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Projekto apžvalga
Aveiro miesto žvejai dalyvauja aplinkos apsaugos projekte, kuriuo siekiama atkurti buvusios
ekonomiškai vertingos rūšies – europinio ungurio – populiacijos tvarumą. Padedami žvejų, tyrinėtojai gali išsamiau ir greičiau atlikti savo
tyrimą. Žvejai savo ruožtu įvertina ungurių išteklius ir, pasiūlydami apsaugos priemonių, gali
pareikšti savo nuomonę.

Aveiro

Portugalija

Europinis ungurys, kai kuriose ES šalyse anksčiau buvusi ekonomiškai
reikšminga rūšis, šiuo metu baigia išnykti. Tai lėmė plataus masto gėlo
vandens buveinių pokyčiai, netvari žvejybos veikla ir kiti aplinkos pokyčiai. Portugalijos Aveiro regione ši rūšis išlieka svarbi, todėl vietos žvejai
dalyvauja paramos priemonėse, kuriomis siekiama ją vėl padaryti ekonomiškai perspektyviu ištekliumi.

Nuo 2007 m. šią migruojančią rūšį saugo Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1100/2007 dėl europinių ungurių
išteklių valdymo, įpareigojantis valstybes nares kurti ir įgyvendinti jų apsaugos priemones. Kadangi ši rūšis regionui reikšminga istoriniu, ekonominiu ir kultūriniu požiūriu, Aveiro FLAG nusprendė paremti projektą, kuriame
bendradarbiauja vietos žvejai ir tyrinėtojai iš Aveiro universiteto, siekiantys pateikti geresnių duomenų bei valdymo patarimų, leidžiančių pritaikyti apsaugos priemones vietinėms sąlygoms. Įgyvendinant projektą per
Regioninę žvejybos amatų asociaciją su žvejais sudarytos sutartys dėl dalyvavimo renkant duomenis, parenkant
vietas ir imant pavyzdžius. Tęsiant tyrimą toliau registruojamas 1987 m. pradėtas pavyzdžių ėmimas, dabar aktyviau dalyvaujant ir prisidedant žvejams. Tyrime taip pat vertinamas vietovės taršos lygis – tai padės geriau
suprasti santykinį žvejybos ir taršos poveikį Aveiro ungurių populiacijai.
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Pagrindinės pamokos
>> Sąsajos su FARNET temomis: aplinkosauga, kultūra
>> Rezultatai: tyrimo metu gauti vietinio paplitimo ir išteklių gausos duomenys leidžia atlikti statistinę ir biologinę analizę, skirtą tobulinti nacionaliniam ungurių išteklių valdymo planui. Dalyvaujant žvejams, tyrinėtojai
galėjo sparčiau surinkti duomenis ir pasiekti daugiau kaip 87 km2 ploto pavyzdžių ėmimo vietas.
Tiesioginis 7 žvejų įsitraukimas į tyrimo vykdymo ir rezultatų pateikimo procedūras taip pat pasiuntė teigiamą signalą žuvininkystės sektoriui, paskatino dalyvavimą ir suinteresuotumą vykdant tyrimų ir apsaugos
darbą. Taip žvejams suteikiama balso teisė vertinant jų veiklos įtaką rūšies mirtingumui bei siūlant jos išsaugojimo priemones. Visa tai ir finansinis atlygis už atliktą darbą motyvavo žvejus dalyvauti būsimuose projektuose kartu su tyrinėtojais bei žuvininkystės sektoriui nepriklausančiomis suinteresuotomis šalimis.
>> Perkeliamumas: Europos Tarybos reglamentas dėl ungurių išteklių atkūrimo taikytinas visoms ES valstybėms narėms. Šis vietinio žuvininkystės sektoriaus įsitraukimo (bendrai vykdant tarpdalykinį tyrimą, perduodant žinias, gerinant sektoriaus įvaizdį ir pan.) pavyzdys gali būti perkeliamas į visas žvejybos bendruomenes
FLAG regionuose, kuriuose šiuo metu ar praeityje buvo gaudomi unguriai.
>> Baigiamasis komentaras: tyrimas tęsiamas, ir per dvejus projekto vykdymo metus reguliariai bus pateikiami jo
rezultatai. Tai pavyzdys vienos iš Europos Komisijos rekomendacijų dėl tyrimų ir žuvininkystės sektorių bendradarbiavimo – tikslo, kurio įgyvendinimą palengvina puikiai pritaikyta partnerystę akcentuojanti 4 kryptis.

Bendros išlaidos ir EŽF įnašas
Bendros išlaidos: 57 720 eurų
Įnašas pagal 4 kryptį: 43 290 eurų
Papildomas nacionalinis finansavimas (Aveiro tarpsavivaldybinė institucija): 14 430 eurų

Projekto informacija
Pavadinimas: Ungurių ateitis bendradarbiaujant žvejams ir tyrinėtojams
Trukmė: 2012 m. sausis–2014 m. sausis
Problemos nagrinėjimo data: 2012 m gruodis
Projekto vykdytojas
CI Aveiro (Aveiro tarpsavivaldybinė institucija)
José Alberto Anjos – jose.anjos@regiaodeaveiro.pt		
+ 351 234 377 650		
www.regiaodeaveiro.pt/ 		
FLAG duomenys		
Ría de Aveiro, Portugalija
José Anjos – gac@regiaodeaveiro.pt
+351 234 377 650
FLAG informacinis pranešimas

Redaktorius: Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės direktorato generalinis direktorius.
Garantijų atsisakymas: nors Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktoratas atsako už šio dokumento parengimą, jis neatsako už jo turinį ir negarantuoja
duomenų tikslumo.

FARNET Projekto santrauka #032-PT02-LT – Ungurių ateitis bendradarbiaujant žvejams ir tyrinėtojams

2

