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Ευζωία των ψαριών
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Η ευζωία των ψαριών και γενικότερα όλων των
ζώων είναι μια έννοια που δηλώνει μια ανώδυνη και μη οτρεσογόνα
κατάσταση διαβίωσης. Τέτοια έννοια, αν και τα προηγούμενα χρό
νια είχε πολλές φορές αμφισβητηθεί από τους παράγωγους, θε
σμοθετείται πλέον αυστηρά από πολλές χώρες. Για τα ψάρια, λίγα
είναι τα παραδείγματα τέτοιας θεσμοθέτησης, όπως, για παρά
δειγμα, στη Νορβηγία και στη Γερμανία η θανάτωση για ανθρώ
πινη κατανάλωση πρέπει να πραγματοποιείται βασιζόμενη σε συ
γκεκριμένες τεχνικές, συμβατές με την ευζωία των ψαριών. Ό λ α
τα ζώα χρειάζονται μια σταθερότητα του περιβάλλοντος διαβίωσης
προκειμένου να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να αναπαρα
χθούν. Η μη εξασφάλιση τέτοιας σταθερότητας ορίζεται ω ς κατά
σταση στρες. Στα ψάρια, οι αιτίες που μπορούν να τους προκαλέ
σουν στρες είναι ποικίλες. Πρώτον, σχεδόν όλοι οι χειρισμοί που
πραγματοποιούνται σε επίπεδο ιχθυοκαλλιέργειας θεωρούνται
οτρεσογόνοι (π.χ. μεταφορά). Δεύτερον, οι ακατάλληλες συνθήκες
εκτροφής, π.χ. η υψηλή ιχθυοπυκνότητα και ένα μη ισορροπημέ
νο σιτηρέσιο, θέτουν σε αμφισβήτηση την ευζωία των ψαριών. Στο
ίδιο αποτέλεσμα οδηγούν και άλλοι παράγοντες, όπως η ακατάλ
ληλη ποιότητα του νερού εκτροφής, οι τεχνικές που χρησιμοποι
ούνται για την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, οι τεχνικές θα
νάτωσης και η μεταφορά.
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A B S T R A C T . Fish welfare and in general the welfare of animals
is a term that declares a painless and not stressfull state of being.
During the previous years this term has been questioned by the
producers, however, nowadays, it is actually legally regulated in
several countries. For fishes, few are the examples of such
enforcement, such as in Norway and Germany where the killing of
fish for human consumption bases on techniques compatible with
their welfare. All the animals need a stable environment of being so
that they can survive, develop and reproduce. The absence of such
a stability is termed as stress. There are various causes of producing
stress in fish. Firsdy, almost all management procedures that are
practiced commercially result in stress (e.g. transport). Secondly,
inadequate conditions of farming, such as the high stocking-density
and an unbalanced food, place the welfare of fishes at risk. To the
same result may also lead other factors, such as the unsuitable
quality of the rearing water, the techniques that are used for the
prevention and treatment of illnesses, the techniques of killing and
also transport.
Key words: welfare, fishes, stress
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες, στο χώρο της ζωικής πα
ραγωγής έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία αύξηση του ρυθ
μού παραγωγής, οφειλόμενη σε μια αυξημένη κατανά
λωση τέτοιου είδους προϊόντων. Συνέπεια ενός τέτοιου
φαινομένου εντατικοποίησης ήταν η εμφάνιση ενός
ακραίου ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγικών μο
νάδων, που πολλές φορές οδηγούσε σε βάρος της ευζω
ίας των ζώων εκμετάλλευσης. Μεγάλος αριθμός ζώων σε
μικρή επιφάνεια εκτροφής, υπερθερμιδικά σιτηρέσια με
προσθήκη ουσιών που προκαλούν μια υπέρμετρη ανά
πτυξη του οργανισμού, είναι μερικά από τα παραδείγ-

ματα που πιστοποιούν αυτές τις σύγχρονες αντίξοες συν
θήκες εκτροφής για το ζωικό κεφάλαιο (Lymbery 1992,
Schwedler and Johnson Winter 1999/2000).
Αυτή η νοοτροπία έχει όμως ήδη αρχίσει να αλλάζει
λόγω κυρίως των νομοθετικών ρυθμίσεων και πιέσεων
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καινού
ρια αντίληψη στηρίζεται στην ποιότητα των ζωικών προϊ
όντων και πιο συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι σε εκτροφές
υψηλής παραγωγικότητας πρωταρχικό ρόλο πρέπει να
έχει η ευζωία των ζώων, που είναι μη διαπραγματεύσι
μη (Schwedler and Johnson Winter 1999/2000).
Η ευζωία είναι μια έννοια που δηλώνει μια ανώδυ-
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νη και μη στρεσογόνα κατάσταση διαβίωσης κάθε ζω
ντανού οργανισμού. Οι συγγράφεις Fraser and Broom
(1990) την ορίζουν ως μια κατάσταση του οργανισμού
που σχετίζεται με την προσπάθεια του να ανταπεξέλθει
στο περιβάλλον του. Συνεπώς, τέτοια έννοια προϋπο
θέτει άμεσα την ύπαρξη πόνου, όπως και κατάσταση
στρες στους ίδιους οργανισμούς. Στα ζώα από παλαιό
τερα έχουν γίνει προσπάθειες έρευνας για την ανί
χνευση της ύπαρξης της αίσθησης του πόνου. Ωστόσο
στα ψάρια, τα πρώτα επιστημονικά ευρήματα που δια
πίστωναν την ύπαρξη πόνου ακολουθούν πολΰ αργότε
ρα (Kestin 1994, Chervova 1997). Στη εργασία του
Nickum (1988) γίνεται μια προσπάθεια ανακάλυψης
υποδοχέων του πόνου ανάλογων με αυτών των θηλα
στικών. Όσον αφορά στην κατάσταση στρες, σε όλα τα
σπονδυλωτά, αυτή περιλαμβάνει έναν αριθμό βιοχημι
κών μηχανισμών που ελέγχονται άμεσα από τον άξονα
υποθάλαμο-υπόφυση-επινεφριδιο (Roulant et al 2001).
ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Στον κόσμο, η πρώτη νομοθεσία, που αφορά στην
εξασφάλιση της ευζωίας στα ζώα, θεσπίζεται από το
κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασίλειου το 1822 και ανα
φέρεται στην προστασία των βοοειδών από σκληρές
και βάναυσες θεραπείες (http://www.defra.gov.uk/
animalh/welfare/domestic/). Αντίθετα, σε επίπεδο Ευ
ρωπαϊκής Ενώσεως, ο πρώτος νόμος θεσπίζεται το
1986 και αφορά στην προστασία των ορνίθων ωοπαραγωγής (Κοινοτική Οδηγία 86/113/EC), που τροπο
ποιείται το 1988 από την Κοινοτική Οδηγία 88/166/
EEC. Στη συνέχεια, το 1991, ψηφίζονται δυο νόμοι που
αναφέρονται στην προστασία των βοοειδών και των
χοίρων (91/629/EEC και 91/630/EEC, αντίστοιχα). Το
1998, θεσπίζεται η Κοινοτική Οδηγία 98/58/EEC, που
εξασφαλίζει την ευημερία όλων των παραγωγικών ζώ
ων, ακόμη και των ψαριών. Συγκεκριμένα, περιλαμ
βάνει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να απο
φευχθούν ανεπιθύμητες για την υγεία των ζώων κατα
στάσεις, όπως πείνα, δίψα, πόνος, φόβος, τραυματι
σμοί και ασθένειες (http://europa.eu.int/comm/food/
animal/welfare/farm/ legislation en.htm).
Έ τ σ ι , το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of
Europe 2002) έχει ορίσει κάποιες οδηγίες που αφο
ρούν στην ορθή εκτροφή ψαριών, όπως ο Ατλαντικός
σολωμός (Salmo salar), η ιριδιζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss), το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), το
χέλι (Anguilla anguilla), ο μπακαλιάρος (Gadus
morhua), η υπογλώσσα (Hippoglossus hippoglossus), ο
κυπρίνος (Cyprinus carpio), ο τόνος (Thunnus thynnus),
το καλκάνι (Scophthalmus maximus), το αφρικανικό
γατόψαρο (Ciarias gariepinus) και τα είδη Salvelinus
alpinus και Coregonus lavaretus. Παρόλα αυτά, υπάρ

χουν και ορισμένα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει συ
γκεκριμένους νόμους για την εξασφάλιση της ευζωίας
των ψαριών. Παράδειγμα αποτελούν η Νορβηγία και η
Γερμανία όπου η θανάτωση των ψαριών για ανθρώπι
νη κατανάλωση γίνεται υπό αυστηρά συγκεκριμένους
κανόνες (Robb et al 2000). Ακόμη, στην Αμερική και το
Ηνωμένο Βασίλειο, κρατικά Ινστιτούτα έχουν εκδώ
σει οδηγούς εκτροφής που σκοπό έχουν την προστασία
της ευζωίας των ψαριών εκτροφής (De Tolla et al 1995).
Ό σ ο ν αφορά στην Ελλάδα, σημαντικά βήματα
έχουν γίνει απο τον Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίη
σης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ),
ο οποίος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δίκαιου
και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και τέ
λει υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας. Ο
ΟΠΕΓΕΠ, ως εθνική αρχή τυποποίησης και πιστοποί
ησης στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και αντα
ποκρινόμενος στο διαχρονικό αίτημα των Ελλήνων
Οαλασσοκαλλιεργητών σε συνεργασία με τους επι
στημονικούς, ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς
της χώρας, εκπόνησε τα πρώτα προαιρετικά κλαδικά
πρότυπα AGRO 4-1 και AGRO 4-2 για την πιστοποί
ηση της ποιότητας των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας
και την ενίσχυση τους με την απονομή πιστοποιητικών
και τη χορήγηση σημάτων: AGRO 4-1 (Σύστημα Δια
χείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων
Ιχθυοκαλλιέργειας-Προδιαγραφή Παραγωγής - Ποιο
τικός Έλεγχος Προϊόντος) και AGRO 4-2 (Σύστημα
Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων
Ιχθυοκαλλιέργειας-Προδιαγραφή Λειτουργίας Εγκα
ταστάσεων Συσκευασίας). Με τα πρότυπα AGRO 4-1
και AGRO 4-2 παρέχεται στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλ
λιέργειας η δυνατότητα να αναπτύξουν ένα σύστημα
διαχείρισης για τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων
ιχθυοκαλλιέργειας και να ενισχύσουν τα δυναμικά
προϊόντα τους με σημάνσεις, να αυξήσουν την προστι
θέμενη άξια τους και να αποκτήσουν σημαντικό προ
βάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού κατακτώ
ντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ενώ συγχρό
νως λαμβάνεται υπόψιν η υψίστη ανάγκη για συνθήκες
εκτροφής που βασίζονται στην ευζωία των ψαριών.
Όλες οι πρωτοβουλίες του ΟΠΕΓΕΠ καθοδηγούνται
από πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας με όλους
τους φορείς των Ελληνικών Οαλασσοκαλλιεργειών και
συνιστούν για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια δυνα
μική συμβολή στην αναβάθμιση των διαδικασιών πα
ραγωγής και συσκευασίας και στην ενίσχυση των προϊ
όντων της. Στόχος του ΟΠΕΓΕΠ είναι το εθνικό σήμα
ποιότητας να αποτελέσει για τα προϊόντα της Ελληνι
κής θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας το έγκυρο διαβα
τήριο ποιότητας για τις εγχώριες και διεθνείς αγορές,
χωρίς να παραμελείται η ευζωία τους. Τέλος, για την
αναγνώριση της Πιστοποίησης Συστήματος Διαχειρι-
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σης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυο
καλλιέργειας, χρησιμοποιούνται ειδικές σημάνσεις.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΝΟΥ
Ο πόνος είναι μια έννοια που δύσκολα ερμηνεύεται,
διότι περιλαμβάνει διάφορους φυσιολογικούς και ψυ
χολογικούς παράγοντες. Η πρώτη προσπάθεια ερμη
νείας έχει γίνει στον άνθρωπο εδώ και χρόνια. Κατά γε
νική ομολογία, εμφανίζεται ενεργή συμμετοχή του νευ
ρικού συστήματος απέναντι σε ένα ερέθισμα ικανό να
προκαλέσει πόνο (Chandroo et al. 2004). Συγκεκριμένα,
η κατάσταση πόνου περιλαμβάνει έναν πολύπλοκο μη
χανισμό αλληλεπιδράσεων με πρώτο ρόλο να παίζουν ο
νωτιαίος μυελός, ο θάλαμος και ο πρόσθιος εγκέφαλος
(Kevetter and Willis 1984; Butler 1994).
Στην εργασία του Bateson 1991, γίνεται μια προ
σπάθεια ορισμού του πόνου στα ζώα. Συγκεκριμένα,
πόνος ορίζεται ως μια δυσάρεστη για τις αισθήσεις και
τα συναισθήματα εμπειρία. Παρόλα αυτά ο πόνος στα
ζώα διαπιστώνεται δύσκολα σε σύγκριση με τον άν
θρωπο, αν και ο μηχανισμός είναι ανάλογος (Cottrell
and Molony 1995; Ong et al. 1997; Gentle and Tilston
2000). Σε μια τέτοια κατάσταση σημειώνονται αλλαγές
στη συμπεριφορά και στη φυσιολογία του ζώου, όπως η
κραυγή (Weary and Fraser 1995; Weary et al. 1998), η
μεγάλη κινητικότητα (McGeown et al. 1999; Thornton
and Waterman-Pearson 1999), καθώς και η άρνηση της
τροφής (Rushen et al.1993; Gentle et al. 1997).
Όσον αφορά στην ύπαρξη πόνου στα ψάρια, το
Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe 2002) ανα
φέρει ότι τα ψάρια έχουν σύστημα πόνου, αλλά είναι
αμφίβολο το αν αισθάνονται τον πόνο. Σε κάποιες άλ
λες εργασίες που αφορούν στα ψάρια (Sneddon 2003;
Sneddon et al 2003) ως πόνος ορίζεται μια δυσάρεστη
αίσθηση που συνδέεται με βλάβη στους ιστούς. Παρό
λα αυτά και στα ψάρια σε κατάσταση πόνου σημειώ
νεται η συμμετοχή τόσο του κεντρικού όσο και του πε
ριφερικού νευρικού συστήματος (Sneddon 2003).
Οι αλλαγές συμπεριφοράς και φυσιολογίας που
σημειώνονται στα ψάρια κατά τη διάρκεια του πόνου
είναι η παρατεταμένη οξυγόνωση μέσω γρήγορων κι
νήσεων των βραγχιακών επικαλυμμάτων ή τα προβλή
ματα στην ισορροπία, όπως και η ανισόρροπη πλεύση
και το τρίψιμο στις δεξαμενές. Ακόμα, εμφανίζεται
και μια αλλαγή στην κίνηση τους λόγω της επίδρασης
του τρίδυμου νεύρου στο εγκεφαλικό στέλεχος
(Sneddon 2003).

σφάλιση τέτοιας σταθερότητας ορίζεται ως ομοιόστα
ση και κάθε ανατροπή τέτοιας κατάστασης ορίζεται
ως στρες. Απέναντι σε κάθε παράγοντα ικανό να προ
καλέσει μεταβολή της ομοιόστασης (στρεσογόνος πα
ράγοντας), τα ζώα τροποποιούν τόσο τη συμπεριφορά
τους όσο και τη φυσιολογία τους. Τέτοια τροποποίηση
ανήκει στα πλαίσια της προσαρμογής και σκοπό έχει τη
διατήρηση της ομοιόστασης (Sutanto and de Kloet
1994, Tsigos and Crousos 1994).
Στα ψάρια, η φυσιολογία του στρες είναι ανάλογη
με αυτήν των υπόλοιπων σπονδυλωτών (Wedemeyer et
al 1990, Barton and Iwama 1991, Wendelaar Bonga
1997). Τα στάδια που χρησιμοποιούν τα ψάρια προ
κειμένου να αντιμετωπίσουν ένα στρεσογόνο παράγο
ντα είναι τρία:
Πρώΐο στάδιο
Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται μια άμεση
νευροενδοκρινής λειτουργία, δηλαδή εκκρίνεται αδρε
ναλίνη και νοραδρεναλινη. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί
ται ο άξονας υποθάλαμος - υπόφυση - επινεφρίδιο
(Sumpter 1997), με τελικό αποτέλεσμα την έκκριση
κορτιζόλης (Weld et al 1987, Okawara et al 1992). To
επίπεδο της κορτιζόλης στα αίμα σχετίζεται άμεσα με
το βαθμό και τη διάρκεια του στρεσογόνου παράγοντα
(Pickering and Pottinger 1989, Waring et al 1992,
Pottinger and Moran 1993, Pottinger et al 1994). Με το
τέλος της επίδρασης του στρεσογόνου παράγοντα, το
επίπεδο της κορτιζόλης επανέρχεται στα φυσιολογικά
πλαίσια και ο οργανισμός ανακτά τις λειτουργίες του
(Pickering and Pottinger 1985).
Δεΰτερο στάδιο
Στην περίπτωση που, λόγω φύσεως του στρεσογό
νου παράγοντα, τα επίπεδα κατεχολαμινών και κορτι
ζόλης βρίσκονται σε υψηλές τιμές στο αίμα, ενεργο
ποιούνται άλλοι μηχανισμοί, όπως:
• έκκριση άλλων ορμονών από την υπόφυση και το
θυρεοειδή
• αύξηση της έκκρισης της ντοπαμινης και της σεροτονινης
• αύξηση του καρδιακού ρυθμού με συνέπεια την αύ
ξηση της αιματικής ροής στα βράγχια, που συνολικά
οδηγεί στην αύξηση της αναπνευστικής λειτουργίας
• κατανάλωση ενεργειακών αποθεμάτων μέσω κα
ταβολισμού των υδατανθράκων και λιπιδίων, όπως
και μέσω της οξειδώσεως των μυϊκών πρωτεϊνών
Τρίτο στάδιο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΕΣ
Ό λ α τα ζώα χρειάζονται μια σταθερότητα του πε
ριβάλλοντος διαβίωσης τους προκειμένου να επιβιώ
σουν, να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν. Η εξα-

Τα δυο πρώτα στάδια τίθενται σε λειτουργία όταν ο
στρεσογόνος παράγοντας είναι μικρού βαθμού και
διάρκειας. Όταν αυτός συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται
στο χρόνο, τότε ο οργανισμός μεταβαίνει στο τρίτο στά-
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διο, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στο ανοσοποιητι
κό σύστημα, όπως και στη σωματική και αναπαραγω
γική κατάσταση (Covès 1999, Schreck 2000). Όλοι οι
οργανισμοί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιον
παθογόνο παράγοντα, ενεργοποιούν τόσο ανατομικούς
όσο και φυσιολογικούς μηχανισμούς (B0gwald et al
1994, Ring0 and Gatesoupe 1998). Στους φυσιολογι
κούς μηχανισμούς ανήκει το ανοσοποιητικό σύστημα
που στα ψάρια αποτελείται από το ειδικό και το μη ει
δικό (Flajnik 1996, Klein 1997, Warr 1997, Press 1998).
Ό π ω ς και στα θηλαστικά, υπάρχει σύνδεση μεταξύ
στρες και ανοσοποιητικού συστήματος, και μάλιστα
αυτή είναι αρνητική, όπου κυρίαρχο ρόλο έχει η κορτιζόλη (Wendelaar Bonga 1997, Lymbery 2002). Ση
μειώνεται ότι τα κύτταρα που αποτελούν το ανοσοποι
ητικό σύστημα έχουν υποδοχείς κορτιζόλης (Maule
and Shreck 1990). Παρόλα αυτά, αν και η επίδραση του
στρες είναι αρνητική ως προς το ανοσοποιητικό σύ
στημα, το ίδιο σύστημα έχει ανάλογη επίδραση στο
στρες, δηλαδή διαπιστώνεται μια αμοιβαία σχέση.
Συγκεκριμένα, ουσίες που εκκρίνονται από τα λευκο
κύτταρα επηρεάζουν την έκκριση ορμονών του στρες
(Brown 1994, Balm 1997).
Ακόμη, το στρες προκαλεί μείωση της ανάπτυξης
λόγω της αύξησης της κατανάλωσης των ενεργειακών
αποθεμάτων (Barton et al 1987). Επίσης, μειώνεται και
η έκκριση της αυξητικής ορμόνης (Pickering et al 1991,
Farbridge and Leatherland 1992). Για παράδειγμα, μεί
ωση της ανάπτυξης έχει παρατηρηθεί σε ψάρια που
διαβιούν σε περιβάλλον με διαφορετικές από τις φυ
σιολογικές τιμές pH (Puste and Das 2001), διαλυμένου
οξυγόνου (Kramer 1987) και αλατότητας (Brett 1979).
Τέλος, έχει διαπιστωθεί και κάποια αρνητική επί
δραση του στρες στην αναπαραγωγή (Thorpe et al
1998). Αυτό γίνεται είτε μέσω της μείωσης της ανά
πτυξης (έμμεση επιρροή) είτε μέσω της μη φυσιολογι
κής έκκρισης ορμονών που συνδέονται με την αναπα
ραγωγή (άμεση επιρροή) (Campbell et al 1992,
Pankhurst and Van der Kraak 1997).
ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
Χειρισμοί
Πολλοί από τους χειρισμούς που πραγματοποιούνται
στις ιχθυοκαλλιέργειες προκαλούν στρες στα ψάρια. Συ
γκεκριμένα, ο περιορισμός των ψαριών σε μικρότερο
χώρο, η αφαίρεση τους από το υδάτινο περιβάλλον, όπως
και άλλες χειρωνακτικές εργασίες, τα εκθέτουν σε στρες
(Barnett and Pankhurst 1998, Ortu ο et al 2001, Roulant
et al 2001). Στην ίδια κατάσταση εκτίθενται και τα θη
λυκά άτομα, στα πλαίσια της τεχνικής γονιμοποίησης,
όπου συνηθίζεται να πραγματοποιούνται μαλάξεις στην

κοιλιακή χώρα (για την εύρεση του σταδίου αναπαρα
γωγής) και έπειτα, ενδεχόμενη εξαγωγή των αυγών
(FAWC1996). Το ανάλογο συμβαίνει και στα αρσενικά
άτομα κατά την προσπάθεια εξαγωγής του σπέρματος
(FAWC1996). Ακόμη και η μεταφορά των ιχθύων προ
καλεί στρες (Bandeen and Leatherland 1997). Για το λό
γο αυτό, η χρήση αναισθητικών καθίσταται αναγκαία
κατά τη διάρκεια ορισμένων χειρισμών, όπως επίσης
και η προσθήκη άλατος στο νερό κατά τη μεταφορά ψα
ριών γλυκού νεροΰ, όπου έχει παρατηρηθεί ότι το στρες
μειώνεται δραστικά (Schwedler and Johnson Winter
1999/2000, Tsantilas et al., 2005).
Τέλος σχετικά με την εξαλιευση, ο ΟΠΕΓΕΠ προ
τείνει ότι αυτή πρέπει να γίνεται σταδιακά, έτσι ώστε
να ελαχιστοποιείται στο μέγιστο δυνατό το παραγό
μενο στρες (AGROCERT 4-1).
Συνθήκες εκτροφής
Οι συνθήκες εκτροφής παίζουν έναν επίσης σημα
ντικό ρόλο στην εξασφάλιση της ευζωίας. Σε κάθε αλ
λαγή τέτοιων συνθηκών, τα ψάρια χρησιμοποιούν τόσο
βιολογικούς όσο και φυσιολογικούς τρόπους προκει
μένου να προσαρμοστούν στις νέες αυτές συνθήκες
(Covès 1999).
Η ιχθυοπυκνότητα (αριθμός ψαριών σε όγκο νε
ροΰ) πρέπει πάντα να διατηρείται σε επιθυμητά πλαί
σια, διότι έχει ουσιαστική επίδραση τόσο στη σχέση
ψάρι-ψάρι όσο και στη σχέση ψάρι-περιβάλλον
(Schwedler and Johnson Winter 1999/2000). Σοβαρά
αρνητικά φαινόμενα, όπως ο κανιβαλισμός, η επιθετι
κότητα, οι σκελετικές παραμορφώσεις, οι καταρρά
κτες που επιφέρουν τύφλωση, τα υψηλά επίπεδα πα
ρασιτισμού, η μειωμένη ανάπτυξη, όπως και η θνησι
μότητα, θεωρούνται οι πιο συχνά εμφανιζόμενες συ
νέπειες μιας υψηλής ιχθυοπυκνότητας. Συνεπώς, η
ιχθυοπυκνότητα θεωρείται από τους σημαντικότερους
διαχειριστικούς παράγοντες, προκειμένου να εξα
σφαλιστεί η φυσιολογική ανάπτυξη των ψαριών
(Barton et al 1987, Atay et al 1988, Ewing and Ewing
1995, Boglione et al 2001, Lymbery 2002). Βέβαια, έχει
αναφερθεί ότι το είδος ψαριού, όπως και το σύστημα
εκτροφής, επηρεάζουν σημαντικά την ιχθυοπυκνότητα
(Schwedler and Johnson Winter 1999/2000). Συγκε
κριμένα, στην εργασία του Davis και συν. (1991), η
χρησιμοποιούμενη ανεκτή ιχθυοπυκνότητα για το γατόψαρο είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με άλλα είδη.
Σε μια άλλη έρευνα (Li and Brocksen 1977) αναφέρε
ται ότι στους Σαλμονιδες μεγαλύτερο ρόλο από την
ιχθυοπυκνότητα παίζει ο παράγοντας "κυριαρχία" που
αναπτύσσεται πιο έντονα σε τέτοια είδη. Παρόλα αυ
τά, η υψηλή ιχθυοπυκνότητα είναι αποδεδειγμένο ότι
προκαλεί στρες και γι' αυτό μια ιδανική ιχθυοπυκνό
τητα θεωρείται αυτή των 9 Kg/m3 (Ortuiio et al 2001).
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Το Συμβούλιο Ευημερίας Παραγωγικών Ζώων
(FAWC 1996) προτείνει τις εξής ιχθυοπυκνότητες για
τα παρακάτω είδη: Ατλαντικός σολωμός (Salmo salar):
3
15-20 Kg/m , ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus
3
mykiss): 30-40 Kg/m . Ο διεθνής οργανισμός "Compas
sion in World Farming" (CIWF) (Lymbery 2002) προ
3
3
τείνει 10 Kg/m και 20 Kg/m , αντίστοιχα. Τέλος, ο
ΟΠΕΓΕΠ προτείνει οτι η πυκνότητα των καλλιεργού
μενων ειδών της τσιπούρας (Sparus aurata) και του λαβρακιοΰ (Dicentrarchus labrax) στους κλωβούς δεν πρέ
3
πει να υπερβαίνει τα 25 Kg/m για τα άτομα εμπορευ
σίμου μεγέθους (>200g) (AGROCERT 4-1).
Σε κατάσταση στρες υποβάλλονται και εκτρεφόμενα ψάρια on-shore (μακράν της ακτής) έπειτα από
αλλαγές στη ροή, όπως και στο επίπεδο της στάθμης
του νεροΰ εκτροφής (Flodmark et al 2002).
Έ ν α ς άλλος παράγοντας, που επηρεάζει την ευη
μερία των ψαριών, είναι η φωτοπεριοδος. Στην εργα
σία του Moe (1992), όπου γίνεται λόγος για τα ψάρια
που χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα, αναφέρεται
ότι οι ώρες κατά τις οποίες πρέπει να υπάρχει φωτι
σμός κυμαίνονται από 8 έως 10, αν και για τα τροπικά
είδη η ιδανική διάρκεια είναι από 12 έως 14. Εκτός αυ
τού, σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής φωτισμού,
αυτή πρέπει να γίνεται σταδιακά και το λιγότερο σε 30
min. Τέλος, όσον αφορά στην ένταση, ο αριθμός των
10.000-12.000 lux θεωρείται ικανοποιητικός.
Το σιτηρέσιο παίζει, επίσης, ένα σημαντικό ρόλο
στην ευζωία. Έ ν α ισορροπημένο σιτηρέσιο εξασφαλί
ζει μια καλή σωματική κατάσταση που προφυλάσσει
τον οργανισμό ή τουλάχιστον τον καθιστά ικανό να
αντιμετωπίσει μια παθογόνο κατάσταση. Τα βασικά
αμινοξέα, τα λιπαρά οξέα, οι βιταμίνες και τα μέταλλα
πρέπει να βρίσκονται σε μια ιδανική αναλογία, έτσι
ώστε να υπάρχει η σωστή διατροφή από τη μια, ενώ από
την άλλη να υπάρχει η μικρότερη δυνατή μόλυνση του
περιβάλλοντος εκτροφής (Hardy 1989). Ο ΟΠΕΓΕΠ
αναφέρει ότι οι τροφές που χρησιμοποιούνται για τα
ψάρια πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να εξα
σφαλίζουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, πο
σοτικά και ποιοτικά, τα οποία θα διατηρήσουν την κα
λή κατάσταση της υγείας των ψαριών. Τελικά, θα πρέ
πει να οδηγούν σε μια εναπόθεση ενδομυϊκού λίπους σε
ποσοστό μικρότερο του 8% για την τσίπουρα και του
7% για το λαβράκι (AGROCERT 4-1).
Ποιότητα νεροΰ εκτροφής
Η ποιότητα του νεροΰ εκτροφής παίζει σημαντικό
ρόλο στην καλή παραγωγή, αλλά συγχρόνως και στην
ευζωία των ψαριών (Schwedler and Johnson Winter
1999/2000). Για την ποιότητα του νεροΰ υπάρχουν διά
φοροι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν,

προκειμένου να θεωρείται ως κατάλληλο για τη βιω
σιμότητα των ψαριών (Tucker 1993).
Το νερό εισόδου, και ειδικά όταν μιλάμε για κλει
στό κΰκλωμα, πρέπει να υπόκειται σε κάποια διεργα
σία προκειμένου να απομακρυνθούν πιθανόν υπάρ
χουσες τοξικές ουσίες και μικροοργανισμοί ικανοί να
προκαλέσουν βλάβες στον οργανισμό. Για το σκοπό
αυτό υπάρχουν τα φίλτρα, που συμφωνά με διαφορε
τικούς τρόπους λειτουργίας, χωρίζονται σε βιολογικά,
μηχανικά και χημικά (Spotte 1979). Για ακόμη μεγα
λύτερη προστασία, αυτό το νερό πρέπει να υποβάλλε
ται και σε απολύμανση, πάντα όμως με τρόπους που
δεν γίνονται βλαβεροί για τα ψάρια, όπως μέσω της έκ
θεσης του νερού σε υπέρυθρες ακτινοβολίες (UV light)
(Spotte 1979). Εκτός αυτού, πρέπει με κάθε τρόπο να
αποφεύγεται η μόλυνση του νερού με επιπλέον τοξικές
ουσίες (εξωγενείς), όπως επίσης και το υλικό κατα
σκευής των δεξαμενών εκτροφής πρέπει να είναι συμ
βατό με τη βιωσιμότητα των ψαριών (Schwedler and
Johnson Winter 1999/2000). Σχετικά με τις τοξικές ου
σίες μπορεί να γίνει αναφορά και στις ενδογενείς, δη
λαδή τις παραγόμενες, από τον μεταβολισμό των ψα
ριών, δηλαδή την αμμωνία και το διοξείδιο του άν
θρακα (Schwedler and Johnson Winter 1999/2000).
Επίσης, από την αποσύνθεση των περιττωμάτων δημι
ουργούνται νιτρικά και υδρόθειο, ουσίες άκρως επι
κίνδυνες για την υγεία των ψαριών (Schwedler and
Johnson Winter 1999/2000). Αναφορικά, η ελεύθερη
αμμωνία πρέπει να βρίσκεται κάτω από 0,05ppm, το
διοξείδιο του άνθρακα κάτω από lOppm, το υδρόθειο
λιγότερο από 0,005ppm, ενώ τα νιτρικά λιγότερο από
20% της συγκέντρωσης των ιόντων χλωρίου (Cl)
(Schwedler and Johnson Winter 1999/2000). To συμ
βούλιο της Ευρώπης προτείνει μη ιονισμένη αμμω
νία <0,2mg/L και CO 2 <40mg/L για τον μπακαλιάρο,
<0,005mg/L και <20mg/L για τον Ατλαντικό σολωμό,
<0,2mg/L και <35mg/L 8-30 °C για το λαβράκι και για
την τσιπούρα, ενώ <0,07mg/I^ai <25mg/L για το χέ
λι, αντίστοιχα (Council of Europe 2002).
Η θερμοκρασία του νερού εκτροφής πρέπει να δια
τηρείται όσο είναι δυνατό σε σταθερά επίπεδα. Στην
περίπτωση μεταφοράς των ψαριών από μια δεξαμενή
σε μια άλλη, η θερμοκρασία της δεύτερης πρέπει να εί
ναι η ίδια με της πρώτης προκειμένου να αποφευχθεί
θερμικό σοκ. Όταν για οποιοδήποτε λόγο γίνεται επι
θυμητή η αλλαγή θερμοκρασίας, τέτοια αλλαγή πρέπει
να γίνεται σταδιακά και σε ρυθμό 1°0/ώρα (Tomasso
1993) ή μικρότερη των 3°0/ώρα (Schwedler and
Johnson Winter 1999/2000). Η συνιστώμενη θερμο
κρασία για την άριστη ανάπτυξη της ιριδιζουσας πέ
στροφας είναι 7-13 °C, για την πέρκα 24-27°C, για το
γατόψαρο 28-31 °C, ενώ για την τιλάπια 27-32°C
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(Schwedler and Johnson Winter 1999/2000). Το συμ
βούλιο της Ευρώπης προτείνει 7-14°C για τον μπακα
λιάρο, 12-16 °C για τον Ατλαντικό σολωμό, 15-18°C
για την ιριδιζουσα πέστροφα, 8-30°C για το λαβράκι,
11-28°C για την τσίπουρα και 2-30°C για το χέλι
(Council of Europe 2002).
Άλλος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν είναι το pH. Αυτό επιδρά σημαντικά στο επίπεδο
των διαλυμένων αέριων (οξυγόνο κ.α.), των οργανικών
οξέων, των φωσφορικών, όπως και στη σχέση μη ιονισμένη-ιονισμένη αμμωνία. Αν και μια ανεκτή τιμή του
παρουσιάζει ένα ευρΰ φάσμα στα διάφορα είδη ψα
ριών, οι τιμές μεταξύ 5,0 και 9,0 είναι επιθυμητές
(Fromm 1980, Moe 1992, Schwedler and Johnson
Winter 1999/2000). To συμβούλιο της Ευρώπης προ
τείνει 7,3-7,4 για τον μπακαλιάρο, 6,5-6,8 για το λα
βράκι και την τσίπουρα και τέλος 5-9 για το χέλι
(Council of Europe 2002).
Ακόμη, η αλατότητα (που εκφράζει το ποσοστό δια
λυμένων αλάτων στο νερό, π.χ. νάτριο, χλωριώδη), η
αλκαλικότητα (που εκφράζει τη συγκέντρωση διττανθρακικών-ανθρακικών-φωσφορικών και άλλων ανιό
ντων), καθώς και η σκληρότητα (που εκφράζει το πε
ριεχόμενο του νεροΰ σε ασβέστιο-μαγνήσιο και άλλων
δισθενών κατιόντων), πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν
και να προσαρμόζονται κάθε φορά στις απαιτήσεις
του κάθε είδους ψαριού, προκειμένου να αποφεύγο
νται καταστάσεις στρες στα ψάρια. Συγκεκριμένα, η
σωστή αναλογία σε διττανθρακικά/ανθρακικά ιόντα
κρατούν το pH του νεροΰ σε σταθερή τιμή (Schwedler
and Johnson Winter 1999/2000). Στην περίπτωση αλ
λαγής της τιμής τους (π.χ. στη μεταφορά από δεξαμε
νή σε δεξαμενή), αυτή πρέπει να γίνεται σταδιακά έτσι
ώστε ο οργανισμός να θέτει σε ομαλή λειτουργία τη
διαδικασία προσαρμογής (Moe 1992, Tucker 1993).
Σε περίπτωση μη ισορροπημένης αναλογίας των δια
φόρων αυτών ιόντων, άμεση συνέπεια είναι μια μη φυ
σιολογική ωσμορΰθμιση του οργανισμού (Schwedler
and Johnson Winter 1999/2000).
Τέλος, ως τελευταίος, αλλά πολΰ σημαντικός πα
ράγοντας, αναφέρεται η συγκέντρωση του διαλυμένου
οξυγόνου. Η τιμή του δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω
από το όριο των 4 ppm. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρ
χουν δυο είδη παρεμβάσεων που πρέπει να θέτονται
άμεσα σε λειτουργία. Πρώτον, η παθητική παρέμβαση,
όπου ελέγχεται και μειώνεται η ιχθυοπυκνότητα. Με
αυτόν τον τρόπο, αφενός μειώνεται ο αριθμός των ψα
ριών στη μονάδα χώρου (δηλαδή λιγότερη ανάγκη οξυ
γόνου για βιωσιμότητα) και αφετέρου μειώνεται και η
ποσότητα του χορηγουμένου σιτηρεσιου (δηλαδή λι
γότερη ανάγκη οξυγόνου για την πέψη). Δεύτερον, η
ενεργητική παρέμβαση, όπου με μηχανικούς ή άλλους

τρόπους προσθέτουμε οξυγόνο στο υδάτινο περιβάλ
λον (Schwedler and Johnson Winter 1999/2000). To
συμβούλιο της Ευρώπης προτείνει ότι η συγκέντρωση
του οξυγόνου στο νερό πρέπει να είναι >5mg/L για τον
μπακαλιάρο και την ιριδιζουσα πέστροφα, >6mg/L
για τον Ατλαντικό σολωμό και το χέλι, ενώ για το λα
βράκι και την τσίπουρα πρέπει να είναι >5mg/L στα
ενήλικα άτομα και >5,5mg/L στο εκκολαπτήριο
(Council of Europe 2002).
Πρόληψη και θεραπεία ασθενειών
Όπως αναφέρθηκε, όλοι οι οργανισμοί, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν κάποιον παθογόνο παράγοντα, που
μπορεί να είναι και λοιμώδης παράγοντας (βακτήρια,
ιοί), ενεργοποιούν τόσο ανατομικούς όσο και φυσιολο
γικούς μηχανισμούς, γεγονός που δηλώνει ότι ο παθογόνος-λοιμώδης παράγοντας θεωρείται και στρεσογόνος
(B0gwald et al 1994, Ring0 and Gatesoupe 1998). Γι' αυ
τόν το λόγο, τόσο η πρόληψη όσο και η θεραπεία των διά
φορων λοιμωδών καταστάσεων σχετίζονται άμεσα με
την ευζωία των ψαριών (Midtlyng 1997).
Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια τέτοιων επεμβά
σεων, το ψάρι υποβάλλεται σε στρες. Συγκεκριμένα, ο
περιορισμός του σε μικρότερο χώρο, η πιθανή ύπαρξη
πόνου κατά την ένεση του διαλύματος, η τυχόν φλεγ
μονή στο σημείο εμβολιασμού, το οδηγούν σε υπερ
διέγερση, χάνοντας έτσι τη φυσιολογική του κατάστα
ση. Στον Ατλαντικό σολωμό έχει παρατηρηθεί μια μεί
ωση της ανάπτυξης και κακή ποιότητα της σάρκας,
έπειτα από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση εμβολίων με
ελαιοΰχα έκδοχα (Midtlyng 1997).
Τρόπος θανάτωσης
Πολλοί από τους συγχρόνους τρόπους θανάτωσης
των ψαριών, για ανθρώπινη κυρίως κατανάλωση, προ
καλούν αγωνία και πόνο σε αυτά (Kestin 1994,
Chervova 1997, Sneddon 2006). Ως παράδειγμα ανα
φέρεται ο τρόπος θανάτωσης του σολωμοΰ, όπου ο θά
νατος του ψαριού επέρχεται μέσω αφαίμαξης λόγω
της κοπής των βραγχιων, χωρίς να προηγείται αναι
σθητοποιηση (Robb et al 2000). Αντιθέτως, στην ίδια
εργασία αναφέρονται ανώδυνοι τρόποι θανάτωσης
που δεν προκαλούν αγωνία και στρες, όπως για παρά
δειγμα το χτύπημα στο κεφάλι και ο πυροβολισμός. Σε
μια άλλη εργασία (Lymbery 2002), ως ανώδυνοι τρόποι
θανάτωσης αναφέρονται οι εξής: αναισθητοποιηση δια
χτυπήματος στο κεφάλι ή μέσω χορήγησης C 0 2 στο
νερό και η άμεση αφαίμαξη με κοπή των βραγχιων,
χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και τέλος, τοποθέτηση σε
πάγο. Η αναισθητοποιηση με διοχέτευση C 0 2 στο νε
ρό και η άμεση αφαίμαξη με κοπή των βραγχιων είναι
η πιο ευρέως εφαρμοσμένη μέθοδος θανάτωσης του
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σολωμοΰ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εργασία του
Lambooij et al (2002), που αναφέρεται στη χρήση πά
γου για τη θανάτωση του χελιοΰ (Anguilla anguilla L.),
σημειώνεται ότι η θερμοκρασία του νερού, όπου πρέ
πει να τοποθετούνται τα ψάρια προκειμένου να επι
τευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει να βρίσκεται
στους - 18°C. Όμως, επειδή το ψάρι κατά αυτήν τη
μέθοδο χάνει τις αισθήσεις του μετά από 27 sec, πράγ
μα που έρχεται σε αντίθεση με την ευζωία του, σωστό
είναι να προηγείται μια αναισθησία με τρόπους που να
μην απαγορεύουν την κατανάλωση του, όπως για πα
ράδειγμα, η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που έχει χρη
σιμοποιηθεί και στο αφρικανικό γατόψαρο από τον
ίδιο συγγραφέα (Lambooij et al 2005).
Η χρήση παγόνερου ως αναισθητικού στα ευρΰαλα
ψάρια έχει προταθεί από τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ποτέ δεν
έγινε αποδεκτή. Αντίθετα, η γνωμάτευση της ειδικής
επιτροπής αποφάσισε ότι το παγόνερο από μόνο του
δεν αποτελεί αναισθητικό και η μέθοδος αυτή πρέπει
να αποφεύγεται (Council of Europe 2002).
Ο ΟΠΕΓΕΠ αναφέρει ότι η θανάτωση των ψαριών
πρέπει να γίνεται σε νερό με πάγο υπό συνθήκες υγι
εινής. Αυτός ο πάγος πρέπει να προέρχεται από πόσι
μο νερό ή τουλάχιστον από καθαρό θαλασσινό νερό
και να βρίσκεται σε αναλογία προς το μέγεθος του
ψαριού 1/3. Κατά τη θανάτωση η εσωτερική θερμο
κρασία των ψαριών πρέπει να μειωθεί στους 0-4 °C.
Παράλληλα, πρέπει να προστίθεται ικανή ποσότητα
νεροΰ ώστε να δημιουργείται ένα μίγμα το οποίο θα
προστατεύει τα ψάρια από τη σύνθλιψη και θα συμ
βάλλει στη διατήρηση του φυσικού τους σχήματος
(AGROCERT 4-1).
Μεταφορά
Σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή της Ευρω
παϊκής Ένωσης, τα ψάρια, όπως και όλα τα υπόλοιπα
παραγωγικά ζώα, κατά τη μεταφορά τους υποβάλλο
νται σε κατάσταση στρες. Βέβαια, η ίδια η Ευρωπαϊκή
Ένωση δημιουργεί μια πρώτη εγκύκλιο για την ευζω
ία των παραγωγικών ζώων κατά τη μεταφορά (άλογα,
χοίροι, πρόβατα και βοοειδή) το 2002, εξαιρώντας τα
ψάρια τα οποία συμπεριλαμβάνει, συν των άλλων
προηγουμένων, σε μια δεύτερη ανανεωμένη εγκύκλιο
δύο χρόνια αργότερα (EFSA, 2004).

ται μια απολύμανση των μεταφορικών μέσων πριν τη
μεταφορά, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια τυχόν επαφή
δυνητικά παθογόνων οργανισμών με τα ψάρια. Δεύτε
ρον, πρέπει να τηρείται μια νηστεία τουλάχιστον 24
ωρών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του νερού
με κόπρανα, κατάσταση στρεσογόνα για τα ψάρια λό
γω της δημιουργίας υψηλών επιπέδων νιτρικών και
υδρόθειου. Η διάρκεια της νηστείας πρέπει βέβαια να
βρίσκεται σε αναλογία με το είδος του ψαριού και τη
θερμοκρασία του νερού, διότι υπερδραστήρια και νευ
ρικά είδη ψαριών, όπως και η υψηλή θερμοκρασία,
προκαλούν αύξηση του μεταβολισμού του οργανισμού
με αποτέλεσμα τη δημιουργία κατάστασης στρες από
εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων. Για την απο
φυγή δημιουργίας στρες οφειλόμενη στον ίδιο λόγο, η
διάρκεια της νηστείας πρέπει να είναι όσο πιο σύντο
μη και στην περίπτωση μεταφοράς γόνου λόγω του επί
σης υψηλού μεταβολισμού των ατόμων τέτοιας ηλικίας.
Ακόμη, η μεταφορά των ψαριών από το χώρο συγκέ
ντρωσης στις πλαστικές δεξαμενές μεταφοράς (που εί
ναι και ο πιο διαδεδομένος τρόπος μεταφοράς τουλά
χιστον για μεγάλες αποστάσεις) πρέπει να γίνεται κα
τά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγεται σε κάθε πε
ρίπτωση η επαφή του ψαριού με τον αέρα, όπως και ο
μεταξύ τους τραυματισμός (χρήση αντλίας ψαριών με
ρεύμα νερού). Ευκολία σε αυτό μπορεί να δώσει και η
χρήση κάποιου αναισθητικού, αν και απαγορεύεται
αυστηρά η χρήση τους σε ψάρια προς ανθρώπινη κα
τανάλωση (EFSA, 2004).
Όσον αφορά στις πλαστικές δεξαμενές μεταφο
ράς, αυτές πρέπει να περιέχουν νερό ποιοτικά όμοιο με
αυτό απ' όπου συλλαμβάνονται τα ψάρια. Παράμε
τροι, όπως οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, θερμο
κρασία, αμμωνία και νιτρικά, πρέπει να ελέγχονται
τακτικά έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια παρέμ
βαση σε τυχόν αλλαγές τους. Σημαντικό, επίσης, είναι
να μην υπερβαίνεται η κατάλληλη ιχθυοπυκνότητα,
ενώ η διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να είναι όσο πιο
σύντομη γίνεται (EFSA, 2004). •

Ότι τα ψάρια υποβάλλονται σε στρες κατά τη με
ταφορά διαπιστώνεται από τις υψηλές τιμές κορτιζόλης, γλυκόζης και γαλακτικού οξέος στο αίμα. Ωστόσο,
σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο, υπάρχουν
κάποιοι κανόνες, που όταν εφαρμόζονται κατά τη με
ταφορά των ψαριών, μειώνουν δραστικά την κατά
σταση στρες. Πριν απ' όλα, πρέπει να πραγματοποιεί
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