Projekti kokkuvõte
Kalurid ja uurijad teevad
angerja tuleviku nimel koostööd
FLAG: Aveiro
Portugal

Projekti ülevaade
Aveiro kalurid osalevad keskkonnakaitsemeetmete võtmises, et aidata taastada Euroopa
angerja, mis oli varem üks majanduslikult väärtuslik liik, jätkusuutlikkus. Kalurite osalus võimaldab
uurijatel minna oma uuringutes kaugemale ja kiiremini edasi ning kaluritele annab see rolli angerjavarude hindamisel ja hääleõiguse kaitsemeetmete kavandamisel.

Aveiro

Portugal

Magevete elupaikade laiaulatuslike muutuste, jätkusuutmatu kalastuspraktika ning teiste keskkonnamuudatuste tõttu seisab Euroopa angerjas, mis oli varem mitmes ELi riigis majanduslikult tähtis liik, silmitsi väljasuremisega. Aveiro piirkonnas Portugalis on liigid jätkuvalt sümboolses
seisundis ja kohalikud kalastajad toetavad meetmeid, mis aitaks sel taas
saada majanduslikult elujõuliseks ressursiks.

Alates 2007. aastast hõlmab seda rändliiki Euroopa määrus (EÜ) nº1100/2007 angerjavarude taastamise kohta,
mis kohustab liikmesriike arendama kaitsemeetmeid ja neid võtma. Liigi ajaloolise, majandusliku ja kultuurilise
tähtsuse tõttu piirkonnas otsustas Aveiro FLAG toetada projekti, mille raames teevad kohalikud kalurid ja Aveiro
ülikooli uurijad parema andme- ja haldusalase nõu loomiseks koostööd, et kaitsemeetmed kohaliku keskkonna
jaoks kohandada. Projekti alusel on kaluritel sõlmitud leping piirkondliku rannakalurite ühinguga (Regional
Artisanal Fisheries Association), et osaleda andmekogumises, kohavalikus ja proovide võtmisel. Uuring pakub
jätkuvaid proovivõtukirjeid, mis ulatuvad 1987. aastasse, millele lisandub kalurite suurem tugi ja kaasatus. Samuti
hindab see piirkonna saastetaset, aidates paremini aru saada kalurite tekitatud ja saastatuse suhtelisest mõjust
Aveiro angerjapopulatsioonile.
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Peamised õppetunnid
>> FARNETi teemade tähtsus: keskkond, kultuur
>> Tulemused: kuna uuring on kohaliku iseloomuga ja andmeid on palju, siis see edendab statistilist ja bioloogilist analüüsi, mida kasutatakse riikliku angerjavarude majandamiskava täiustamiseks; kalurite osalus on võimaldanud uurijatel jõuda välitöödes kiiremini edasi ning pääseda kiiremini proovivõtukohtadesse, mis on
suuremad kui 87 km².
Seitsme kaluri otsene osalus uuringu väljatöötamisel ja teostuses on samuti saatnud positiivse signaali kalandussektorile, aidates sellega kaasa nende uuringutes osalemisele ja osalusele uurimis- ja kaitsetegevuses.
Selle tulemusena saavad kalurid hääleõiguse oma tegevuste mõju hindamisel liigi surelikkusele ja uue rolli
kaitsemeetmete kavandamisel. Koos rahalise hüvitisega oma töö eest on see neid motiveerinud osa võtma
tulevastest projektidest, millesse on kaasatud uurijad ja muud kui kaluritest sidusrühmad.
>> Ülekantavus: Euroopa määrus angerjavarude taastamise kohta kehtib kõikidele ELi liikmesriikidele. Selle
näite kohaliku kalastussektori osalusest (interdistsiplinaarsesse uuringusse kaasamine, teadmiste vahetamine, sektori maine parandamine…) võib seega üle kanda kõikidele kalastuskogukondadele FLAGi piirkondades, kus toimub praegu või toimus varem angerjapüük.
>> Viimane märkus: uuring jätkub ja annab kaheaastase projektiperioodi vältel regulaarselt tulemusi. See on näide
ühest soovitusest, mille andis välja Euroopa Komisjon seoses uuringute edendamise ja kalurite partnerlusega. See
on eesmärk, mille hõlbustamiseks on 4. telg selle osalemist soosiva lähenemisega hästi positsioneeritud.

Kogumaksumus ja Euroopa Kalandusfondi toetus
Kogumaksumus: €57 720
4. telje panus: €43 290
Riigi kaasfinantseerimine (CI Aveiro): €14 430

Projekti andmed
Nimetus: Kalurid ja uurijad teevad angerja tuleviku nimel koostööd
Kestus: jaanuar 2012 – jaanuar 2014
Juhtumiuuringu kuupäev: detsember 2012
Projekti elluviija
CI Aveiro (Aveiro munitsipaalorgan)
José Alberto Anjos – jose.anjos@regiaodeaveiro.pt		
+ 351 234 377 650		
www.regiaodeaveiro.pt/ 		
FLAGi kontaktid		
Ría de Aveiro, Portugal
José Anjos – gac@regiaodeaveiro.pt
+351 234 377 650
FLAG teabeleht

Toimetaja: Euroopa Komisjon, Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat, peadirektor.
Vastutuse välistamine: ehkki Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat vastutab väljaande avaldamise eest üldiselt, ei vastuta ta selle sisu eest ega taga
andmete õigsust.
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