Η πέστρουα τοσ Ασπροποτάμοσ
Βασικά ταρακτηριστικά και μέτρα προστασίας- Ο Πεστρουογεννητικός σταθμός Ασπροποτάμοσ

Ο κεγαιύηεξνο πιεζπζκόο πέζηξνθαο ηεο ρώξαο δηαβηώλεη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ
Αζπξνπνηάκνπ, όπνπ ηα λεξά δηαηεξνύληαη ςπρξά γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, κε έλα εύξνο
ζεξκνθξαζίαο, πνπ θπκαίλεηαη από έλαλ βαζκό Κειζίνπ ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο κέρξη θαη 17 ην
θαινθαίξη.
Ωζηόζν, ε άγξηα πέζηξνθα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα ζεηξά από δηάθνξεο απεηιέο, ε θπξηόηεξε
από ηηο νπνίεο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ζε πξόζθαηε εκεξίδα γηα ην νηθνζύζηεκα ηνπ
Αζπξνπνηάκνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο δσήο ν δαζνιόγνο ζην δαζαξρείν Καιακπάθαο,
Σπύξνο Μνπδηνύξαο, είλαη ε ιεζηξηθή θαη παξάλνκε αιηεία από ηνλ άλζξσπν.
Όπσο επηζεκαίλεη ν ίδηνο, ζεκαληηθό βάξνο ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο, αθνύ ηπρόλ ππνβάζκηζή ηνπ ζα είρε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα
ηελ παξαπέξα δηαβίσζε ηνπ είδνπο.
Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άγξηαο πέζηξνθαο
Τν είδνο ηεο άγξηαο πέζηξνθαο είλαη εθείλν πνπ απαληάηαη ζηα πεξηζζόηεξα νξεηλά πνηάκηα ηεο
παηξίδαο καο θαη είλαη ζπγγελέο είδνο κε ηελ πέζηξνθα πνπ εθηξέθεηαη ζηα ηρζπνηξνθεία. Είλαη
πνηθηιόκνξθν είδνο θαη ππάξρεη εμσηεξηθή δηαθνξνπνίεζή ηεο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία
δηαβηώλεη.
Τν ζώκα ηεο άγξηαο πέζηξνθαο είλαη επίκεθεο θαη θαιύπηεηαη από αξθεηή βιέλλα. Τν κήθνο ηεο
θηάλεη ηα 80 εθαηνζηά θαη ην βάξνο, όπσο έρεη αλαθεξζεί από καξηπξίεο θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο,
κπνξεί λα θηάζεη ηα 7 θηιά. Σήκεξα, όκσο, πνπ ε πνζόηεηα ησλ λεξώλ είλαη κηθξόηεξε, δελ έρεη
αλαθεξζεί ε ύπαξμε ηόζν κεγάισλ ςαξηώλ.
"Τα ςάξηα πνπ αιηεύνληαη ζηελ πεξηνρή καο είλαη πνιύ κηθξόηεξα θαη ην βάξνο ηνπο δελ μεπεξλά ηα
300 γξακκάξηα", εμεγεί από ηελ πιεπξά ηνπ ν δαζάξρεο Καιακπάθαο, Χξήζηνο Χξήζηνο Πίζζηαο.
Σηηο πιεπξέο ηεο πέζηξνθαο ππάξρνπλ πνξηνθαιί θαη ζθνύξεο θειίδεο. Σην θεθάιη θαη ζην ξαρηαίν
πηεξύγην ππάξρνπλ κόλν ζθνύξεο, ελώ θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είδνπο είλαη ε πνξηνθαιί θειίδα,
πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ ιηπώδνπο πηεξπγίνπ.
Η πέζηξνθα δεη ζε νξεηλά πνηάκηα πνπ δηαζέηνπλ πεηξώδε ππζκέλα, άθζνλε παξόρζηα βιάζηεζε
θαζώο νκαιή θαη ηαρεία ξνή λεξνύ. Πξνηηκά πεξηνρέο κε θξύα λεξά, άθζνλν νμπγόλν θαη είλαη ςάξη
πνπ ππνθέξεη από ηελ κόιπλζε ηνπ λεξνύ. Όηαλ αληηιεθζεί ηελ παξνπζία αλζξώπνπ, θαιύπηεηαη
πίζσ από ηηο πέηξεο θαη ηελ παξόρζηα βιάζηεζε. Είλαη ζαξθνθάγν ςάξη θαη έρεη δόληηα, εθηόο από
ηνπο ζηαγόλεο ηόζν πάλσ από ηε γιώζζα όζν θαη ζηελ νξνθή ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο. Τξέθεηαη
κε θαξθηλνεηδή, καιάθηα, ζθνπιήθηα, έληνκα, αθόκα θαη άηνκα ηνπ ίδηνπ είδνπο, αλ απηά είλαη
κηθξόηεξνπ κεγέζνπο.
Τξέθεηαη πάληα κε κηθξννξγαληζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλεζε. Η θαιή όξαζε πνπ δηαζέηεη ηε
βνεζά ζηνλ εληνπηζκό ηεο ηξνθήο, αθνύ ηξέθεηαη κε νξγαληζκνύο πνπ ηνπο εληνπίδεη θαζώο
θηλνύληαη.
Η πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο αξρίδεη από ηνλ Δεθέκβξην θαη δηαξθεί κέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ,
αλάινγα κε ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ λεξνύ.
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο κεηαθηλείηαη ζε κηθξόηεξα ξέκαηα, ζε ζέζεηο κε ρακειή θαη
νκαιή ξνή λεξνύ κε ραιηθώδεο ππόζηξσκα. Τν ζειπθό απνζέηεη ηα απγά ηνπ ζε θνηιόηεηεο πνπ
ζρεκαηίδεη ζηνλ ππζκέλα ηνπ ξέκαηνο θαη αθνύ γνληκνπνηεζνύλ από ην αξζεληθό, ηα ζθεπάδεη κε
βόηζαια. Τα ηρζύδηα πνπ ζα εθθνιαθζνύλ ζηελ αξρή ηξέθνληαη από ηνλ ιεθηζηθό ζάθν, πνπ
βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ζώκαηόο ηνπο θαη κεηά αξρίδεη ε θπζηθή δηαηξνθή ηνπο. Τα απγά ηεο
πέζηξνθαο είλαη πνιύ επαίζζεηα ζηηο έληνλεο πιεκκπξηθέο παξνρέο θαη ζηε ζνιόηεηα ησλ πδάησλ.
Τν πνζνζηό ησλ απγώλ πνπ ηειηθά ζα εθθνιαθζεί ζην ειεύζεξν πεξηβάιινλ είλαη πνιύ κηθξό θαη
δελ ππεξβαίλεη ην 5% - 10%.

Πεζηξνθνγελλεηηθόο ζηαζκόο Αζπξνπνηάκνπ
Γηα ηελ πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη εκπινπηηζκό ησλ ξεκάησλ ηεο πεξηνρήο κε άγξηα πέζηξνθα, ην
1975, ζηε ζέζε "Κνπθνπθιί" ηνπ Δαζηθνύ Σπκπιέγκαηνο, δεκηνπξγήζεθε ν Πεζηξνθνγελλεηηθόο
Σηαζκόο Αζπξνπνηάκνπ.
Σθνπόο ηεο ίδξπζήο ηνπ ήηαλ ε παξαγσγή ηρζπδίσλ πέζηξνθαο γηα ηνλ εκπινπηηζκό ησλ νξεηλώλ
ξεκάησλ ηεο πεξηνρήο, ε ελζάξξπλζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ ίδξπζε παξόκνησλ
ζηαζκώλ θαη ε κειέηε ηνπ βηνινγηθνύ θύθινπ ηεο πέζηξνθαο.
Ο ζηαζκόο ππήξμε πξσηνπόξνο, εθαξκόδνληαο θαηλνηόκεο κεζόδνπο ζηελ παξαγσγή ηρζπδίσλ θαη
ζηε ζπλέρεηα ζηνλ εκπινπηηζκό ησλ ξεκάησλ ηεο πεξηνρήο.
Παξάιιεια, έγηλε δηάζεζε ηρζπδίσλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Ειιάδνο (Φιώξηλα, Καζηνξηά, Δξάκα
θιπ), ζπκβάιινληαο έηζη ζηνλ εκπινπηηζκό πνιιώλ νξεηλώλ ξεκάησλ ηεο παηξίδα καο. Όκσο, παξά
ηε ζεκαληηθή πξνζθνξά ηνπ Πεζηξνθνγελλεηηθνύ Σηαζκνύ Αζπξνπνηάκνπ ζηνλ εκπινπηηζκό ησλ
ξεκάησλ κε ηρζύδηα άγξηαο πέζηξνθαο, ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε εζληθό επίπεδν, ν ζηαζκόο,
ζύκθσλα κε ηνλ θ. Μνπδηνύξα, δελ ρξεκαηνδνηήζεθε αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, κε
απνηέιεζκα ζηαδηαθά λα ππνζηεί κεγάιεο θζνξέο, λα έρεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη λα
κελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε.
Τν κεγάιν πςόκεηξν, νη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο κε ηηο κεγάιεο βξνρνπηώζεηο θαη
ρηνλνπηώζεηο, νη αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ε ζπλερήο ρξήζε είραλ σο απνηέιεζκα ηε θζνξά ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη επηβάινπλ ηελ άκεζε εθηέιεζε εξγαζηώλ βειηίσζεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο.
"Θεσξνύκε- πξνζζέηεη ν θ. Μνπδηνύξαο- όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ άκεζεο δξάζεηο γηα ηε
δηαηήξεζε θαη ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ".
Σηα κέζα Ιαλνπαξίνπ, ζηνλ πεζηξνθνγελλεηηθό ζηαζκό γίλεηαη ηερλεηή αλαπαξαγσγή ηρζπδίσλ
πέζηξνθαο. Η ηερλεηή γνληκνπνίεζε γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή γηα λα απνθεπρζεί ν ηξαπκαηηζκόο
ησλ γελλεηόξσλ.
Αξρηθά, παίξλεηαη έλα ζειπθό θαη κε ηνλ αληίρεηξα θαη ην δείθηε ηνπ ρεξηνύ καο, αζθνύκε ειαθξηά
πίεζε ζηελ θνηιηά ηνπ. Τα απγά εμέξρνληαη από ηνλ γελλεηηθό πόξν θαη πέθηνπλ ζε κηα ιεθάλε
ζπιινγήο. Η πίεζε ηεο θνηιηάο γίλεηαη κέρξη λα αδεηάζεη όιε ε θνηιηά από ηα απγά. Σηε ζπλέρεηα,
ιακβάλεηαη ην ζπεξκαηηθό πγξό από έλα αξζεληθό, κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη αλακηγλύεηαη κε ηα απγά.
Αθνύ ηα αθήζνπλ ιίγν ρξόλν αθίλεηα, ηα μεπιέλνπλ κε λεξό. Σηε ζπλέρεηα, ηα γνληκνπνηεκέλα
απγά ηα ηνπνζεηνύλ ζε ζράξεο επσάζεσο, πνπ ζηξσκαηώλνληαη νκνηόκνξθα. Οη ζράξεο
ηνπνζεηνύληαη κέζα ζηηο δεμακελέο επώαζεο, έηζη ώζηε ηα απγά λα είλαη κέζα ζην λεξό.
Σηηο δεμακελέο γίλεηαη ζπλέρεηα παξνρή λεξνύ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαιά νμπγνλσκέλν. Η
απνκάθξπλζε ησλ ραιαζκέλσλ απγώλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο επσάζεώο ηνπο γίλεηαη θάζε
κέξα γηα λα απνθεπρζεί ε κόιπλζε θαη ησλ γεηηνληθώλ πγηώλ απγώλ. Ο δε ρξόλνο επώαζεο είλαη
πεξίπνπ 60 εκέξεο. Μεηά ηελ εθθόιαςή ηνπο, ηα ηρζύδηα θέξνπλ ζην θάησ κέξνο ηνπ ζώκαηνο ηνλ
ιεθηζηθό ζάθν, πνπ είλαη γεκάηνο κε ζξεπηηθέο νπζίεο. Με ηηο ζξεπηηθέο απηέο νπζίεο ηα ηρζύδηα
ηξέθνληαη γηα ιίγεο εβδνκάδεο (4 πεξίπνπ) κέρξη λα απνξξνθεζεί ν ιεθηζηθόο ζάθνο, νπόηε θαη
αξρίδεη ε παξνρή ηξνθήο.
Η θεηηλή παξαγσγή ηνπ ζηαζκνύ αλήιζε ζηα 120.000 ηρζύδηα. Από απηά, 20.000 ηρζύδηα
δηαηέζεθαλ ζην Δαζαξρείν Τξηθάισλ, 10.000 ζην Δήκν Μεηζόβνπ, 15.000 ζην Δαζαξρείν Φνπξλά
θαη ηα ππόινηπα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ εκπινπηηζκό ησλ δηαθόξσλ ξεκάησλ ηεο πεξηνρήο.
Η απειεπζέξσζε γίλεηαη ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο, κε θαζαξά λεξά, κε κηθξή ηαρύηεηα ξνήο λεξνύ θαη
θάιπςε γηα ηελ απόθξπςε θαη πξνζηαζία ησλ ηρζπδίσλ.
"Εδώ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε", ηνλίδεη αθόκα ν θ. Μνπδηνύξαο, "όηη ε ηερλεηή ελίζρπζε ελόο
πιεζπζκνύ, κπνξεί λα έρεη αληίζεηα απνηειέζκαηα από ηα επηδησθόκελα".
Ο εκπινπηηζκόο πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ, κε είδε πνπ δελ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν
πεξηβάιινλ, εθαξκόδεηαη, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ωζηόζν, ηα είδε
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα εκπινπηηζκό, είλαη πηζαλόλ λα αληηζηξέςνπλ ηεο ηζνξξνπίεο ηνπ

νηθνζπζηήκαηνο πνπ εηζάγνληαη, δεκηνπξγώληαο πνιιαπιά πξνβιήκαηα κε απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο.
Τα πξνβιήκαηα ησλ λέσλ εηδώλ είλαη πνιύ κεγαιύηεξα ζε θιεηζηά νηθνζπζηήκαηα, όπσο νη ιίκλεο
θαη ηα πνηάκηα.
Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπνηάκνπ, όκσο ηέηνην ζέκα δελ πθίζηαηαη, αθνύ νη αξρηθνί γελλήηνξεο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αιηεπηήθαλ από ηνλ Αζπξνπόηακν θαη ζηε ζπλέρεηα ν γόλνο
απειεπζεξώζεθε γηα ηνλ εκπινπηηζκό ησλ ξεκάησλ ηεο πεξηνρήο.
Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πέζηξνθαο
Σπγθεθξηκέλα κέηξα εθαξκόδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο πέζηξνθαο. Σπγθεθξηκέλα,
απαγνξεύεηαη ε αιηεία ηεο πέζηξνθαο ησλ ξεπκάησλ από 1 Ννεκβξίνπ κέρξη 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ
επόκελνπ έηνπο. Η αιηεία γίλεηαη κόλν κε αγθηζηξσηά εξγαιεία εθηόο από παξαγάδηα, ελώ
απαγνξεύεηαη ε αιηεία κε ςαξνληνύθεθν, δίρηπα, βνιθνύο θιπ. Απαγνξεύεηαη, επίζεο, ε αιηεία κε
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, θσηεηλέο πεγέο, κε δπλακίηηδα ή άιιεο εθξεθηηθέο ύιεο, θαζώο θαη
νπνηαδήπνηε άιιε ηνμηθή ή θπηηθή νπζία πνπ λαξθώλεη, παξαιύεη ή ζθνηώλεη ηα ςάξηα.
Απαγνξεύεηαη ε αιηεία κε εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ θξάδνπλ ην πνηάκη θαη εθηξέπνπλ ηελ θνίηε
ηνπ πνηακνύ. Ελώ θάζε εξαζηηέρλεο ςαξάο επηηξέπεηαη λα πηάλεη 2 θηιά ςάξηα ην 24σξν ή 3 ςάξηα
αλεμαξηήηνπ βάξνπο. Τν κέγεζνο ηεο αιηεπόκελεο πέζηξνθαο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν από 20
εθαηνζηά.
Τέινο, απαγνξεύεηαη ε πώιεζε θαη γεληθά ε εκπνξία ςαξηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εξαζηηερληθή
αιηεία.

