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ECOFILM_SHELLFISHING
İspanya’dan ‘Fundación para la pesca y marisqueo’ (FUNDAMAR),
Uluslararası şirket ‘SGS TECNOS’ (SGS); İtalyan balıkçılık kooperatifi
‘M.A.R.E. SOC. COOP. A R.L.’ (MARE), Portekiz’den Liga para a Protecção da
Natureza (LPN) ve Türkiye’den Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesinden
oluşan konsorsiyum çevresel olarak çok önemli olan kabuklu su ürünleri
avcılığı sektörünün eğitim faaliyetlerine dahil edilmesi için ortak bir
ihtiyaç olduğunu tespit etmiştir.

Şekil 11- Alçak gelgit sırasında Seixal Koyu
(fotoğraf: M.A.R.E.) // Figure 1 - Seixal Bay

during low tide (photo credits: M.A.R.E.).

EcoFilm Shellfishing projesinin amacı, ilgili tüm ülkelerden bu sektöre
yönelik daha sürdürülebilir yönetim sağlamak için bir görsel-işitsel eğitim
aracı üretecek bilgileri derlemektir.

A consortium composed by: the Fundación para la pesca y marisqueo
(FUNDAMAR) of Spain; the international company SGS TECNOS (SGS); the
cooperative M.A.R.E. SOC. COOP. A R.L. (MARE) of Italy, by the Liga para a
Protecção da Natureza (LPN), Portugal; the University Recep Tayyip
Erdogan of Turkey and led by LPN, identified a common need for the
inclusion of important environmental contents on training activities for
the shellfishing sector. The project EcoFilm_Shellfishing aims to compile
information from all involved countries producing an audiovisual training
tool that will contribute to a more sustainable management for this
sector.

AÇILIŞ TOPLANTISI
KICK OFF MEETING

Şekil 2 - Tagus haliçinde avcılık faaliyeti
(fotoğraf : M.A.R.E.).
M.A.R.E.) . // Figure 2 -

Uluslararası açılış toplantısı 29 ve 30 Kasım 2016'da Lizbon'da (Portekiz)
gerçekleşti. Projenin ilk görevlerinin planlanması üzerine odaklanan bu ilk
toplantıya tüm ortaklar katıldı. Ön saha çalışması Ruditapes
philippinarum'un (istilacı türlerden) yoğun olarak avlandığı Seixal
koyunda (Tagus halici) yapıldı (Şekil 1 ve 2).
Ziyaret, aynı zamanda biyolog olan profesyonel bir kabuklu su ürünleri
avcısı tarafından yönlendirildi. Kılavuz, Tagus haliçi ile ilgili yerel yönü ve
yakın zamanda yapılan yerel kabuklu deniz balıkçılığı çabalarını anlatan
ilk tanıtımı yaptı. Haliç boyunca (düşük gelgit boyunca) yapılan bir

Shellfishing activity at Tagus estuary
(photo credits: M.A.R.E.).

yürüyüş sırasında katılımcılar, farklı hasat ekipmanları ile çalışan balıkçıları
gözlemleme fırsatı buldular (Şekil.3).

The transnational kick off meeting took place in Lisbon (Portugal) on 29th
and 30th of November 2016. All partners attended this first meeting that
focused on planning project’s first tasks. The preliminary fieldwork was in
Seixal bay (Tagus estuary) an area of heavy exploitation of Ruditapes
philippinarum (invasive species) (Figure 1 and 2).
The visit was guided by a shellfisher who is also a biologist. The guide
made a first introduction, presenting general aspects about Tagus estuary
and about the recent raise of local shellfishing efforts. During a walk
along estuarine margins (during low tide) participants had the
opportunity to observe fishers working with different harvesting gears
(Figure 3).
Şekil 33 - El ile kabuklu su ürünleri
avcılığında kullanılan ekipmanlar
(fotoğraf : M.A.R.E.).
M.A.R.E.) . // Figure 3 - Gears

used for shellfishing harvesting on foot
(photo credits: M.A.R.E.).

DAHA FAZLA BILGI
Yerel Proje ortakları, projenin ilerleyişini ve gelişmelerini tanımlamak için birkaç
haber bülteni göndereceklerdir.
Bununla birlikte, isterseniz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile telefon yoluyla
+90 505 7016577 numaralı telefondan ve / veya mail goktug.dalgic@erdogan.edu.tr
adresinden irtibat kurabilirsiniz.
Ayrıca, www.ecofilmshellfishing.lpn.pt/ projesinin web sitesine de danışabilirsiniz.
Bu proje hakkında daha fazla bilgi almak istemiyorsanız lütfen bize e-posta ile
bildirin goktug.dalgic@erdogan.edu.tr
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