Rrjete të forta njerëzore për
menaxhimin efektiv të Zonave të
Mbrojtura Detare në Mesdhe

Projekti pilot
“Menaxhimi i peshkimit të qëndrueshëm artizanal
dhe atij rekreativ në PKD Karaburun-Sazan”

Rrjeti i Zonave të Mbrojtura Detare në Mesdhe –
MPA Networks
Rrjeti i Zonave të Mbrojtura Detare ka si qëllim
Aktivitetet në ZMD

përmirësimin e ruajtjes së biodiversitetit detar
duke përforcuar menaxhimin efektiv të ZM Detare.

Shkëmbime mes menaxherëve
të ZMD dhe aktorë të tjerë
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qëndrueshëm

PKD Karaburun Sazan
Projekti pilot “Menaxhimi i peshkimit të qëndrueshëm artizanal
dhe rekreativ në PKD”
Aktiviteti pilot synon krijimin e

kushteve për peshkim të
qëndrueshëm artizanal dhe
menaxhimin e peshkimit rekreativ

duke shpërndarë praktikat më të
mira dhe një sistem monitorimi të
© Karaburun Sazan National Marine Park
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peshkimit / rezervave të peshkut.

Rekomandime nga peshkatarët
● Monitorim i vazhdueshëm i sasisë së peshkut të kapur brenda e jashtë ZM nga
●
●
●

●
●
●

peshkatarët artizanale
Rregullimi dhe plotësimi i kuadrit ligjor për licensat për peshkim dhe turizëm.
Peshkimi artizanal në krahasim me atë industrial nuk ka mbeshtetje nga shteti përsa
i përket infrastrukturës; karburantit; rrjetave
Pershkimi artizanal nuk është i organizuar (përveç se në rastet e krijuara
vullnetarisht si "Shoqata e Peshkatarëve të përgjegjshëm“)
Peshkimit artizanal nuk i është hequr "koperoli" sipas ligjit për detin, monitorimi i tyre
bëhet vetëm nga policia kufitare
Më shumë kompetenca për menaxherët e ZMD dhe bashkëpunim efektiv me
Inspektoratin dhe institucionet e tjera
Të zbatohet në praktikë rregullorja e peshkimit sportiv që është hartuar në kuadër të
projektit pilot
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Propozim për zonë ndalim peshkimi (No take zone)
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Rrjete të forta njerëzore
për Zona të Mbrojtura Detare më efektive në Mesdhe

Genti Kromidha
gkromidha@yahoo.it
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