Fundacja MARE
Ul. Laskowa 3/9
01-214 Warszawa
+48 796 776 725

NIP: 527 275 59 62
KRS: 0000594977
REGON: 363457333

Warszawa, 19.04.2016

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Rybołówstwa
Dyrektor Janusz Wrona
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do maila wysłanego przez Panią Justynę Szumlicz w sprawie zgłaszania ewentualnych opinii i uwag
do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów
ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
poniżej przesyłam uwagi Fundacji MARE do projektu.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o uwzględnianie w przyszłości w rozdzielniku konsultowanych dokumentów
także innych organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony ekosystemów morskich, jak np.
Greenpeace, OCEANA, the PEW Charitable Trust czy WWF Polska oraz zagwarantowanie minimum 14 dni na
konsultacje społeczne tak, aby wszystkie zainteresowane strony miały szansę zapoznać się szczegółowo
z proponowanymi przepisami.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji,

Z wyrazami szacunku,

…………………………….
Piotr Prędki
Prezes Zarządu Fundacji MARE
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Uwagi Fundacji MARE do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów
morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Uwagi do artykułu 9 projektu rozporządzenia:
Proponowane w projekcie
rozporządzenia zapisy:
§ 9. 1. Wykonywanie

Proponowane przez Fundację MARE
zmiany:
§ 9. 1. Wykonywanie rybołówstwa
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zachodniej granicy państwa do południka
18°00;

Uzasadnienie:
Fundacja MARE popiera propozycję ograniczenia połowów przy pomocy narzędzi
trałowych, w tym w szczególności trałów dennych, w obszarach przybrzeżnych Morza
Bałtyckiego. Działanie takie przyczyni się niewątpliwie do zmniejszenia presji
rybołówstwa na istotne siedliska, w tym te chronione w ramach sieci obszarów Natura
2000 oraz ochronę ryb z rodziny dobijakowatych, stanowiących bazę pokarmową dla
dorsza.
Wprowadzenie ograniczeń dotyczących połowów przy użyciu narzędzi trałowych
w obszarach przybrzeżnych wpłynie także pozytywnie na rybołówstwo przybrzeżne
prowadzone przy pomocy narzędzi biernych, które charakteryzuje się mniejszym
oddziaływaniem na istotne siedliska denne. Ograniczenie trałowania na obszarach
przybrzeżnych, gdzie operują także jednostki rybackie używające sprzętu biernego,
ograniczy także ilość konfliktów pomiędzy rybakami trałowymi a rybakami
używającymi narzędzi biernych, co znacząco ograniczy ilości traconego nieumyślnie
w wyniku tych konfliktów sprzętu połowowego.

2) powyżej 3 Mm od brzegu - od
południka 18°00 do Ujścia Wisły;
3) powyżej 4 Mm od brzegu - od Ujścia
Wisły do wschodniej granicy państwa.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że zastosowanie przepisów wyłącznie do jednostek
powyżej 12 metrów nie pozwoli na realizację wymienionych powyżej celów.
Oddziaływanie sieci trałowej na istotne siedliska jest takie samo bez względu na
długość jednostki, która daną sieć trałową użytkuje. W związku z tym postulujemy
wykreślenie zapisów w zakresie długości jednostek.
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Dodatkowo zwracamy uwagę, że ryby z rodziny dobijakowatych występują głównie
na głębokościach około 15 metrów1, w związku z tym postulujemy o zastosowanie
zasady przezorności i ograniczenie obszarów wyłączonych z trałowania do obszarów
ograniczonych izobatą 20 metrów. Obszar ograniczony izobatą 20 metrów powinien
pozwolić na skuteczną ochronę ryb z rodziny dobijakowatych, jak również istotnych
siedlisk przyrodniczych. Kierując się natomiast zasadą podejścia regionalnego do
zarządzania rybołówstwem proponujemy również uwzględnić w rozporządzeniu
zapisy dające możliwość stosowania odstępstw od zakazu trałowania na
podobszarach leżących w granicach obszaru ograniczonego izobatą 20 metrów,
w stosunku do których istnieją dane naukowe o braku występowania istotnych
siedlisk oraz ryb z rodziny dobijakowatych.
Zwracamy także uwagę, że kwestie zastosowania innych środków technicznych
i regulacji dotyczących sposobu wykonywania rybołówstwa niezbędnych do ochrony
istotnych siedlisk i gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000 zostaną
wprowadzone na mocy przepisów zawartych w planach zarządzania dla tych
obszarów.
Mając na uwadze, że proponowane zapisy są wynikiem zastosowania podejścia
ostrożnościowego, wnosimy także o zaplanowanie stałego monitoringu wpływu
tych przepisów zarówno na istotne siedliska, stada ryby z rodziny dobijakowatych
oraz rybołówstwo przybrzeżne. Monitoring taki pozwoli na ewaluację i ewentualne
modyfikacje przepisów w przypadku, gdyby proponowane rozwiązania nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów.
Osobną kwestią, na którą pragniemy zwrócić uwagę jest brak limitów połowowych
dla ryb z rodziny dobijakowatych, co znacząco utrudnia zarządzanie tymi zasobami i
może skutkować zagrożeniem dla dostępności bazy pokarmowej dla ryb drapieżnych,

1

Wiadomości rybackie nr 189: „Tobiasz i dobijak to gatunki demersalne, nerytyczne, psammofilne, ławicowe i euryhalinowe, które występują dość powszechnie obok
siebie w płytkiej strefie brzegowej (z reguły do izobaty 10-15 m) polskiej części Bałtyku”
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w tym dorsza2. Apelujemy o przeprowadzenie naukowej oceny stad ryb
dobijakowatych w Bałtyku oraz wprowadzenie środków technicznych
pozwalających na skuteczne zarządzanie tymi stadami, zgodnie z celami i zapisami
Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej.

Art. 28
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Proponowane przez Fundację
MARE zmiany:
§ 28
1. Kapitan statku rybackiego,
który utracił narzędzie lub jego
część, podejmuje jak
najszybciej próbę jego
odzyskania.
2. Jeśli narzędzia nie można
odzyskać, kapitan statku
rybackiego dokonuje
najpóźniej w dniu zakończenia
rejsu połowowego, podczas
którego doszło do zdarzenia,
zgłoszenia tego faktu
okręgowemu inspektorowi
rybołówstwa morskiego
właściwemu ze względu na
miejsce zagubienia tych
narzędzi, wskazując dane
określone w art. 48 ust 3

Uzasadnienie
Utracone narzędzia połowowe, w tym w szczególności sieci stawne, stanowią poważne
zagrożenie dla ryb i innych występujących w morzu organizmów. Łowność utraconych sieci
stawnych wacha się w granicach od 20 do 6% naturalnej łowności. Dodatkowo w utracone
narzędzia połowowe przyławiają się inne organizmy, w tym ptaki i ssaki morskie.
W związku z tym niezwykle ważne jest, aby kapitan statku rybackiego w przypadku
utracenia sieci nie tylko zgłosił ten fakt odpowiednim służbom, ale również, a wręcz
przede wszystkim, podjął próbę odzyskania utraconego narzędzia. Propozycja taka jest
zgodna z zapisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009.
W przypadku braku możliwości odzyskania narzędzia w zgłoszeniu do odpowiednich służb
poza informacjami wymaganymi na podstawie art. 48 ust 3 rozporządzeniem Rady (WE) nr
1224/2009 kapitan statku powinien również wskazać dokładne koordynaty nawigacyjne
zagubienia (zapisy art. 48 ust 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 mówią jednie o
wskazaniu miejsca zagubienia bez uszczegółowienia w jaki sposób miejsce to ma być
opisane) jak również przyczyny zagubienia. Informacje takie przyczynią się do zwiększenia
efektywności działań polegających na usuwaniu utraconego sprzętu połowowego oraz
opracowania skutecznych metod ograniczających ilość traconych narzędzi.

Wiadomości rybackie nr 196” „Potencjalnym zagrożeniem dla dostępności bazy pokarmowej ryb drapieżnych są połowy gatunków nieobjętych monitorowaniem stanu
zasobów, dla których nie ustalono limitów połowowych – np. ryb dobijakowatych.”
2
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rozporządzeniem Rady (WE) nr
1224/2009.

rozporządzeniem Rady (WE) nr
1224/2009 oraz dodatkowo:
- przyczynę utraty narzędzia
- koordynaty nawigacyjne, w
których utracone zostało
narzędzie.
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