Rezumatul proiectului
Un viitor pentru anghilă,
pescarii şi cercetătorii cooperează
FLAG: Aveiro
Portugalia

Prezentarea proiectului
Pescarii din Aveiro participă la măsuri de conservare a mediului pentru a contribui la restabilirea
sustenabilităţii unei specii cândva valoroase din
punct de vedere economic: anghila europeană.
Participarea lor permite cercetătorilor să avanseze
mai mult şi mai repede în studiul pe care îl realizează şi acordă pescarilor un rol în estimarea stocurilor de anghilă, precum şi posibilitatea de a
propune măsuri de conservare.

Aveiro

Portugalia

Anghila europeană, care reprezenta odată una dintre speciile de importanţă economică în mai multe ţări ale UE, este ameninţată cu dispariţia
din cauza unor schimbări ample ale habitatelor de apă dulce, a practicilor de pescuit nesustenabile şi a altor schimbări climatice. În regiunea
Aveiro din Portugalia, specia continuă să fie emblematică, iar pescarii
locali participă la măsuri de sprijin pentru a o ajuta să devină din nou o
resursă viabilă din punct de vedere economic.

Din 2007, această specie migratoare este vizată de Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 privind gestionarea
rezervelor de anghilă, care impune statelor membre să elaboreze şi să implementeze măsuri de conservare.
Datorită importanţei istorice, economice şi culturale a speciei în regiune, FLAG‑ul Aveiro a decis să susţină un
proiect în care pescari locali şi cercetători de la Universitatea Aveiro cooperează pentru a furniza date mai bune
şi consiliere în materie de gestionare pentru a putea adapta măsurile de conservare la contextul local. În cadrul
acestui proiect, pescarii au semnat contracte prin intermediul Asociaţiei Regionale pentru Pescuitul Artizanal
pentru a participa la colectarea de date, selectarea zonelor şi eşantionarea specimenelor. Studiul prevede
continuarea unor eşantionări care datează din 1987, cu un sprijin şi o implicare în creştere din partea pescarilor.
De asemenea, evaluează nivelurile de poluare în zonă, contribuind la o mai bună înţelegere a impacturilor
relative ale pescuitului şi ale poluării asupra populaţiei de anghilă de la Aveiro.
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Lecţii-cheie
>> Relevanţa pentru temele FARNET: Mediu, Cultură
>> Rezultate: Caracterul local şi abundenţa datelor oferite de studiu contribuie la analizele statistice şi biologice utilizate pentru a îmbunătăţi planul naţional de gestionare a anghilei, iar participarea pescarilor a permis cercetătorilor să facă progrese mai rapide în munca de teren şi în accesarea locurilor de eşantionare pe o
suprafaţă de 87 km².
Implicarea directă a unui număr de 7 pescari la dezvoltarea şi prezentarea studiului a transmis, de asemenea, un
semnal pozitiv pentru sectorul pescuitului prin încurajarea participării şi a sentimentului de apartenenţă a acestora în activitatea de cercetare şi conservare. Prin urmare, le oferă pescarilor un cuvânt de spus la estimarea
influenţei activităţii proprii asupra mortalităţii speciei şi un nou rol la propunerea unor măsuri de conservare.
Aceasta, împreună cu compensaţiile financiare pentru munca depusă, i-a motivat pe pescari să participe la proiecte viitoare cu participarea unor cercetători sau părţi interesate din afara sectorului pescuitului.
>> Transferabilitate: Regulamentul european privind regenerarea rezervelor de anghilă se aplică în toate statele
membre ale UE. Acest exemplu de implicare a sectorului local al pescuitului (includere într-un studiu interdisciplinar, transfer de cunoştinţe, îmbunătăţirea imaginii sectorului…) ar putea aşadar să fie transpus la nivelul
tuturor comunităţilor pescăreşti din zonele unor FLAG-uri unde s-a practicat sau se practică pescuitul anghilei.
>> Comentariu final: Studiul este în curs şi va furniza periodic rezultate pe perioada de doi ani a proiectului. Este un
exemplu de aplicare a uneia dintre recomandările Comisiei Europene privind promovarea parteneriatelor între
cercetare şi sectorul pescuitului, iar Axa 4, prin abordarea sa participativă, este bine plasată pentru facilitarea
acestui obiectiv.

Costuri totale şi contribuţie FEP
Costuri totale: 57 720 €
Contribuţie din Axa 4: 43 290 €
Cofinanţare naţională (CI Aveiro): 14 430 €
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