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Το ζητούµενο η καλή υγεία

των πουλιών µας

• Ο στόχος είναι να φτιάξουµε όσο είναι

δυνατόν αυτό που συµβαίνει στη φύση: 

• ∆ιατροφικά.

• Προσοµοίωση του φωτός και της

φωτοπεριόδου.



Φυσιολογία1

• Τα πουλιά έχουν έναν πρόσθετο τρόπο
ερµηνείας των συνθηκών φωτισµού, ένα ειδικό
αδένα που περιβάλλει το µάτι. Τον Harderian
αδένα, που λειτουργεί σε συνδυασµό µε το φως
που ένα πουλί δέχεται µέσα από το µάτι, 
επηρεάζοντας τόσο τις επίφυση και υπόφυση
αδένες εντός του εγκεφάλου. Αυτές οι δύο
αδένες του εγκεφάλου είναι που ρυθµίζουν την
ανάπτυξη και εξέλιξη των θερµόαιµων
ζώων. Μεταβολές στη σύνθεση ένταση και το
χρώµα του φωτός χρησιµεύουν ως έναυσµα για
να προετοιµάσει το πουλί για τις εποχιακές
αλλαγές, και τις συµπεριφορές αναπαραγωγής. 



Φυσιολογία2

• Ο φωτισµός έχει επίδραση στο αδενικό

σύστηµα. Ο θυρεοειδής αδένας ελέγχει το πώς

και πότε στη λειτουργία των αδένων και για να

λειτουργήσει σωστά, θα πρέπει να ενισχυθεί

από τις συνήθεις φωτοπεριόδους φωτός

πλήρους φάσµατος. Ο υποθάλαµος εµπλέκεται

στη σωστή ανάπτυξη φτερών και δέρµατος. Η

επίφυση ελέγχει την κυκλική διαδικασία, όπως

του αναπαραγωγικού κύκλου.



Φυσιολογία3

• Η επίφυση είναι φωτοευαίσθητος ενδοκρινής
αδένας του σώµατος. Είναι η µόνη περιοχή του
σώµατος που διαθέτει φωτοευαίσθητα κύτταρα
Οι λειτουργίες τις επίφυσης είναι πολύ σηµαντικές ως
προς την επιρροή που έχουν σε πολλά όργανα και
αδένες του σώµατος.
Παράγει την ορµόνη µελατονίνη Πιο αναλυτικά:

• Μετατρέπει την ορµόνη µελατονίνη σε σεροτονίνη κατ' 
αναλογία µε την ποσότητα του φωτός που δέχονται τα
φωτοευαίσθητα κύτταρά του. Ανάλογα µε την έκκριση
σεροτονίνης ή µελατονίνης και της ποσότητας τους, οι
υπόλοιποι ενδοκρινείς αδένες λαµβάνουν χηµικά σήµατα
που αφορούν τη λειτουργία τους.

• Κατά την χειµερινή περίοδο ο υποθάλαµος
αδρανοποιείται ενώ αντίθετα την Άνοιξη
δραστηριοποιείτε.



Φυσιολογία4

• Η υπόφυση , ένας αδένας , που ρυθµίζεται από
τον υποθάλαµο, έχει το γενικότερο έλεγχο του
µεγαλύτερου µέρους παραγωγής ορµονών.
Αν και δεν αποτελεί αυστηρά τµήµα του
ενδοκρινικού συστήµατος
ο υποθάλαµος λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος
ανάµεσα στο νευρικό και το ενδοκρινικό
σύστηµα. Παράγει ορµόνες που
ονοµάζονται απελευθερωτικοί παράγοντες και
οι οποίες ελέγχουν την υπόφυση.
Κατά την εαρινή περίοδο το φως (ήλιος) ερεθίζει
τον υποθάλαµο και αυτός ενεργοποιεί την
υπόφυση η οποία ξεκινά την σεξουαλική
δραστηριότητα.



Χειµώνας ---- Άνοιξη



Τα σηµαντικά οφέλη του

φωτός

* Ετοιµάζει πουλί για εποχιακές αλλαγές
* Ενθαρρύνει συµπεριφορές αναπαραγωγής
* Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα
* Μειώνει τη συχνότητα σε επιθετικές συµπεριφορές
* Ανακουφίζει από ψυχολογική δυσφορία
* Μιµείται το φυσικό περιβάλλον ενός πουλιού
* Συνθέτει την βιταµίνη D
* ∆ιατηρεί σταθερή την θερµοκρασία του περιβάλλοντος
* Σηµαντικό στην οπτική οξύτητα ενός πουλιού
* Αυξάνει την µακροζωία των πτηνών σε αιχµαλωσία



Φως Πλήρους φάσµατος1

• Φωτισµός Πλήρους φάσµατος

διαδραµατίζει αναπόσπαστο

ρόλο στην υγεία των πτηνών.

• Εάν το πουλί σας δεν ζει έξω ή δεν

λαµβάνει καθηµερινά φυσική ηλιοφάνεια

όλο το χρόνο σε εξωτερικούς χώρους,  ο

φωτισµός πλήρους φάσµατος είναι µια

αναγκαιότητα. 



Φως Πλήρους φάσµατος και

πτηνά2

Οι άνθρωποι έχουµε 3χρωµη όραση
(κόκκινο, πράσινο, µπλε) ενώ τα
πουλιά 4χρωµη. Το υπεριώδες µήκος
κύµατος (UVA) προσθέτει το τέταρτο
χρώµα στην οπτική οξύτητα τους. 
Ένας CRI (δείκτης χρωµατικής
απόδοσης) 88 και πάνω περιέχει
αρκετό UVA για να επιτευχθεί αυτό.



Φως Πλήρους φάσµατος και

πτηνά3



Φως πλήρους φάσµατος4

• Ο πυρήνας του φωτός πλήρους φάσµατος είναι
το ηλιακό φως και µετράτε από τη θερµοκρασία
χρώµατος και απόδοση καθώς και από την
εκποµπή υπεριώδους ακτινοβολίας UVA & 
UVB.

• Εάν εξετάσουµε την ένταση του ηλιακού φωτός
το µεσηµέρι, είναι περίπου 5.500 βαθµούς
Kelvin (K) ενώ ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης
CRI (Color Rendering Index) ο οποίος δείχνει τη
ζωντάνια και την ένταση των χρωµάτων µέσα
και γύρω από το περιβάλλον µας είναι 100



Φως πλήρους φάσµατος5

• Υπάρχει τεχνητή πηγή µε αυτά τα χαρακτηριστικά;

• Όχι. Υπάρχουν όµως λαµπτήρες φθορισµού που τα
πλησιάζουν.

• Για να είναι µια λάµπα πλήρους φάσµατος, η θερµοκρασία
χρώµατος πρέπει να είναι πάνω από 5000K , και ο δείκτης
χρωµατικής απόδοσης CRI πρέπει να είναι τουλάχιστον 88 
ώστε να εκπέµπει ευεργετικές υπεριώδεις ακτινοβολίες
UVA (για τη συµπεριφορά) και UVΒ (για D & ασβέστιο
ιδιαίτερα οι παπαγάλοι της Αφρικής Grey) 

• Ένα κοινός λαµπτήρας φθορισµού έχει συνήθως CRI µε
60-75, που σηµαίνει ότι η ένταση της πηγής του φωτός
είναι πολύ χαµηλότερη και η θερµοκρασία χρώµατος πιο
δροσερή



Λαµπτήρες που πληρούν

τις προδιαγραφές
• MASTER TL-D 90 Graphica Philips

CT(Color Temperature) 5300 K,  CRI 97 Ra8

• TL-D 90 De Luxe Pro 36W/950 Philips CT: 
5300 K, CRI: >90

• Lumilux De Luxe Daylight L36W/12-954
OSRAM CT: 5400 Κ, CRI >90

• F34C50/RS/WM/ECO GENERAL ELECTRIC
CT:5000 K,CRI: 90

• Arcadia Bird Lamp 2,4% UVB και UVA 12% 



Φωτεινότητα- ένταση
• Μονάδα µέτρησης φωτεινότητας το lux.          

1 lux =1 lummen/τ.µ. 

• Παραδείγµατα: καλοφωτισµένο δωµάτιο 50 lux, 
συννεφιασµένη µέρα 100 lux, Καλοκαίρι ανατολή-
δύση 400lux,πανσέληνος 0,30 lux. Έκθεση σε ηλιακό
φως: Έµµεση 10000-20000 lux, άµεση 30.000-
90.000 lux.

• Ένας πρακτικός τρόπος αξιολόγησης της
φωτεινότητας στο εκτροφείο µας είµαστε οι ίδιοι. Θα
πρέπει να µη µας κουράζει και να νιώθουµε άνετα
παραµένοντας σε αυτό.

• Υπάρχουν ειδικά όργανα µέτρησης έντασης του
φωτός σε έναν χώρο .Τα χρησιµοποιούν
ηλεκτρολόγοι και φωτογράφοι και η τιµή τους είναι
προσιτή.



∆ιαχείριση τεχνητού

φωτισµού
• Φωτεινότητα- ένταση

• Λαµπτήρων

• Τοποθέτηση

• Λειτουργία

• Φωτοπερίοδος



Χρήση1

• Φωτεινότητας- έντασης

• Το φως να πέφτει από ψηλά υπο γωνία
πάνω στα κλουβιά αφήνοντας σε αυτά
σκιερά µέρη όπου µειώνεται η
φωτεινότητα.

• ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα στα πουλιά σας
να αποφεύγουν φωτεινότητα που τα
ενοχλεί και αντίστοιχα να ξεκουράζονται
από αυτήν.



Χρήση2

• Προτιµούµε λαµπτήρες 120mm σε ζεύγη (ενιαία
φωτιστική πηγή). Ποιο κοινοί, παρέχουν αρκετό
φως και δεν διαταράσσονται τα πουλιά αν
χαλάσει κάποια.

• Ποτέ δεν καλύπτετε ο λαµπτήρας από τζάµι η
άλλο διάφανο υλικό γιατί έτσι απορροφάτε το
υπεριώδες φως. 

• Λόγω της διαδικασίας της γήρανσης οι λάµπες
χρειάζεται να αλλάζουν περίπου κάθε 9.000 
ώρες ή κάθε ένα µε δύο έτη. Η UV απόδοση
χειροτερεύει την πάροδο του χρόνου. Το
ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να δει αυτή τη
µείωση, αλλά η λάµπα έχει πτώση απόδοσης
µετά από χρήση ενός έτους.



Μείωση Απόδοσης/ώρες

λειτουργίας
• 2000h     93 %

• 4000h     90 %

• 6000h     88 %

• 8000h     85 %

• 12000h    82 %

• 16000h    80 %

• 20000h    78 %



Χρήση3

• Τοποθέτηση φωτιστικών στο ανώτατο
σηµείο είναι η καλύτερη και πιο φυσική
µέθοδος. Έτσι το φως κατευθύνεται προς τα
κάτω, όπως στην φύση. Αυτό εξασφαλίζει ότι
το πουλί αντιλαµβάνεται ότι το φως προέρχεται
από µια φυσική κατεύθυνση. Καθιστά επίσης
καλό τον κορεσµό του φωτός.

• Βέλτιστη απόσταση από την κορυφή του
κλουβιού είναι 1-1 ½m. Η µικρή απόσταση
από το κλουβί είναι περιττή και ενδεχοµένως
επιζήµια.



Χρήση4

• Εξασφαλίστε ότι τα πουλιά σας
λαµβάνουν µε την διατροφή βιταµίνη D.

• Μην περιµένετε από οποιαδήποτε πηγή
φωτισµού να ανταποκρίνεται πλήρως
στις ανάγκες σε βιταµίνη D. Η διατροφή
των πουλιών σας θα πρέπει να είναι
κατάλληλη



Φωτοπερίοδος1

• Το τελικό βασικό στοιχείο του τεχνητού φωτισµού είναι
η φωτοπερίοδος που ρυθµίζει το βιολογικό ρολόι του
πουλιού.

Η ανάγκη για αυτό το µοτίβο δεν µειώνεται, όταν τα
πτηνά διατηρούνται σε κλειστούς χώρους, ή µετά από
διαδοχικές γενιές της αναπαραγωγής.

Παρέχοντας στα πουλιά ένα κανονικό πρόγραµµα
φωτός έχει µεγάλη σηµασία. Για το λόγω αυτό όλα
τα φωτιστικά θα πρέπει να συνδέονται µε ένα
σύστηµα χρονοδιακόπτη. Τέτοια ρύθµιση εγγυάται
λαµβάνουν την κατάλληλη ποσότητα του φωτός κάθε
µέρα. Οι περισσότεροι θα παρατηρήσετε ότι µετά από
αρκετές εβδοµάδες µε ένα χρονοδιακόπτη τα πουλιά
είναι σε θέση να προβλέψουν πότε το φως θα έρθει
και πότε θα σβήσει.



Φωτοπερίοδος2

• Είναι πάντα καλύτερο να ρυθµίσετε το
χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιεί τη λυχνία
περίπου µία ώρα µετά την ανατολή, και να
κλείνει περίπου µία ώρα πριν νυχτώσει εφόσον
υπάρχει φυσικός φωτισµός. Αυτό δίνει τη
δυνατότητα στα πουλιά σας να µη ξυπνούν
απότοµα το πρωί, και να ηρεµήσουν τη νύχτα. Η
διαβάθµιση αυτή είναι όπως τη βιώνουν φυσικά.

Οι ρυθµίσεις του χρονοδιακόπτη πρέπει να
προσαρµοστούν µε τις εποχιακές αλλαγές
ανατολής δύσης καθώς και ώρας.



Φωτοπερίοδος3

• Εάν δεν υπάρχει φυσικός φωτισµός στο

εκτροφείο τότε χρησιµοποιούµε λαµπτήρα

πυρακτώσεως ο οποίος συνδέετε µε άλλον

χρονοδιακόπτη και ανοίγει µια ώρα πριν

τους λαµπτήρες φθορισµού οπότε και κλείνει

για να ξανανοίξει για µια ώρα πάλι µε το που

σβήσουν προσµοιάζοντας έτσι την αυγή και

το σούρουπο.

• Το ιδανικό είναι ο λαµπτήρας πυρακτώσεως

να λειτουργεί µε αυτόµατο timer



Αυτόµατες συσκευές ανατολής

δύσης
(κόστος 200-300Eu)



Φωτοπερίοδος4

• Κατά την τεχνητή φωτοπερίοδο δεν πρέπει η

διάρκεια φωτός να ξεπεράσει τις 15 ώρες γιατί

θα οδηγήσει τα πουλιά σε πρόωρη πτερόρροια.

• Πρέπει να καθορίσετε πριν τον προγραµµατισµό

την ηµεροµηνία που επιθυµητέ να βάλετε

ζευγάρια. 

• Έναρξη 2 µήνες πριν. Φθάνουµε στις 15ώρες

φωτοπερίοδο ανεβάζοντας σταθερά /3ήµερο.

• Στις 14 ώρες φωτοπερίοδο ενώνουµε τα

ζευγάρια.
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