Peshkaqenët që duhen mbrojtur
në ujërat shqiptare
Peshkaqeni i egër

Carcharias taurus CR
Lloj bregdetar që jeton afër fundit, kryesisht në thellësi nga 70-200 m; migrator.

320 cm

Peshkaqeni Njeringrënës

Carcharodon carcharias

CR

Lloj bregdetar që jeton në sipërfaqe të ujërave, kryesisht në thellësi 0-1300 m.

650 cm

Peshkaqeni shtegtar

Cetorhinus maximus

EN

Lloj oqeanik, që jeton në thellësi 0-1200 m. I afrohet brigjeve në pranverë dhe verë. Migrator.

Ky material i është referuar katalogut te FAOs

1000 cm

Peshkaqenët që duhen mbrojtur
në ujërat shqiptare
Aeroplankë

Gymnura altavela CR
Lloj epipelagjik, që jeton kryesisht
në thellësi 10-100 m.

400 cm

Peshkaqen tonil

Lamna nasus CR
Lloj epipelagjik, bregdetar dhe oqeanik,që gjendet në thellësi 200-700 m,
por që rastësisht mund të gjendet edhe në sipërfaqe të ujërave.

350 cm

Lopë deti

Mobula mobular EN
Lloj epipelagjik, që gjendet
kryesisht në thellësi 0-200 m
350 cm

Kujdes!
Llojet e paraqitur në këtë poster janë lloje që janë të përfshirë në Shtojcën II dhe III të
Protokollit SPA/BD të konventës së Barcelonës, janë lloje të mbrojtura në legjislacionin e
peshkimit shqiptar dhe janë propozuar për t'u përfshirë në Listën e Kuqe.
Bazuar mbi legjislacionin përkatës këto lloje nuk lejohet të: mbahen në bord të anijes,
transferohen nga një barkë në një tjetër, zbarkohen, magazinohen, shiten, ekspozohen apo të
ofrohen për t'u shitur.
Në rast se peshkoni aksidentalisht një lloj të tillë, lëshojeni në det sa më shpejt si dhe
lajmëroni inspektorin e peshkimit apo atë zonës së mbrojtur të qarkut tuaj dhe raportojeni
në librin e anijes.
Brenda mundësive, mund t'i bëni disa foto që të përdoren më tej për njohjen e këtyre llojeve.

Peshkaqenët që duhen mbrojtur
në ujërat shqiptare
Peshkaqen i egër dhëmbëvogël

Odontaspis ferox CR
Lloj e pipelagjik ose bentik i shelﬁt kontinental dhe jeton në thellësi 15-420 m.

400 cm
450

Peshk kitarrë

Rhinobatos rhinobatos EN
Lloj epipelagjik, që gjendet kryesisht në thellësi 0-200 m

100 cm

Raxha e bardhë

Rostroraja alba CR
Jeton në thellësi 40-550 m.
200 cm

Kujdes!
Llojet e paraqitur në këtë poster janë lloje që janë të përfshirë në Shtojcën II dhe III të
Protokollit SPA/BD të konventës së Barcelonës, janë lloje të mbrojtura në legjislacionin e
peshkimit shqiptar dhe janë propozuar për t'u përfshirë në Listën e Kuqe.
Bazuar mbi legjislacionin përkatës këto lloje nuk lejohet të: mbahen në bord të anijes,
transferohen nga një barkë në një tjetër, zbarkohen, magazinohen, shiten, ekspozohen apo të
ofrohen për t'u shitur.
Në rast se peshkoni aksidentalisht një lloj të tillë, lëshojeni në det sa më shpejt si dhe
lajmëroni inspektorin e peshkimit apo atë zonës së mbrojtur të qarkut tuaj dhe raportojeni
në librin e anijes.
Brenda mundësive, mund t'i bëni disa foto që të përdoren më tej për njohjen e këtyre llojeve.

Peshkaqenët që duhen mbrojtur
në ujërat shqiptare
Skadhinë e butë

Squatina oculata CR
Banor i poshtëm në rërë dhe baltë në thellësitë nga 20 deri në 560 m,
më e zakonshme midis 50 dhe 100 m.

160 cm

Skadhinë

Squatina squatina CR
Një banor i poshtëm në rërë ose baltë
në thellësi të moderuar (5-100 m).
250 cm

Emri Shqip

Emri Shkencor
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Kujdes!
Llojet e paraqitur në këtë poster janë lloje që janë të përfshirë në Shtojcën II dhe III të
Protokollit SPA/BD të konventës së Barcelonës, janë lloje të mbrojtura në legjislacionin e
peshkimit shqiptar dhe janë propozuar për t'u përfshirë në Listën e Kuqe.
Bazuar mbi legjislacionin përkatës këto lloje nuk lejohet të: mbahen në bord të anijes,
transferohen nga një barkë në një tjetër, zbarkohen, magazinohen, shiten, ekspozohen apo të
ofrohen për t'u shitur.
Në rast se peshkoni aksidentalisht një lloj të tillë, lëshojeni në det sa më shpejt si dhe
lajmëroni inspektorin e peshkimit apo atë zonës së mbrojtur të qarkut tuaj dhe raportojeni
në librin e anijes.
Brenda mundësive, mund t'i bëni disa foto që të përdoren më tej për njohjen e këtyre llojeve.

