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PODSTAWOWE DANE EKONOMICZNE 

Powierzchnia: 320 km² 

Powierzchnia szelfu: 13 000 km² 

Długość linii brzegowej: 140 km 

Ludność (2004): 399 867  

PKB wyrażony w cenach rynkowych (2004):4 332,4 mln € 

PKB per capita (2004): 10 853 € (50% UE 25) 

STRUKTURA I CHARAKTERYSTYKA PRZEMYSŁU 

Przemysł rybny na Malcie stanowi stosunkowo niewielki dział gospodarki, przy czym ponad 
65% wyładunków według wagi stanowią duże ryby pelagiczne. Jednakże na poziomie lokalnym 
znaczenie społeczne rybołówstwa znacznie przewyższa jego wielkość produkcji. Związane jest 
to z drobnotowarowym i tradycyjnym charakterem lokalnego rybołówstwa oraz jego rolą w 
dostarczaniu wartościowych artykułów spożywczych. 

W celu zapobieżenia dalszemu zmniejszaniu się zasobów rybnych oraz ochrony krajowego 
przemysłu rybnego, Malta uzyskała odstępstwo od zasad obowiązujących w UE, które pozwoli 
jej utrzymać strefę ochrony rybołówstwa o szerokości 25 mil morskich. W strefie tej Traktat 
Akcesyjny ogranicza działalność połowową do rybołówstwa przybrzeżnego dla statków o 
długości do 12 m, z wyjątkiem ograniczonej liczby większych statków prowadzących połowy 
określonych gatunków ryb. Należy podkreślić, że 95% maltańskiej floty rybackiej stanowią 
statki o długości do 12 m, co odpowiada 20% tonażu brutto i 72% całkowitej mocy.  

W 2003 r. produkcja ryb na Malcie wyniosła 1 954 t, z czego 1 073 t przypadało na połowy, a 
881 t na akwakulturę. W 2002 r. na Malcie import ryby świeżej, chłodzonej i mrożonej wyniósł 
8 820 t (wartość 8,9 miliona €), a eksport 3 131 t (wartość 18,2 miliona €), głównie labraksa i 
dorady (z gospodarstw rybnych) oraz tuńczyka. 

Maltańska flota rybacka 

Przemysł rybny ma Malcie można zaliczyć przede wszystkim do sektora rzemieślniczego, gdyż 
zaledwie niewielka liczba większych statków rybackich prowadzi połowy na pełnym morzu. 
Granica między rybołówstwem przemysłowym i rzemieślniczym nie zawsze jest wyraźnie 
określona, dlatego też, mając na uwadze normalizację regionalną, Generalna Komisja 
Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) zgodziła się podczas 21 sesji na ustalenie limitu 
minimalnej długości statków rybackich na 15 m w celu zastosowania „Porozumienia o 
wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych środków ochrony i 
zarządzania na pełnym morzu”; zgodnie z tym porozumieniem maltańskie statki o długości 
przekraczającej 15 m powinny być traktowane jako statki przemysłowe. W 2004 r. całkowita 
liczba statków rybackich wynosiła 2 252. Jedynie 63 z nich klasyfikowały się jako statki 
przemysłowe (tj. o długości przekraczającej 15 m). Owe statki przemysłowe to głównie 
trawlery, taklowce oraz statki łowiące sieciami. Pozostałe można zaliczyć do statków 
wielozadaniowych, gdyż prowadziły one wszystkie rodzaje działalności połowowej, choć na 
mniejszą skalę.  
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Klasa 
długości 

% 
statków % tonażu brutto % mocy 

3 =< dł. < 5 33,30% 3,0% 8,5% 
 5 =< dł. < 10 58,79% 14,1% 57,0% 
10 =< dł. < 15 5,11% 6,2% 11,5% 
15 =< dł. < 20 1,47% 5,2% 5,7% 
20 =< dł. < 25 0,84% 8,0% 5,2% 
25 =< dł. < 30 0,27% 3,7% 2,0% 
30 =< dł. < 35 0,04% 1,6% 0,7% 
35 =< dł. < 40 0,04% 1,0% 0,3% 
85 =< dł. 0,13% 57,4% 9,1% 

Tabela przedstawia podział statków w zależności od ich długości. Ilościowa przewaga małych 
statków jest wyraźna, ale 3 statki o długości ponad 85 m stanowią 59% tonażu brutto oraz 9% 
mocy. Mniejsze statki biorą przede wszystkim udział w połowach przybrzeżnych lub 
prowadzonych na niewielką skalę. Statki przemysłowe (o długości powyżej 15 m) stanowią 3% 
liczby statków rybackich, 77% tonażu brutto oraz 23% całkowitej mocy. Owe statki 
przemysłowe to głównie trawlery, taklowce oraz statki łowiące sieciami. Pozostałe można 
zaliczyć do statków wielozadaniowych, gdyż prowadzą one wszystkie rodzaje działalności 
połowowej, choć na niewielką skalę. 

Statki wchodzące w skład maltańskiej floty rybackiej można podzielić na nowoczesne i 
tradycyjne. Tradycyjne statki (Luzzu i Kajjik) różnią się od nowoczesnych statków rybackich 
kształtem, wymiarami oraz zakresem działalności połowowej. O ile nowoczesne statki rybackie 
operują na pełnym morzu, gdzie z powodu dużego znaczenia gospodarczego poławiane są 
włócznik, tuńczyk oraz duże gatunki denne, takie jak wrakoń, a także różne ryby z rodziny 
prażmowatych (Sparidae), Luzzu i Kajjik wykorzystywane są do przybrzeżnych połowów o 
charakterze rzemieślniczym, dokonywanych przy pomocy sznurów haczykowych, sieci 
oplątujących oraz narzędzi pułapkowych. 

 
Wartości przeciętne 

Typ % statków 
Długość Tonaż 

brutto Moc 

Kajjik 44% 4,6 m 1,0 ton 
metrycznych 

17 kW 

Luzzu 18% 6,7 m 2,3 ton 
metrycznych 

30 kW 

Statki 
wielozadan
iowe MPV 

37% 8,0 m 4,6 ton 
metrycznych 

78 kW 

 

 

 

 

 

 

 

Większość statków jest zbudowana w tradycyjny sposób, np. Luzzu i Kajjik. Kajjik jest 
najczęściej spotykanym typem statku rybackiego. Następne w kolejności są statki 
wielozadaniowe (MPV) oraz Luzzu. Liczba trawlerów jest ograniczona, i większość z nich ma 
poniżej 24 m długości. Luzzu to najbardziej tradycyjny typ statku rybackiego, w którym dziób i 
rufa są ostro zakończone, a kadłub wykonany jest z drewna. Na statkach tego typu opierała się 
flota rybacka w minionych czasach, a ich przeciętny wiek wynosi 37 lat. Kajjik różni się od 
Luzzu tym, że jest od niego mniejszy i ma płasko ściętą rufę. W przeszłości statki tego typu 
były budowane z drewna, ale od kilkunastu lat częściej wykorzystuje się do tego celu włókno 
szklane. Obecnie, przy przeciętnym wieku wynoszącym 19 lat, jest nieco więcej statków typu 
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Kajjik wykonanych z włókna szklanego niż tych zbudowanych z drewna. Statki wielozadaniowe 
to stosunkowo nowy wkład do zasobów floty rybackiej, a ich przeciętny wiek wynosi 12 lat. 
Widać to w przypadku materiału kadłuba – większość statków wykonana jest z włókna 
szklanego, w konstrukcji pozostałych zaś przeważa poszycie klepkowe, w mniejszym stopniu 
używana jest sklejka okrętowa. 

Wiek % 
statków 

% tonażu 
brutto % mocy 

 0 =< Wiek < 5 17,10% 8,76% 22,89% 
 5 =< Wiek < 10 20,69% 69,99% 35,32% 
10 =< Wiek < 15 19,72% 6,71% 16,05% 
15 =< Wiek < 20 12,70% 3,36% 7,40% 
20 =< Wiek < 25 8,13% 3,70% 5,95% 
25 =< Wiek < 30 4,48% 2,32% 3,74% 
30 =< Wiek < 35 4,40% 1,49% 2,50% 
35 =< Wiek < 40 6,17% 1,50% 3,14% 
40 =< Wiek < 45 4,31% 1,45% 1,96% 
45 =< Wiek < 50 1,15% 0,54% 0,75% 
50 =< Wiek < 55 0,36% 0,05% 0,11% 
55 =< Wiek < 60 0,13% 0,01% 0,02% 
60 =< Wiek < 65 0,04% 0,00% 0,00% 
65 =< Wiek < 70 0,09% 0,01% 0,01% 
70 =< Wiek < 75 0,31% 0,07% 0,11% 
75 =< Wiek < 80 0,13% 0,01% 0,01% 
80 =< Wiek 0,09% 0,01% 0,02% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela pokazuje wiek statków rybackich. Statki młodsze niż 20 lat stanowią 70% liczby 
wszystkich statków rybackich, 89% tonażu brutto oraz 82% mocy. Trzy największe statki (o 
długości powyżej 85 m) są 5-letnie. 19 z 63 statków przemysłowych (o długości powyżej 15 m) 
to statki 20-letnie lub starsze (30%). Liczba statków starszych niż 50-letnie jest znikoma. 

Większość statków (82%) prowadzi połowy w niepełnym wymiarze czasu, jedynie 17% statków 
prowadzi połowy w pełnym wymiarze czasu, a rybacy-hurtownicy stanowią zaledwie 1%. 
Termin rybak-hurtownik oznacza właściciela statku rybackiego, który prowadzi połowy w 
niepełnym wymiarze czasu, ale za to regularnie sprzedaje ryby za pośrednictwem Hurtowego 
Rynku Ryb. Rybołówstwo w pełnym wymiarze czasu to domena trawlerów, a statki typu Luzzu 
i Kajjik wykorzystywane są do połowów w niepełnym wymiarze czasu. Około 80% statków 
wielozadaniowych pracuje w niepełnym wymiarze czasu. 

Główne miejsca wyładunku na Malcie to port Marsaxlokk oraz Hurtowy Rynek Ryb w Valetcie, 
a port Mgarr to główne miejsce wyładunku na wyspie Gozo. W trzech najważniejszych portach 
w południowo-wschodniej części Malty (Marsaxlokk, Birzebugga i Marsacala) znajduje się 
36% maltańskiej floty rybackiej. Mgarr to najważniejszy port na Gozo. 

Zatrudnienie 

Według danych EUROSTAT w 2002 r. liczba zarejestrowanych pracowników sektora 
rybołówstwa na Malcie wynosiła 2552 osoby, w tym 538 osób to rybacy pracujący w pełnym 
wymiarze czasu. Nie można przy tym zapominać, że większość rybaków to właściciele więcej 
niż jednego statku. Rybołówstwo na Malcie jest zajęciem przede wszystkim sezonowym, i w 
rezultacie większość rybaków pracujących w pełnym wymiarze czasu to właściciele 
przynajmniej jednego małego i jednego dużego statku, co pozwala im prowadzić połowy 
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pełnomorskie podczas łagodniejszych pór roku, a połowy przybrzeżne lub inną działalność w 
miesiącach zimowych. Przeciętna liczba rybaków zatrudnionych na każdym statku 
prowadzącym połowy w pełnym wymiarze czasu wynosi przeciętnie 3 osoby na jednostkę w 
zimie, a podczas rejsów trwających dłużej niż 2 dni przyjmowani są czasami dodatkowi 
pracownicy. 

Pozostali (2014 osób) są zarejestrowani jako rybacy pracujący w niepełnym wymiarze czasu, 
których wkład w przemysł rybny jest minimalny, z wyjątkiem zarejestrowanych statków 
rybaków-hurtowników, którzy regularnie wyładowują ryby na rynku rybnym. 

Brak jest kobiet – rybaków pracujących w pełnym wymiarze czasu i zaledwie 11 pań brało 
udział w działalności połowowej w niepełnym wymiarze czasu. Większość rybaków 
pracujących w pełnym wymiarze czasu pochodzi z pewnego obszaru na Malcie. Z południowo-
wschodniego regionu Malty wywodzi się 42% rybaków pracujących w pełnym wymiarze czasu 
oraz 25% rybaków zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu na wyspach maltańskich. 30% 
rybaków prowadzących połowy w niepełnym wymiarze czasu na wyspie Malta (z wyjątkiem 
Gozo) było pracownikami służby cywilnej.  

Działania połowowe 

Metody połowu, które przyjęły się na Malcie to trałowanie denne, połowy okrężnicowe przy 
pomocy sieci typu „lampara”, dalekomorskie i przybrzeżne połowy sznurami haczykowymi, 
sieciami oplątującymi, sieciami dryfującymi oraz stosowanie narzędzi pułapkowych. Z 
wyjątkiem koryfeny (lampuka), która poławiana jest przy pomocy okrężnicy, wszystkie inne 
główne gatunki przemysłowe są poławiane albo na powierzchni (tuńczyk, włócznik), albo przy 
dnie (gatunki denne). Nie prowadzi się połowów sardeli ani sardynki europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela przedstawia podział statków w zależności od ich podstawowych narzędzi połowowych. 
48% statków wykorzystuje sznury haczykowe stawne, co odpowiada 16% tonażu brutto oraz 
45% całkowitej mocy. 17% statków wykorzystuje troling, stanowi to 16% tonażu brutto i 50% 
całkowitej mocy. 16% statków wykorzystuje sieci oplątujące (Parit), co odpowiada jedynie 3% 

Wartości przeciętne  
Podstawowe narzędzia 

połowowe 

Liczba 
statków Wiek Długość Tonaż 

brutto GT 
Moc 

Sznury haczykowe (stawne) 1073 14,0 6,4 3,0 52,7 
Troling 377 13,9 6,0 2,3 45,6 
Sieci oplątujące (Parit) 360 19,7 5,9 1,7 38,1 
Narzędzia pułapkowe  203 20,0 5,1 1,2 27,6 
Takle dryfujące 80 17,3 9,9 8,2 106,5 
Wędy ręczne 71 19,7 4,8 0,9 22,0 
Sieci lampara 39 14,3 12,1 16,7 155,7 
Włoki denne 16 12,4 24,5 123,9 419,1 
Sieci oplątująco-skrzelowe 
(Xkitt) 

11 28,2 6,4 2,2 50,1 

Sieci skrzelowe stawne 
(Xkatlar) 

7 17,3 5,3 1,6 27,2 

Okrężnice 5 18,6 13,2 26,6 198,4 
Włoki rozprzowe 4 36,3 4,3 1,0 8,7 
Sieci skrzelowe okrążające 3 11,0 7,3 6,8 70,4 
Włoki pelagiczne  3 5,0 87,0 3810,0 3815,0 
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tonażu brutto i 11% całkowitej mocy. 9% statków używa narzędzi pułapkowych (stanowi to 1% 
tonażu brutto i 4% całkowitej mocy). 
Tuńczyk czerwony (Thunnus thynnus) 
Przez wiele lat ograniczenia lokalnego rynku oraz brak urządzeń do przechowywania tuńczyka 
w celu ewentualnego przetwarzania powodowały, że połowy tej ryby były dla rybaków 
nieopłacalne. Aż do lat 80-tych XX w., mimo iż wyładunki tuńczyka były znaczne, był on 
poławiany jedynie jako przyłów w czasie połowów włócznika sznurami haczykowymi. Należy 
w tym miejscu zauważyć, że w latach 70-tych i 80-tych XX w. włócznik, łącznie z koryfeną, 
stanowił podstawę lokalnego rybołówstwa. 

Gwałtowny wzrost wyładunków tuńczyka czerwonego (które w ciągu ostatnich 20 lat wzrosły 
10-krotnie) spowodowany był wykorzystaniem doświadczeń japońskiego rynku rybnego pod 
koniec lat 80-tych. Tuńczyk poławiany jest przez ponad 50 statków wielozadaniowych o 
długości 10 m i dłuższych, a w połowach tych bierze udział około 150 rybaków pracujących w 
pełnym i niepełnym wymiarze czasu. Używane narzędzia to takle dryfujące (LLD); a najczęściej 
stosowana przynęta to makrela atlantycka i/lub kałamarnica. 
 
Sezon połowowy tuńczyka czerwonego rozpoczyna się w maju i trwa do lipca. Połowy mają 
miejsce na wodach u zachodnich, południowych i południowo-wschodnich brzegów wyspy. Na 
początku sezonu połowowego, w maju, połowy prowadzone są głównie na obszarze 
południowo-wschodnim, a później przenoszą się coraz bardziej na wschód, co jest wynikiem 
migracji tuńczyka czerwonego. Sezon połowowy kończy się w lipcu. Najważniejsze strefy 
wyładunku to porty w Marsaxlokk, Zatoce Św. Pawła oraz Marsascala na Malcie, a także porty 
Mgarr i Marsalforn na wyspie Gozo. 
 
Koryfena (Coryphaena hippurus) 
Koryfena, zwana również lampuka, jest jednym z gatunków mających największe znaczenie dla 
maltańskiego przemysłu rybnego. Jeszcze kilka lat temu, z powodu znacznego zainteresowania 
konsumentów oraz obfitości połowów, koryfena była najważniejszym poławianym gatunkiem. 

Koryfena poławiana jest przy pomocy „urządzeń powodujących koncentrację ryb” (FAD). 
Urządzenia te to niewielkie tratwy unoszące się na powierzchni i zakotwiczone do dna. 
Zaczęto je stosować po tym, kiedy odkryto, że koryfena i inne gatunki ryb, takie jak ryba-
pilot (Naucrates ductor) oraz seriloe (Seriola dumerili) lubią się gromadzić w cieniu 
rzucanym przez te tratwy. W celu zwiększenia liczby ryb gromadzących się w cieniu, pod 
każdą tratwą przymocowywane są liście palmowe. Kiedy już koryfeny zgromadzą się pod 
spodem, poławiane są przy pomocy sieci okrążających podobnych do okrężnic. Kiedy statek 
znajduje się blisko urządzenia FAD, wykorzystuje są różne wędy z umocowanymi piórami 
lub sztuczną przynętą, a po złowieniu pierwszej ryby w morze wrzucana jest koryfena jako 
wabik mający przyciągnąć inne ryby, które mogą się znajdować pod urządzeniem FAD. 
Kiedy ryb jest wystarczająco dużo, podejmowane są działania okrążające. 

Sezon połowowy koryfeny trwa od września do listopada. W związku z dużym 
zainteresowaniem konsumentów w tych sezonowych połowach biorą udział wszyscy 
właściciele statków, ale wymagana jest obowiązkowa licencja. 

 
Włócznik (Xiphias gladius) 
Włócznik poławiany jest przez cały rok, ale z różną intensywnością. Szczytowy okres połowów 
trwa od czerwca do sierpnia, kiedy inne kutry zaprzestają połowów tuńczyka i rozpoczynają 
połowy włócznika, które kontynuują do września, gdy zaczynają łowić koryfenę. 
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W latach 90-tych XX w. zaobserwowano tendencję zniżkową, spowodowaną zmniejszającą się 
liczebnością włócznika związaną z nadmiernym odławianiem tej ryby przez lokalnych i 
zagranicznych rybaków, a także dlatego, że połowy tuńczyka czerwonego przeniesiono z maja 
na lipiec w celu zaspokojenia popytu nowo odkrytych rynków zagranicznych, szczególnie 
rynku japońskiego. Jednakże, mimo tego znaczącego spadku, włócznik w dalszym ciągu 
odgrywa ważną rolę gospodarczą, i połowy tej ryby stanowią niezmiennie 7% całkowitych 
nakładów rocznych. 

Jedyne narzędzia używane w połowach włócznika to takle dryfujące (LLD). Obecnie tylko kilka 
statków wielozadaniowych jest wyposażonych wyłącznie w sznury haczykowe używane do 
połowu włócznika, a pozostałe dostosowują swoje narzędzia do różnych sezonów połowowych 
takich ryb jak włócznik, tuńczyk i koryfena. 

Gatunki denne 
Połowy przydenne prowadzone są przy użyciu różnych typów narzędzi: sieci skrzelowych i 
oplątujących, włoków dennych, sznurów haczykowych oraz narzędzi pułapkowych. 

Sieci skrzelowe i oplątujące 
Na wyspach maltańskich wykorzystywane są różne typy dennych sieci skrzelowych i 
oplątujących. Są to: a) sieci oplątujące (GTR) znane pod miejscową nazwą Parit; b) sieci 
oplątująco-skrzelowe Xkitt (GTN); c) Xkatlar, sieci skrzelowe stawne (GNS). Są one 
używane przede wszystkim w miesiącach zimowych, kiedy warunki atmosferyczne nie 
pozwalają na długie połowy na pełnym morzu. Narzędzia te są wykorzystywane w 
połowach dziennych i nocnych, w zależności od tego, jakie gatunki są poławiane, np. ryby 
denne późnym wieczorem i nocą, a gatunki pelagiczne w ciągu dnia. Produkt jest 
sprzedawany jako świeży i przeznaczony do lokalnego spożycia. Znaczenie tych sieci jest 
mniejsze niż kiedyś z powodu wprowadzenia połowów sznurami haczykowymi, które 
umożliwiają łowienie w głębszych wodach daleko od brzegu. Licencje są z reguły 
wydawane rybakom pracującym bona fide w pełnym wymiarze czasu. 

Trałowanie denne 
Z powodu złożoności lokalnego rynku trałowanie jest również działalnością sezonową, gdyż 
pewne gatunki ryb osiągają dobre ceny w określonych okresach w ciągu roku. Obecnie w 
ciągu roku prowadzone są trzy różne typy trałowania: 

a) Trałowanie pełnomorskie (w ciągu dnia) na głębokości 600 m i większej, gdzie 
poławiane są krewetki Aristeus antennatus. Podczas połowów tych krewetek nie ma 
niemalże żadnych przyłowów, z wyjątkiem niewielkich przyłowów widlaka białego 
(Phycis blennoides) i soli zwyczajnej (Solea vulgaris), które są następnie 
sprzedawane. 

 
b) Trałowanie na głębokości 150-200 m (w ciągu dnia); w miejscach, gdzie dno jest 

muliste i gliniaste, łowi się krewetki głębokowodne (Parapenaeus longirostris), 
morszczuka (Merluccius merluccius), barweny (Mullus surmuletus) i (Mullus 
barbatus), ośmiornicę (Octopus vulgaris), kałamarnicę (Todarodes sagittarius), 
mątwę (Sepia officinalis), i sprzedawane na rynku przyłowy rekinka psiego (Squalus 
acanthias), rekinka plamistego, różnych gatunków rai (Raja spp.), w tym rai 
gładkiej, bopsa (Boops boops) oraz ostroboka śródziemnomorskiego (Trachurus 
mediterraneus). Wymienione gatunki poławiane są w niewielkiej odległości (3-4 
mile) od brzegu. Połowy prowadzone są przede wszystkim w zimie, gdy warunki 
pogodowe nie pozwalają rybakom łowić na głębszych wodach. 
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c) Trałowanie nocne na głębokościach 100-200 m w miejscach, gdzie dno jest twarde 
i skaliste; łowi się tam barwenę, kabryla (Serranus spp.), morlesza (Pagellus spp.), 
kalmara, mątwę i ostrosza (Trachinus spp.). Ten typ trałowania prowadzony jest na 
wodach wzdłuż północnego wybrzeża wyspy, ale główna strefa tej działalności to port 
Hurd Bank i jego okolice, gdzie występuje obfitość zasobów. 

We wszystkich wypadkach używane są włoki denne (OTB) typu Mazara, odpowiednio 
zamocowane w zależności od rodzaju dna, na którym prowadzone są połowy. 

Połowy denne sznurami haczykowymi 
Leszcz morski (Pagellus spp,), kielec właściwy (Dentex dentex), wrakoń (Polyprion americanus) i 
(Epinephelus alexandrinus) oraz pagrus (Pagrus pagrus) to gatunki najczęściej poławiane omawianą 
metodą w znacznej odległości od brzegu. Narzędzia używane w tych połowach to sznury haczykowe 
(stawne) (LLS). Zazwyczaj sznury haczykowe są zastawiane w głębokich i skalistych rejonach w 
pobliżu stoku, na głębokości 200 m lub większej. 
Narzędzia pułapkowe 
Narzędzia pułapkowe (FPO) są używane do łowienia wielu różnych gatunków dennych i mają różne 
kształty w zależności od ich przeznaczenia. Gatunki bentoniczne, takie jak murena 
śródziemnomorska (Muraena helena), ośmiornica (Octopus vulgaris) oraz homar (Palinurus 
elephas), są poławiane przy pomocy prostokątnych narzędzi połowowych zbudowanych z siatki 
metalowej. Narzędzia te są rozstawiane przez cały rok na dnie, na głębokości 30 - 70 m, i 
można je znaleźć we wszystkich portach. 
 
Gatunki pelagiczne 
Lampara 
Używany jest termin „lampara”, ponieważ rybacy wykorzystują do przyciągnięcia ryb silnych 
reflektorów; ryby są następnie poławiane przy pomocy okrężnic. Połowy metodą „lampara” po 
raz pierwszy wprowadzono lokalnie w 1930 r., i jeszcze do niedawna była to bardzo ważna 
część całkowitych krajowych nakładów połowowych, kiedy wyładunki makreli japońskiej 
(Scomber japonicus), makreli atlantyckiej (Scomber scombrus), ostroboka pospolitego 
(Trachurus trachurus), ostroboka śródziemnomorskiego (Trachurus mediterraneus), bopsa 
(Boops boops), alozy (Alosa alosa), sardynki (Sardina pilchardus) oraz sardeli (Engraulis 
encrasicholus) były bardzo obfite i stanowiły 30% całkowitych nakładów połowowych. Jednak 
od lat 60-tych XX w. nakłady zostały zminimalizowane i od tego czasu połowy są niewielkie. 

Szczególne znaczenie miały sardynki i sardele, gdyż rybacy kupowali je na przynętę. Jeszcze 
przed rozpoczęciem połowów włócznika i tuńczyka na dużą skalę i wprowadzeniem na dużą 
skalę takich gatunków dennych, jak morszczuk i barwena, lokalny rynek był w stanie przyjąć 
wszystkie połowy, szczególnie makreli japońskiej, która w tamtych czasach była, podobnie jak 
koryfena, jednym z najbardziej poszukiwanych gatunków. 

Połowy metodą „lampara” są prowadzone na wodach wzdłuż północnego wybrzeża wyspy, 
ale główna strefa połowów to płytki obszar o powierzchni ok. 5 mil kwadratowych, znany 
jako Hurd Bank. Głębokość wynosi tam 35 – 44 m, ale występuje też spadek do głębokości 
100 m. 

Połowy metodą „lampara” prowadzone są przez cały rok z wyjątkiem okresu pomiędzy 
wrześniem i grudniem, kiedy poławiana jest koryfena. Mimo, iż połowy utrzymują się mniej 
więcej na stałym poziomie, szczytowy okres połowowy przypada na maj. 

Ormeggio (połowy rekinów) 
Słowo „ormeggio” oznacza po włosku miejsce postoju statku.. Używa się go lokalnie na 
oznaczenie miejsca, w którym zostały zakotwiczone mocne sznury haczykowe (stawne) 
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(LLS), do których przymocowano przynętę – kawałki mięsa lub dużej ryby, aby przyciągnąć 
rekiny (Squalus acanthias) i (Prionace glauca). Niemniej jednak łowione są też inne gatunki 
rekinów, albo bezpośrednio, albo przy pomocy sznurów haczykowych, lub też jako przyłowy w 
czasie prowadzenia innych działań połowowych. 

Ten rodzaj rybołówstwa jest prowadzony przez cały rok w południowej części Malty i w 
południowo-zachodniej części wyspy Gozo. 

Rekinek psi to przy prowadzeniu połowów z użyciem sznurów haczykowych (stawnych) 
najbardziej poszukiwany przez rybaków gatunek. Główny sezon dla tego typu połowów 
przypada na okres od listopada do maja.  
 
Sieci skrzelowe dryfujące 
W języku maltańskim sieci te nazywają się 1-Gholi. Są to niewielkie sieci pelagiczne (GND) 
używane przede wszystkim w okresie od listopada do lutego, kiedy gromadzą się takie gatunki 
jak oblada (Oblada melanura) i małe makrelowate (Scombridae). Rozmiary oczek sieci są różne 
w zależności od poławianych gatunków. 

Wykorzystanie i sprzedaż ryb 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi rybołówstwa wszystkie ryby złowione przez lokalnych 
rybaków muszą być sprzedane na Hurtowym Rynku Ryb w stolicy kraju Valetcie, który 
podlega Departamentowi Rybołówstwa. Połowy są sprzedawane, podczas publicznych aukcji i 
z udziałem pośrednika, sprzedawcom detalicznym i wędrownym handlarzom, pod nadzorem 
urzędników Departamentu. Wszyscy sprzedawcy ryb są zarejestrowani w Departamencie 
Rybołówstwa. Sprzedaż odbywa się zazwyczaj na kredyt, a Departament Rybołówstwa inkasuje 
pieniądze należne rybakom. Ryba zakupiona hurtowo jest sprzedawana przez około 300 
zarejestrowanych sprzedawców ryb, z których każdy ma przydzieloną wyłączną strefę 
sprzedaży. W całym kraju rośnie liczba nowoczesnych sklepów rybnych. 

Dane statystyczne dotyczące wyładunków ryb zbierane są za pośrednictwem codziennych 
zestawień sprzedaży, dostarczanych przez pośredników na Hurtowym Rynku Ryb w Valetcie. 
Obejmuje to jednakże tylko sprzedaż ryby dokonaną na Malcie, gdyż na wyspie Gozo nie 
istnieje taki rynek. Przyjmuje się, że co najmniej 25% wszystkich połowów nie jest 
rejestrowanych – przyczyny tego są różne i poza możliwościami kontroli Departamentu 
Rybołówstwa. Zmiany w systemie przepisów dotyczących rybołówstwa, np. wprowadzenie 
obowiązku sprzedaży określonej ilości złowionej ryby na Hurtowym Rynku Ryb i planowany 
nadzór patroli morskich nad działalnością połowową, powinny wpłynąć na większą dokładność 
odnośnych danych. 

AKWAKULTURA 

Hodowla ryb zyskuje na znaczeniu, gdyż nadmierne odławianie oraz zanieczyszczenie Morza 
Śródziemnego ma bardzo niekorzystny wpływ na przemysł rybny na Malcie. Całkowita 
produkcja gospodarstw rybnych jest przede wszystkim eksportowana do Włoch i Japonii. 
Przybrzeżnomorski przemysł akwakultury rozwijał się według ścisłych przepisów Krajowego 
Planu Akwakultury oraz wytycznych polityki rybackiej, co zapewnia ochronę środowiska i 
zrównoważony rozwój. Akwakultura opiera się przede wszystkim na prowadzonych na dużą 
skalę i wykorzystujących nowoczesne technologie przybrzeżnomorskich jednostkach 
rynkowych. Koszty produkcji ryb hodowlanych są jeszcze ciągle stosunkowo wysokie. 
Produkcja sektora akwakultury, której wielkość wyniosła w 2003 r. 881 t, jest niemal w całości 
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(95%) eksportowana. W 2003 r. w sektorze zatrudnionych było 75 pracowników, z czego 54 w 
pełnym wymiarze czasu. 

Poniższa tabela pokazuje podstawowe cechy maltańskich przedsiębiorstw akwakulturowych 
produkujących świeżą rybę. Większość przedsiębiorstw hoduje doradę i/lub labraksa. Tylko 
jedno przedsiębiorstwo hoduje tuńczyka czerwonego, głównie na eksport do Japonii (550 t 
rocznie). 

Przedsiębiorstwo Miasto Rok 
założenia 

Skala 
produkcji 

Produkty 

A.J.D. Tuna Ltd. Zatoka Św. 
Pawła 

2000 500 - 1000 t Tuńczyk czerwony 

Malta Fish Farming Ltd. Kirkop  1993 200 - 500 t 
Fish and Fish Ltd. Mqabba  1991 100 - 200 t 

Dorada 

Pisciculture Marine de 
Malte 

Zatoka Św. 
Pawła 

1990 500 - 1000 t 

Malta Mariculture Ltd. Mellieha  1993 200 - 500 t 

Labraks i dorada  

 

Dwa przedsiębiorstwa produkują ziarno dla potrzeb akwakultury. Maltański Ośrodek Nauk 
Rybackich (Malta Centre for Fisheries Sciences) jest państwową placówką badawczą, która 
sprzedaje swoje nadwyżki (o ile je posiada) rozwijającym się lokalnym prywatnym 
gospodarstwom rybnym. 

Przedsiębiorstwo Miasto Rok 
założenia 

Zakres 
działaln

ości 

Skala 
produkcji 

Produkty 

Maltański Ośrodek 
Nauk Rybackich  

Marsaxlokk 1989 Półprze
mysłowa 

1 - 2 t Dorada i labraks 

Sealand Limited Zatoka Św. 
Pawła 

1990 Przemysł
owa 

1 - 2 t Dorada 

PERSPEKTYWY ROZWOJU 

Maltański przemysł rybny zmaga się z wieloma problemami – jednym z nich jest bardzo ciężka 
praca w sektorze związana z brakiem wystarczającej ilości załóg pokładowych. Młodsze 
pokolenie wybiera mniej uciążliwą i zapewniającą stały dochód pracę na lądzie. Jedynymi 
statkami, które mają realną szansę utrzymania się na rynku, są te posiadane i obsługiwane w 
całości przez rodziny o tradycjach rybackich, a także trawlery. 

ADMINISTRACJA I INSTYTUCJE RYBACKIE 

Departament Rybołówstwa i Akwakultury ma dwie centrale. Wydział Rybołówstwa (Fisheries 
Division) mieści się w Valetcie, a Maltański Ośrodek Nauk Rybackich ma swoja siedzibę w 
Marsaxlokk. 

Naczelnikiem Departamentu jest dyrektor ds. Rybołówstwa i Akwakultury. Departament 
zatrudnia dwóch wyższych urzędników ds. rybołówstwa. Jeden z nich, razem z urzędnikiem mu 
podlegającym, zajmuje się wyłącznie sprawami administracyjnymi, do których należą 
statystyka rybołówstwa i przetwórstwa rybnego, udzielanie informacji, szkolenia itd. Drugi 
wyższy urzędnik zajmuje się sprawami technicznymi związanymi z rybołówstwem, takimi jak 
konserwacja portów rybackich, sprawy sanitarne, konserwacja chłodni składowych itd. 
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GOSPODARKA ZASOBAMI RYBNYMI 

Departament Rybołówstwa jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania wszystkich 
rodzajów działalności mających związek z rybołówstwem i sprzedażą ryb, co gwarantuje mu 
ustawodawstwo parlamentarne, które uprawnia Ministra i Dyrektora ds. Rybołówstwa i 
Akwakultury do wydawania i aktualizowania przepisów w stosownych okolicznościach. Od 
2001 r. obowiązuje nowa ustawa parlamentarna dotycząca nowoczesnej gospodarki zasobami 
rybnymi. 

Przepisy związane z ustawą są przedstawiane ministerstwu do zatwierdzenia przez Radę 
Doradczą ds. Rybołówstwa (Advisory Fisheries Board), która jest powoływana co roku i składa 
się z przedstawicieli wszystkich branż przemysłu rybnego, w tym naukowców i rzeczoznawców 
technicznych. 

Za egzekwowanie przepisów i nadzór odpowiedzialny jest Wydział Rybołówstwa oraz Oddział 
Morski (Maritime Branch) Maltańskich Sił Zbrojnych, które, zgodnie z projektem nowej 
ustawy, mają zostać połączone i utworzyć Urząd Ochrony Rybołówstwa (Fisheries Protection 
Officers). Do głównych zadań Urzędu będzie należeć ochrona zasobów rybnych i środowiska. 

Do podjęcia jakiejkolwiek działalności związanej z rybołówstwem konieczna jest licencja na 
połów wydana przez Dyrektora ds. Rybołówstwa i Akwakultury. Wskutek tego każdy statek 
rybacki musi być zarejestrowany w Departamencie Rybołówstwa. Dodatkowo, każdy rybak 
musi zadeklarować, czy będzie prowadził działalność w pełnym, czy niepełnym wymiarze 
czasu. 

Departament wydaje licencje, w których wyszczególnione są dozwolone połowy określonych 
gatunków ryb przy pomocy określonych narzędzi. Połowy sznurami haczykowymi są 
prowadzone na pełnym morzu bez określania dozwolonych parametrów. Na zastawianie 
Kannizzati (urządzeń powodujących koncentrację ryb lampuki), narzędzi pułapkowych oraz 
ormeggios (sznurów haczykowych stawnych) wymagana jest licencja, ale jedynie w rejonach 
wyszczególnionych przez Departament. Wszyscy rybacy uiszczają co roku opłatę rejestracyjną 
stosownie do swojej kategorii. Za wydanie licencji na połów nie pobiera się opłat.  

BADANIA 

Rybołówstwo 

Wchodzący w skład Departamentu Rybołówstwa i Akwakultury Maltański Ośrodek Nauk 
Rybackich (MCFS) jest aktywnym uczestnikiem regionalnego projektu nauk rybackich FAO, 
COPEMED. Działania w ramach projektu mają obejmować tworzenie polityki zarządzania dla 
regionu w ramach Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM). Malta 
brała aktywny udział w następujących głównych przedsięwzięciach naukowych w ramach 
COPEMED: Rybołówstwo rzemieślnicze w środkowej i zachodniej części Morza 
Śródziemnego; Program badawczy nad dynamiką populacji Thunnus thynnus; Połowy, biologia 
i nadzór nad Coryphaena hippurus (lampuka), oraz Sieć pobierania próbek rybackich. 

Departament Rybołówstwa i Akwakultury wraz z Maltańskim Ośrodkiem Nauk Rybackich 
biorą udział w finansowanym przez Unię Europejską śródziemnomorskim programie oceny 
trałowania MEDITS, który dokonuje oceny stanu zasobów morskich gatunków dennych na 
szczeblu regionalnym i podregionalnym. 
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Równocześnie z opracowywaniem nowego skomputeryzowanego programu badań 
statystycznych, Departament Rybołówstwa i Akwakultury oraz Maltański Ośrodek Nauk 
Rybackich, wspierane przez FAO, biorą udział w programie oceny połowów, dzięki któremu 
połowy i nakłady połowowe maltańskiej floty rybackiej mogą być dokładnie monitorowane. 

Malta bierze udział w przyjętym przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego 
(GFCM) programie gospodarowania zasobami rybackimi na Morzu Śródziemnym, który polega 
na kontrolowaniu nakładów połowowych „Jednostek Operacyjnych” (kategorie statków 
rybackich, działalność połowowa, zasoby poszczególnych gatunków ryb, kategorie 
ekonomiczne statków itd.).  

Departament Rybołówstwa i Akwakultury wraz z Maltańskim Ośrodkiem Nauk Rybackich 
biorą również udział w innych projektach badawczych, takich jak kolejny zainicjowany przez 
FAO regionalny projekt badawczy w zakresie rybołówstwa (MedSudMed), w 
Śródziemnomorskim Ogólnoświatowym Systemie Obserwowania Oceanu (ONZ) 
(Mediterranean Global Ocean Observing System) oraz powiązanym z nim piątym 
programem ramowym 5PR (UE) MAMA, a także przyłączyły się do uczestnictwa w programie 
INCOMED (UE) i powiązanym z nim projekcie 5PR MEDUSA.  

Akwakultura 

Maltański Ośrodek Nauk Rybackich, wchodzący w skład Departamentu Rybołówstwa i 
Akwakultury, założył wylęgarnię do badania podchowu larw obecnie hodowanych gatunków, a 
mianowicie labraksa oraz dorady, jak również nowych gatunków, które planuje się hodować na 
skalę przemysłową. Maltański Ośrodek Nauk Rybackich produkuje również ryby 
wykorzystywane w badaniach nad szczepieniami i odżywianiem. 

Wśród nowych gatunków planowanych do hodowli akwakulturowej znalazła się grupa 
pagrusów różowych Pagrus pagrus, dzięki której naukowcy postarają się rozwiązać kilka 
problemów napotykanych w hodowli przemysłowej. Należy do nich ułożenie zrównoważonej 
diety, brak czerwonego zabarwienia u sprzedawanych ryb oraz wysoka śmiertelność w 
wyhodowanych partiach ryb. Kolejnym gatunkiem, hodowanym w ośrodku do produkcji 
narybku jest seriloe. Złowiono pewną liczbę dzikich osobników tego gatunku i obecnie hoduje 
się je na wysokowartościowej diecie z surowych ryb w celu prowadzenia prób hodowlanych. 

Maltański Ośrodek Nauk Rybackich prowadzi działania badawcze i rozwojowe, i zyskuje sobie 
renomę specjalistycznego ośrodka współpracującego z instytucjami zagranicznymi. 
Przedsiębiorstwo Aquaculture Vaccines Limited (UK) zapoczątkowało w Maltańskim Ośrodku 
Nauk Rybackich program oceny szczepień i efektywnie wykorzystuje wyniki prowadzonych 
lokalnie badań naukowych i technicznych, jak również wyposażenie zapewnione przez ośrodek. 
Co roku przeprowadza się badania około 20 partii szczepionek przeciwko pasterelozie 
(Pasteurellosis) i wibriozie (Vibriosis), chorobom bakteryjnym zagrażającym obecnie 
przemysłowi akwakulturowemu na Morzu Śródziemnym. Wyniki tych badań są przedstawiane 
w postaci sprawozdania, które jest częścią podania o licencję Unii Europejskiej na sprzedaż. 

Artykuły z dziedziny patologii i immunizacji były dotychczas przedstawiane na różnych 
konferencjach naukowych, opublikowano również artykuł opisujący pierwsze odkrycie 
pełzakowej choroby skrzeli na obszarze śródziemnomorskim. 

W obecnym czasie Malta bierze udział w dwóch europejskich projektach: we wspólnej akcji 
pod hasłem „Przystosowanie tuńczyka czerwonego (Thunnus thynnus) do hodowli” oraz w 
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testach związanych z karmieniem przy współpracy z firmami paszowymi takimi jak BIOMAR, 
Le Gouessant czy EWOS. 

Maltański Ośrodek Nauk Rybackich bierze również udział w piątym programie ramowym 5PR 
UE pod nazwą: „Alternatywne metody oceny i wykorzystania nowych produktów uzyskanych z 
roślin i mikroorganizmów”. W projekcie weźmie udział 9 partnerów z różnych krajów w 
Europie i Azji. 

ZAŁĄCZNIK 1. ŁOWISKA 
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