
Porzucone narzędzia połowowe stanowią na całym świecie źródło odpadów  
morskich mających skrajnie niebezpieczny wpływ na ekosystem morski. Mimo intensy-
wnego zainteresowania mediów problem ten nie jest powszechnie znany ani  
w sektorze rybołówstwa ani wśród polityków. Projekt stanowi pierwszą transnarodową 
inicjatywę na świecie w celu wypracowania kompleksowego, zorientowanego na 
działania, angażującego wszystkie grupy docelowe rozwiązania w celu przekształcenia 
tego rozmytego problemu w jasne, przejrzyste i widoczne zagadnienie przyczyniające 
się do zwiększenia gotowości do działania na arenie międzynarodowej. Projekt będzie 
stanowić podstawę wszelkich działań przeszukiwania wód Morza Bałtyckiego  
w przyszłości. Przyczyni się do oczyszczenia Morza Bałtyckiego z odpadów morskich  
i substancji niebezpiecznych, a także rozwinie zrównoważoną gospodarkę porzuconymi 
narzędziami połowowymi.

Akronim projektu: MARELITT Baltic.
Partner wiodący: Gmina Simrishamn, Szwecja.
Partnerzy projektu: 4 (Polska), 2 (Estonia), 1 (Niemcy), 1 (Szwecja).
Całkowity budżet projektu: 3,8 mln euro.

Tytuł projektu: Ograniczanie wpływu odpadów morskich 
w formie porzuconych narzędzi połowowych  
na środowisko Morza Bałtyckiego
ang. Reducing the impact of marine litter in the form of derelict 
fishing gear on the Baltic Sea environment
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.1 Czyste wody

Podsumowanie

Porzucone narzędzia połowowe stanowią na całym świecie źródło odpadów morskich mających 
skrajnie niebezpieczny wpływ na ekosystem morski. Mimo intensywnego zainteresowania 
mediów problem ten nie jest powszechnie znany ani w sektorze rybołówstwa ani wśród polityków.  
Projekt stanowi pierwszą transnarodową inicjatywę na świecie w celu wypracowania komple-
ksowego, zorientowanego na działania, angażującego wszystkie grupy docelowe rozwiązania 
w celu przekształcenia tego rozmytego problemu w jasne, przejrzyste i widoczne zagadnienie 
przyczyniające się do zwiększenia gotowości do działania na arenie międzynarodowej.
Celem projektu jest wypracowanie opłacalnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska 
naturalnego metod usuwania porzuconych narzędzi połowowych przez działania demon-
stracyjne na próbie docelowej (miękkiego dna morskiego, wraków, skalistego dna),  
z uwzględnieniem analizy wpływu na środowisko naturalne na „obszarach wrażliwych”.  
W ramach projektu zostanie opracowany podręcznik metod usuwania porzuconych narzędzi 
połowowych obejmujący ocenę operacji usuwania odpadów i zebrane doświadczenia.

Projekt będzie stanowić podstawę usuwania odpadów w przyszłości, zapewniając przegląd analizow-
anych obszarów w Morzu Bałtyckim w formie mapy i planu działań do zrealizowania po zakończeniu 
projektu. Celem projektu jest także rozwój odpowiedzialnego rybołówstwa przez opracowanie kodeksu 
postępowania dla tego sektora. Dalsze cele projektu obejmują doskonalenie narzędzi połowowych na 
rzecz odpowiedzialnego rybołówstwa i minimalizowanie problemu porzuconych narzędzi połowowych 
przy jednoczesnym usprawnianiu metod ich usuwania wraz z przeglądem technologii ograniczania strat 
narzędzi. W ramach projektu zostaną zebrane zalecenia dotyczące regulacji w zakresie ochrony na pozi-
omie krajowym i UE. W długim okresie projekt powinien mieć wpływ na zmianę strategii rybołówstwa  
i prawodawstwa dotyczącego różnych poziomów przestrzeni.
Celem przeglądu wyposażenia portów do odbioru starych narzędzi połowowych i porzuconych narzędzi 
połowowych jest doskonalenie wyposażenia portów, w tym w zakresie przyjaznego dla środowiska 
zarządzania odpadami w formie porzuconych narzędzi połowowych. Studium wykonalności dotyczące 
gospodarczych rozwiązań w zakresie recyklingu porzuconych narzędzi połowowych dostarczy  
skutecznych sposobów ponownego wykorzystania/recyklingu porzuconych narzędzi połowowych                            
w możliwie najlepszy sposób. 


