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Εηζαγσγή
• Γνπιηαλόο (Silurus glanis, Linnaeus, 1758).

• TLmax: 5m.
• TWmax: 306kg.
• Agemax: 80years.
• Βελζηθό, κε κεηαλαζηεπηηθό.
• Γιπθά θαη πθάικπξα λεξά.
• Ελδεκηθό ζε Επξώπε θαη Αζία.
• 3 δεύγε κνπζηαθηώλ.
• D 3-5
• Α 77-92
• C 17
• Ρ Ι-14-17
• V 11-13
• Κπξίσο ζε ιίκλεο θαη πνηάκηα.
[IMG]http://xvella.free.fr/photos/00000968.jpg[/IMG]
• Σξέθεηαη λύρηα.
• Εδώδηκν, αιηεύεηαη από επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο αιηείο. Υξεζηκνπνηείηαη θαη ζε πδαηνθαιιηέξγεηεο.
• Κόθθηλε ιίζηα κε ηα απεηινύκελα είδε (Least consern) (The IUCN Red List of Threatened Species).

Πεξηνρή Μειέηεο, Υιηθά θαη Μέζνδνη
• Φξαγκαιίκλε Πνιπθύηνπ, Ννκόο Κνδάλεο.
• Τδξνειεθηξηθό θξάγκα Δ.Ε.Η., 1974 γηα εθκεηάιιεπζε
δπλακηθήο ηνπ πνηακνύ Αιηάθκνλα.
• Έθηαζε 74.000 ζηξέκκαηα.
• Τςόκεηξν 293m, κέζν βάζνο 46m, κέγηζην βάζνο 91m.
• Αλάπηπμε πιεζπζκώλ ιηκλόθηισλ εηδώλ ςαξηώλ πνπ δνύζαλ
πξηλ ζηνλ Αιηάθκνλα.
• Καηαγεγξακκέλε ηρζπνπαλίδα ηεο ιίκλεο: 17 είδε ςαξηώλ
(θππξίλνο (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), γνπιηαλόο
(Silurus glanis L., 1758), πεξθί (Perca fluviatilis L., 1758),
πεηαινύδα (Carassius auratus auratus L., 1758), ηζηξώλη
(Rutilus rutilus L., 1758), ζπξηάξη (Chondrostoma nasus L.,
1758), θαη γιήλη (Tinca tinca L., 1758).

CAROL BRUGUERA, 2008.

Εηθόλα από Google Earth

• 17 Μαξηίνπ 2009, αιίεπζε S. glanis TL
2.8m θαη TW 230kg από ηνπηθνύο αιηείο.
• Πηζαλόηαηα ην κεγαιύηεξν ζε κέγεζνο
άηνκν από ηα εζσηεξηθά ύδαηα ηεο
Ειιάδαο.
• Υξήζε ζθιεξώλ αθηηλώλ γηα
πξνζδηνξηζκό ειηθίαο.
• Καζαξηζκόο από ηζηνύο, ηνκή ζε
κηθξνηόκν αθξηβείαο (ISOMET 1000)
πάρνπο 0.5mm, 1mm, 1.5mm.
• Εθηίκεζε ειηθίαο κε ηζρπξό δηεξρόκελν
θσο ζε ζηεξενζθόπην.

Απνηειέζκαηα

Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα
• Πξνηηκόηεξε κέζνδνο εθηίκεζεο ειηθίαο ζηα γαηόςαξα. Ωηόιηζνη κηθξνί θαη κε θαζαξά
επδηάθξηηνη δαθηύιηνη.
• Απινύζηεξε από ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο θαη εθηίκεζεο ειηθίαο από
σηόιηζνπο.
• Η κέζνδνο απηή εθαξκόζηεθε γηα πξώηε θνξά ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο.
• Μέρξη ζήκεξα ππήξραλ ζπρλέο αλαθνξέο γηα ζπιιήςεηο γηγαληηαίσλ αηόκσλ ηνπ είδνπο ζηε
θξαγκαιίκλε Πνιπθύηνπ, δελ ππήξραλ ηεθκεξησκέλεο απνδείμεηο γηα ηηο αθξηβείο ειηθίεο
ηνπο.
• Επηβεβαίσζε αηόκσλ ειηθίαο άλσ ησλ 30 εηώλ, ύπαξμε πιεζπζκνύ ν νπνίνο πξνϋπήξρε
ηνπ θξάγκαηνο, επέδεζε, αλαπηύρζεθε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζηε θξαγκαιίκλε.
• Ειάρηζηα είλαη γλσζηά γηα ηνλ απηόρζνλν πιεζπζκό S. glanis ζηε θξαγκαιίκλε
Πνιπθύηνπ θαη ππνινγηδόκελεο ηεο ζεκαληηθόηεηάο ηνπ γηα ηνπο ηνπηθνύο επαγγεικαηίεο
αιηείο, είλαη ζεκαληηθό λα γίλνπλ πεξεηαίξσ κειέηεο γηα ηε δπλακηθή ηνπ θαζώο θαη γηα ηε
πξνζηαζία ηνπ.

