Кратка информация за проекта
Бъдеще за змиорката,
рибари и изследователи си сътрудничат
Рибарска група FLAG: Авейро
Португалия

Преглед на проекта
Рибарите в Авейро участват в мерки за опазване на околната среда, за да помогнат за
възстановяване на устойчивостта на един
икономически ценен в миналото вид: европейската змиорка. Тяхното участие позволява на изследователите да задълбочат и
ускорят проучванията си. Рибарите имат
задачата да правят оценка на запасите от
змиорки и могат да предлагат мерки за опазване на този вид.

Авейро

Португалия

В миналото европейската змиорка е била икономически ценен вид в
няколко държави от ЕС, но понастоящем е застрашена от изчезване,
поради широкообхватните промени в сладководните местообитания, неустойчивите риболовни практики и други промени в околната
среда. В региона на Авейро в Португалия този вид продължава да
бъде емблематичен и местните рибари участват в мерки за подкрепа,
за да му помогнат отново да се превърне в икономически жизнеспособен ресурс.

От 2007 г. насам този мигриращ вид попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1100/2007 относно установяване на
мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка, който изисква държавите членки да разработят
и прилагат мерки за опазване. Поради историческото, икономическо и културно значение на вида в региона,
рибарската група FLAG Авейро решава да подкрепи проект, при който местните рибари и изследователи от
Университета на Авейро си сътрудничат, за да получат по-добри данни за запасите и да дадат препоръки за
управлението им, така че да могат да адаптират мерките за опазване с местния контекст. В рамките на проекта
рибарите сключват договори чрез Регионалната асоциация за непрофесионален риболов и участват в събирането на данни, избора на места и вземането на проби. Проучването помага да се продължи воденето на архив
за вземането на проби, датиращ от 1987 г., с все по-голяма подкрепа и участие на рибарите. То също така прави
оценка на нивата на замърсяване в района, което спомага за изграждане на по-добро разбиране на относителните въздействия на риболова и замърсяването върху популациите от змиорки в Авейро.
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Основни поуки
>> Съответствие с темите на мрежата FARNET: Околна среда, култура
>> Резултати: Данните по проучването за местното възникване и изобилие „подхранват“ статистическия
и биологичен анализ, който се използва за усъвършенстване на националния план за управление на
запасите от змиорки, а участието на рибарите позволява на изследователите да напредват по-бързо в
работата на терен и при оценката на местата за вземане на проби с площ над 87 км².
Прякото участие на 7 рибари в разработването и представянето на проучването също изпрати положителен сигнал към рибарския сектор, като насърчи участието на рибарите и в изследователските и
опазващи дейности. В резултат на това, рибарите могат да вземат участие в оценката на влиянието на
тяхната дейност върху смъртността на вида и да поемат нова роля за предлагане на мерки за опазване.
Това, в съчетание с финансовата компенсация за работата им, ги мотивира да участват в бъдещи проекти, в които са включени изследователи и заинтересовани лица извън рибарския сектор.
>> Приложимост на друго място: Европейският регламент за възстановяването на запасите от змиорки
е приложим във всички държави — членки на ЕС. Този пример за участие на местния рибарски сектор
(участие в интердисциплинарно проучване, обмен на знания, подобряване на имиджа на сектора…),
следователно би могъл да се приложи във всички рибарски общности в райони FLAG с настоящ или
исторически улов на змиорки.
>> Заключителен коментар: Проучването е текущо и ще дава постоянни резултати по време на двугодишния период. То е пример за една от препоръките, дадени от европейската комисия по отношение
на насърчаването на партньорства между участници в сферата на научните изследвания и рибарския
сектор, цел, която Ос 4, чрез своя приобщаващ подход, може да подпомогне.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер на разходите: 57 720 €
Финансиране по линия на Ос 4: 43 290 €
Национално съфинансиране (CI Авейро): 14 430 €

Информация за проекта
Заглавие: Бъдеще за змиорката, рибари и изследователи си сътрудничат
Продължителност: януари 2012 г. — януари 2014 г.
Дата на конкретния пример: декември 2012 г.
Вносител на проекта
CI Авейро (междуобщински орган на Авейро)
Хосе Алберто Анхос (José Alberto Anjos) – jose.anjos@regiaodeaveiro.pt – + 351 234 377 650
www.regiaodeaveiro.pt/
Информация за рибарската група FLAG
Риа де Авейро, Португалия
Хосе Анхос – gac@regiaodeaveiro.pt – +351 234 377 650
Справочник за рибарската група FLAG

Редактор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, Генерален директор.
Отказ от отговорност: Въпреки че Генерална дирекция „Морско дело и Рибарство“ носи отговорност за цялостното изготвяне на този документ, тя не носи
отговорност за съдържанието и не гарантира точността на информацията.

FARNET Кратка информация за проекта #032-PT02-BG –
Бъдеще за змиорката, рибари и изследователи си сътрудничат

2

