/min) 

D = βάθος (ή πάχος) του στρώµατος του φίλτρου (cm) 

p = ο αριθµός των φίλτρων που εξυπηρετούν το σύστηµα 

G = παράµετρος που εκφράζει το συντελεστή µεγέθους των κόκκων των 

υλικών που αποτελούν το φίλτρο και εκφράζεται ως: 

Xn
Rn
1.......2X

2R
11X

1R
1G ⋅+⋅+⋅=  

 

όπου: 
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R = το µέσο µέγεθος των σωµατιδίων (κόκκων) σε mm που αποτελούν το 

κάθε στρώµα (τµήµα) του φίλτρου. 

Χ = το ποσοστό βάρους που καταλαµβάνει το κάθε στρώµα στο όλο βάρος 

του φίλτρου. 

Το δεξιό µέρος της σχέσης του Hirayama αντιπροσωπεύει το ρυθµό ρύπανσης 

του νερού από τα ζώα και εκφράζεται και αυτό σε mgrs O2 ανά λεπτό. 

Β = σωµατικό βάρος κάθε ψαριού σε gr 

F = ποσότητα τροφής που παρέχεται στο σύστηµα καθηµερινά σε gr 

q = ο αριθµός των ψαριών στο σύστηµα. 

 

Καθώς φαίνεται από τον τύπο του Hirayama, η οξειδωτική ικανότητα (OCF) 

του βιολογικού φίλτρου πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή τουλάχιστον ίση προς το ρυθµό 

ρύπανσης από τα ψάρια αν είναι το σύστηµα να δουλέψει καλά. 

Από τον τύπο φαίνεται επίσης, ότι για ένα δεδοµένο αριθµό ψαριών µε ένα 

συγκεκριµένο συνολικό βάρος, όσο το βάρος αυτό καταµερίζεται σε µεγαλύτερο 

αριθµό ψαριών, η ικανότητα φόρτισης του συστήµατος µειώνεται. Για παράδειγµα: 

Ένα σύστηµα που µπορεί να «κρατήσει» ένα ψάρι των 10 gr δεν µπορεί απαραίτητα 

να κρατήσει 10 ψάρια του 1 gr το καθένα. 

Παράδειγµα:  

Ένα σύστηµα αποτελείται από ένα βιολογικό φίλτρο επιφάνειας 0,3 m2, 

πάχους 20 cm, ταχύτητα ροής νερού 8,5 cm/min και του οποίου το φίλτρο 

αποτελείται από δύο στρώσεις µία µε κόκκους άµµου διαµέτρου 5 mm η οποία 

αποτελεί το 60% του φίλτρου και µία µε κόκκους 2 mm αποτελούν το 40% του 

φίλτρου. Στο σύστηµα αυτό θέλουµε να διατηρήσουµε 3 ψάρια των 100 gr το καθένα 

και να τα ταίσουµε µε ποσότητα τροφής σε ποσοστό 5% επί της σ υνολικής τους 

βιοµάζας (δηλαδή 15 gr συνολικά). Να βρεθεί αν το συγκεκριµένο βιολογικό φίλτρο 

του συστήµατος µπορεί να αντέξει (κρατήσει) το παραπάνω ζωϊκό φορτίο. 

Επίλυση: 

Με αντικατάσταση στο αριστερό σκέλος του τύπου του Hirayama θα 

υπολογίσουµε την οξειδωτική ικανότητα του φίλτρου, έχουµε: 

Κατ’αρχήν υπολογίζουµε το G, 

3240
2
160

5
1G =⋅+⋅=  
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Αντικαθιστώντας την τιµή του G (32) στον τύπο, έχουµε: 

91,1

3220
950

5,8
7,0

3,010
=

⋅
+

⋅
 

Με αντικατάσταση στο δεξιό µέρος του τύπου του Hirayama υπολογίζουµε το 

βαθµό ρύπανσης του συστήµατος: 

13,115051,0]3)01,0100[( 544,0 =⋅+⋅⋅  

Συνεπώς επειδή 1,91>1,13 το σύστηµα µπορεί να κρατήσει 3 ψάρια των 100 

gr το καθένα, δηλαδή συνολική βιοµάζα ψαριών 300 gr δίδοντας 15 gr τροφής 

ηµερησίως. 

Ας δούµε τώρα αν το ίδιο φίλτρο µπορεί να κρατήσει την ίδια βιοµάζα των 

300 gr µε την ίδια ποσότητα τροφής αν υποθέσουµε ότι έχουµε 100 ψάρια των 3 gr το 

καθένα.  

Εργαζόµενοι µε τον ίδιο τρόπο στο φίλτρο το µεν αριστερό σκέλος του 

φίλτρου δεν αλλάζει και µας δίδει τιµή 1,91. 

Το δεξί σκέλος όµως γίνεται: 

58,215051,0]100)01,03[( 544,0 =⋅+⋅⋅  

Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση επειδή 1,91<2,58 η συνθήκη του Hirayama 

παραβιάζεται και το φίλτρο δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τη συγκεκριµένη βιοµάζα 

ψαριών.  

Συµπέρασµα, όσο το µέγεθος των ψαριών είναι µικρότερο τόσο ο  ρυθµός 

ρύπανσης του συστήµατος από αυτά αυξάνει. Η εξήγηση αυτού του φαινοµένου 

έγκειται στον υψηλότερο µεταβολισµό των µικρών µεγεθών συγκριτικά µε τα 

µεγαλύτερα ψάρια σε αναλογικά µεγέθη.  

 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

Επεξήγηση όρων: 

1. Buffer. Είναι κάθε ουσία που εµποδίζει αλλαγή στη συγκέντρωση των ιόντων 

υδρογόνου (Η+). Στα υδάτινα συστήµατα το buffer ενεργεί ως «αποθήκη» 

αλκαλικότητας όταν όξινες ουσίες προστίθενται στο νερό. Τα κύρια buffers 

στο νερό είναι τα άλατα, ανθρακικό ασβέστιο (CaCΟ3) και ανθρακικό 

µαγνήσιο (MgCO3). 
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2. Αλκαλικότητα. Είναι το άθροισµα των αρνητικών ιόντων που αντιδρούν για 

να εξουδετερώσουν τα ιόντα υδρογόνου (Η+) όταν κάποιο οξύ προστίθεται 

στο νερό. Τα δύο πιο σπουδαία αρνητικά ιόντα στο σύστηµα του διοξειδίου 

του άνθρακα είναι τα ανθρακικά (CO3
2-) και διττανθρακικά ιόντα (HCO3

-). Η 

αλκαλικότητα εκφράζεται συνήθως σε mg/L ισοδύναµων CaCO3. 

3. Σκληρότητα. Είναι η έκφραση της ολικής συγκέντρωσης των ιόντων 

ασβεστίου Ca2+ και µαγνησίου Mg2+ στο γλυκό νερό. Εκφράζεται σε mg/L ή 

ppm του CaCO3. Στην ουσία η σκληρότητα είναι µέτρηση των κατιόντων 

(Ca2+ και Mg2+). Το ασβέστιο και το µαγνήσιο είναι τα δύο πλεονάζοντα 

κατιόντα που επηρεάζουν (καθορίζουν) τη σκληρότητα στο γλυκό νερό. Η 

επίδραση των άλλων κατιόντων είναι αµελητέα. Το νάτριο Na+ και το κάλιο 

Κ+ δεν υπολογίζονται ως παράγοντες σκληρότητας λόγω της υψηλής 

διαλυτότητάς των. Αλλα κατιόντα όπως ο  σίδηρος Fe2+, ο  χαλκός Cu2+ και ο 

ψευδάργυρος Zn2+ δεν υπολογίζονται και αυτά, επειδή στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι παρόντα µόνο σε ελάχιστες ποσότητες. 

Η σκληρότητα διακρίνεται σε: 

α) Ολική σκληρότητα, η οποία είναι ότι αναφέρθηκε παραπάνω, µετρούµενη 

συνηθέστερα σε γερµανικούς βαθµούς (DHo). 1DHo = 17,8 ppm CaCO3. 

Διακρίνουµε τις εξής περιοχές σκληρότητας. 

Ολική σκληρότητα σε DHo                              Χαρακτηρισµός νερού 

              0 – 4                                                         πολύ µαλακό 

              4 – 8                                                           µαλακό 

              8 – 18                                                        µέτρια σκληρό 

              18 – 30                                                      σκληρό 

                >30                                                          πολύ σκληρό 

Τα σκληρά νερά είναι γενικά τα παραγωγικότερα στις φυσικές 

υδατοσυλλογές. 

β) Ανθρακική σκληρότητα. Είναι η ποσότητα των αλάτων του ασβεστίου Ca2+ και 

µαγνησίου Mg2+ που βρίσκονται στο νερό µε τη µορφή ανθρακικού (CaCΟ3 

,MgCO3) ή όξινου ανθρακικού [Ca(ΗCΟ3)2 ,Mg(ΗCO3)2]. Μετριέται και αυτή σε 

γερµανικούς βαθµούς. Όταν µετράµε τη σκληρότητα θα πρέπει να µετράµε και 

την ολική και την ανθρακική. Αν η ανθρακική σκληρότητα βρεθεί µεγαλύτερη 

τότε αυτή λαµβάνουµε ως ολική σκληρότητα. Ανθρακική σκληρότητα που 

βρίσκεται µεγαλύτερη από την ολική σκληρότητα σηµαίνει ότι περισσότερα 
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ισοδύναµα ανθρακικά και όξινα ανθρακικά (διττανθρακικά) ιόντα είναι παρόντα 

στο νερό απ’ότι Ca2+ και Mg2+. Με άλλα λόγια το  νερό περιέχει επίσης Na2CO3 

(ανθρακικό νάτριο) ή NaHCO3 (όξινο ανθρακικό νάτριο), για παράδειγµα. 

 

4. Ανθρακικά (CO3
2-) και διττανθρακικά (HCO3

-) ιόντα. Τα ανθρακικά και 

διττανθρακικά ιόντα είναι τα κύρια buffers στο νερό (Πίνακες 1 & 2). 

Εξουδετερώνουν κάθε προσθήκη ή αφαίρεση ελεύθερου διοξειδίου του 

άνθρακα και διατηρούν το pH σταθερό εµποδίζοντας την αυξοµοίωση στη 

συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου (Η+). Τα διττανθρακικά ιόντα είναι τα 

περισσότερα σε συγκέντρωση από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που 

συµµετέχουν στο σύστηµα του διοξειδίου του άνθρακα, µέσα στο εύρος του 

pH που είναι σύνηθες για τα διάφορα φυσικά νερά (αλµυρά και γλυκά). Οι 

παρακάτω πίνακες είναι ενδεικτικοί. 

Πίνακας 1. Καταµερισµός ανθρακικού οξέως (H2CO3) ή διοξειδίου του άνθρακα 
CO2, διττανθρακικού (HCO3

-) και ανθρακικού (CO3
2-) σε θαλασσινό νερό για 

διαφορετικές τιµές pH και θερµοκρασίας. Αλατότητα 37 ppm. 
pH H2CO3 (CO2) HCO3

- CO3
2- 

Θερµοκρασία 8 οC 
7,4 4,9 93,5 1,6 
7,8 2,0 93,9 4,1 
8,0 1,2 92,2 6,6 
8,3 0,6 87,2 12,2 

Θερµοκρασία 24 οC 
7,4 3,7 93,7 2,6 
7,8 1,4 92,5 6,1 
8,0 0,9 89,7 8,4 
8,3 0,4 82,4 17,2 

 
 
Πίνακας 2. Καταµερισµός ανθρακικού οξέως (H2CO3) ή διοξειδίου του άνθρακα 
CO2, διττανθρακικού (HCO3

-) και ανθρακικού (CO3
2-) σε γλυκό νερό για 

διαφορετικές τιµές pH και θερµοκρασίας. Αλατότητα 0 ppm. 
pH H2CO3 (CO2) HCO3

- CO3
2- 

Θερµοκρασία 8 οC 
5,0 96,9 3,1 0 
5,5 91,0 9,0 0 
6,0 75,8 24,2 0 
6,5 49,7 50,3 0 
7,0 23,6 76,4 0 
7,5 8,8 91,2 0 
8,0 3,0 96,7 0,3 
8,5 1,0 98,1 0,9 
9,0 0,3 96,7 3,0 
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9,5 0,1 90,9 9,0 
10 0 76,9 23,1 

Θερµοκρασία 24 οC 
5,0 95,9 4,1 0 
5,5 88,2 11,8 0 
6,0 70,0 30,0 0 
6,5 42,4 57,6 0 
7,0 18,9 81,1 0 
7,5 6,9 92,9 0,2 
8,0 2,3 97,3 0,4 
8,5 0,6 97,9 1,5 
9,0 0,3 95,3 4,4 
9,5 0 87,2 12,8 
10 0 68,5 31,5 

 
 
Πηγές προέλευσης των (HCO3

-) και (CO3
2-) ιόντων 

 
1. Από αντίδραση του ελεύθερου CO2 µε νερό. 

Το ελεύθερο CO2 είναι πολύ διαλυτό στο νερό. Εισέρχεται στο νερό του 

συστήµατος από την ατµόσφαιρα µε διάχυση και επιπλέον προστίθεται στο νερό ως 

ένα προϊόν του µεταβολισµού των ψαριών. Το CO2 αντιδρά µε το νερό και παράγει 

ανθρακικό οξύ (H2CO3). Το ανθρακικό κατόπιν διϊσταται και απελευθερώνει H+ και 

HCO3
-. Το HCO3

- διϊσταται περαιτέρω και αποδίδει περισσότερα Η+ και CO3
2-. Ολη 

αυτή η αµφίδροµη σύνθετη σειρά αντιδράσεων είναι πολύ ευαίσθητη στις αλλαγές 

του pH και ευνοείται το προς τα δεξιά µέρος της όσο το pH αυξάνει. 

 

2H2O + 2CO2  ↔ 2H2CO3 ↔  2H+ + 2HCO3
-  ↔ 4H+ + 2CO3

2- 

Σε σκληρά γλυκά νερά καθώς και στα θαλασσινά νερά που και τα δύο έχουν 

µεγάλη ικανότητα buffer, το κοµµάτι “H2CO3 ↔  H+ + HCO3
- “ της σειράς των 

παραπάνω αντιδράσεων, είναι κυρίαρχο. Το γεγονός αυτό φαίνεται άλλωστε και από 

την υπεροχή του HCO3
-  µέσα στο εύρος του pH 7,5 – 8,3 από τους προηγούµενους 

πίνακες 

 
2. Από αντίδραση των ανθρακικών αλάτων µε ελεύθερο CO2 και νερό. 

Η δεύτερη και πιο σπουδαία πηγή HCO3
- και CO3

2- είναι η αντίδραση των 

ανθρακικών αλάτων (π.χ. MgCO3, CaCO3) µε νερό και ελεύθερο CO2. Σε σκληρό 

γλυκό νερό και σε θαλασσινό νερό, πολλή από την «ανθρακική» ύλη που δυναµικά 

επηρεάζει το pH, είναι δεσµευµένη ως άλατα ασβεστίου και µαγνησίου. Αυτά τα 
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ανθρακικά άλατα ενεργούν ως αποθήκες ανθρακικών ιόντων έτοιµα να διασταθούν 

και εξουδετεροποιήσουν κάθε αύξηση των ιόντων υδρογόνου (Η+). Καθώς το νερό σε 

ένα σύστηµα ενυδρείων γίνεται προοδευτικά περισσότερο όξινο λόγω των διεργασιών 

βιολογικής οξείδωσης που λαµβάνουν χώρα, τα ανθρακικά άλατα διαλύονται 

αντιδρώντας µε νερό και CO2. Ως παράδειγµα η παρακάτω αντίδραση: 

CaCO3 + CO2 + H2O ↔  Ca2+ + 2HCO3
- 

 

3. Από διαδικασίες βακτηριδιακών αντιδράσεων αναγωγής. 

Τα ανθρακικά και διττανθρακικά ιόντα σχηµατίζονται ως αποτέλεσµα 

βακτηριδιακών αντιδράσεων αναγωγής σε συστήµατα καλλιέργειας, ειδικά κατά τη 

διάρκεια της αµµωνοποίησης και απαµµωνοποίησης από ετερότροφα βακτηρίδια. Αν 

το βιολογικό φιλτράρισµα γίνεται µε µικρή ταχύτητα, παρουσιάζεται µια τοπική 

αλκαλινοποίηση σε κόκκους του φίλτρου που επάνω τους και ανάµεσά τους 

συσσωρεύονται διάφορα σκουπίδια (detritus). Εξ’αιτίας αυτού το pH αυξάνεται. Το 

φαινόµενο αυτό πρέπει πάντα να αναµένεται στην επιφάνεια του φίλτρου όταν 

παρουσιάζεται µεγάλη συσσώρευση σκουπιδιών και ασθενής κυκλοφορία του νερού 

διαµέσου του βιολογικού φίλτρου. Εάν το pH στην επιφάνεια του φίλτρου 

προσεγγίσει την τιµή 9,0, η µη ιονισµένη αµµωνία (ΝΗ3) που παρήχθη από 

ετερότροφα βακτηρίδια αντιδρά µε ιόντα ασβεστίου (Ca2+) και παράγει ένα κατακάθι 

από ανθρακικό ασβέστιο καθώς και ιονισµένη αµµωνία (αµµώνιο ΝΗ4
+), σύµφωνα µε 

την παρακάτω αντίδραση: 

NH3 + Ca2+ + HCO3
- → CaCO3 + NH4

+ 

 Ελεύθερο CO2 που παρήχθη από τη συνδυασµένη αναπνοή µικροοργανισµών 

και ψαριών, αντιδρά µε νερό και µη ιονισµένη αµµωνία και παράγει HCO3
- και CO3

2- 

εάν το pH του νερού είναι µέσα στο σύνηθες εύρος (pH<9,0), σύµφωνα µε τις 

παρακάτω αντιδράσεις: 

CO2 + NH3 + H2O → NH4
+ + HCO3

- 

CO2 + 2NH3 + H2O → 2NH4
+ + CO3

2- 

 Η διαλυτότητα του ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) εξαρτάται από το βαθµό 

κορεσµού του στο νερό. Αυτό µε τη σειρά του εξαρτάται από άλλους παράγοντες 

όπως, το pH, την παρουσία Mg σε διάλυση ή δεσµευµένο µε ασβέστιο (Ca2+) στους 

κόκκους του φίλτρου, το ελεύθερο CO2, τις υδρόφιλες οργανικές ουσίες σε διάλυση 

που καλύπτουν ανθρακικά υλικά, και τα διάφορα οργανικά φωσφορικά. Η 



 88 

θερµοκρασία δεν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα µέσα στο στενό εύρος 

θερµοκρασιών στα συστήµατα των ενυδρείων και γενικά των κλειστών κυκλωµάτων. 

Το µέγεθος των ανθρακικών σωµατιδίων δεν είναι σηµαντικός παράγοντας λόγω της 

ταχύτητας µε την οποία αυτά καλύπτονται όταν στο νερό υπάρχουν διαλυµένα 

οργανικά. 

Ένα παράδειγµα για το πώς επηρεάζουν τη διαλυτότητα του CaCO3 τα διαλυµένα 

οργανικά, είναι και η παρακάτω αντίδραση λιπαρών οξέων µε ανθρακικό ασβέστιο: 

2RCOOH + CaCO3 ↔  Ca(RCOO)2 + CO2 + H2O 
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