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Ανασκόπηση
Review article

Χαρακτηριστικά εκτροφής και πα
θολογικά προβλήματα νέων ειδών
εκτρεφόμενων ψαριών γλυκού
νερού οτην Ελλάδα

Aquaculture systems and
pathological problems of new
species reared in fresh water in
Greece

Β. Ράγιας 1 , Φ. Αθανασοπούλου*2

Ragias B.\ Athanassopoulou F.*2

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Οι μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την ανάπτυξη
και παθολογία των ειδών: Mugil cephalus (κέφαλος) και Acipenser
gueldestaedi (οξυρρυγχος), υπό συνθήκες εντατικής εκτροφής, εί
ναι πολύ περιορισμένες σε αριθμό και δεδομένα και όσον αφορά στις
διατροφικές ανάγκες των συγκεκριμένων ειδών, πολύ ελλιπείς.
Έτσι, για την εκτροφή των δυο ειδών σήμερα χρησιμοποιούνται
τροφές παρασκευασμένες να καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις
της πέστροφας ή των ευρυαλων ειδών, όπως της τσιπούρας και του
λαβρακιου. Ο κέφαλος Mugil cephalus προσαρμόζεται εύκολα σε
εντατική εκτροφή με κύριο παρατηρούμενο παθολογικό πρόβλημα
τις υποτροπιάζουσες προσβολές από Chilodonella sp.. Τακεφαλοειδή που εκτρέφονται σε λιμνοθάλασσες προσβάλλονται από ένα
πλήθος παρασίτων, τα οποία συνήθως δεν προκαλούν απώλειες και
παθολογικά προβλήματα. Ο οξυρρυγχος Acipenser gueldestaedi εί
ναι ένα πολύ επιθυμητό είδος για εκτροφή, λόγω του γρήγορου ρυθ
μού ανάπτυξης, της καλής αξιοποίησης της τροφής και του υψη
λού δείκτη μετατρεψιμότητας και ικανότητας του να προσαρμόζε
ται σε διαφορετικά συστήματα εκτροφής. Επιπλέον, είναι ανθεκτι
κός ο' ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και στο stress, ενώ η θνη
σιμότητα των ψαριών άνω των 5 g είναι μικρότερη από 5%. Οι ανα
φορές για ασθένειες εκτρεφόμενου οξυρρυγχου προέρχονται κυ
ρίως από τη Βόρεια Αμερική και αφορούν κυρίως σε ιογενείς μο
λύνσεις. Στην Ελλάδα, το είδος Acipenser gueldestaedi φαίνεται να
είναι πολύ επιρρεπές στην προσβολή από Noda virus, καθώς και
οτην εμφάνιση σκελετικών ανωμαλιών σε άτομα άνω των 500 g. Οι
σκελετικές ανωμαλίες εμφανίζονται σε αυξανόμενο ποσοστό σε άτο
μα που εκτρέφονται σε ανοικτά συστήματα. Η ιστοπαθολογική διε
ρεύνηση των σκελετικών ανωμαλιών σε εκτροφές του Καναδά και
της Ελλάδας δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα όσον
αφορά στην αιτιολογία, ενώ δεν μπόρεσε να αποδειχθεί ότι σχετίζε
ται με την τροφή. Οι ανωμαλίες αυτές έχουν παρατηρηθεί διεθνώς
σε εκτρεφόμενο οξυρρυγχο, αλλά δεν έχουν μελετηθεί πλήρως ακό
μα. Σε προχωρημένο στάδιο τα ψάρια εμφανίζουν ανικανότητα κο
λύμβησης, δεν τρέφονται και σύντομα υποκύπτουν σε δευτερογενείς
μολύνσεις με Aeromonas hydrophila.

ABSTRACT. Published data on growth and pathology of the
fish species: Mugil cephalus (mullet) and Acipenser gueldestaedi
(sturgeon), under intensive culture, is limited. In particular, data on
dietary requirements is non-existing. For the artificial feeding of
these fish, other feeds originally prepared for other cultured fish
species are used (trout and/or sea bass, sea bream pelleted feeds).
Mugil cephalus is very tolerant to intensive rearing and the main
problem observed was recurrent infections by Chilodonella sp.
Mugilids reared in lagoons are infected with a variety of parasites,
but these do not cause problems and mortality. Acipenser
gueldestaedi is a very desirable fish for rearing, because of the fast
growth rate, the good digestibility of food, even with no specific
diets and the ability to be cultured under different systems.
Furthermore, it has a wide temperature tolerance, it is very tolerant
to stress and the mortality at fish> 5cm is less than 5%. Disease
experiences from rearing sturgeon are reported mainly from N.
America and concern viral infections. In Greece, Acipenser
gueldestaedi seems to be very susceptible to both Noda virus and
spinal deformities after the weight of 500g. Fish in open flow
systems started to show skeletal abnormalities with increasing
prevalence. Histopathology investigations, both in Greece and
Canada, were inconclusive as to the aetiology of these skeletal
deformities. These could not be proved to be associated with the
feed of the fish. These deformities have been observed before in
cultured sturgeon, but they are not yet fully investigated. At a later
stage, fish cannot swim properly, do not feed and soon succumb to
secondary infections by Aeromonas hydrophila.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έ ν α από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετω
πίζει σήμερα η Ελληνική εντατική θαλάσσια καλλιέργεια
και γενικά η εντατική υδατοκαλλιέργεια σε παγκόσμιο
επίπεδο, είναι η παθολογία των εκτρεφόμενων υδρόβιων
οργανισμών. Η εκτροφή των νέων ειδών αποτελεί μια διέ
ξοδο στο πρόβλημα της υπερπαραγωγής των πιο συνή
θων ειδών (τσίπουρα, λαβράκι, χέλι, πέστροφα). Η Ελλη
νική εντατική παραγωγή θα μπορούσε να αυξηθεί σημα
ντικά, αν αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα των παθολογιών
και της αποδοτικότερης διατροφής των ειδών αυτών.
Τα διάφορα παθολογικά περιστατικά που εμφανίζο
νται στις εκτροφές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην πα
ραγωγή, όχι μόνον εξαιτίας των μεγάλων απωλειών που
επιφέρουν και των εξόδων που απαιτούνται για τη θερα
πεία τους, αλλά και εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιό
τητας του τελικού προϊόντος. Ειδικά, στα νέα είδη και σε
είδη που εκτρέφονται υπό ρυθμιζόμενες βιολογικές συν
θήκες (π.χ. λαβράκι σε μειωμένη ή μηδενική αλατότητα
και σε μικρότερο βαθμό ο κέφαλος), η παθολογία δια
δραματίζει πρωταρχικό ρόλο με οικονομικές επιπτώσεις.
Οι μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την ανάπτυξη
και παθολογία των ειδών: Mugil cephalus (κέφαλος) και
Acipensergueldestaedi (οξΰρρυγχος), υπό συνθήκες εντα
τικής εκτροφής, είναι περιορισμένες σε αριθμό και τα
δεδομένα που αφορούν στις διατροφικές ανάγκες των
συγκεκριμένων ειδών, ελλιπή (Argyropoulou et al. (1992,
El-Ghobashy et al. 1996, Williot et al. 1993). Έτσι, για την
εκτροφή των δυο ειδών σήμερα χρησιμοποιούνται εμπει
ρικά τροφές σχεδιασμένες να καλύπτουν τις διατροφικές
απαιτήσεις της πέστροφας ή ευρΰαλων ειδών, όπως της
τσιπούρας και του λαβρακιοΰ. Η εκτίμηση της ιδανικής τι
μής του λόγου πρωτεΐνης και ενέργειας σε σχέση με την
ένταση διατροφής είναι μια πολΰ βασική παράμετρος για
τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των σιτηρεσιων και έχει
μελετηθεί ευρέως για μεγάλο αριθμό εκτρεφόμενων ει
δών (Aksnen 1995).
2. Τα Κυριότερα εκτρεφομενα είδη
2.1. Κέφαλος
Ο κέφαλος (οικ. Mugilidae) είναι είδος που βρίσκεται
σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές τόσο σε θαλάσσια
όσο και σε υφάλμυρα και εσωτερικά ΰδατα. Η καλλιέρ
γεια των κεφαλοειδών γενικότερα στηρίζεται στην πα
γκόσμια πρακτική της πολυκαλλιέργειας μαζί με κυπρίνο
(Cyprìnus carpio) και τιλάπια (Oreochromis mozanbica)
σε χωμάτινες λεκάνες γλυκών και υφάλμυρων νερών στο
Ισραήλ (Lahav 1974, Paperna 1964, 1975, Sarig 1971).
Στην Ελλάδα, αποτελεί περίπου το 45% του ετήσιου αλιεΰσιμου προϊόντος των λιμνοθαλασσών και είναι οικονο
μικά πολΰ επιθυμητό είδος (Katsonias et al. 1984,
Dimitriou et al., 1994). Είναι ανθεκτικός σε διακυμάν
σεις της αλατότητας (Thompson 1966) με άριστη ανά
πτυξη σε αλατότητα 17-21 ppt και θερμοκρασία 25 °C
(Peterson et al. 1999, Dorsch 1997). Από την οικογένεια

αυτή, τα είδη που έχουν πιο ανεπτυγμένη ικανότητα θερ
μορύθμισης είναι τα Mugil cephalus και Chelon labrosus
(Hotos & Vlahos 1998). Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι
η αλατότητα μεταξύ 5-25 ppt δεν επηρεάζει το ρυθμό
ανάπτυξης του (Cardona & Castello 1997). Τα τελευταία
χρόνια, έχουν γίνει προσπάθειες εντατικής εκτροφής του
Mugil sp. σε κλωβούς και δεξαμενές που έδειξαν ότι ο
ρυθμός ανάπτυξης ποικίλλει, όταν η εκτροφή γίνεται σε
δεξαμενές, όπου η διατροφή συμπληρώνεται φυσικά (ElGhobashy et al. 1996), ενώ σε εντατικότερα συστήματα η
διαχείριση του δεν είναι καλά μελετημένη, αν και έχει
βρεθεί ότι προσαρμόζεται πολΰ καλά στη λήψη τεχνητής
τροφής (Wright & Eastcott 1982). Η καλύτερη ανάπτυξη
του, πάντως, έχει επιτευχθεί όταν το ποσοστό διατροφής
(feeding rate) κυμαίνεται στο 4% και η ιχθυοπυκνότητα
μέχρι 40 ψάρια/m3 (Nour et al. 1993).
Οι διατροφικές ανάγκες του εντατικά εκτρεφόμενου
κεφάλου (αποκλειστικά με τεχνητή διατροφή) δεν έχουν
μελετηθεί καλά και βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό επί
πεδο. Έχει αποδειχθεί ότι το ποσοστό των πρωτεϊνών για
την καλύτερη ανάπτυξη του κεφάλου πρέπει να είναι
30% σε θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ για συστήματα γλυ
κών νερών 35% (El Saved 1991). Οι Argyropoulou et al.
(1992) αναφέρουν ότι ο κέφαλος χρειάζεται μόνο μικρά
επίπεδα ω-3 λιπαρών οξέων για τη διατήρηση φυσιολο
γικού μεταβολισμού και έτσι καταλήγουν ότι μοιάζει με
άλλα είδη γλυκού νεροΰ, όπου φυτικής προέλευσης λι
παρά έχουν πολΰ καλά αποτελέσματα για το ψάρι αυτό.
Αλλοι ερευνητές, πάντως, αναφέρουν ότι η τροφή θα
πρέπει να περιέχει 36% πρωτεΐνη, 48% υδατάνθρακες
και 8% λιπαρά ψαριών (fish oil) (Torres-Pereira 1991).
Γενικότερα, η μελέτη της παθολογίας του κεφάλου σε
ημι-εντατικά ή εντατικά συστήματα εκτροφής είναι πενι
χρή, ενώ δεν υπάρχει βιβλιογραφία σχετικά με αυτή σε
συστήματα γλυκών νερών. Πληροφορίες που αφορούν σε
ασθένειες των κεφάλων είναι ελάχιστες από άλλες χώρες,
όπου καλλιεργούνται αυτά τα είδη (Paperna & Overstreet
1981). Η εμπειρία δυο χρονών παρακολούθησης του εί
δους σε μονάδα εντατικής εκτροφής του σε γλυκό νερό
στην Ελλάδα, έχει δείξει ότι τα προβλήματα αφορούν κυ
ρίως σε λοιμώξεις από το βακτήριο Aeromonas hydrophila
και το παράσιτο Chilodonella sp., αλλά αυτές σχετίζονται
και με τη διαχείριση των εντατικών συστημάτων ή ειδικών
περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως η αύξηση ορισμένων
αέριων (H 2 S & C0 2 ) στο νερό εκτροφής, οι χρόνιες επι
πτώσεις της οποίας δεν είναι ακόμη καλά τεκμηριωμένες
(Athanassopoulou et al 2004, in press). Υπάρχουν δε εν
δείξεις ότι μερικές ιστολογικές αλλοιώσεις που βρέθηκαν
στο είδος αυτό σχετίζονται και με διατροφικά αίτια
(Athanassopoulou unpublished data).
2.2. Οξΰρρυγχος
Ο οξΰρρυγχος (οικ. Acipenserìdae- Acipenser sp.) πα
ρουσιάζει υψηλή προσαρμογή σε συστήματα ελεγχόμενης
εκτροφής και σε πολλές χώρες αποτελεί κυρίαρχο είδος
στις ιχθυοκαλλιέργειες. Οι κυριότεροι λόγοι που κάνουν
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Πίνακας 1. Παρασιτικά είδη και οι ξενιστές στους οποίους εντοπίστηκαν
Table 1. Parasite species and fish hosts
Παρασιτικό είδος
Benedenia monticellii
Ergenstrema mugilis
Ligophorus angustus
Ligophorus chabaudi
Ligophorus confusus
Ligophorus heteronchus
Ligophorus imitans
Ligophorus macrocolpos
Ligophorus mugilinus
Ligophorus parvicirus
Ligophorus szidati
Ligophorus vanbenedenii
Microcotyle mugilis
Dicrogaster contractus
Haploporus benedeni
Haplosplanchnus pachysomus
Lecithaster confusus
Lecithobotrys putrescens
Saccocoelium obesum
Saccocoelium tensum
Acanthogyrus (Acanthosentis) lizae
Neoechinorhynchus agilis
Caligus (Pseudocaligus) apodus
Ergasilus lizae
Nerocila orbignyi

Chelon labrosus

Liza aurata

Liza ramada

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Liza saliens

Mugil cephalus

+
+

Από: Ράγιας (2003)
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Εικόνα 1. α) Οξνρρνγχος με σκελετικές ανωμαλίες
β) Οξνρρνγχος με δερματικές αλλοιώσεις από το βακτήριο
Aeromonas hydrophila
γ) Κενοτοπιώδεις αλλοιώσεις σε εγκέφαλο οξνρρνγχον προσβεβλημένον με ιό Noda, Η&Ε, Χ250.
Figure 1. α) Sturgeon with skeletal deformities
b) Sturgeon with skin erythema due to Aeromonas hydrophila
c) Vacuolation of nervous tissue (brain) of sturgeon infected with
Noda virus, Η&Ε, X250.
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Πίνακας 2. Εντόπιση των παρασίτων στους ξενιστές
Table 2. Location of parasites in the fish hosts
Όργανο/ κοιλότητα

Δέρμα

Benedenia monticellii
Ergenstrema mugilis
Ligophorus angustus
Ligophorus chabaudi
Ligophorus confusus
Ligophorus heteronchus
Ligophorus imitans
Ligophorus macrocolpos
Ligophorus mugilinus
Ligophorus parvicirrus
Ligophorus szidati
Ligophorus vanbenedenii
Microcotyle mugilis
Dicrogaster contractus
Haploporus benedeni
Haplosplanchnus pachysomus
Lecithaster confusus
Lecithobotrys putrescens
Saccocoelium obesum
Saccocoelium tensum
Acanthogyrus (Acanthosentis) lizae
Neoechinorhynchus agilis
Caligus (Pseudocaligus) apodus
Ergasilus lizae
Nerocila orbignyi

Πτερύγια

Βράγχια

Έντερο

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Από: Ράγιας (2003)

Εικόνα 2. α) Κέφαλος με δερματικές αλλοιώσεις (έλκη, ερύθημα και δευτερογενής μόλυνση από μύκητες) που προήλθαν από μόλυνση
με Chillodonella sp. β) Chillodonella sp. (Αντίθεση φάσεων) Χ400. Νωπό παρασκεύασμα.
Figure 2. a) Mullet with skin lesions (ulcers, erythema, secondary fungal infection) due to Chillodonella sp.
b) Chillodonella sp. (Phase contrast) X400. Fresh preparation.

τα είδη αυτά επιθυμητά για παραγωγή είναι ο γρήγορος
ρυθμός ανάπτυξης, η καλή μετατρεψιμότητα της τροφής
ακόμη και με μη ειδικές τροφές, η ικανότητα τους να κα
ταναλώνουν λίγο οξυγόνο και η δυνατότητα να εκτρέφο
νται σε διάφορα συστήματα (Williot et al. 1993). Τα κυ
ριότερα εκτρεφόμενα είδη στην Ευρώπη είναι τα: Α.

transontanus, Α. baeri, Α. riaccadi, Α. rutherus, Huso huso,
Α. gueldestaedi. Στην Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία εκτρέφο
νται σε στενόμακρες τσιμεντένιες δεξαμενές πέστροφας
και σε πολλές περιπτώσεις έχουν αντικαταστήσει 100%
την παραδοσιακή εκτροφή της ιριδιζουσας πέστροφας.
Βορειότερα εκτρέφονται σε κλειστά κυκλώματα, ενώ σε
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Πίνακας 3. Παθολογικά προβλήματα εντατικά εκτρεφόμενων ειδών σε γλυκό νερό
Table 3. Pathological conditions of Freshwater fish reared under intensive conditions
Νόσος

Είδος

Ποσοστό

Εντόπιση/

Μέγεθος

Είδος

μόλυνση ς (%)

όργανο

30%

Εσ. όργανα, δέρμα

>100g

Εσ. όργανα, δέρμα
Δέρμα
Βράγχια
Δέρμα

>30g
5-lOOg
5-lOOg
>50g
Όλα

Ανοιχτό &
Χωμ. Δεξαμενές
Κλειστό
Κλειστό
Κλειστό
Κλειστό & Ανοιχτό
Όλα

Ανοιχτό
Κλειστό, Ανοιχτό

Ένταση

εκτροφής

Βακτήρια/Μύκητες
Aeromonas hydrophila Οξΰρρυγχος
&Aeromonas caviae
Λαβράκι
Κέφαλος
Myxobacteria sp.
Κέφαλος
Λαβράκι
Saprolegnia sp.
Οξΰρρυγχος
Κέφαλος
Γατόψαρο
Λαβράκι

45%
5%
3%
10%
5%
5%
5%
5%

++
+++
+
+
++
+
+
+
+++

Ιοί
Noda virus

Οξΰρρυγχος
Λαβράκι

20%
30%

Εγκέφαλος
Εγκέφαλος & μάτια

>500g
>50g

Οξΰρρυγχος
Κέφαλος
Λαβράκι
Γατόψαρο
Λαβράκι
Tilapia

10%
10%
10%
80%
15%
10%

Βράγχια, Δέρμα
Βράγχια, Δέρμα
Βράγχια, Δέρμα
Βράγχια, Δέρμα
Βράγχια, Δέρμα

Όλα
Όλα
Όλα
Όλα
Όλα

Chilodonella sp.

Κέφαλος

80%

Βράγχια, Δέρμα

Monogenea

Λαβράκι

80%

40%
30%
20%

++
+++++++

Παράσιτα
Trìchodina sp.

Ichthyophthirìus sp.

Όλα

Κλειστό

+++++
++

Όλα

Ανοιχτό
Κλειστό

+++++
++

Βράγχια

>30g

Ανοιχτό

+++++

Σκελετός
Δέρμα, βράγχια
Μάτια, βράγχια

>500g
Όλα
Όλα

Ανοιχτό
Ανοιχτό & Κλειστό
Ανοιχτό

+++++
+++
++

Λοιπά νοσήματα/παθολογικές καταστάσεις
Skeletal deformities
Gas bubble disease

Οξΰρρυγχος
Λαβράκι
Tilapia

From: (Athanassopoulou et al., 2004, in press)

χώρες της πρώην Σοβιετικής Έ ν ω σ η ς αποτελούν σημα
ντικά είδη πολυκαλλιεργειών σε χωμάτινες δεξαμενές,
αλλά και αποκλειστικά είδη για κλειστά κυκλώματα και
ιχθυοκλωβοΰς σε λίμνες ή ποταμούς (Paschos et al. 1998).
Ο ρυθμός ανάπτυξης διαφέρει μεταξύ των ειδών, όπως
και η ποιότητα της σάρκας και η δυνατότητα χρησιμο
ποίησης των αυγών τους για χαβιάρι. Για όλα τα είδη, φαί
νεται ότι το διαλυμένο οξυγόνο, η θερμοκρασία, η ποιό
τητα της τροφής και η ιχθυοπυκνότητα ρυθμίζουν καθο
ριστικά το ρυθμό ανάπτυξης. Χαρακτηρίζονται από υψη
λή αντοχή σε οριακές συνθήκες θερμοκρασίας, αντέχουν
στο stress των διαλογών και μεταφοράς και η συνήθης πα
ρατηρούμενη θνησιμότητα μετά τα 5cm κυμαίνεται σε
ποσοστά μικρότερα του 5%.
Στην Ελλάδα, το 1994, η Δημοτική Επιχείρηση Λί
μνης Ιωαννίνων (ΔΕΛΙ) επιχείρησε την πρώτη πειραμα
τική αναπαραγωγή και εκτροφή του A rutherus με επιτυ
χία και σήμερα πολλές μονάδες της Β. Ελλάδας και Πε

λοποννήσου εκτρέφουν το ψάρι αυτό (Paschos et al. 1998).
Τα είδη Huso huso και A gueldestaedi έχουν το υψηλότε
ρο ρυθμό ανάπτυξης και ακολουθεί το Α. rutherus. Χα
ρακτηριστική, επίσης, είναι και η υψηλή προσαρμοστι
κότητα σε διάφορα συστήματα εκτροφής και αλατότητας
(Paschos et al. 1998). Σε εκτατικες μορφές καλλιέργειας,
η αύξηση βάρους κυμαίνεται πολΰ και μπορεί να φθάσει
τα 8-10 Kg μετά α π ό 6 χ ρ ό ν ι α (Steffens et al. 1990,
Rochard et al. 1990). Στις ελληνικές εκτροφές η εξέλιξη
του βάρους κυμαίνεται από 70-110 g στο είδος A rutherus
σε 180 ήμερες εκτροφής (Paschos et al. 1998), ενώ στην
Πορτογαλία έχει αναφερθεί αύξηση βάρους μέχρι 900 g
σε 9 μήνες (Lopes-Rosario 1991).
Πολλά νοσήματα (κυρίως οφειλόμενα σε ιοΰς) έχουν
καλά μελετηθεί σε είδη της οικογένειας Acipenseridaeκυριως από τη Β. Αμερική (Adkinson et al. 1998, Anders
1993, Jiang et al. 1990, Hedrick et al. 1992, Ghittino &
Ghittino 1985, LaPatra et al. 1995a, LaPatra et al.l995b,
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Εικόνα 3. Λαβράκι εκτρεφόμενο σε γλυκό νερό προσβεβλημέ
νο με τον ιό Ν oda.
α) Εξωτερικές αλλοιώσεις στην κεφαλή και τους οφθαλμούς
β) Κενοτοπιώδης εκφύλιση αμφιβληστροειδούς Η&Ε, Χ300.
γ) Δευτερογενής μόλυνση με μύκητες Saprolegnia sp.
Figure 3. Seabass reared in freshwater infected with Noda virus:
a) External lesions on the head and eyes
b) Retinal vacuolation, Η&Ε, X300
c) Secondary infection of Saprolegnia sp.

LaPatra et al. 1996). Όμως, υπάρχουν κλινικά συμπτώ
ματα υπό καταστάσεις εντατικής εκτροφής, όπως π.χ. το
σύνδρομο των σκελετικών ανωμαλιών [κάμψη σπονδυλι
κής στήλης], που δεν έχουν πλήρως αποδοθεί σε συγκε
κριμένους αιτιολογικούς παράγοντες. Πάντως, πιστεύεται
ότι έχουν σχέση με τη διατροφή (LaPatra & Athanassopoulou unpubl. data) ή με γενετικά αίτια, ενώ δεν υπάρ
χει βιβλιογραφία σχετικά με την παθολογία του είδους Α
gueldestaedi. Η εμπειρία εκτροφής του είδους στην Ελλά
δα έδειξε ότι μια ορισμένη αρχική παρτίδα παρουσίασε
σοβαρές σκελετικές ανωμαλίες μετά το βάρος των 500 g
και οι λεπτομερείς εξετάσεις που έγιναν δεν έδειξαν την
παρουσία λοιμογόνου παράγοντα ή συγκεκριμένης δια
τροφικής αίτιας, καθιστώντας τη διάγνωση πολΰ δύσκολη
(Xilouri, Athanassopoulou & Li, 2004).
Μελέτες σχετικά με τις διατροφικές ανάγκες του
οξΰρρυγχου έχουν γίνει κυρίως στο είδος A rutherus ή στα
υβρίδια του (Arndt & Mieske 1994, Andras 1995, Ronyai
1996), όπου τα καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με την
ανάπτυξη επετεύχθησαν με ποσοστά πρωτεΐνης και λί
πους 45-52% και 10-20%, αντίστοιχα (Taylor et al. 1998).
Το ελάχιστο ποσοστό πρωτεΐνης για ιδανική ανάπτυ
ξη του είδους αυτοΰ θεωρείται το 36-40%, ενώ στο είδος
Λ. transontanus αποδείχθηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιεί
καλά αυξημένα ποσοστά λίπους χωρίς επιπτώσεις στην
υγεία και τη σύσταση της σάρκας του ψαριού (Hung et al.

1997). Όμως, άλλοι ερευνητές αναφέρουν ( Lin et al.
1997) ότι η πηγή των λιπών δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία,
όσο η στρατηγική χορήγησης του σιτηρεσίου. Δεν υπάρ
χει βιβλιογραφία σχετικά με τις ειδικές διατροφικές ανά
γκες του είδους Λ. gueldestaedi. Έτσι, ο καθορισμός των
διατροφικών αναγκών του ψαριού αυτοΰ, καθώς και των
παθολογικών παραγόντων που εμφανίζονται σε εντατικές
εκτροφές καθίσταται πρωταρχικής σημασίας.
3. Παθολογικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε
εκτροφές της Ελλάδας
3.1 Κέφαλος σε λιμνοθάλασσες
Τα ευρήματα που έχουν αναφερθεί αφορούν κυρίως
σε παράσιτα στα είδη: Chelon labrosus, Liza aurata, Liza
saliens, Liza ramada, Mugil cephalus (όλα κεφαλοειδή),
που μελετήθηκαν στη λιμνοθάλασσα του Ερατεινού Κα
βάλας (Ράγιας 2003). Τα παράσιτα αυτά δεν προκαλούν
συνήθως προβλήματα και θνησιμότητες στα ψάρια.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ένας συνοπτικός κατά
λογος των συλλεχθέντων παρασίτων και των ξενιστών
στους οποίους εντοπίστηκαν. Η μορφολογική μελέτη των
παρασίτων που συλλέχθηκαν σε χρονικό διάστημα οδή
γησε στην ταυτοποίηση 13 ειδών μονογενών, 7 διγενών, 2
ειδών ακανθοκεφάλων, 2 ειδών κωπήποδων και ενός εί
δους ισόποδου (Ράγιας, 2003). Σχεδόν όλα τα παράσιτα
που βρέθηκαν αντιπροσωπεύουν νέες αναφορές για την
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ευρύτερη περιοχή, ενώ αρκετά αναφέρονται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα.
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η εντόπιση του κάθε
παρασιτικού είδους στους ιστούς του ξενιστή.
3.1.1. Κέφαλος σε εντατική καλλιέργεια γλυκού νερού
Τα παθολογικά προβλήματα του εκτρεφόμενου κεφάλου, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, είναι λίγα (κυρίως
Chilodonella sp) και το είδος αναπτύσσεται πολΰ καλά,
ακόμη και σε 0%ο αλατότητα (Athanassopoulou et al.
2004).
3.2 Οξύρρυγχος
Τα παθολογικά προβλήματα του εκτρεφόμενου οξΰρρυγχου φαίνονται στον Πίνακα 3. Το είδος μέχρι τα 25 g
είναι ευπαθές σε εξωπαράσιτα, ενώ σε μεγαλύτερα στά
δια σε ιώσεις και ανωμαλίες σπονδυλικής στήλης, αγνώ
στου μέχρι στιγμής αιτιολογίας (Athanassopoulou et al.,
2004, in press). Για πρώτη φορά διεθνώς βρέθηκε περι
στατικό μόλυνσης από ιογενή εγκεφαλοπάθεια στο εί
δος αυτό και σε ψάρια εκτρεφόμενα σε γλυκό νερό σε
ανοιχτό σύστημα εκτροφής και σε σύστημα ανακύκλωσης
νεροΰ. Τα ψάρια εμφάνιζαν τα νευρικά συμπτώματα της
νόσου και η νόσος επιβεβαιώθηκε με ιστοπαθολογικες
εξετάσεις και με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης

της πολυμεράσης (RT-PCR) και σε κυτταροκαλλιεργειες
(Xilouri, Athanassopoulou, Li, Kotzamanis & Fragiadaki,
2004). Βακτηριολογικες και παρασιτολογικες εξετάσεις
απέβησαν αρνητικές. Ο οξΰρρυγχος είχε εισαχθεί στη
μονάδα από μονάδα προπάχυνσης γλυκού νεροΰ σε βά
ρος 7-10 g και από τότε εκτρεφόταν σε ανοιχτό σύστημα
εκτροφής με νερό γεώτρησης. Τα συμπτώματα σε αυτό το
είδος εμφανίστηκαν σε βάρος 500 g και αφορούσαν μόνο
στο λήθαργο και στην ανικανότητα κολύμβησης χωρίς
άλλες αλλοιώσεις. Η πιθανή πηγή μόλυνσης των ψαριών
με τον ιό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, αλλά είναι
πιθανόν τα λαβράκια -που επίσης εκτρέφονταν στην ίδια
μονάδα και βρέθηκαν μολυσμένα- να ήταν μολυσμένα
πριν την εισαγωγή τους στη μονάδα, ενώ εκτρέφονταν σε
θαλασσινό νερό, και έκτοτε συνέχισαν να είναι ασυμπτωματικοι φορείς (Athanassopoulou et al 2003). Ο ιός
τότε πιθανόν να μεταδόθηκε οριζοντίως στον οξΰρρυγχο.
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