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Mundo

Nova pesquisa identi�ca 'corredores azuis' para peixes
altamente migratórios

Depois de analisar as rotas de migração sazonal de cada uma das 11 espécies de peixes individualmente, os pesquisadores as
sobrepuseram e perceberam que várias espécies e populações desses grandes peixes pelágicos usam as mesmas rotas...

Por Universidade da Colúmbia Britânica - 10/05/2022  

Atum rabilho do Pací�co. Crédito: Foto de OpenCage, Wikimedia Commons . 

Novas pesquisas identi�caram quatro áreas de alto tráfego no Oceano Pací�co que devem ser consideradas de alta
prioridade para que os esforços de conservação focados em grandes peixes pelágicos, como atum, espadim azul e
espadarte, sejam bem-sucedidos.

Estudando a tendência dos peixes de retornar ao seu local de nascimento para se reproduzir - um conceito conhecido
como �lopatria que é frequentemente e falsamente aplicado apenas às espécies de salmão - e combinando esse
conhecimento com mapas de distribuição de capturas e estudos de marcação e sequenciamento genético ,
pesquisadores da iniciativa Sea Around Us da UBC identi�caram as rotas de migração provisórias de 11 atuns e outros
grandes peixes pelágicos no Oceano Pací�co e determinaram que certas áreas devem ser consideradas como de
prioridade 'alta' e 'muito alta' quando se trata de manter suas populações.

"Aplicamos o conceito de �lopatria aos movimentos extraídos de estudos de marcação de espécies como o quase
ameaçado atum rabilho do Pací�co e o atum albacora muito pescado, e também combinamos essas informações com
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Leia mais a seguir

as ligações entre populações inferidas de estudos genéticos . nos permitiu identi�car ciclos de migração anuais
provisórios", disse Veronica Relano, doutoranda do Sea Around Us e principal autora do estudo que apresenta essas
descobertas.

“O interessante é que quando comparamos nossas rotas de migração propostas e os dados de captura mapeados de
1950 a 2016 disponíveis no site Sea Around Us , encontramos muitas coincidências. ainda são provisórias", disse ela.

Depois de analisar as rotas de migração sazonal de cada uma das 11 espécies de peixes individualmente, os
pesquisadores as sobrepuseram e perceberam que várias espécies e populações desses grandes peixes pelágicos
usam as mesmas rotas de migração .

"Essas áreas de alto tráfego, duas das quais estão nas seções nordeste e central do Oceano Pací�co e duas nas seções
sudoeste e central, devem se tornar partes de corredores azuis, que são rotas onde medidas estritas de gestão da pesca
ou proibições parciais de pesca industrial deve ser aplicado para permitir maior conectividade de habitats e, assim,
permitir que as populações de espécies marinhas se mantenham", disse o Dr. Daniel Pauly, coautor do estudo e
investigador principal do Sea Around Us .

“Mas antes de criar qualquer área protegida para apoiar a reconstrução de populações de peixes diminuídas , é
importante considerar todo o conhecimento disponível sobre as migrações e movimentos das diferentes espécies. É
isso que nos propusemos a fazer com este estudo. As descobertas sugerem em quais áreas esses esforços seriam
mais e�cazes, mas, como a�rmado em nosso título, os ciclos de migração fechados que propomos são provisórios e,
portanto, seria bom se outros pesquisadores tentassem testar sua validade", disse ele.

O artigo "Filopatria como ferramenta para de�nir ciclos de migração fechados e áreas de conservação para grandes
peixes pelágicos no Pací�co" foi publicado na revista Sustainability .
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