ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ
ΚΛΟΥΒΙΑ

ΓΙΑΤΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εκατοντάδες εκατομμύρια παραγωγικά ζώα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
υποχρεώνονται να περάσουν όλη τους τη ζωή ή σημαντικό μέρος αυτής φυλακισμένα
σε μικροσκοπικά, γυμνά κλουβιά. Οι βάναυσες αυτές συνθήκες περιορίζουν και
αναστέλλουν πολλά από τα φυσικά ένστικτα των ζώων και είναι ντροπή για την
κοινωνία μας.
Σε κλουβιά δεν υποχρεώνονται να ζήσουν μόνο οι όρνιθες αυγοπαραγωγής.
Εκατομμύρια κουνέλια, γουρούνια, ορτύκια, πάπιες και χήνες περνούν απερίγραπτα
μαρτύρια μέσα σε βάναυσα κλουβιά σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε όλη την ΕΕ,
παρ’ ότι πρόκειται για ενσυναίσθητα όντα, ικανά να νιώθουν τόσο τον πόνο, όσο και τη
χαρά. Οι παρωχημένες συνθήκες ακραίου συνωστισμού προκαλούν σοβαρά
προβλήματα στην υγεία και ευημερία τους, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτά τα
ενσυναίσθητα πλάσματα από το να έχουν μια πιο φυσιολογική ζωή.
Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ υποστηρίζει τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των παραγωγικών ζώων. Ένα τεράστιο ποσοστό (94%) των Ευρωπαίων
θεωρούν σημαντική την προστασία της ευημερίας των παραγωγικών ζώων, ενώ το 82%
θεωρεί ότι τα ζώα εκτροφής θα έπρεπε να χαίρουν καλύτερης προστασίας.
Η παρούσα έκθεση αναλύει τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ οφείλει να βάλει τέλος
στην εκτροφή των παραγωγικών ζώων σε κλουβιά, καθώς και πώς μπορεί να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος.

Ήρθε η ώρα να πάρουμε θέση και να βάλουμε τέλος στα κλουβιά!

“

Κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της
γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήματος, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν
πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων…
Ενοποιημένες εκδόσεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115, 09.05.2008

”

© Compassion in World Farming

Χοιρομητέρες σε κτηνοτροφική μονάδα περιορισμένες σε κλουβιά
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
• Στην ΕΕ πάνω από 300 εκατομμύρια ζώα περνούν το σύνολο ή σημαντικό μέρος
της ζωής τους φυλακισμένα σε κλουβιά – από χοιρομητέρες (γουρούνες που έχουν
γεννήσει) σε κλουβιά τοκετού μέχρι όρνιθες αυγοπαραγωγής σε αποκαλούμενα
«εμπλουτισμένα» κλουβιά.
• Εξέχοντες επιστήμονες που ειδικεύονται στην ευημερία των ζώων συμφωνούν ότι ο
περιορισμός των ζώων σε κλουβιά επιβαρύνει σοβαρότατα την ευημερία τους.
• Επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι ο εγκλεισμός των ζώων σε κλουβιά είναι
βαναυσότητα· πρόκειται για πλάσματα με αισθητηριακή αντίληψη και ικανότητα να
αισθάνονται και πόνο και χαρά. Τα συγκεκριμένα κτηνοτροφικά συστήματα προκαλούν
απερίγραπτο πόνο, καθώς τα ζώα σε κλουβιά δεν έχουν τον παραμικρό έλεγχο στη
ζωή τους, βιώνουν ακραία αγωνία και υφίστανται σοβαρότατους περιορισμούς όσον
αφορά τις κινήσεις τους, ενώ παρεμποδίζεται η εκδήλωση σχεδόν όλων των φυσικών
συμπεριφορών τους.
• Οι πολίτες πιστεύουν ότι πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την προστασία
των παραγωγικών ζώων. Η συντριπτική πλειοψηφία (94%) των Ευρωπαίων θεωρεί
σημαντική την προστασία της ευημερίας των παραγωγικών ζώων, ενώ το 82% θεωρεί
ότι τα παραγωγικά ζώα θα έπρεπε να χαίρουν καλύτερης προστασίας.
• Ο ακραίος περιορισμός εξακολουθεί να είναι ο κανόνας στην κτηνοτροφία όσον
αφορά πολλά και διάφορα είδη – από χοιρομητέρες, που αναγκάζονται να θηλάζουν
τα γουρουνάκια τους περιορισμένες σε κλουβιά, μέχρι κουνέλια και ορτύκια, που
αναγκάζονται να περάσουν όλη τους τη ζωή σε γυμνά κλουβιά, ή πάπιες και χήνες
που φυλακίζονται σε κλουβιά και υποβάλλονται σε εξαναγκαστικό τάισμα για την
παραγωγή φουαγκρά.
• Παρ’ ότι το 2012 τέθηκε σε ισχύ στην ΕΕ η απαγόρευση χρήσης γυμνών
κλωβοστοιχιών, πάνω από τις μισές όρνιθες αυγοπαραγωγής του εμπορίου
εξακολουθούν να εκτρέφονται μέσα στα αποκαλούμενα «εμπλουτισμένα» κλουβιά.
Επιπροσθέτως, σε γυμνά κλουβιά εκτρέφονται οι ομάδες αναπαραγωγής καθώς και οι
νεοσσοί.

• Τα μοσχάρια περιορίζονται σε ατομικά κλουβιά για τις οχτώ πρώτες
εβδομάδες της ζωής τους.
• Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα παραγωγικά ζώα ορίζει ότι «η
ελευθερία κίνησης που χρειάζεται κάθε ζώο … δεν πρέπει να
παρεμποδίζεται έτσι ώστε να προκαλείται περιττή ταλαιπωρία ή
τραυματισμός». Επίσης, καθορίζει ότι «όταν ένα ζώο είναι συνεχώς
ή συνήθως περιορισμένο, πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο χώρο
για τις φυσιολογικές και ηθολογικές του ανάγκες, σύμφωνα με την
κτηθείσα πείρα και τις επιστημονικές γνώσεις». Όλα τα συστήματα
περιορισμού που περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο παραβιάζουν τη
νομοθεσία, ωστόσο εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κανονικότατα
σε πολλά Κράτη Μέλη.
• Ορισμένα προοδευτικά Κράτη Μέλη της ΕΕ έχουν ήδη θεσπίσει
εθνική νομοθεσία που απαγορεύει ορισμένες μορφές κτηνοτροφίας
σε κλουβιά. Όλα τα κλουβιά για τις χοιρομητέρες (στάβλοι και
κιβώτια κύησης) έχουν απαγορευτεί στη Σουηδία, ενώ τα κλουβιά
για χοιρομητέρες πλέον απαγορεύονται και στη Μ. Βρετανία.
Τα «εμπλουτισμένα» κλουβιά για όρνιθες αυγοπαραγωγής
απαγορεύονται στο Λουξεμβούργο και θα απαγορευτούν στην Αυστρία
το 2020 και στη Γερμανία το 2025. Οι λιανικοί έμποροι σε όλη την
Ευρώπη σταδιακά μετακινούνται προς αυγά που δεν προέρχονται
από κλουβιά.

“

Υπάρχει μια
ιεράρχηση των
αναγκών, και η
ανάγκη για ελεύθερη,
οικειοθελή κίνηση
συγκαταλέγεται ως
θεμελιώδης μεταξύ
αυτών των αναγκών,
γεγονός που σημαίνει
ότι κανένα μέτρο
ευημερίας δεν μπορεί
να αντικαταστήσει την
ελευθερία κίνησης.
Δεν υπάρχει καμία
ποιότητα ζωής χωρίς
τη δυνατότητα να
κινούμαστε
ελεύθερα

”

Andrzej Elżanowski
Καθηγητής ζωολογίας,
Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας

• Απαιτείται άμεσα ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα βάζει τέλος στη
βάναυση πρακτική εκτροφής ζώων σε κλουβιά. Επίσης, καλούμε όλα
τα Κράτη Μέλη να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία που θα προωθεί
λιγότερο βάναυσες μεθόδους εκτροφής και θα θέσει εκτός νόμου τον
εγκλεισμό των παραγωγικών ζώων σε κλουβιά.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ.
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ΑΚΡΑΙΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
Πάνω από 300 εκατομμύρια ζώα (όρνιθες, ορτύκια, κουνέλια, γουρούνια και πάπιες)
βρίσκονται φυλακισμένα σε κλουβιά σε κτηνοτροφικές μονάδες σε όλη την ΕΕ κάθε χρόνο.

Αναφερόμενη στις «εντυπωσιακές γνωσιακές ικανότητες και πολιτισμικές
καινοτομίες» της όρνιθας, για παράδειγμα, η καθηγήτρια Christine Nicol
από το Τμήμα Κλινικής Κτηνιατρικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου
του Μπρίστολ εξηγεί: “Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να
διδάξουμε στους ανθρώπους ότι κάθε ζώο που σκοπεύουμε να φάμε
ή να χρησιμοποιήσουμε είναι ένα πολυσύνθετο πλάσμα και άρα να
προσαρμόσουμε τις πρακτικές κτηνοτροφίας ανάλογα”.

Κότες σε εμπλουτισμένο κλουβί

Χοιρομητέρα με γουρουνάκ
ια σε κιβώτιο

κύησης

© Compassion in World Farming

Τα παραγωγικά ζώα είναι ενσυναίσθητα όντα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν
την ικανότητα να αισθάνονται· μπορούν να βιώσουν μεγάλο φάσμα
συναισθημάτων, όπως χαρά, φόβο, πόνο και αγωνία. Τα παραγωγικά ζώα
μπορούν επίσης να μαθαίνουν εμπειρικά, να λύνουν προβλήματα και να
δημιουργούν στενούς κοινωνικούς δεσμούς – κατά τρόπο παρόμοιο με τις
ανθρώπινες φιλίες. Τα κλουβιά επιβαρύνουν σοβαρά τη θεμελιώδη ύπαρξή
τους και υποβιβάζουν τα ζώα σε απλές μονάδες παραγωγής.

© Compassion in World Farming

Τα κλουβιά είναι μια μορφή απόλυτου και ακραίου περιορισμού, ο οποίος
καθιστά το ζώο ολοκληρωτικά εξαρτημένο από τον εκτροφέα του όσον
αφορά το φαγητό του, το νερό του και τις ελάχιστες ανέσεις του. Στερεί
από το ζώο κάθε αυτονομία, περιορίζοντας σοβαρά την ικανότητά του να
καλύπτει βασικές ανάγκες συμπεριφοράς, σωματικές και ψυχολογικές.

ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
Απομονώνουν ζώα που είναι
κοινωνικά από τη φύση τους. Για
παράδειγμα, τα κουνέλια αναπαραγωγής,
τα μοσχάρια έως 8 εβδομάδων και οι
χοιρομητέρες στην αρχή της κύησης.
Παρέχουν πολύ περιορισμένο
χώρο, ορισμένες φορές τόσο κάθετα,
όσο και οριζόντια. Τα θηλυκά κουνέλια
αναπαραγωγής αδυνατούν να καθίσουν,
να τεντωθούν ή να σηκωθούν όρθια, ενώ
οι χοιρομητέρες δεν μπορούν να γυρίσουν
ή να περπατήσουν.

“

Είναι σχεδόν πάντα γυμνά.
Κατά κανόνα, αποτελούνται μόνο από
μεταλλικές μπάρες και συρμάτινο ή
τσιμεντένιο δάπεδο, με ταΐστρες και
ποτίστρες, όπως για παράδειγμα
για χοιρομητέρες, ορτύκια, θηλυκά
κουνέλια αναπαραγωγής και κουνέλια
κρεατοπαραγωγής.
Είναι συναρμολογούμενα και συνήθως
στοιβάζονται σε διαφορετικά επίπεδα
σε υπόστεγα. Η εκτροφή τόσο μεγάλου
αριθμού ζώων σε τόσο στενό χώρο αυξάνει
τις πιθανότητες μετάδοσης ασθενειών
και προκαλεί άσχημες περιβαλλοντικές
συνθήκες διαβίωσης, όπως λόγου χάρη
κακής ποιότητας αέρα.

Στεγάζουν τα ζώα σε πολύ
συνωστισμένες ομάδες, όπως για
παράδειγμα, τα ορτύκια και τα κουνέλια
που εκτρέφονται για το κρέας τους. Αυτό
δυσχεραίνει τη δυνατότητα των ζώων να
κινούνται και να ξεκουράζονται.
Εμποδίζουν κάθε ουσιαστική άσκηση,
γεγονός που προκαλεί προβλήματα
υγείας, όπως χαμηλή οστική πυκνότητα,
π.χ. σε χοιρομητέρες, κουνέλια και
όρνιθες αυγοπαραγωγής, καθώς
και καταστρατήγηση των νοητικών
αναγκών του ζώου, καθώς περιορίζουν
συμπεριφορές που έχουν σημασία για
το ζώο.

Εξέχοντες ειδικοί στον τομέα της ευημερίας των ζώων επικρίνουν το σύστημα εκτροφής σε κλουβιά.

Ο εγκλεισμός σε κλουβί μιας χοιρομητέρας κατά την κύηση την εμποδίζει να φύγει
από την ομάδα της, να φτιάξει φωλιά ή να βρει και να τακτοποιήσει το υλικό της φωλιάς
της – πράξεις που επιβάλλουν τόσο η φυσιολογία της, όσο και η συμπεριφορά της. Κατά
συνέπεια, αντιδρά με ακραίο άγχος, γίνεται ευάλωτη σε νόσους και ο τοκετός καθυστερεί,
με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των απόγονών της

”

Καθηγητής Bo Algers, Κτηνίατρος και ομότιμος καθηγητής υγιεινής ζώων στο Τμήμα Υγείας και
Περιβάλλοντος Ζώων του Σουηδικού Πανεπιστημίου Γεωπονικών Επιστημών.

Η τελευταία έκθεση του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι πολίτες υποστηρίζουν με
συντριπτική πλειοψηφία τη βελτίωση της ευημερίας των παραγωγικών ζώων – το
94% θεωρεί σημαντική την προστασία της ευημερίας των παραγωγικών ζώων, ενώ
το 82% θεωρεί ότι τα παραγωγικά ζώα θα έπρεπε να χαίρουν καλύτερης προστασίας
απ’ ό,τι τώρα. Ακόμα σημαντικότερο, η πλειοψηφία των πολιτών είναι διατεθειμένη να
πληρώνει περισσότερο για προϊόντα που προέρχονται από συστήματα εκτροφής που
διασφαλίζουν υψηλότερες προδιαγραφές ευημερίας των ζώων.
Σε όλη την υφήλιο, πολλές μεγάλες βιομηχανίες εισακούν τους πελάτες τους και
σταματούν τη χρήση κλουβιών. Μετά την απόφαση-ορόσημο της McDonald’s το 2015
να αρχίσει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά αυγά που δεν προέρχονται από κλουβιά έως
το 2025, εκατοντάδες αμερικανικές εταιρείες –όπως οι Walmart, Nestlé και Starbucks–
ανακοίνωσαν και αυτές ότι δεσμεύονται να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυγά που
προέρχονται από κλουβιά. Το Καναδικό Συμβούλιο Λιανεμπορίου έχει επίσης δεσμευτεί
όλα τα μέλη του θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυγά από κλουβιά.
Βλέπουμε πολλές εταιρείες στην Ευρώπη να προβαίνουν σε ανάλογες δεσμεύσεις.
Εκατοντάδες από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανεμπορίου και από τις μεγαλύτερες
εμπορικές μάρκες (π.χ. Danone, Nestlé, Aramark, Lidl και Sodexo) δεσμεύονται να
χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυγά που δεν προέρχονται από κλουβιά σε όλη την
ευρωπαϊκή επικράτεια.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μείνει πίσω η ΕΕ.
Χάρη σε δυναμικές εκστρατείες και έρευνες της Compassion in World Farming και
άλλων οργανώσεων, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις προσπάθειες να βγει η
ευρωπαϊκή κτηνοτροφία από τον μεσαίωνα. Πρόσφατες νίκες είναι η απαγόρευση
των κιβωτίων μοσχαριών το 2007, η απαγόρευση της χρήσης γυμνών κλωβοστοιχιών
για όρνιθες αυγοπαραγωγής το 2012 και μια μερική απαγόρευση για τους στάβλους
χοιρομητέρων το 2013. Από το 2021 θα απαγορεύονται τα κλουβιά σε όλες τις
βιολογικές κτηνοτροφικές μονάδες στην ΕΕ. Επίσης, σημαντικό είναι ότι η Συνθήκη
της Λισαβόνας της ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε το 2009, αναγνωρίζει στα ζώα νομική
υπόσταση ως πλάσματα με αισθητηριακή αντίληψη. Αυτό σημαίνει ότι κατά την ψήφιση
κάθε νέας νομοθεσίας είναι πλέον υποχρεωτικό να λαμβάνεται υπόψη η ευημερία τους.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ
ΠΡΟΟΔΟ:
• Τα αποκαλούμενα «εμπλουτισμένα»
κλουβιά για όρνιθες απαγορεύτηκαν
στο Λουξεμβούργο και θα
απαγορευτούν στην Αυστρία και
τη Γερμανία το 2020 και το 2025
αντίστοιχα.
• Τα κλουβιά για χοιρομητέρες έχουν
απαγορευτεί πλήρως στη Μ. Βρετανία
και τη Σουηδία, ενώ επιτρέπονται μόνο
για τις πρώτες τέσσερις μέρες μετά
τη γονιμοποίηση στην Ολλανδία. Στις
νέες μονάδες στέγασης στη Δανία
επιτρέπεται η χρήση κλουβιών για
χοιρομητέρες μόνο για τρεις ημέρες· το
μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί σε όλα τα
συστήματα έως το 2035.
• Τα κιβώτια κύησης απαγορεύονται
στη Σουηδία, ενώ η Δανία έχει θέσει
ως στόχο να στεγάσει το 10% του
πληθυσμού αναπαραγωγής εκτός
κιβωτίων κύησης έως το 2020.

• Τα κλουβιά για τα κουνέλια
κρεατοπαραγωγής έχουν απαγορευτεί
στην Αυστρία από το 2012. Τα κουνέλια
δεν θα εκτρέφονται πλέον σε κλουβιά
στο Βέλγιο από το 2025. Τα γυμνά
κλουβιά για κουνέλια απαγορεύτηκαν
στην Ολλανδία το 2016, ενώ στη
Γερμανία θα απαγορευτούν το 2024.
Ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις: Τα
συστήματα κλουβιών εξακολουθούν να
χρησιμοποιούνται σε όλη την ΕΕ. Οι
ειδικοί, οι επιστήμονες αλλά και οι πολίτες
συμφωνούν ότι η χρήση κλουβιών είναι
βάναυση, παρωχημένη και μη αναγκαία.
Η χρήση τους πρέπει να σταματήσει σε
όλη την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και οι
αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει
να συμβάλλουν για να επιτευχθεί αυτή η
αλλαγή προτείνοντας και υποστηρίζοντας
νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε η
κτηνοτροφία να μπει στον 21ο αιώνα.

“

Ο κόσμος των
ζώων βρίθει από
μια αναρίθμητη
ποικιλία πλασμάτων
που αναπνέουν,
αισθάνονται και έχουν
συναισθήματα και τα
οποία δεν είναι απλώς
άβουλα ζωντανά, αλλά
χαίρονται τη ζωή τους.
Το καθένα προσπαθεί
να ζήσει όπως μπορεί
– να τρέφεται, να
βρίσκει καταφύγιο,
να αναπαράγεται, να
αναζητά κάθε τι καλό και
να αποφεύγει κάθε τι
κακό. Υπάρχουν πολλά
καλά πράγματα που
μπορεί να απολαύσει:
φαγητό, νερό, κίνηση,
ξεκούραση, καταφύγιο,
ήλιο, σκιά, εξερεύνηση,
προσμονή, κοινωνική
αλληλεπίδραση,
παιχνίδι και σεξ. Επειδή
δε η εκπλήρωση αυτών
των αγαθών είναι
προσαρμοστική, η
εξέλιξη έχει εξοπλίσει
τα ζώα με την ικανότητα
να βιώνουν κάθε
ανταμοιβή. Όπως και
εμείς, αναζητούν την
απόλαυση

”

Δρ. Jonathan Balcombe,
Επιστήμονας της συμπεριφοράς
των ζώων, Pleasurable Kingdom Animals and the Nature of Feeling
Good (Το βασίλειο της απόλαυσης –
Τα ζώα και η φύση της φιληδονίας)
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ΚΟΥΝΕΛΙΑ

Η φρίκη της ζωής σε κλουβιά
Σχεδόν όλα τα κουνέλια στην ΕΕ
περιορίζονται σε γυμνά συρμάτινα
κλουβιά, σε συνθήκες τόσο μεγάλου
υπερπληθυσμού, που το κάθε κουνέλι έχει
χώρο μικρότερο από ένα χαρτί Α4. Αυτό
σημαίνει ότι παρεμποδίζεται σοβαρότατα
η κίνησή τους· δεν μπορούν να πάρουν
πολλές από τις φυσιολογικές στάσεις
σώματος, όπως το να ξαπλώσουν ή να
σηκωθούν όρθια και να τεντώσουν τα
αυτιά τους. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει
καμία δυνατότητα για άσκηση, γεγονός
που προκαλεί αποδυνάμωση των
οστών, ενώ το συρμάτινο δάπεδο συχνά
προκαλεί επώδυνες πληγές στα πόδια
και τα πέλματα, οι οποίες αποτελούν
συνηθισμένη αιτία για τη σφαγή θηλυκών
αναπαραγωγής.

Σχεδόν 120 εκατομμύρια κουνέλια εκτρέφονται για εμπορικούς σκοπούς μόνο στην
ΕΕ και σχεδόν όλα περνούν όλη τους τη ζωή φυλακισμένα σε κλουβιά. Το κάθε
κουνέλι περιορίζεται σε τόσο μικρό χώρο, που όλες οι βασικές φυσικές συμπεριφορές
του βλάπτονται σοβαρά. Ορισμένα δεν μπορούν ούτε να σταθούν κανονικά. Πρόκειται
για βάναυση μεταχείριση σε κολοσσιαία κλίμακα και είναι απολύτως μη αναγκαία.
Υπάρχουν λιγότερο βάναυσες εναλλακτικές εμπορικές λύσεις.

Εξάλλου, τα κουνέλια που στεγάζονται
σε κλουβιά αδυνατούν να εκδηλώσουν
πολλές σημαντικές φυσικές συμπεριφορές,
όπως το να σκάψουν, να κρυφτούν
και να αναζητήσουν τροφή. Αυτό τους
προκαλεί τεράστιο άγχος και αφύσικες
συμπεριφορές, όπως υπερβολική
περιποίηση και επαναληπτικό ροκάνισμα
του κλουβιού.

“

Οι συνθήκες εκτροφής των κουνελιών σε πολλά μέρη της Ευρώπης είναι βάναυση,
φριχτή, ανθυγιεινή και ντροπή για την υπεύθυνη κτηνοτροφία, όπως αποδεικνύεται από τη
συχνότητα εμφάνισης σωματικών και ψυχικών νόσων και τις ακούσιες απώλειες…

”

Καθηγητής David Morton CBE, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων («ΕΑΑΤ»), Ομάδα εργασίας
για την επιστημονική έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των συστημάτων στέγασης και εκτροφής στην υγεία και την ευημερία των
εκτρεφόμενων κουνελιών· Ομότιμος καθηγητής, Σχολή Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, Μ. Βρετανία

© Compassion in World Farming/αγρόκτημα για κουνέλια ελεύθερης βοσκής στη Γαλλία

Πολλά κουνέλια πεθαίνουν ή σφάζονται
σε νεαρή ηλικία και αντικαθίστανται.
Γίνεται έντονη χρήση αντιβιοτικών για να
καταπολεμηθούν τα αυξημένα επίπεδα
αναπνευστικών και εντερικών νόσων.
Παρ’ όλ’ αυτά, το ποσοστό θνησιμότητας
παραμένει απαράδεκτα υψηλό.

Εναλλακτικές μέθοδοι για
αυξημένη ευημερία
Ορισμένα προοδευτικά Κράτη Μέλη της
ΕΕ πρωτοπορούν υιοθετώντας συστήματα
για αυξημένη ευημερία ως εναλλακτική
μέθοδο αντί για την εκτροφή κουνελιών σε
κλουβιά.
Για παράδειγμα, το Βέλγιο έχει υιοθετήσει
το λεγόμενο «σύστημα πάρκου» ως
ανταπόκριση στην αυξημένη αντίθεση
των πολιτών προς τα συμβατικά γυμνά
κλουβιά. Σε σύγκριση με τα κλουβιά, το
σύστημα πάρκου προσφέρει περισσότερο
χώρο ανά κουνέλι, το δάπεδο είναι πιο
άνετο, δεν υπάρχει περιορισμός πόσο
ψηλά μπορούν να τεντωθούν, μπορούν να
πηδήξουν και υπάρχουν σωλήνες, στους
οποίους μπορούν να κρύβονται. Μεγάλες
πλατφόρμες δημιουργούν ποικίλα ύψη
από τα οποία να πηδούν, ενώ επίσης
υπάρχουν ξύλα για να ροκανίζουν και
άχυρο και χόρτο, τα οποία προσφέρουν
ίνες που βοηθούν την πέψη.
Παρ’ ότι κανένα υπάρχον σύστημα
στέγασης δεν πληροί όλες τις
συμπεριφορικές ανάγκες των κουνελιών,
το σύστημα πάρκου προσφέρει στα
κουνέλια κρεατοπαραγωγής αυξημένη
ευημερία· τα ομαδικά συστήματα
περιφραγμένων χώρων για τα θηλυκά
αναπαραγωγής είναι καλύτερα από τα
συστήματα κλουβιών.

ΤΙ ΔΡΑΣΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρέπει να αναλάβει
ηγετικό ρόλο όσον αφορά
την προστασία όλων
των κουνελιών της ΕΕ.
Καλούμε την Επιτροπή
και τα Kράτη Mέλη να
λάβουν αποτελεσματικά
μέτρα για να σταματήσει
ο περιορισμός
κουνελιών σε κλουβιά
και να εξασφαλιστεί ότι
εκτρέφονται με λιγότερο
βάναυσες μεθόδους.
Άλλα 61 εκατομμύρια
κουνέλια εκτρέφονται σε
συστήματα «οικόσιτης
κτηνοτροφίας» στην
ΕΕ. Οι κυβερνήσεις δεν
καταγράφουν σε τι είδους
συστήματα στεγάζονται
αυτά τα κουνέλια· ωστόσο,
υπολογίζεται ότι πολλά
εκατομμύρια από αυτά
φυλακίζονται σε κλουβιά.
Τα Κράτη Μέλη οφείλουν
να καταγράφουν τα
συστήματα στέγασης των
κουνελιών σε συνθήκες
οικόσιτης κτηνοτροφίας
και να θεσπίσουν νέα
νομοθεσία, που θα
απαγορεύει τη χρήση
κλουβιών και άλλων
γυμνών συστημάτων
έντονου περιορισμού και
για αυτά τα κουνέλια.

© Compassion in World Farming

Κουνέλια σε γυμνό κλουβί
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Νομοθεσία
ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΠΕΙ

Η εκτροφή κουνελιών σε κλουβιά
είναι βάναυση και πρέπει σταδιακά
να σταματήσει. Επί του παρόντος,
δεν υπάρχει ειδική ευρωπαϊκή
νομοθεσία που να προστατεύει
τα κουνέλια.

  Φυλακισμένα: Τα κουνέλια περνούν ολόκληρη τη ζωή τους μέσα σε

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΡΟΦΗ
ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ
ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΑ

Ωστόσο, ορισμένα Κράτη Μέλη
έχουν σημειώσει πρόοδο. Αξίζει να
αναφερθεί το Βέλγιο, όπου το 2016
ξεκίνησε τη σταδιακή κατάργηση
των κλουβιών για τα κουνέλια· ως
εκ τούτου, έως το 2025 κανένα
κουνέλι κρεατοπαραγωγής ή
θηλυκό αναπαραγωγής δεν θα ζει
σε κλουβιά.1 Η Αυστρία, η Σουηδία,
η Μ. Βρετανία, η Γερμανία και η
Ολλανδία έχουν όλες θεσπίσει
εθνική νομοθεσία που βελτιώνει εν
μέρει την ευημερία των κουνελιών.

κλουβιά. Τα θηλυκά αναπαραγωγής σφάζονται σε ηλικία περίπου 10
μηνών. Τα αρσενικά αναπαραγωγής μπορεί να διατηρηθούν για έως και
6 έτη.

  Μικροσκοπικός χώρος: Κάθε κουνέλι (κρεατοπαραγωγής) κατά κανόνα
διαθέτει χώρο μόλις 450-600cm2, δηλαδή λιγότερο από ένα χαρτί Α4.
Τα κλουβιά έχουν ύψος μόλις 28-35cm. Τα θηλυκά αναπαραγωγής είναι
φυλακισμένα καθένα ξεχωριστά σε συρμάτινα κλουβιά διαστάσεων
περίπου 45 x 65cm. Ο χώρος αυτός δεν τους επιτρέπει ούτε να
ξαπλώσουν ούτε να κάνουν ένα απλό χοροπήδημα.

ΣΤΗΝ ΕΕ

  Γυμνά κλουβιά: Τα κλουβιά συχνά αποτελούνται από σκέτο μεταλλικό
συρματόπλεγμα, χωρίς στρωμνή και χωρίς κανέναν εμπλουτισμό.

  Μέσο μέγεθος κουνελιών: Όταν ξαπλώνουν και τεντώνονται: 75cm·
όρθια: 75cm

EHT DNE
EGA EGAC

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ

© Compassion in World Farming

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ

ΓΥΜΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΚΛΟΥΒΙΑ

2014: Οι ερευνητές της Compassion
in World Farming επισκέφτηκαν κρυφά
16 βιομηχανικά κονικλοτροφεία σε
πέντε χώρες – Ιταλία, Ελλάδα, Τσεχία,
Πολωνία και Κύπρο.
Οι ερευνητές μας κατέγραψαν φριχτά
μαρτύρια.

Βρώμικες συνθήκες: Σε

πολλές περιπτώσεις, ζωντανά κουνέλια

“

κάθονταν ανάμεσα σε νεκρά κουνέλια σε
κατάσταση σήψης και μεγάλους σωρούς
κοπράνων που είχαν συσσωρευτεί.

Βάναυση βιομηχανία: Τα

κουνέλια ζούσαν περιορισμένα σε
μικροσκοπικά κλουβιά από σκέτο
συρματόπλεγμα, το οποίο προκαλούσε
τραυματισμούς και άγχος, ενώ τα
εμπόδιζε να εκδηλώσουν τις φυσικές
συμπεριφορές τους.

Τυπικό βιομηχανικό κονικλοτροφείο. Μόλις ανοίγουν
οι πόρτες, οι μύγες βουίζουν μέσα σε όλα τα κλουβιά,
ορμούν στο πρόσωπό μου και στον φακό της φωτογραφικής
μηχανής. Μπροστά μου τα πρόσωπα χιλιάδων κουνελιών
στριμωγμένα σε σειρές κλουβιών με μηδενικό εμπλουτισμό
και καμία ελπίδα

”

ΛΗΨΗ
ΔΡΑΣΗΣ
Το 2017, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια
έκθεση η οποία αναγνώριζε ότι οι
γυμνές κλωβοστοιχίες αποτελούν
ακατάλληλο σύστημα στέγασης
για τα κουνέλια και καλούσε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει
νομοθεσία για την προστασία των
εκτρεφόμενων κουνελιών.

στενά κλουβιά επιτρέπουν την
κίνηση σε πολύ περιορισμένο
βαθμό, γεγονός που σημαίνει ότι
τα κουνέλια δεν μπορούν ούτε να
ξαπλώσουν ούτε να σταθούν όρθια.
Δεν παρέχεται καθόλου στρωμνή ή
άλλα υλικά εμπλουτισμού.

ΟΙ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΑΠΟ	

evlΠεριορίζουν
ove otσοβαρότατα
eΤα
mυπερβολικά
it s’τιςtIφυσικές
συμπεριφορές.

Παρέχουν χώρο για φυσιολογικές
συμπεριφορές, όπως το
χοροπήδημα, και πρόσβαση
σε πρασινάδα για βόσκηση.
Ωστόσο, υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος έκθεσης σε παράσιτα,
νόσους και θηρευτές. Στα
λεγόμενα «συστήματα πάρκων»

υπάρχουν πλατφόρμες σε
ποικίλα επίπεδα, πιο άνετα
δάπεδα, ξύλα για ροκάνισμα
και άχυρο και χόρτο για ίνες. Η
ομαδική στέγαση των θηλυκών
είναι απαραίτητη για την
ψυχολογική ευημερία τους.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

3

%Ποσοστό σε κλουβιά

48,500,000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να
αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά
την προστασία όλων των κουνελιών
στην Ευρώπη. Καλούμε θερμά την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη
Μέλη να λάβουν αποτελεσματικά
μέτρα για να σταματήσει ο εγκλεισμός
των κουνελιών σε κλουβιά και να
διασφαλιστεί ότι εκτρέφονται με
λιγότερο βάναυσο τρόπο.
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29,000,000
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23,642,500

97

Ιταλία

Επιτόπια αναφορά από ερευνητή της Compassion in World Farming για τις
συνθήκες σε ένα κονικλοτροφείο στην Πολωνία.
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ΟΡΝΙΘΕΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η φρίκη της ζωής σε κλουβιά
210 εκατομμύρια όρνιθες ζουν
αυτή τη στιγμή σε αποκαλούμενα
«εμπλουτισμένα» κλουβιά. Τα κλουβιά
αυτά σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν
ορισμένες από τις ανάγκες συμπεριφοράς
της όρνιθας, αλλά οι ελλείψεις στη
νομοθεσία, οι περιορισμοί που οφείλονται
στο ανεπαρκές κάθετο ύψος και η υψηλή
πληθυσμιακή πυκνότητα συνεπάγονται
ότι η φυσική συμπεριφορά των πτηνών
παραμένει σοβαρότατα περιορισμένη.

Υπάρχουν περίπου 400 εκατομμύρια όρνιθες αυγοπαραγωγής σε εμπορικά πτηνοτροφεία
στην ΕΕ και πάνω από τις μισές αναγκάζονται να ζουν σε συνωστισμένα κλουβιά. Σε
κάθε πτηνό παρέχεται χώρος ελάχιστα μεγαλύτερος από ένα χαρτί Α4. Η κατάσταση αυτή
είναι απολύτως μη αναγκαία. Οι όρνιθες πρέπει να στεγάζονται εκτός κλουβιών και να
εκτρέφονται με λιγότερο βάναυσο τρόπο.

Μια όρνιθα σε «εμπλουτισμένο» κλουβί
δεν ζει μια ζωή που αξίζει. Έχει ελάχιστες
ευκαιρίες για άσκηση και αδυνατεί να
πετάξει. Τα κλουβιά υποτίθεται ότι θα
παρείχαν χώρο για σκάλισμα, αλλά η
νομοθεσία δεν καθορίζει το μέγεθος
αυτών των χώρων, με αποτέλεσμα συχνά
να είναι μικροσκοπικοί. Εξάλλου, πολύ
σπάνια παρέχεται υλικό για σκάλισμα,
διότι αν παρεχόταν, ο υπερβολικός
συνωστισμός θα προκαλούσε πολύ
υψηλά επίπεδα σκόνης.

“

Είχα μεγάλες ελπίδες ότι [τα εμπλουτισμένα κλουβιά] … θα έλυναν πολλά προβλήματα
ευημερίας, αλλά τα διευθετημένα κλουβιά του εμπορίου που παρατηρώ δεν φτάνουν στο
ύψος των προσδοκιών μου…

”

Ian Duncan, Ομότιμος Καθηγητής και Ομότιμος Πρόεδρος Προστασίας των Ζώων, Πανεπιστήμιο
του Γκουέλφ, Οντάριο, Καναδάς

© Shutterstock

Οι όρνιθες δεν έχουν δυνατότητα να
κυλιούνται στο χώμα, κάτι που βοηθά την
υγεία και καθαρισμό του φτερώματος, και
δεν επαρκεί ο χώρος ώστε οι κούρνιες
να έχουν αρκετό ύψος για να πληρούν τη
βασική τους λειτουργία: να επιτρέπουν
στις όρνιθες να ανέβουν αρκετά ψηλά,
ώστε να νιώθουν ασφαλείς από θηρευτές.

Τα συνδυαστικά συστήματα δεν είναι
κατάλληλη εναλλακτική λύση σε σύγκριση
με την κατάργηση των κλουβιών για τους
εξής λόγους:

• Κατά κανόνα, δεν υπάρχει χώρος για

ράμπες που θα επιτρέπουν στα πτηνά
να μετακινούνται μεταξύ των επιπέδων
χωρίς σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού.

• Τα πουλιά που ξεκουράζονται σε

κούρνιες κινδυνεύουν από ραμφίσματα
στο φτέρωμά τους, δεδομένου ότι οι
κούρνιες δεν είναι σε επαρκές ύψος,
ώστε να δημιουργούν στα πτηνά μια
αίσθηση ασφάλειας (μια από τις βασικές
λειτουργίες της κούρνιας για τα πτηνά).

• Το δάπεδο μεταξύ των επιπέδων

δεν έχει αρκετό φάρδος, ώστε να
δημιουργούνται επαρκείς χώροι για
σκάλισμα και κύλισμα.

• Το σύστημα συνδυαστικών κλουβιών

επιτρέπει τη δυνατότητα περιορισμού
των πτηνών σε κλουβιά είτε τακτικά είτε
μόνιμα.

• Η πυκνότητα πληθυσμού είναι

συγκρίσιμη με τα συμβατικά συστήματα
κλουβιών που περιορίζουν τα πτηνά.

• Η επαναλαμβανόμενη χρήση πόρτας

ενδέχεται να προκαλέσει αυξημένα
επίπεδα άγχους και τις συνεπαγόμενες
αρνητικές συμπεριφορές στα πτηνά,
καθώς μετακινούνται από το περιβάλλον
μεγάλων κλουβιών σε συνθήκες
περιορισμού.

Ταυτόχρονα, οι ακατάλληλα
τοποθετημένες κούρνιες ενίοτε
παρεμποδίζουν την ελευθερία κινήσεων
ή καθιστούν τις όρνιθες ευάλωτες στα
ραμφίσματα από κάτω. Ο συνωστισμός
αναστέλλει βασικές συμπεριφορές, όπως
το φτερούγισμα. Ο σοβαρός περιορισμός
των φυσικών συμπεριφορών προκαλεί
άγχος και στερεοτυπικές συμπεριφορές.
Η έλλειψη άσκησης προκαλεί σωματικά
προβλήματα, όπως αποδυνάμωση των
οστών.

• Λείπουν κομβικά χαρακτηριστικά

Συνδυαστικά κλουβιά

Οι αχυρώνες και τα μεγάλα πτηνοτροφικά
κλουβιά (aviaries) αποτελούν βελτίωση
όσον αφορά την ευημερία των ορνίθων
αυγοπαραγωγής, καθώς επιτρέπουν
φυσικές συμπεριφορές, όπως αναζήτηση
τροφής, σκάλισμα και κύλισμα. Επίσης
προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία
κίνησης και άσκησης: πέταγμα, τρέξιμο
και φτερούγισμα. Στην ΕΕ, οι αχυρώνες
και τα μεγάλα κλουβιά έχουν μικρότερη

Τα «συνδυαστικά» ή «μετατρέψιμα»
καταλύματα είναι συστήματα πολύεπίπεδων κλωβοστοιχιών, στα οποία
όταν οι πόρτες ανοίγουν δημιουργούν
ένα πολύ-επίπεδο σύστημα αχυρώνα και
όταν κλείνουν επανέρχονται σε σύστημα
κλουβιών.

και εξοπλισμός που ενθαρρύνουν
σημαντικές συμπεριφορές, όπως το
φώλιασμα και το σκάλισμα.

Τα συνδυαστικά συστήματα δεν είναι
ικανοποιητικό μέσο για να υπάρξει
πρόοδος και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα
να λάβουν πιστοποίηση από αξιόπιστους
φορείς προστασίας των ζώων.

Εναλλακτικές λύσεις για
αυξημένη ευημερία

ΤΙ ΔΡΑΣΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρέπει να αναλάβει
ηγετικό ρόλο όσον
αφορά την προστασία
όλων των ορνίθων
αυγοπαραγωγής.
Καλούμε την Επιτροπή
και τα Κράτη Μέλη να
λάβουν αποτελεσματικά
μέτρα για να σταματήσει
η χρήση κλουβιών
στην πτηνοτροφία και
να εξασφαλιστεί ότι οι
όρνιθες εκτρέφονται
με λιγότερο βάναυσες
μεθόδους.
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Νομοθεσία
Χάρη στη μακροχρόνια εκστρατεία
της Compassion και άλλων
οργανώσεων προστασίας των ζώων,
η ΕΕ απαγόρευσε τη χρήση γυμνών
κλουβιών στην επικράτειά της το 2012.2
Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να
επιτρέπει τα αποκαλούμενα
«εμπλουτισμένα» κλουβιά. Λίγα
Κράτη Μέλη έχουν σημειώσει
πρόοδο: τα εμπλουτισμένα κλουβιά

Πέρα από τις 400 εκατομμύρια
όρνιθες σε εμπορικά πτηνοτροφεία,
υπολογίζεται ότι το 2013 υπήρχαν
άλλα 59 εκατομμύρια σε μικρότερες
ομάδες (με λιγότερες από 350 όρνιθες
ανά πτηνοτροφείο). Κάποιες από
αυτές πιθανότατα ζουν σε κλουβιά,
και η νομοθεσία που καλύπτει τις
εμπορικά εκτρεφόμενες όρνιθες δεν
ισχύει γι’ αυτές τις μικρότερες ομάδες.
Αυτό σημαίνει ότι τα κλουβιά τους
πιθανώς να είναι γυμνά και χωρίς
ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να
εξασφαλίσει ότι η νέα νομοθεσία
θα ισχύει για όλα τα πουλερικά
αυγοπαραγωγής, ανεξάρτητα από
το μέγεθος της ομάδας και το στάδιο
παραγωγής.

Πέρα από τις 210 εκατομμύρια ενήλικες
όρνιθες σε κλουβιά κάθε χρόνο, σε
κλουβιά ζουν πολλά εκατομμύρια
νεοσσοί και νεαρές όρνιθες. Η ευημερία
τους δεν καλύπτεται από συγκεκριμένη
νομοθεσία, γεγονός που σημαίνει ότι και
αυτές μπορεί να ζουν σε γυμνά κλουβιά
χωρίς ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος.
Ο αριθμός νεαρών ορνίθων που
ζουν σε κλουβιά δεν έχει καταγραφεί,
ωστόσο πολύ πιθανώς υπερβαίνει τα

Ο ΜΑΚΡΥΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
2012: Τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία της

ΕΕ για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής, η
οποία απαγορεύει τη χρήση γυμνών
κλωβοστοιχιών στην ΕΕ.

2015: Οι ερευνητές της Compassion

έκαναν μυστική επιτόπια έρευνα
σε τέσσερα Κράτη Μέλη για να
διαπιστώσουν τι σημαίνουν πραγματικά τα
«εμπλουτισμένα» κλουβιά για τις όρνιθες
αυγοπαραγωγής της Ευρώπης.
Καταγράφοντας με κάμερα τις συνθήκες
σε δέκα πτηνοτροφεία στη Γαλλία,
την Ιταλία, την Τσεχία και την Κύπρο
αποκάλυψαν το συνεχιζόμενο μαρτύριο
που ζουν εκατομμύρια όρνιθες, οι οποίες
END THE
παραμένουν φυλακισμένες σε κλουβιά.

CAGE AGE

It’s time
to evolve
Νόμιμο μεν, άδικο δε: Παρ’
ότι πολλά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

από τα πτηνοτροφεία που επισκεφτήκαμε
πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας,
αφού έχουν υιοθετήσει τα αποκαλούμενα
«εμπλουτισμένα» κλουβιά, δεν καλύπτουν
καθόλου τις ανάγκες ευημερίας των
παραγωγικών ζώων.
Οι ερευνητές βρήκαν όρνιθες με
σοβαρότατη αποράμφωση (κόψιμο
του ράμφους) και με το φτέρωμά τους
άσχημα ραμφισμένο. Παρατηρήθηκε ότι
τα πτηνά ήταν εξαιρετικά αγχωμένα και
φοβόντουσαν την επαφή με τον άνθρωπο
– ενώ άλλα ήταν τόσο άρρωστα, που δεν
μπορούσαν να κινηθούν.
Οι συνθήκες μέσα στα κλουβιά ήταν πολύ
END THE σοβαρά
συνωστισμένες, περιορίζοντας
CAGE
την κίνηση των πτηνών. AGE
It’s time to evolve

Η ισχύουσα νομοθεσία για τις όρνιθες
αυγοπαραγωγής δεν καλύπτει:

ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΠΕΙ

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΡΟΦΗ
ΟΡΝΙΘΩΝ
ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΑ

• Ομάδες μικρότερες από 350 όρνιθες
• Νεαρές όρνιθες (μικρότερες από την
ηλικία αυγοπαραγωγής)

• Ομάδες αναπαραγωγής

εξακολουθούν να περνούν ολόκληρη την αυγοπαραγωγική ζωή τους
περιορισμένες μέσα σε κλουβιά. Πάνω από το 50% των 400 εκατομμυρίων
ορνίθων της ΕΕ σε εμπορικά πτηνοτροφεία εκτρέφονται με αυτόν τον τρόπο.

  Μικροσκοπικός χώρος: Τα εμπλουτισμένα κλουβιά παρέχουν χώρο μόλις
750cm2 ανά όρνιθα, δηλαδή ελάχιστα περισσότερο από το εμβαδόν ενός
χαρτιού Α4. Τα κλουβιά έχουν ελάχιστο ύψος μόλις 45cm.

ΣΤΗΝ ΕΕ

• Άλλα είδη πουλερικών

  Φυλακισμένες: Οι όρνιθες στα αποκαλούμενα «εμπλουτισμένα» κλουβιά

  Περιορισμοί στη συμπεριφορά: Οι όρνιθες δεν

μπορούν να τρέξουν, να πετάξουν, να αναζητήσουν
τροφή στο έδαφος, να κυλιστούν ή να νιώσουν τον
φρέσκο αέρα ή το φως του ήλιου.

  Μέσο μέγεθος όρνιθας: Άπλωμα φτερών: 76cm· ύψος:
25cm - 38cm

END THE
CAGE AGE

EHT DNE
EGA EGAC

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΝΙΘΕΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

evlove ot emit s’tI
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΛΟΥΒΙΑ

Όρνιθες σε «εμπλουτισμένα» κλουβιά

ΛΗΨΗ
ΔΡΑΣΗΣ

It’s time to evolve
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΧΥΡΩΝΕΣ

Περιορίζουν σοβαρότατα
φυσικές συμπεριφορές, όπως
η άσκηση και το κύλισμα. Κάθε
όρνιθα διαθέτει χώρο ελάχιστα
μεγαλύτερο από ένα χαρτί Α4.

Επιτρέπουν ορισμένες
φυσικές συμπεριφορές, όπως
η αναζήτηση τροφής, το
σκάλισμα και το κύλισμα.

Αλλαγές στη Βιομηχανία
Εκατοντάδες από τις μεγαλύτερες εταιρείες και εταιρικές μάρκες του λιανεμπορίου
(Danone, Nestlé, Aramark, Lidl και Sodexo) έχουν δεσμευτεί να χρησιμοποιούν
αποκλειστικά αυγά που δεν προέρχονται από κλουβιά σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να
αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά
την προστασία όλων των ορνίθων
αυγοπαραγωγής στην Ευρώπη.
Καλούμε την Επιτροπή και τα Κράτη
Μέλη να λάβουν αποτελεσματικά
μέτρα για να απαγορευτεί η χρήση
κλουβιών στην αυγοπαραγωγή
και να εξασφαλιστεί ότι οι όρνιθες
εκτρέφονται με λιγότερο βάναυσες
μεθόδους. Οι κανόνες που
απαγορεύουν τη χρήση κλουβιών
θα πρέπει να εφαρμόζονται και σε
ομάδες μικρότερες των 350 ορνίθων.

ΟΙ

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΊ ΠΑΡΑΓΩΓΟΊ ΟΡΝΊΘΩΝ
ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΆ ΣΤΗΝ ΕΕ
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ΒΕΛΤΙΣΤΑ

Τα συστήματα ελεύθερης βοσκής και
τα βιολογικά συστήματα προσφέρουν
περισσότερες ευκαιρίες για άσκηση,
εξερεύνηση και αναζήτηση τροφής. Οι
όρνιθες συμπληρώνουν τη διατροφή
τους με φυτά και έντομα. Επίσης,
έχουν τη δυνατότητα να κυλιούνται και
να σκαλίζουν στο χώμα, ενώ επίσης
απολαμβάνουν τον φρέσκο αέρα και
το φως του ήλιου.

100 εκατομμύρια ετησίως.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Στα συστήματα ελεύθερης βοσκής,
οι όρνιθες στεγάζονται σε αχυρώνες,
όπως παραπάνω, αλλά κατά τις ώρες
ηλιοφάνειας οι όρνιθες έχουν πρόσβαση
σε υπαίθριο βοσκότοπο, ο οποίος
περιλαμβάνει δέντρα και θάμνους.

απαγορεύονται στο Λουξεμβούργο.3
Στην Αυστρία έχουν σχεδόν
καταργηθεί πλήρως, ενώ η πλήρης
απαγόρευσή τους θα τεθεί σε ισχύ το
20204· στη Γερμανία τα εμπλουτισμένα
κλουβιά θα απαγορευτούν από το
2025 (σε εξαιρετικές περιπτώσεις από
το 2028).5 Αυτό σημαίνει ότι περίπου οι
μισές όρνιθες αυγοπαραγωγής της ΕΕ
εξακολουθούν να ζουν σε κλουβιά.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

πληθυσμιακή πυκνότητα από τα
συστήματα κλουβιών, με εννέα όρνιθες
ανά τετραγωνικό μέτρο σε σύγκριση
με δεκατρείς όρνιθες ανά τετραγωνικό
μέτρο στα κλουβιά.
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Επιτρέπουν το πλήρες
εύρος συμπεριφορών, με
πρόσβαση για υπαίθρια
βόσκηση και επαρκή χώρο
για άσκηση.
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ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ

Κλουβιά γουρουνιών
Κλουβιά για χοιρομητέρες (γνωστά
επίσης ως κλουβιά γονιμοποίησης ή
κύησης): ένα στενό μεταλλικό κιβώτιο
στο οποίο περιορίζεται η χοιρομητέρα για
διάστημα έως και πέντε εβδομάδες στα
πρώτα στάδια της κύησης.

© Compassion in World Farming

Υπάρχουν περίπου 12 εκατομμύρια χοιρομητέρες στην ΕΕ. Στην πλειοψηφία τους περνούν
σχεδόν ένα εξάμηνο κάθε χρόνο μέσα σε κλουβιά, στα οποία δεν μπορούν ούτε να γυρίσουν. Οι
περισσότερες τοποθετούνται σε κλουβιά για περίπου πέντε εβδομάδες κατά την αρχή της κύησης.
Έπειτα, μια εβδομάδα πριν γεννήσουν, περιορίζονται σε κλουβιά για άλλες πέντε εβδομάδες. Γεννούν
μέσα σε κλουβί και θηλάζουν τα γουρουνάκια τους μέσα από τα κάγκελα. Μόλις απελευθερώνονται,
γονιμοποιούνται ξανά και ο κύκλος φυλάκισής τους σε κλουβιά ξεκινά από την αρχή.
Πρέπει να βγάλουμε τις χοιρομητέρες από τα κλουβιά και να τις μεταχειριζόμαστε
λιγότερο βάναυσα.

Χοιρομητέρες σε κλουβιά με αφύσικη
συμπεριφορά (δαγκώνουν τα κάγκελα)

Κιβώτια κύησης: Στενά μεταλλικά κιβώτια
στα οποία περιορίζεται η χοιρομητέρα μία
εβδομάδα πριν τον τοκετό και μέχρι τον
απογαλακτισμό των μικρών της σε ηλικία
21-28 ημερών. Το κιβώτιο εμποδίζει κάθε
αλληλεπίδραση της χοιρομητέρας με τα
γουρουνάκια της πέρα από το να είναι
ξαπλωμένη και να τα θηλάζει μέσα από τα
κάγκελα.

“

Έχει αποδειχθεί ότι τα γουρούνια έχουν παρόμοιες γνωσιακές ικανότητες με
άλλα ευφυή ζώα, όπως τα σκυλιά, οι χιμπαντζήδες, οι ελέφαντες, τα δελφίνια ή ακόμα
και οι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλά επιστημονικά στοιχεία που μας προτρέπουν να
αναθεωρήσουμε συνολικά τη σχέση μας με τα γουρούνια

”

Lori Marino, Νευροεπιστήμονας, Πανεπιστήμιο Emory

© istockphoto

Μια χοιρομητέρα αναγκαστικά γεννά σε ένα
κιβώτιο κύησης και περνά 4-5 εβδομάδες
περιορισμού σε αυτό

φυλακισμένες μονάδες παραγωγής. Είναι
μια ζωή που δεν αξίζει να ζουν.
Για πέντε εβδομάδες κατά την αρχή της κύησης,
ο περιορισμός των χοιρομητέρων σε κλουβιά
τις εμποδίζει από το να αλληλεπιδρούν σωστά
με άλλα γουρούνια και δεν τους επιτρέπει
να αφοδεύουν και να ουρούν μακριά από
τον χώρο διαβίωσης. Δεν μπορούν ούτε
να περπατήσουν ούτε καν να γυρίσουν! Ο
περιορισμός προκαλεί αφύσικες συμπεριφορές,
όπως απάθεια ή να δαγκώνουν τα κάγκελα
και να πίνουν υπερβολικές ποσότητες νερού.
Επίσης προκαλεί αποδυνάμωση των οστών,
εξαιτίας της έλλειψης άσκησης, και λοιμώξεις
του ουροποιητικού, καθώς παραμένουν
ξαπλωμένες μέσα στα κόπρανα και τα
ούρα τους.
Οι χοιρομητέρες γεννούν μόλις δύο φορές
τον χρόνο και περνούν περίπου τέσσερις
με πέντε εβδομάδες περιορισμένες σε
κιβώτια κύησης πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά από κάθε γέννα. Διατρέχουν κίνδυνο
να εμφανίσουν πληγές και κακώσεις λόγω
της παρατεταμένης παραμονής τους
ξαπλωμένες σε σκληρά δάπεδα, τα οποία
συχνά είναι από γυμνό τσιμέντο. Κατά τη
διάρκεια του τοκετού η χοιρομητέρα δεν
μπορεί να κάνει ούτε μερικά βήματα ή να
γυρίσει για να αλλάξει θέση. Τα κιβώτια
κύησης δεν επιτρέπουν επίσης στη
χοιρομητέρα να εκπληρώσει την έντονη
φυσική ορμή της να φτιάξει φωλιά πριν
γεννήσει, να αλληλεπιδράσει κανονικά με
τα γουρουνάκια της ή να απομακρυνθεί
από αυτά για να ξεκουραστεί.
Η παρεμπόδιση των φυσικών συμπεριφορών
μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση ή
παράταση του τοκετού, υψηλότερα ποσοστά
θνησιγένειας και κανιβαλισμό των μικρών
από τη χοιρομητέρα.

Εναλλακτικές λύσεις για
αυξημένη ευημερία

Όταν απομακρυνθούν τα γουρουνάκια, η
χοιρομητέρα βγαίνει από το κιβώτιο κύησης
και μέσα σε λίγες ημέρες γονιμοποιείται
ξανά και επιστρέφει σε κλουβί, ώστε ο
κύκλος να ξεκινήσει από την αρχή.

Εναλλακτικές λύσεις αντί κλουβιών: 3,5
εκατομμύρια χοιρομητέρες στην ΕΕ ήδη
στεγάζονται ομαδικά με μεγάλη επιτυχία καθ’
όλη την κύηση σε εναλλακτικά συστήματα
εσωτερικού χώρου ή ελεύθερης βοσκής.

Η φρίκη της ζωής σε κλουβιά

Ένα καλό σύστημα στέγασης παρέχει
ένα ενδιαφέρον περιβάλλον, το οποίο
επιτρέπει μεγάλο εύρος συμπεριφορών.
Στις χοιρομητέρες παρέχεται υλικό για
εξερεύνηση με το ρύγχος και αναζήτηση
τροφής, χώρος τουλάχιστον τριών
τετραγωνικών μέτρων ανά ζώο και
περισσότεροι λειτουργικοί χώροι, λόγου

Όταν οι χοιρομητέρες περιορίζονται σε
κλουβιά και κιβώτια, στερούνται κάθε
αυτονομία· δεν μπορούν να εκτελέσουν
πολλές βασικές συμπεριφορές. Κατά
συνέπεια, υποβιβάζονται από πλάσματα
με υψηλή αισθητηριακή αντίληψη σε

ΤΙ ΔΡΑΣΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;
Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρέπει
να αναλάβει ηγετικό
ρόλο όσον αφορά
την προστασία των
χοιρομητέρων από
τη βαναυσότητα
των κλουβιών. Η
Compassion in World
Farming πιστεύει
ότι η ΕΕ και όλα τα
Κράτη Μέλη πρέπει
να ακολουθήσουν
το παράδειγμα
άλλων κρατών και
να απαγορεύσουν
ολοκληρωτικά τα
κλουβιά χοιρομητέρων
και τα κιβώτια κύησης,
αντικαθιστώντας τα
με λιγότερο βάναυσες
μεθόδους.
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Μέχρι το 2013, στο μεγαλύτερο
τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
χρησιμοποιούνταν κλουβιά για
τις χοιρομητέρες καθ’ όλη την
κύηση. Τώρα, η Οδηγία της ΕΕ
για τους χοίρους απαγορεύει τη

Η χρήση κλουβιών απαγορεύτηκε πλήρως
στη Σουηδία το 19886, στη Μ. Βρετανία το
19997 και στη Νορβηγία το 2000.8

Στην υπόλοιπη ΕΕ, τα κιβώτια κύησης
επιτρέπονται και χρησιμοποιούνται
κατά κόρον έως και 5 εβδομάδες ανά
εγκυμοσύνη.

Στην Ολλανδία9 επιτρέπεται η χρήση
κλουβιών με μέγιστη διάρκεια τέσσερις
ημέρες. Στη Δανία από το 2015 η χρήση
κλουβιών σε όλα τα νέα χοιροτροφεία
έχει μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια
τρεις ημέρες, νόμος που θα εφαρμοστεί
σε όλες τις υπάρχουσες μονάδες μέχρι
το 2035.10 Η Αυστρία περιορίζει το
διάστημα παραμονής σε κλουβιά σε
10 ημέρες κατά μέγιστο.11
Τα κιβώτια κύησης απαγορεύονται
στη Νορβηγία (επιτρέπονται μόνο για
ιδιαίτερα ανήσυχες χοιρομητέρες με
μέγιστη διάρκεια ως 7 ημέρες, αλλά
σχεδόν ποτέ δεν κρίνεται απαραίτητο
αυτό)12 και στη Σουηδία13, ενώ δεν
χρησιμοποιούνται στην Ελβετία.14
Η Δανία έχει θέσει ως στόχο να
διατηρήσει το 10% των χοιρομητέρων

ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΠΕΙ

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΡΟΦΗ
ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ
ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΕ

Τα τελευταία χρόνια η Compassion in
World Farming έχει επισκεφτεί πολλά
χοιροτροφεία σε όλη την ΕΕ. Κατά την
έρευνα σε πολωνικά χοιροτροφεία το
2017, διαπιστώσαμε την ολοφάνερα
απελπιστική πραγματικότητα της ζωής
σε κιβώτια κύησης και κλουβιά σε
άπειρα χοιροτροφεία.
Όχι μόνο οι χοιρομητέρες δεν
μπορούσαν να περπατήσουν, αλλά δεν
μπορούσαν ούτε να σταθούν όρθιες
ή να ξαπλώσουν με άνεση, λόγω των
μεταλλικών κάγκελων σε συνδυασμό
με την αδυναμία των ποδιών τους και
τις υπερτροφικές οπλές. Το 90% των
χοιρομητέρων ήταν τοποθετημένες με
το κεφάλι στραμμένο στον τοίχο και
την πλάτη τους στον διάδρομο. Συχνά,
έδειχναν να τρομάζουν από θορύβους
και τους ανθρώπους που περπατούσαν
στα δωμάτια χωρίς να μπορούν να
γυρίσουν το πρόσωπό τους ώστε να

αντικρύσουν την πηγή του φόβου τους
ή να προστατέψουν τα γουρουνάκια
τους, όπως επιβάλλει η φυσική
συμπεριφορά τους.
Οι χοιρομητέρες που κόντευαν να
γεννήσουν προσπαθούσαν να βρουν
άνετη θέση, αλλά ήταν αδύνατο.
Αναγκάζονταν να υπομείνουν τον
τοκετό χωρίς να μπορούν να γυρίσουν,
να τεντωθούν ή έστω να ξαπλώσουν σε
μια μαλακή επιφάνεια.
Παρατηρήθηκε ότι τα γουρουνάκια, που
στερούνταν κάθε υλικό αναζήτησης
τροφής, μασουλούσαν τις ουρές των
χοιρομητέρων, οι οποίες, αφού δεν
μπορούσαν ούτε το κεφάλι τους να
γυρίσουν, δεν μπορούσαν να κάνουν
τίποτα και απλώς το υπέμεναν.
Καθώς αναστελλόταν η δυνατότητα
των χοιρομητέρων να αναζητούν
φυσικά τροφή, παρατηρήθηκε
ότι
END THE
CAGE
AGE
«μασουλούσαν» τον αέρα και τα κάγκελα
time to evolve
των κλουβιών τουςIt’s
επαναληπτικά.

χοιρομητέρες στην ΕΕ. Περίπου το 85% φυλακίζονται σε κλουβιά ή
κιβώτια κύησης.

  Μέσο μέγεθος χοιρομητέρας: πλάτος:
40cm· μήκος 171cm

  Μέγεθος στάβλου / κιβωτίου κύησης: πλάτος:
60cm· μήκος 200-240cm

Δύσκολα εφαρμόσιμο
Εξυπακούεται ότι οι αρχές πολύ δύσκολα
μπορούν να εξακριβώσουν αν οι
χοιρομητέρες περιορίζονται σε κλουβιά
για διαστήματα μεγαλύτερα από το
επιτρεπόμενο. Κάθε λεπτό που περνούν
τα ζώα σε αυτά τα άκρως περιοριστικά
κλουβιά είναι υπερβολικά πολύ, αλλά
το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα οι
χοιρομητέρες να παραμένουν σε αυτές
τις συνθήκες για διαστήματα μεγαλύτερα
των τεσσάρων εβδομάδων τα καθιστά
ακόμα πιο βάναυσα. Η πλήρης
κατάργηση των εν λόγω συστημάτων
θα βελτίωνε πολύ την ευημερία των
χοιρομητέρων, ενώ ταυτόχρονα θα
διευκόλυνε τις αρχές να εξασφαλίσουν
τη συμμόρφωση με τον νόμο.

EHT DNE
E
GA EGACΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
evlove oΣΕ
t eΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ
mit s’tI
ΕΝΤΑΤΙΚΑ
ΧΩΡΟΥΣ

Η 				
ΤΩΝ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
				
ΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ
Χοιρομητέρες

  Φυλακισμένες: Κάθε χρόνο εκτρέφονται πάνω από 12 εκατομμύρια

Χρήση κλουβιών και
κιβωτίων κύησης, με
μηδενικό εμπλουτισμό και
σοβαρότατο περιορισμό
της κίνησης και της φυσικής
συμπεριφοράς.

ΟΙ
ΛΗΨΗ
ΔΡΑΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Καμία χρήση κλουβιών και
κιβωτίων κύησης. Οι χοιρομητέρες
στεγάζονται σε ομάδες σε
στεγασμένους χώρους καθ’ όλη
την κύηση και γεννούν σε θέσεις
σε στεγασμένους χώρους, όπου
μπορούν να γυρίζουν ελεύθερα.
Παρέχονται υλικά για φώλιασμα
και στρωμνή.

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΊ ΠΑΡΑΓΩΓΟΊ
ΧΟΙΡΟΜΗΤΈΡΩΝ ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΆ ΣΤΗΝ ΕΕ

5

EHT DNE
EGA EGAC

ΒΕΛΤΙΣΤΑ

Νομοθεσία

εκτός κιβωτίων κύησης έως το 2020.15
Από το 2033, η Αυστρία θα περιορίζει
το διάστημα παραμονής σε κιβώτια
κύησης στις «κρίσιμες ημέρες» γύρω
από τον τοκετό (πιθανότατα 4-7).11

ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Εναλλακτικές λύσεις αντί
κιβωτίων κύησης: Υπολογίζεται
ότι 1,5 εκατομμύρια εγκυμονούσες
χοιρομητέρες εκτρέφονται με επιτυχία
σε εμπλουτισμένα περιβάλλοντα κατά
την περίοδο που γεννούν και θηλάζουν
τα γουρουνάκια τους. Όταν στις
χοιρομητέρες παρέχονται χώρος και
στρωμνή, είναι σε θέση να εκτελέσουν τις
ενστικτώδεις συμπεριφορές φωλιάσματος
πριν γεννήσουν. Είναι επίσης σε θέση
να αλληλεπιδράσουν με τα γουρουνάκια
τους και έχουν χώρο να απομακρυνθούν
από αυτά και να ξεκουραστούν όποτε το
χρειαστούν. Τα συστήματα ελεύθερης
κύησης είναι λιγότερο βάναυσα και είναι
αποδεδειγμένα βιώσιμα από εμπορική
άποψη.

χρήση κλουβιών πέρα από τις
τέσσερις πρώτες εβδομάδες μετά τη
γονιμοποίηση. Οι χοιρομητέρες πρέπει
στη συνέχεια να στεγάζονται σε ομάδες
μέχρι μία βδομάδα πριν γεννήσουν.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

χάρη διαφορετικοί χώροι για φαγητό,
ξάπλωμα και δραστηριότητες.
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%Ποσοστό σε κλουβιά

2,478,580
98

2,429,008

Ισπανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να
αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά
την προστασία των χοιρομητέρων
από τη βαναυσότητα των κλουβιών.
Η Compassion in World Farming
καλεί την Επιτροπή και όλα τα Κράτη
Μέλη να θεσπίσουν την πλήρη
απαγόρευση των κλουβιών και των
κιβωτίων κύησης, αντικαθιστώντας
τα με λιγότερο βάναυσα συστήματα
εσωτερικής στέγασης ή ελεύθερης
βοσκής.

1,905,360
1,886,306

99

Γερμανία
1,260,000
95

1,197,000

Δανία
1,066,000
99

1,055,340

Ολλανδία
985,000
99

975,150

Γαλλία

EU COMMERCIAL
PRODUCERS
OF
END THE
ΤΕΛΟΣ
ΣΤΑ
CAGE
AGE
CAGED SOWS
ΚΛΟΥΒΙΑ
It’s time to evolve
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END THEΑριθμός εκτρεφόμενων χοιρομητέρων
END THE ανά έτος
CAGE AGE
CAGE AGE
It’s time to evolve

It’s time to evolve

2,000,000

2,500,000

Αριθμός σε κλουβιά
END THE

CAGE AGE
It’s time to evolve

Παρ’ ότι στην ΕΕ δεν υπάρχει νομικός
ορισμός της ελεύθερης βοσκής όσον
αφορά τους χοίρους, τα Κράτη Μέλη
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με
την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει
τους ισχυρισμούς για τη σήμανση και
άρα οι σημάνσεις ελεύθερης βοσκής
πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε
υπαίθριους χώρους και κανονικά
δεν θα χρησιμοποιούν συστήματα
περιορισμού, όπως τα κλουβιά και
τα κιβώτια κύησης.

evlove ot emit s’tI

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η νομοθεσία της ΕΕ περί βιολογικής
κτηνοτροφίας απαγορεύει τη
χρήση κάθε είδους κλουβιού και
προϋποθέτει την ύπαρξη εξωτερικού
χώρου για τρέξιμο και στρωμνή.
Επίσης επιτρέπει στα γουρουνάκια
να παραμένουν με τη μητέρα τους
μεγαλύτερο διάστημα, μειώνοντας
το άγχος και την ανάγκη για
αντιβιοτικά. Πολλοί μηχανισμοί
αξιολόγησης και διαπίστευσης
ανά κράτος, όπως το Bioland στη
Γερμανία, το KRAV στη Σουηδία
και το Soil Association στη Μ.
Βρετανία, εφαρμόζουν υψηλότερες
προδιαγραφές από τα απαιτούμενα
της βιολογικής γεωργίας της ΕΕ,
θέτοντας τις προϋποθέσεις για
μεγιστοποίηση της ευημερίας των
END THE
ζώων.

CAGE AGE
It’s time to evolve
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ΟΡΤΥΚΙΑ

Εναλλακτικές λύσεις για
αυξημένη ευημερία

Η φρίκη της ζωής σε κλουβιά
Ίσως ένα από τα χειρότερα προβλήματα
όσον αφορά την ευημερία των ορτυκιών
που ζουν σε κλουβιά είναι η έμφυτη
αντίδρασή τους στο αίσθημα του φόβου.
Όταν απειλούνται, τα ορτύκια πετούν
απότομα προς τα πάνω προκειμένου να
ξεφύγουν. Αυτή η αντίδραση προκαλείται
εύκολα σε συστήματα κλουβιών, όταν
για παράδειγμα μπαίνουν άνθρωποι
στους αχυρώνες που στεγάζουν τα
κλουβιά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς στα πτηνά, καθώς
χτυπούν με το κεφάλι στο άνω μέρος του
κλουβιού.

Τουλάχιστον 143 εκατομμύρια ορτύκια εκτρέφονται στην ΕΕ για το κρέας και τα αυγά τους.
Πολλά από αυτά στεγάζονται σε κλουβιά όπου αδυνατούν να εκτελέσουν ακόμα και τις πιο
στοιχειώδεις συμπεριφορές. Αυτό το μαρτύριο είναι παντελώς μη αναγκαίο, καθώς υπάρχουν
λιγότερο βάναυσες εναλλακτικές λύσεις.

Τα συστήματα αυξημένης ευημερίας για
τα ορτύκια περιλαμβάνουν την ελεύθερη
βοσκή, καθώς και σωστά σχεδιασμένα
συστήματα αχυρώνων που παρέχουν
επαρκή χώρο και περιβαλλοντικό
εμπλουτισμό, όπως υλικά για κύλισμα.
Ορισμένοι αχυρώνες προσφέρουν
επίσης πρόσβαση σε υπαίθριους
χώρους. Είναι σημαντικό για τα ορτύκια
να τους παρέχεται επαρκής κάλυψη που
προσομοιάζει το φυσικό τους περιβάλλον
και έτσι τα βοηθάει να μη νιώθουν φόβο,
ενώ ταυτόχρονα υπάρχει αρκετός χώρος
που να τους επιτρέπει να πετούν προς
τα πάνω.

Όπως και με τις όρνιθες αυγοπαραγωγής,
οι κινήσεις των ορτυκιών στα κλουβιά
περιορίζονται πολύ σοβαρά, με
αποτέλεσμα να βιώνουν υπερβολικό
άγχος. Αδυνατούν να εκτελέσουν
το μεγαλύτερο μέρος των φυσικών
συμπεριφορών τους, όπως τρέξιμο,
κύλισμα και αναζήτηση τροφής.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΡΟΦΗ
ΟΡΤΥΚΙΩΝ
ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρέπει να αναλάβει
ηγετικό ρόλο όσον αφορά
την προστασία όλων των
εκτρεφόμενων ορτυκιών.
Καλούμε την Επιτροπή και
τα Κράτη Μέλη να λάβουν
αποτελεσματικά μέτρα για
να σταματήσει η εκτροφή
ορτυκιών σε κλουβιά και
να εξασφαλιστεί η εκτροφή
τους με λιγότερο βάναυσες
μεθόδους.

Νομοθεσία
Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομοθεσία
που να προστατεύει ειδικά τα ορτύκια.
Ισχύουν μεν η γενική οδηγία της ΕΕ για
την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων
και οι εθνικές νομοθεσίες για την ευημερία
των ζώων, ωστόσο οι εν λόγω νομοθεσίες
δεν παρέχουν καμία ειδική προστασία στα
ορτύκια, γεγονός που συνεπάγεται την
τακτική χρήση γυμνών κλωβοστοιχιών,
όπως βλέπουμε παρακάτω.

Ορισμένα πτηνοτροφεία στεγάζουν ως
και 80 πουλιά μέσα σε κάθε κλουβί,
με αποτέλεσμα να υπάρχει εξαιρετικά
περιορισμένος χώρος, πράγμα που
προκαλεί άγχος, αυξάνει τον κίνδυνο
ξεπουπουλιάσματος και μειώνει την
κατανάλωση τροφής.

ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΠΕΙ

ΤΙ ΔΡΑΣΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;

© FAADA

Ορτύκια σε γυμνή κλωβοστοιχία

  Φυλακισμένα: Τουλάχιστον 143 εκατομμύρια ορτύκια εκτρέφονται κάθε

χρόνο στην ΕΕ για το κρέας και τα αυγά τους. Πολλά από αυτά τα πτηνά
περνούν όλη τους τη ζωή συνωστισμένα σε κλουβιά με
άλλα 80 πτηνά

  Μέγεθος ορτυκιού: άνοιγμα φτερών: 36cm· μήκος 18cm
  Έλλειψη χώρου: Τα ομαδικά κλουβιά στεγάζουν έως

και 80 ορτύκια, με αποτέλεσμα το κάθε πτηνό να διαθέτει
χώρο μόλις 9,3cm x 9,3cm – δηλαδή λιγότερο από το
μέγεθος ενός κινητού τηλεφώνου!

ΣΤΗΝ ΕΕ

END THE
CAGE AGE

ΑΧΥΡΩΝΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ:

Προσφέρουν περισσότερο χώρο,
φυσικό φως και εμπλουτισμό,
στοιχεία που επιτρέπουν την
καλύτερη έκφραση φυσικών
συμπεριφορών, όπως το κύλισμα.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΣΚΗ:

ΒΕΛΤΙΣΤΑ

Περιορίζουν σοβαρότατα
τις φυσικές συμπεριφορές.
Η έλλειψη καταφυγίου
συνεπάγεται ότι τα ορτύκια
συχνά τρομάζουν και
πετούν προς την οροφή των
κλουβιών, τραυματίζοντας
το κεφάλι τους.

It’s time to evolve

ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΓΥΜΝΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΚΑΙ ΑΧΥΡΩΝΕΣ:

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ

© Compassion in World Farming

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΤΥΚΙΑ

Προσφέρουν πρόσβαση
σε χώρο βόσκησης, που
επιτρέπει το πλήρες εύρος
φυσικών συμπεριφορών,
συμπεριλαμβανομένης της
αναζήτησης τροφής.
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ΠΑΠΙΕΣ ΚΑΙ ΧΗΝΕΣ

Η φρίκη της ζωής σε
κλουβιά
Οι περισσότερες πάπιες και χήνες
που εκτρέφονται για φουαγκρά ζουν
τις τελευταίες δύο εβδομάδες της ζωής
τους σε κλουβιά, ενώ έχουν περάσει
το πρώτο μέρος της ζωής τους σε
υπαίθριους χώρους. Πέρα από τον
βάναυσο περιορισμό τους σε κλουβιά,
στα πτηνά αυτά χορηγούνται με το
ζόρι τεράστιες ποσότητες φαγητού,
προκειμένου το συκώτι τους να
διογκωθεί και να δεκαπλασιαστεί σε
μέγεθος σε σχέση με το φυσιολογικό,
γεγονός που προκαλεί απερίγραπτο
πόνο.

Περίπου 40 εκατομμύρια πάπιες και χήνες εκτρέφονται για φουαγκρά στην ΕΕ κάθε
χρόνο. Πάνω από το 90% αυτών είναι πάπιες και οι περισσότερες περνούν τις τελευταίες
δύο εβδομάδες της ζωής τους φυλακισμένες σε κλουβιά, ώστε να υποβάλλονται σε
εξαναγκαστικό τάισμα για πάχυνση. Τόσο ο εγκλεισμός των ζώων σε κλουβιά, όσο και η
εξαναγκαστική παροχή τροφής είναι βάναυσες πρακτικές και απολύτως μη αναγκαίες.

Τα κλουβιά είναι συνήθως μικρά,
με συρμάτινο δάπεδο και χωρίς
καθόλου στρωμνή ή συμπαγές
δάπεδο στο οποίο να ξεκουράζονται.
Πέρα από την ποτίστρα, τα κλουβιά
είναι συνήθως παντελώς γυμνά. Τα

ΟΙ

πουλιά παθαίνουν ανωμαλίες στη
στάση και το βάδισμά τους, κακώσεις
στις φτερούγες τους και πληγές στα
πόδια τους. Το εξαναγκαστικό τάισμα
προκαλεί φλεγμονές και άλλους
τραυματισμούς στον οισοφάγο.

Δεν υπάρχουν εναλλακτικές
λύσεις για αυξημένη
ευημερία
Το φουαγκρά που παράγεται με
εξαναγκαστικό τάισμα είναι μια
εγγενώς βάναυση μέθοδος και τέτοιες
μέθοδοι παραγωγής πρέπει να
απαγορευτούν.

Νομοθεσία
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη
στέγαση παπιών και χηνών απαιτεί
τα δάπεδα να έχουν κατάλληλο
σχεδιασμό, που δεν προκαλεί
ενόχληση, να καλύπτονται με
κατάλληλο υλικό στρωμνής,

ΠΑΡΑΓΩΓΟΊ ΦΟΥΑΓΚΡΆ ΣΤΗΝ ΕΕ
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Αριθμός παπιών και χηνών που εκτρέφονται για φουαγκρά ετησίως

Τα ομαδικά κλουβιά για τις πάπιες είναι μικρά και γυμνά, με πάτωμα από γυμνό πλέγμα.
Δεν υπάρχει αμμοδόχος ή χώρος ανάπαυσης. Η αντίδραση των πτηνών στον άνθρωπο που
τα ταΐζει είναι αρνητική. Τα πτηνά αντιδρούν πολύ αρνητικά στον άνθρωπο που τα ταΐζει και
γι’ αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία για την ώθηση των πτηνών στο μπροστινό μέρος
του κλουβιού και την ακινητοποίησή τους για το τάισμα.

”

Καθηγητής Donald M. Broom, Ομότιμος Καθηγητής της Ευημερίας των Ζώων, Τμήμα Κτηνιατρικής,
Πανεπιστήμιο Cambridge. Συν-συγγραφέας «Η ευζωία των παπιών κατά την παραγωγή φουαγκρά16

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΑΠΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΦΟΥΑΓΚΡΑ
© istockphoto

“

ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΠΕΙ

ΣΤΗΝ ΕΕ

Το εξαναγκαστικό τάισμα στα ζώα για
μη ιατρικούς σκοπούς (η απαρέγκλιτη
πρακτική για την παραγωγή φουαγκρά
μέχρι τώρα), απαγορεύεται ρητά
βάσει συγκεκριμένης νομοθεσίας
σε έξι από τις εννέα επαρχίες της
Αυστρίας, την Τσεχία, τη Δανία, τη
Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία,
το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, την
Πολωνία και βάσει ερμηνείας των
γενικών νόμων για την προστασία
των ζώων, στην Ιρλανδία, τη Σουηδία,
την Ελβετία, την Ολλανδία και τη Μ.
Βρετανία.

ΤΙ ΔΡΑΣΗ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;

48,500,000
27,631,500

0

να παρέχεται στρωμνή για
εμπλουτισμό και να αποφεύγονται
γυμνά περιβάλλοντα.17 Ωστόσο, το
μεγαλύτερο τμήμα της βιομηχανίας
φουαγκρά δεν τηρεί αυτή τη νομοθεσία
κατά την περίοδο εξαναγκαστικού
ταΐσματος, στεγάζοντας σταθερά τις
πάπιες σε παντελώς γυμνά κλουβιά με
συρμάτινα δάπεδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρέπει να αναλάβει
ηγετικό ρόλο όσον αφορά
την προστασία όλων των
εκτρεφόμενων παπιών
και χηνών. Καλούμε την
Επιτροπή και τα Kράτη
Mέλη να θεσπίσουν και να
εφαρμόσουν νομοθεσία
που θα απαγορεύει ρητά
την εκτροφή παπιών και
χηνών σε κλουβιά και
επίσης θα απαγορεύει
εξαναγκαστικό τάισμα.

  Φυλακισμένες: Οι πάπιες και οι χήνες περιορίζονται σε κλουβιά για τις

τελευταίες δύο εβδομάδες της ζωής τους (η οποία διαρκεί 8-11 εβδομάδες)
και ταΐζονται με το ζόρι δύο με τέσσερις
φορές την ημέρα

  Μέγεθος κλουβιών: Κάθε πάπια έχει
χώρο περίπου όσο 2 χαρτιά Α4

  Γυμνά κλουβιά: Οι πάπιες ζουν σε

κλουβιά που είναι παντελώς γυμνά, με
μόνο μία ποτίστρα, και με δάπεδα από
σκέτο συρματόπλεγμα.

ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ

ΚΟΥΝΕΛΙΑ

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ
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Αριθμός εκτρεφόμενων
ανά έτος

Αριθμός σε κλουβιά
(% σε κλουβιά)

Αριθμός εκτρεφόμενων Αριθμός σε κλουβιά
ανά έτος
(% σε κλουβιά)

Αυστρία

6,733,485

61,622 (1%)

0

Βέλγιο

9,418,433

3,699,795 (39%)

Βουλγαρία

4,788,687

Γαλλία
Γερμανία

Αριθμός εκτρεφόμενων
ανά έτος

It’s time

END
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END
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CAGE
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CAGE
AGE

ENDTHE
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END
CAGEAGE
AGE
CAGE

It’s time
to evolve
It’s time
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Αριθμός σε κιβώτια κύησης
(% σε κιβώτια κύησης)

0

239,210

180,479 (75%)*

2,876,572

0*

413,250

2,703,935 (56%)

8,556

8,224 (96%)*

49,046,170

31,806,415 (65%)

29,000,000

52,654,659

3,631,054 (7%)

Δανία

4,424,342

Ελλάδα

Αριθμός σε κλουβιά τοκετού
(% σε κλουβιά τοκετού)

time
evolve
It’sIt’s
time
to to
evolve

Αριθμός σε κλουβιά
(περιλαμβάνονται ορτύκια,
πάπιες, χήνες)

227,250 (95%) 		

288,872

409,118 (99%)

388,455 (94%)

4,156,090

62,040

55,836 (90%)

55,836 (90%)

7,646,354

27,985,000 (97%)

985,000

709,200 (72%)

975,150 (99%)

85,529,915

3,400,000

3,268,109 (96%)*

1,905,360

1,498,087 (79%)*

1,886,306 (99%)

8,785,470

865,188 (20%)

0

0

1,260,000

882,000 (70%)

1,197,000 (95%)

2,062,188

4,300,313

3,631,413 (84%)

336,801

323,736 (96%)*

118,000

64,663 (55%)*

81,420 (69%)*

4,036,569

Εσθονία

1,051,881

907,942 (86%)

0

0

26,600

0

25,270 (95%)

1,033,212

Ιρλανδία

3,470,665

1,881,394 (54%)

0

0

148,950

145,971 (98%)

141,503 (95%)

2,027,365

Ισπανία

46,732,918

41,046,685 (88%)

48,500,000

48,252,650 (99%)

2,478,580

2,181,150 (88%)

2,429,008 (98%)

92,541,403

Ιταλία

34,963,657

21,597,438 (62%)

24,500,000

23,642,500 (97%)

561,640

419,286 (75%)*

527,942 (94%)*

45,767,880

Κροατία

1,857,745

1,358,702 (73%)

4,177

4,015 (96%)*

118,000

50,100 (42%)

50,100 (42%)

1,412,817

Κύπρος

453,488

325,318 (72%)

9,702

9,326 (96%)*

33,280

26,166 (79%)*

32,947 (99%)*

367,591

Λετονία

2,829,276

2,447,954 (87%)

30,000

28,836 (96%)*

35,490

25,367 (71%)*

31,941 (90%)*

2,508,731

Λιθουανία

2,790,539

2,670,443 (96%)

0

0

50,300

23,569 (47%)*

29,677 (59%)*

2,700,120

Λουξεμβούργο

114,201

0

0

0

6,570

4,279 (65%)*

5,387 (82%)*

5,387

Μάλτα

336,209

326,123 (97%)

50,000

48,060 (96%)*

3,460

3,287 (95%)

3,460 (100%)

377,643

44,132,492

16,399,876 (37%)

0

0

494,000

0

261,820 (53%)

16,677,636

Ουγγαρία

6,975,187

4,423,666 (63%)

4,350,000

2,610,000 (60%)

250,000

75,000 (30%)

197,500 (79%)*

11,629,258

Ολλανδία

34,326,001

6,234,000 (18%)

25,000

10,000 (40%)

1,066,000

1,012,700 (95%)

1,055,340 (99%)

7,299,340

Πολωνία

46,269,911

40,182,119 (87%)

1,010,000

970,821 (96%)*

909,000

317,645 (35%)*

399,960 (44%)*

41,552,900

Πορτογαλία

9,225,913

8,556,836 (93%)

4,295,940

4,129,294 (96%)*

235,640

164,686 (70%)*

207,363 (88%)*

12,959,760

Ρουμανία

7,984,125

4,779,611 (60%)

0

0

342,000

153,900 (45%)

153,900 (45%)

4,933,511

Σλοβακία

3,078,126

2,601,903 (85%)

0

0

57,140

40,842 (71%)*

51,426 (90%)*

2,653,329

Σλοβενία

1,199,022

687,110 (57%)

10,000

9,612 (96%)*

20,470

3,739 (18%)*

4,708 (23%)*

701,430

Σουηδία

8,060,982

988,488 (12%)

12,500

0

131,500

0

0

988,488

Τσεχία

5,806,886

4,876,207 (84%)

655,838

630,397 (96%)*

136,050

108,050 (79%)*

136,050 (100%)

5,642,654

Φινλανδία

4,321,599

2,591,251 (60%)

0

0

99,100

57,478 (58%)

97,118 (98%)

2,688,369

397,348,656

211,282,574 (53%)

119,075,086

111,930,581 (94%)

12,186,630

8,612,599 (71%)*

10,653,837 (87%)*

368,974,282

Μ. Βρετανία

Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Και οι ειδικοί και οι πολίτες συμφωνούν ότι η χρήση κλουβιών είναι βάναυση, παρωχημένη και προκαλεί
υπερβολικό πόνο σε ενσυναίσθητα όντα. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα. Η χρήση κλουβιών
πρέπει να σταματήσει σε όλη την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία. Καλούμε τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής
να στηριχθούν στα εθελούσια βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί από προοδευτικά Κράτη Μέλη της ΕΕ
και να προτείνουν και να υποστηρίξουν νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε η κτηνοτροφία να μπει στον
21ο αιώνα. Μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα!

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΡΑΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ:
Γράφοντας στον Επίτροπο
Δημόσιας Υγείας και
Ασφάλειας των Τροφίμων
ζητώντας να προτείνει
κοινοτική νομοθεσία που
θα απαγορεύει όλους τους
τύπους κτηνοτροφίας σε
κλουβιά

Ασκώντας πολιτική πίεση
στην κυβέρνηση της χώρας
σας, ώστε να θεσπίσει
εθνική νομοθεσία, που θα
απαγορεύει την κτηνοτροφία
σε κλουβιά, καθώς και να
πιέσει την ΕΕ να δράσει
άμεσα

Ζητώντας από τα
καταστήματα και τα
εστιατόρια όπου πηγαίνετε
να χρησιμοποιούν προϊόντα
που δεν προέρχονται από
κλουβιά

Αγοράζοντας προϊόντα
που δεν προέρχονται
από κλουβιά. Ψάξτε
εναλλακτικά προϊόντα
αυξημένης ευημερίας των
ζώων, όπως ελεύθερης
βοσκής, βιολογικά ή από
βοσκοτόπους

Υποστηρίζοντας τα
αιτήματα για ξεκάθαρη και
ειλικρινή σήμανση των
προϊόντων· και δηλώνοντας
συμμετοχή στις εκστρατείες
της Compassion in World
Farming, www.ciwf.org.uk/
get-involved

Royal Decree concerning the welfare of rabbits in farms,
29/06/14 / Arrêté royal relatif au bien-être des lapins dans les
élevages, 29 juin 2014. C − 2014/24303. http://www.etaamb.be/fr/
arrete-royal-du-29-juin-2014_n2014024303.html
1 

Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down
minimum standards for the protection of laying hens. Official
Journal L203, 03.08.1999 p. 0053-0057. http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:203:0053:0057:EN:PDF

2

Annex, Table 1 (Ares (2011)524071 - 13/05/2011), in House
of Commons, EFRA Committee, 2011. The implications of the
Welfare of Laying Hens Directive for the egg industry. www.
publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmenvfru/
writev/egg/egg.pdf
3

Tierschutzgesetz [Animal Welfare Law], BGBl. I Nr. 118/2004 as
amended by BGBl. I Nr. 80/2010, Article 18(3). The law bans any
more cages from being built after 2005 and then allows only 15
years more for existing ones to continue (ie banning from 2020).
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541
4

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung [Animal Welfare
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