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Minuta 

A unei întâlniri a BlSAC Focus Group 2 

12 mai 2021 

Subiect: FG 3 - Pescuitul rapanei din Marea Neagră. 

 

Pe 12 mai 2021, prin intermediul sistemului ZOOM, a avut loc o întâlnire Focus grup 3 a BlSAC 

pe tema - pescuitul rapanei din Marea Neagră.  

La ședință au participat prin videoconferință domnul Galin Nikolov - NAFA Burgas, domnul 

Konstantin Petrov - GFCM, doamna Ancuta Kazimirovicz – ANPA Bucuresti, domn ul Violin 

Raykov – Institului IO-BAS. 

Membrii BlSAC: Marian Paiu, Plamen Kamburov, Dimitrina Kostova, Aniela Ivanova și 

secretariatul BlSAC. 

Ședința a fost deschisă de președintele BlSAC, dl Yordan Gospodinov. Participanții și invitații 

la întâlnire salută membrii BlSAC. 

Urmează o prezentare a doamnei Mihaela Mirea, referitoare la activitatea BlSAC dedicata 

pescuitului rapanei. 

 

• 2 întâlniri realizate pe această temă 

• Subiect de interes pentru pescarii Ro și BG, abordat la mai toate întâlnirile 

• O întâlnire 12.11.2019 și una 8.07.2020 

• Principalele concluzii: 

– În Bulgaria există o delimitare a habitatelor de rapana și de midie  
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– Este nevoie de cercetări amănunțite, care să țină cont de mai mulți paramentri: 

temperatura apei, curenți marini etc și care să implice sectrul de pescuit 

– Rapana nu are prădător curent în Marea Neagră și amenință midiile care au rol 

de biofiltrant 

– Actualele capturi sunt mult mai reduse, iar indivizii au dimensiuni mai mici, 

ceea ce nu mai prezintă aceeași eficiență pentru pescari 

– Rapana reprezintă o resursă temporară, deoarece în timp nu va mai fi 

profitabilă, iar accentul ar trebui pus pe dezvoltarea acvaculturii 

– Modalitatea principală prin care stocurile de rapana au scăzut și astfel a fost 

permisă recuperarea stocurilor de midii este pescuitul comercial 

 

Dl Gospodinov a prezentate datalee privind capturile de rapana din Bulgaria, puse la 

dispozitie de ANPA Bulgaria, iar doamna Kazimirovicz pe cele din Romania. 

Anul  Bulgaria - tone Romania - tone 

2018 3515 7302 

2018 4222 6814 

2020 2745 4115 

 

Se observa ca anul 2020 a inregistrat mai putin capturi, din causa situației pandemice. 

Acceasi tendinta descrescatoare a capturilor a fost identificata si in numarul de vase dedicate 

pescuitului la rapana.  

Domnul Galin Nikolov mentioneaza ca intr-adevar anul 2020 a fost influentat de 

pandemie, dar ca spera ca in 2021 sa se revina la situatia din 2019. Rapana este o specie de 

interes comercial care are o influenta importanta asupra mediului si sectorului social. Este 

important s[ fie urmarite rezultatele proiectului BlackSea4Fish. 

Domnul Gospodinov a adaugat ca atat pescarii, cat si oamenii de stiinta anunta 

dimensiuni din ce in ce mai scazute ale exemplarelor de rapana, de unde si scaderea capturilor 

in greutate. Acest lucru se intampla din cauza ca rapana nu mai are asa multa hrana. Subvenția 

pentru exemplarele mici de rapana poate fi o soluție pentru pescuitul în curs de desfășurare, 

care va compensa pierderile din pescuit și piață, deoarece nu mai există niciun interes pentru 

rapana mică. Cu toate acestea, rapana servește ca hrană pentru oameni, deși cu un preț mai 

mic. De asemenea, capturarea rapanelor mici cu scafandri este foarte dificilă și trebuie clar 

subvenționată. 

Domnul Violin Raykov a completat ca sitatiia ecologica si multiplele presiuni in zona 

platformei continentale influenteaza major rapana si bivalvele. Dimensiunile acestora au 

scazut si din cauza poluarii si a impactului antropic.  

Domnul Gospodinov a evidentiat faptul ca un sunt suficiente studii pentru a arata 

influenta rapanei asupra bivalvelor. Este importante si analiza apei pentru a vedea ce 
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chimicale si metale grele sunt prezente. Exista de exemplu vopseluri care sunt varsate direct 

in apa si sunt foarte toxice. 

Doamna Mirea a scos in evidenta faptul ca pescuitul este dator sa se adapteze evolutiei 

mediului si un invers. Stocurile de rapana vor scadea si un vor mai fi la nivelurile din anii 

anteriori. Pescuitul trebuie sa gaseasca alternative. 

Domnul Paiu a mentionat ca este nevoie de un studiu al efectului de traulare si ca 

rapana trebuie colectata in continuare si efortul sa fie sprijinit. 

Domnul Petrov – gestionarea sustenabila  ar eusrselor de rapana are un impac 

economic, social si de mediu. Este nevoie de un model sustenabil, bazat pe studii stiintifice. 

GFCM are evaluari pentru rapana si alte specii si exista si un grup pentru Marea Neagra, iar 

BlSAC este invitat sa participa. 

In cadrul proiectului BlackSea4Fish exista un pachet de lucru dedicat datelor obtinute 

de pescari despre locurile de unde au fost capturate aceste specii. Membrii consiliului sunt 

invitati sa contribuie cu aceste informarii. 

Domnul Gospodinov a prezentat si informatii din Turcia care arata ca rapana s-a 

diminuat, iar resturile de bivalve ajunse pe tarm un sunt neaparat din activitatea de pescuit, 

ci din causa rapanei. 

Doamna Kazimirovicz a punctat faptul ca aceasta specie valoroasa din punct de vedere 

economic trebuie sa fie pescuita, dar schimbarile climatice si restul influentelor vor afecta 

aceasta activitate economica. Este important sa fie urmarite sfaturile institutelor de 

cercetare. 

 

Propunere de recomandari: 

• Realizarea si sustinerea studiilor amanuntite cu privire la evolutia stocurilor de 

rapana si a impactul acesti specii asupra altor specii de bivalve 

• Subvenționarea capturilor de rapana de mici dimensiuni pentru a crește 

recoltarea acesteia din mare, ceea ce va reduce presiunea asupra bivalvelor 

• Dezvoltarea oportunitatilor de acvacultura si diversificarea speciilor (de ex. 

cultivarea algelor) 

• Clarificarea cadrului legislativ care sa permita si sa sustina activitatea de 

acvacultura 

• Comunicare sustinuta intre pescari si autoritati pentru identificarea de solutii/ 

specii alternative  

 

Ședința se închide. 
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Minuta a fost pregatită de: doamna Mihaela Mirea 

 

Președinte al BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov 


