Μαρκάρισμα τόννου και ξιφία

ΑΜΟΙΒΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΠΟ
ΤΟΝΝΟ ΚΑΙ ΞΙΦΙΑ
Οι μάρκες είναι εξωτερικές, από κίτρινο πλαστικό σαν «μακαρόνι»,
τοποθετημένες κοντά στο πτερύγιο της ράχης του ψαριού. Οι ψαράδες που θα
επιστρέφουν αυτές τις μάρκες μαζί με τις πληροφορίες επανασύλληψης όπως
αναφέρονται παρακάτω, θα παίρνουν αμοιβή 200 Ευρώ και δώρο αναμνηστικό
μπλουζάκι για την προσπάθειά τους. Επιπλέον οι μάρκες που θα επιστρέφονται θα
μπαίνουν στην ετήσια κλήρωση του ICCAT με έπαθλο 500 δολλάρια.
Γιατί γίνεται το μαρκάρισμα της τούνας και του ξιφία; Το μαρκάρισμα των
μεγάλων πελαγικών ψαριών γίνεται με τη συνεργασία επιστημόνων και ψαράδων από
πολλές διαφορετικές χώρες του Ατλαντικού και της Μεσογείου γιά να διερευνηθεί ο
τρόπος μετανάστευσης, να προσδιοριστούν οι πληθυσμοί, το μέγεθός τους και να
υπολογιστούν οι ρυθμοί ανάπτυξής τους. Επιστρέφοντας τις μάρκες που βρίσκετε σε
τούνες και ξιφίες, μαζί με ακριβή στοιχεία για την επανασύλληψη, συνεισφέρετε στην
γνώση μας γύρω από αυτά τα ψάρια.

ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ:
Αναφέρετε όλες τις περιπτώσεις μαρκαρισμένων τόννων και ξιφιών στο
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ, Κατάστημα
Κρήτης)1 στους αριθμούς: τηλ. 2810 337830, 2810 337801, fax 2810
337820. Περισσότερες πληροφορίες θα σας δοθούν για το πού και πως θα
ταχυδρομήσετε τις μάρκες.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ:
-Βγάλτε την κίτρινη μάρκα (σιγουρευτείτε ότι έχει τυπωμένες
πληροφορίες και κρατείστε μιά σημείωση με ότι είναι γραμμένο
επάνω στην μάρκα, σε περίπτωση που η μάρκα χαθεί στο
ταχυδρομείο).
-ΠΕΡΙΟΧΗ σύλληψης.
-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ σύλληψης.
-Αλιευτικό ΕΡΓΑΛΕΙΟ που χρησιμοποιήθηκε, ΜΗΚΟΣ (από το
σαγώνι ως την ουρά) και ΒΑΡΟΣ του ψαριού.
-Το ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ, το τηλέφωνό σας και την διεύθυνσή σας.
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Οι μετρήσεις μήκους γίνονται από το κάτω σαγώνι μέχρι τη διχάλα
της ουράς γιά τον ξιφία (όπως στο σχήμα 1) και από το επάνω σαγώνι
μέχρι τη διχάλα της ουράς γιά τον τόννο (όπως στο σχήμα 2). Το
μήκος μετριέται σε εκατοστά (πόντους).
Το βάρος του ψαριού μετριέται σε κιλά ή γραμμάρια και πρέπει να
αναφέρεται σε τί αντιστοιχεί (π.χ. σε ολόκληρο ψάρι, σε ψάρι χωρίς
εντόσθια, σε ακέφαλο ψάρι κ.λ.π.).

Σχήμα 1. Μέτρηση μήκους ξιφία

Σχήμα 2. Μέτρηση μήκους τόννου

