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Galiçyanın Rias bölgesinde (İspanya) çapa ve el aletleri kullanılarak yapılan midye avcılığı.

Bivalves’ shellfishing on foot in Galician Rias (Spain), using hoes and hand-raker.

EKOFILM_KABUKLU SU ÜRÜNLERI AVCILIĞI NEDIR?
Bu proje, ekolojik ve çevresel hususlara odaklanarak, toplama yoluyla hasat
edilen kabuklu su ürünlerinin sürdürülebilir yönetimini teşvik edecek bir eğitim
programı geliştirecektir.

WHAT IS THE ECOFILM_SHELLFISHING?
This project will develop a training course to promote the sustainable
development of Shellfish Harvesting on Foot, focusing on the ecological and
environmental aspects.

NASIL?
Portekiz, İspanya, Türkiye ve İtalya'daki konu ile ilgili bilgilerin bir araya gelmesi
ile görsel-işitsel bir eğitim kursu oluşturulup test edilecektir.

HOW?
Integrating information from Portugal, Spain, Turkey and Italy to create and test
an audiovisual training course.

KIM IÇIN?
Kabuklu su ürünleri avcıları, yasaları düzenleyici resmi otoritereler ile kontrol
yetkilileri, çevresel eğitim kurumları gibi paydaşlar.

TO WHOM?
Stakeholders of shellfish harvesting on foot,such as shellfishers, governmental
and control authorities, environmental training entities, among others.

NEDEN?
> Kabuklu su ürünleri avcılığı, güçlü gelenekleri temsil ettiği ve Avrupa'da birçok
kıyı toplumu için önemli bir gelir kaynağı olduğu için yüksek sosyal, kültürel
ve ekonomik önem taşımaktadır.
> Kabuklu su ürünlerinin avcılığı genellikle ekolojik önemi olan kıyı bölgelerinde
gerçekleşir.
> Bu faaliyetin sürdürülebilir gelişimini sağlamak için, hedef türlerin
popülasyonlarını ve yaşam alanlarını korumak ve acilen yönetim önlemleri
almak gerekir!

WHY?
> Shellfish harvesting has high social, cultural and economic importance,
as it represents strong traditions and is a significant source of income for
several coastal communities in Europe.
> Shellfish harvesting usually occurs in coastal areas with high ecological
importance.
> Implementation of management measures is urgent, to protect habitats
and target species populations, and to ensure the sustainable development
of this activity!

Kapak fotoğrafı: Pobra do Caramiñal’da (Galiçya – İspanya) Kabuklu Su Ürünleri Avlanırken.
Cover photo: Shellfishers working in Pobra do Caramiñal (Galicia-Spain).
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TOPLAMA YOLUYLA KABUKLU SU ÜRÜNLERININ AVCILIĞI NEDIR?
Bu avcılık metodu kıyısal alanda yürüyerek yapılan bir hasat işlemidir.
Destekleyici küçük tekne ve serbest dalış ekipmanları kullanılabilir.

WHAT IS SHELLFISH HARVESTING ON FOOT?
It’s a fishing method performed on foot. Supporting vessel and snorkeling
equipment can be used.

HEDEF TÜRLER: Akivades, Deniz Tarağı, Kidonya, Midye, İstiridye vb.

TARGET SPECIES: Clams, cockles, razor clams, among others.

AVCILIK EKIPMANLARI: Canlı bireyler elle tarama - topama veya hasat bıçağı,
çapa ve el dreçleri gibi ilkel balıkçılık ekipmanları kullanarak toplanır.

FISHING GEARS: Individuals are collected by hand or using rudimentary
fishing artefacts, such as harvesting knife, hand-rakers, hoe and
hand-dredges.

İtalya’nın kuzey doğusunda Scardovari Lagünü’nde Deniz Tarağı toplayan avcılar.
Shellfishers collecting clams in Scardovari lagoon (north-east of Italy).

Kumluk alanlarda el dreçleri ile yapılan kabuklu su ürünleri avcılığı.
Hand-dredge used to shellfishing on foot in sandy areas.
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PROJE ORTAKLARI

Tejo Nehri (Portekiz) havzasında çalışan kabuklu su ürünleri avcıları.
Shellfishers working in Tejo Estuary (Portugal).

LPN
Liga para a Protecção
da Natureza
(Portekiz) (Portugal)

FUNDAMAR
Fundación para la pesca
y marisqueo
(İspanya)(Spain)

RTEU
Recep Tayyip Erdoğan
University
(Türkiye)(Turkey)

M.A.R.E.
SOC. COOP. A R.L.
(İtalya)(Italy)

koordinatör
Çevresel Sivil Toplum
Kuruluşu (ENGO).
Portuguese Environmental
Non-Governmental
Organization (ENGO).

Balıkçılık sektörü
organizasyonu, işveren
örgütleri ile sendikaların eşit
temsilciliği - Galiçya İspanya.
Organization from the
fisheries sector, accounting
for an equal representation of
employers organizations and
trade unions – Galicia.

2006 yılında kurulan ve
Karadeniz'in güney doğusunda bulunan Devlet
Üniversitesidir.
Turkeys University, founded
in 2006, on the southern-east
coast of the Black Sea.

20 yılı aşkın süredir balıkçılık
ve su ürünleri yetiştiriciliği
sektöründe araştırma
yapmıştır.
Has for over 20 years carried
out research in the fisheries
and aquaculture sector.

erdogan.edu.tr

www.coopmare.com

www.lpn.pt

SGS TECNOS S.A.
(İspanya)(Spain)
SGS, dünyanın önde gelen
denetim, doğrulama, test ve
sertifikasyon şirketidir.
SGS is the world’s leading
inspection, verification,
testing and certification
company.
www.sgs.com
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www.ecofilmshellfishing.lpn.pt

Raposiños sahilinde (Galiçya-İspanya) çalışan kabuklu su ürünleri avcıları. / Shellfishers working in Raposiños beach (Galicia-Spain).
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