
 
 

Deklaratë e Përbashkët për Shtyp lidhur me Indicentin e fundit 
të 8 individeve të Rajave Gjigande Djall, të zbarkuara në Tunizi  

Një indicent tjetër ndodhi në datë 8 Prill në portin Port De Peche Kelibia, Tunisia, ku 8 indivde të rajës gjigande 
djall (Mobula mobular) u zbarkuan në këtë port. Individet e kapur nga linjat e peshkimit pelagjik (të përdorura 
për zëniet e tonit) u zbarkuan dhe me pas u shitën në këtë port.  

Raja Gjigande Djall Mobula mobular (Bonnaterre, 1788) është një prej kafsheve karizmatike në oqeane, ku 
kryesisht frekuenton Detin Mesdhe dhe ekosistemin ujor të Atlantikut Lindor. Popullatat e kësaj specie kanë 
vuajtur reduktimin në numer prej të paktën 50% në tre gjenerata (60 vjet), si rezultat i zenieve aksidentale në 
disa zona, por gjithashtu është kryer peshkim i tyre i qëllimshëm nga peshkataret palestinez.  

Që nga 2006 është vleresuar si e Rrezikuar nga Zhdukja në Listën e Kuqe të IUCN-ës dhe gjithashtu është pjesë 
e Listës së Aneksit II të Protokollit SPA/BD në Konventen e Barcelonës, Aneksin I të Konventës mbi Mbrojtjen e 
Specieve Migratore të Kafshëve të Egera. Gjithashtu që nga 2017 listohet në Aneksin II të CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Për më tepër partenerët e Konventes së 
Barcelonës (përfshirë Tunizia) janë dakord që kjo specie nuk mund të mbahet në bordin e anijes së peshkimit, 
transbordohet, zbarkohet, transferohet, konservohet, shitet apo ofrohet për shitje; duhet të lëshohet e 
padëmtuar dhe gjallë në distancë nga bregu mundësisht, bazuar në rekomandimin e GFCM/36/2012/3 (FAO 
2012). Duhet bërë e ditur se kjo specie është e mbrojtur nga EU (72/2016/EU), legjislacioni Kroat (Law of the 
Wild Taxa 2006), Maltez (Sch. VI), Izraelit (since 2005), Grek (PD 67/1981)< Shqipëtar (Law on Fisheries, 2012) 
dhe Turk (Environmental Law No. 2 872). 

Megjithëse këto kafshë u kapen aksidentalisht, atëherë ishte detyrë e peshkatarëve të lëshonin ato të gjalla. 
Vecanërisht, në këtë rast që individët ishin kapur me fije pelagjike gjatë rrethimit për zënien e pelagjikëve të 
vegjël, kur është e mundur të lëshohen të tilla kafshë pa i ngritur mbi bordin e anijes së peshkimit, duke siguruar 
mbijetesën e tyre.  

Do të ishte me rëndësi të lartë që autoritetet kompetente të ishin të vemendshme në të tillë indicent, duke 
marrë parasysh gjendjen e mbrojtjes dhe të ruajtjes së të tillë specie dhe faktin se të tilla zenie aksidentale 
mund të tranformohen në zënie të qëllimshme, nëse tregtimi i tyre lejohet të zhvillohet. Kjo do të ishte 
ekstremisht problematike për mbijetesën e Rajës Gjigande Djall, një specie që shfaq fekunditet dhe rritëm rritje 
të ulët, jetëgjatësi të madhe dhe karakterizohet nga një natyrë migruese. 

Masa ligjore conform mbrojtjes së tyre janë aplikuar tashmë në nivel ndërkombëtar përgjatë gjithë Mesdheut, 
me disa vende që aplikojnë masa mbrojtëse lokale. Ne i bëjmë thirrje qeverisë së Tunizisë të marrë masa në 
nivel lokal për mbrojtjen e të gjitha këtyre specieve, si paraqitet në listën e GFCM/36/2012/3 dhe të forcojë 



aplikimin e tillë masave ligjore, duke dhënë një kontribut të konsiderueshëm në mbrojtje të të tilla specieve 
karizmatike. Për më tepër, ne kërkojmë urgjentisht nga të gjitha vendet e Mesdheut të kooperojnë për të 
forcuar aplikimin e të tilla detyrimeve ligjore. Paralelisht është e rëndësishme të edukohen dhe informohen 
peshkatarët, bashkë me aktorët e tjerë të interesit dhe opinionin publik mbi mbrojtjen e ekosistemeve të 
basenit të Mesdheut.  

Për më shumë informacion kontaktoni: 

iSea, Environmental Organisation for the Conservation of Aquatic Ecosystems, Greece, info@isea.com.gr, 
+30 6945880415 

Shark Trust, Non-governmental organization working to safeguard the future of sharks & rays through 
science, education, influence and action, ali@sharktrust.org 

WWF Mediterranean Marine Initiative, scampogianni@wwfmedpo.org, aremy@wwfmedpo.org 

WWF Mediterranean, Tunisia, izneidi@wwfna.org 

Tethys Research Institute, Italy Research Institute, Italy, tethys@tethys.org 

SUBMON, Marine Environmental Services, Catalonia, Spain, alexbartoli@submon.org 

Marine biology in Libya, Non-governmental organization, Libya, info@marinebiology.ly 

Ente Fauna Marina Mediterranea, Non-governmental organization, Research and conservation of marine 
biodiversity, Italy, info@entefaunamarinamediterranea.it 

Sharks in Israel, NGO for the conservation of sharks and rays in Israel and the Mediterranean Sea, Israel, 
info@sharks.org.il 

Association Ailerons, France, contact@asso-ailerons.fr 

CatSharks, Non-governmental organisation for the study and conservation of elasmobranchs and its 
ecosystems, Spain, barria@icm.csic.es 

Marine and Environmental Research Lab Ltd. (MER Lab), Cyprus, info@merresearch.com 

Albanian Center for Environmental Protection and Sustainable Development, Albania, 
albaniancenterforepsd@gmail.com 

Faculty of Marine Sciences and Technology, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey, 
aytugzilifli@stu.comu.edu.tr 


