
Monitoring przypadkowych połowów 
ptaków i ssaków morskich - wymogi 
prawne, działania Komisji Helsińskiej 

(HELCOM) i perspektywy na przyszłość.

Przyłów ptaków i ssaków morskich – co wiemy o przyłowie i możliwościach zapobiegania mu? 

Katarzyna Kamińska, Departament Rybołówstwa MGMiŻŚ,  29 stycznia 2020



Przyłowy ssaków –
pierwsze dane z Polski lata 20-30 XX w.

Oprac: Stacja Morska IOUG w Helu

… stanowiły też źródło wiedzy o możliwej 

wielkości populacji np. morświnów w polskich 

wodach morskich…



Dane z przypadkowych połowów  ptaków 

Zatoka Gdańska - lata 70 i 80

L. Stempniewicz 1994 Ornis Svecica

4(2):123-132

https://www.researchgate.net/journal/1102-6812_Ornis_Svecica


 Wprowadzenie obowiązku monitorowania przypadkowych połowów 
waleni (program obserwatorów) na jednostkach ≥15 m dla sieci stawnych 
skrzelowych bądź oplątujących typu GNS (o boku oczka równym lub 
większym niż 80 mm), oraz narzędzi ciągnionych (włoków pelagicznych);

 Obowiązek stosowania środków ograniczających przypadkowy połów 
waleni – pingerów – w wybranych obszarach (dla PL był to obszar ICES 24) 
dla jednostek ≥12 m.

Rozporządzenie Rady 812/2004 – pierwsze unijne 
przepisy dla Polski



Zakaz stosowania pławnic 
dryfujących 

Art. 9 Rozporządzenia 812/2004, 

Zakaz stosowania pławnic dryfujących w całym obszarze 

Morza Bałtyckiego

2008



Spadek raportowania przyłowu ssaków –
spowodowany obawą przed kolejnymi 

ograniczeniami

Opracowanie: Stacja Morska IOUG HEL



Program Monitorowania 
Przypadkowych Połowów Waleni

Raport
z realizacji 

Programu Monitorowania 
Przypadkowych Połowów 

Waleni
w 2018 roku

(temat: NP-18/MOR)

Kordian Trella, 
Ireneusz Wójcik
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Monitoring w PL dodatkowo obejmuje 
przyłowy ptaków i innych ssaków morskich

Zdjęcia: 

MIR-PIB 

PMPPW



9

wyniki



Państwa Członkowskie ustanawiają (wspólnie dla 
regionu) dopuszczalne wartości progowe dla 
wielkości przypadkowego połowu 

(ssaków morskich, ptaków, gadów oraz gatunków ryb i głowonogów 
nieeksploatowanych w celach handlowych, którym grozi przypadkowy przyłów w 
danym regionie lub podregionie (załącznik, część II, deskryptor RDSM D1C1).

Kryteria  dobrego stanu środowiska morskiego RDSM 
– prawo środowiskowe



CZĘŚĆ III ŚRODKI OCHRONY I ZRÓWNOWAŻONEJ EKSPLOATACJI 
ŻYWYCH ZASOBÓW MORZA
 Artykuł 7: Rodzaje Środków ochronnych;

 Artykuł 11: Środki ochronne niezbędne do zapewnienia zgodności z 
obowiązkami na mocy ustawodawstwa Unii w dziedzinie środowiska;

 Artykuł 12: Środki Komisji na wypadek poważnego zagrożenia dla żywych 
zasobów morza;

 Artykuł 14: Unikanie i ograniczanie do minimum przypadkowych połowów.

REGIONALIZACJA:
 Artykuł 18: Współpraca regionalna w sprawie środków ochronnych

Wspólna Polityka Rybołówstwa



Prawo krajowe

 Ustawa o rybołówstwie 
morskim  z dnia 19 grudnia 
2014 r. (Dz. U. 2015.poz.222) 
obowiązek raportowania 
przypadkowego połowu ssaka 
morskiego w dzienniku 
połowowym.

 Rozporządzenie Ministra 
MGMiŻŚ z dnia 16.09.2016 r. w 
sprawie wymiarów i okresów 
ochronnych organizmów 
morskich oraz szczególnych 
warunków wykonywania 
rybołówstwa komercyjnego 
(Dz. U. 2016 poz. 1494) 
dodatkowo obowiązek 
raportowania przypadkowych 
połowów ptaków morskich w 
dzienniku połowowym.



Wieloletnie programy monitorowania 
rybołówstwa

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2019/910
z dnia 13 marca 2019 r.

ustanawiająca wieloletni program Unii dotyczący gromadzenia 
danych biologicznych, środowiskowych, technicznych i 

społeczno-ekonomicznych oraz zarządzania nimi w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury

Załącznik rozdział III

1. Zestawy danych 

1.1. Państwa członkowskie określają w ramach planów prac (…), jakie 

dane (…) należy gromadzić: 

b) dane służące do oceny wpływu unijnego rybołówstwa na 
ekosystem morski na wodach Unii oraz poza wodami Unii; 



Wieloletnie programy monitorowania 
rybołówstwa cd…

3. Dane służące do oceny wpływu unijnego rybołówstwa na 
ekosystemy morskie na wodach Unii oraz poza wodami Unii 

Dane te obejmują: 

a) w odniesieniu do wszystkich rodzajów połowów: 
przypadkowe przyłowy ptaków, ssaków i gadów oraz ryb 
chronionych na mocy przepisów unijnych i umów 
międzynarodowych, włącznie z gatunkami wymienionymi w 
tabeli 1D, w tym brak w połowie, odnotowywane podczas 
rejsów obserwatorów naukowych na statkach rybackich lub 
przez samych rybaków w dziennikach połowowych. 



Rozporządzenie o Narodowych 
Programach Zbioru Danych 

Rybackich (DCF)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1004 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, 

zarządzania nimi i ich wykorzystywania w 
sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania 

doradztwa naukowego w zakresie wspólnej 
polityki rybołówstwa oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008

Potwierdzenie konieczności zbierania 
danych służących do oceny wpływu 

unijnego rybołówstwa na ekosystemy 
morskie na wodach Unii oraz poza wodami 

Unii w tym dane na temat przyłowu 
gatunków niebędących gatunkami 

docelowymi (Art. 5 ust.2)
Zdjęcia: 

MIR-PIB



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1241
z dnia 20 czerwca 2019 r.

w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za 
pomocą środków technicznych (…), zastępujące m. in rozporządzenie 

812/2004 

Załącznik XIII: ŚRODKI ŁAGODZĄCE MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE 
PRZYPADKOWYCH POŁOWÓW GATUNKÓW WRAŻLIWYCH

Część A

 Monitoring przyłowu jak w rozporządzeniu Rady 812/2004;

 Zastosowanie środków ograniczających przypadkowe połowy – jak 
w rozporządzeniu Rady 812/2004;

 Raportowanie danych z przypadkowych połowów:

Nie jest doprecyzowane w rozporządzeniu - instytuty naukowe w 
ramach tzw. ICES Data call.

Pozostałe środki ochronne – w ramach REGIONALIZACJI



Ptaki
Zał. XIII część B rozporządzenia 2019/1241

 Obowiązek 
monitorowania przyłowu 
i stosowania podpor 
straszących w przypadku 
stwierdzenia wysokich 
przyłowów ptaków, 
stanowiących poważne 
zagrożenie dla stanu 
ochrony



USA Marine Mammal Protection Act – dodatkowe narzędzie 
motywowania państw do zbioru danych z przypadkowych 

połowów 

Każde państwo eksportujące swoje produkty pochodzące z połowów do USA musi wykazać, że 
prowadzi monitoring przypadkowych połowów ssaków morskich oraz działania ograniczające 
ten przyłów, w przeciwnym wypadku produkty z tego kraju bądź rodzaju rybołówstwa, zostaną 
objęte w USA zakazem eksportu.



Prace w ramach HELCOM – wskaźniki

Liczba utopionych ssaków i ptaków morskich w 
narzędziach połowowych Sven Koschinski & all 2018



zaproponowane wartości progowe dla 
przypadkowych połowów



Mapa drogowa HELCOM - w kierunku 

programów monitoringu przypadkowych połowów ptaków i 
ssaków morskich - PROJEKT

• Przegląd wymogów prawnych z 
zakresu przypadkowych połowów;

• Analiza dostępności danych oraz 
braków danych;

• Analiza danych niezbędnych do 
zbadania oddziaływania 
rybołówstwa na ekosystemy 
morskie;

• Propozycja możliwych rozwiązań.



 Brak wystarczających danych w zakresie przypadkowych 
połowów ptaków i ssaków do oceny oddziaływania tej presji 
na ich populacje i w relacji do nakładu połowowego;

 Konieczność bardziej dokładnego monitoringu z zakresu 
nakładu połowowego, obecnie DaS, (zwłaszcza dla małych 
jednostek i sieci stawnych);

 Konieczność bardziej dokładnego śledzenia ruchu jednostek 
połowowych (realizacji połowów) dla jednostek poniżej 12 m, 
obecnie kwadrat rybacki.

Analiza dostępności danych oraz ich 
braku i danych niezbędnych 



 Rozszerzenie obowiązku posiadania dziennika elektronicznego, 
niezależnie od rozmiaru jednostki zawierającego wszystkie niezbędne 
informacje (np. długość sieci, godzinę rozstawienia i wybrania itd.);

 Objęcie monitoringiem przyłowu w ramach DCF właściwego 
narzędzia połowowego i segmentu floty (odpowiedni % pokrycia);

 Prowadzenie programów pilotażowych z zakresu przypadkowego 
połowu;

 Ułatwienie raportowania przyłowu przez rybaków, zachęty;

 Wykorzystanie zdalnego monitorowania przyłowu, w tym kamer;

 Wyznaczenie obszarów o największym ryzyku przypadkowego 
połowu;

 Poprawę dokładności śledzenia ruchu statków i połowów.

Propozycja możliwych rozwiązań



Kopenhaga, Dania 3-5 września 2019 r.
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Wspólne warsztaty OSPAR/HELCOM 
przypadkowy połów ptaków i ssaków
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Najważniejsze cele warsztatów

Przygotowanie metod oceny , w celu ochrony, presji 
wynikającej z przypadkowych połowów ptaków i 

ssaków morskich

Identyfikację 
niezbędnych danych i 

braku danych
w celu prowadzenia 

ocen w zakresie 
przypadkowego 

połowu

Analiza podejścia 
w celu 

identyfikacji 
obszarów o 

wysokim ryzyku 
przypadkowych 

połowów 

Identyfikacja 
rozwiązań/metod w 
celu  ustanawiania 

wartości 
progowych dla 

przypadkowego 
połowu 

Zaznaczenie różnic i podobieństw pomiędzy ssakami morskimi a ptakami

Identyfikacja 
kolejnych 

działań

A B C



Podejście w oparciu o obszary wysokiego ryzyka 
przypadkowego połowu 

(zasadne zwłaszcza przy niskiej ilości danych z monitorowania przypadkowych połowów)

Mapy: projekt 

SAMBAH,

Dane rozkład 

połowów GNS: 

MIR-PIB



SSAKI 

Oszacowanie 
występowania 
oszacowanie 

przypadkowych 
połowów

Seria danych występowanie i 
przedział niepewności

Skala wzrostu 
(domyślna wartość może być 

użyta)
Jeśli zagrożona lub spadająca 
niski współczynnik odbudowy 

oszacowanie przyłowu

Zasada 
kciuka

PBR
Potencjalny biologiczny  
współczynnik eliminacji 

RLA
Limit dla 

współczynnika 
eliminacji
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Tak

Gatunki 
dużo 

danych

Gatunki 
mało 

danych

Zagrożona albo 
spadająca 

liczebnie pop

Podejście w 
odniesieniu do 

aspektów 
demograficznych

Wartość progowa dla 
śmiertelności w wyniku 
przypadkowego połowu 
nie powinna przekraczać 
0.50%/0.30%/0.20%*
średniej wielkości 
populacji w danym 
okresie czasu

e.g., Wartość progowa dla wielskości 
śmiertelności  z przypadkowych 

połowów nie powinna przekraczać 
poziomów które spowodowałyby 

spadek średniej wielkości populacji  
poniżej 80% pojemności środowiska 

w okresie 100-lat

Długość 
życia <12 lata

(morswin)

13-20 lata
(delfin 

białoboki)

>20 lata
(płetwal 

karłowaty)

Xxx=0.5%*

Xxx=0.3%

Xxx=0.2%

Brak możliwości oceny jakościowej ale 
możliwe analizy opisowe biorąc pod uwagę 

podejście ostrożnościowe

Walenie – wyznaczanie wartości 
progowych dla przyłowu

Wartość progowa dla 
przypadkowego połowu 
powinna wynosić  
1%naturalnej rocznej 
śmiertelności gatunkuTak

Nie

TakNie

Wartość 
progowa

*% najlepsza oszacowania wielkość populacji  na podstawie RLA (Hammond et al., 2019)

Alternatywnie  należy oszacować niepewność występowania gatunku i wielkość przyłowu przy ocenie 

ustalania celu ochrony

Nie

Tak

Seria danych występowanie i 
przedział niepewności

Przyłów i przedział 
niepewności

Skala wzrostu 
Parametry w zakresie historii 

populacji

Projekt: warsztaty 

OSPAR/HELCOM



Zidentyfikowane 
populacje

PTAKI - PROJEKT

Wielkość 
populacji
Przyłów

Wielkość populacji
Przypadkowy połów
Występowanie, serie 

danych, stan populacji

Wielkość populacji
Przypadkowy połów

Wzrost populacji
Występowanie, serie danych 

stan populacji, Inne dane 
demograficzne

Zasada 
kciuka

RLA
Limit dla współczynnika eliminacji

PVA
Analizy żywotności populacji

Nie

Tak

Ocena niemożliwa

Gatunki 
dużo 
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Gatunki 
mało 

danych
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Aspekty 
demograficzne

Śmiertelność progowa  w 
wyniku przypadkowego 
połowu nie powinna 
przekraczać XXX średniej 
wielkości populacji w 
określonym przedziale 
czasowym (np. 10 lat ) 

<12 lat

13-20 lat

>20 lat

Xxx=0.5%

Xxx=0.3%

Xxx=0.1%

Wartość progowa dla wielkości 
populacji nie powinna 

przekraczać poziomów, które 
spowodowały by spadek średniej 
liczebności  populacji poniżej 80% 
pojemności środowiska w okresie 

100 lat

Kaczki / Alki /
Nury/ ”Ptaki 
oceaniczne”

Zagrożona albo 
spadająca liczność 

populacji

tak

Nie
Wartość progowa dla 
śmiertelności w 
przypadkowym połowie nie 
powinna być wyższa niż 1%
naturalnej śmiertelności dla 
dorosłych osobników w 
populacji Wartość 

progowa

Projekt: warsztaty 

OSPAR/HELCOM

Ptaki  – wyznaczanie wartości progowych dla 
przyłowu



Wspólne działania 
ASCOBANS/ACCOBAMS

od roku 2019

Powołanie grupy ds. przypadkowych 

połowów waleni (JBWG) – zadania to 

między innymi:

• Zbiór danych z zakresu 

przypadkowych połów waleni, danych 

o połowach i obszarach 

zwiększonego ryzyka przyłowu 

waleni;

• Zbiór danych w zakresie środków 

ograniczania przyłowu;

• Ustalanie celów dla progowej 

wielkości przypadkowych połowów 

waleni.



Co dalej z monitoringiem przyłowu?



 W czerwcu 2020 podczas prezydencji Chorwackiej –
planowane podejście ogólne;

Wstępne propozycje

 Obowiązek posiadania kamer na jednostkach poniżej 12 m;

 Obowiązek posiadania elektronicznych dzienników 
połowowych na wszystkich jednostkach (obecnie jednostki 
poniżej 10 m mają dzienniki papierowe) powinno to 
umożliwić lepsze „śledzenie” połowów jednostek 
rybackich;

Prace nad nowym rozporządzeniem 
w zakresie środków kontrolnych w 

rybołówstwie 
zastępującym rozporządzenie Rady 1224/2009 „tzw. rozporządzenie kontrolne”



Sytuacja Polskiej floty 
- Liczba jednostek wykorzystujących narzędzia typu GNS

Polski Rejestr Statków Rybackich 

MGMiŻŚ

0

GNS - jako główne 
narzędzie połowowe

GNS - jako 
dodatkowe 
narzędzie 
połowowe 1

GNS - jako 
dodatkowe 
narzędzie 
połowowe 2 GNS - łącznie wg stanu na dzień liczba statków w rejestrze

657 261 40 958 31.12.2004 1248

551 196 28 775 31.12.2005 974

504 168 28 700 31.12.2006 880

495 163 31 689 31.12.2007 864

491 158 25 674 31.12.2008 832

497 153 24 674 31.12.2009 806

493 149 26 668 31.12.2010 793

494 152 26 672 31.12.2011 790

506 147 29 682 31.12.2012 798

543 147 31 721 31.12.2013 838

570 148 37 755 31.12.2014 873

570 150 37 757 31.12.2015 875

544 150 35 729 31.12.2016 843

536 150 38 724 31.12.2017 834

530 157 44 731 31.12.2018 827
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Zmiany nakładu połowowego - narzędzia typu GNS 
obszary przybrzeżne - Zatoka Pucka

Dr Iwona Pawliczka 

IOUG Stacja Morska 

w Helu

październik 2009
październik 2017



Zakaz połowu dorsza
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Znaczne ograniczenie połowów wschodniego dorsza na 
razie ustanowione na jeden rok
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1838 z dnia 30 października 2019 r. ustalające 
uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad 
ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do 
uprawnień do połowów w innych wodach 

Zakaz połowu dorsza

Doradztwo ICES - cztery lata bez połowów może dać szansę na odbudowę stada



Stan zasobów Bałtyku 2020
ograniczenie połowów rybackich na skutek spadku zasobów, wpłynie na 

znaczne ograniczenie przypadkowych połowów ptaków i ssaków

GATUNEK
Kwota UE na 

2019 r.

Kwota UE na 

2020 r.
GATUNEK

Kwota dla Polski 

na 2019 r. 

Kwota dla Polski na 

2020 r.

zmiana w 

stosunku 

do kwot z 

2019 r. 

(tony)

Zmiana %

DORSZ podobszar 22-24                  9 515                     3 806                     7 245    
DORSZ 

podobszar 22-24
1111 444 -667 -60,0%

DORSZ podobszar 25-32                24 112    
 2000 (wyłącznie 

przyłów) 
0

DORSZ 

podobszar 25-32
6 377 529 (wyłącznie przyłów) -5 848 -91,7%

ŁOSOŚ 22-31 (szt.)                91 132                   86 575                 113 796    
ŁOSOŚ 22-31 

(szt.)
5 729 5442 -287 -5,1%

ŚLEDŹ podobszar 22-24                  9 001                     3 150    0
ŚLEDŹ podobszar 

22-24
1 171 410 -761 -65,0%

ŚLEDŹ podobszar 25-32              170 360                 153 384                 157 447    
ŚLEDŹ podobszar 

25-32
42 444 38 215 -4 229 -10,0%

GŁADZICA 22-32                10 122                     6 894                   10 452    GŁADZICA 22-32 1 518 1 034 -484 -32,0%

SZPROT  22-32              270 772                 210 147                 203 027    SZPROT  22-32 79 497 61 697 -17 800 -22,0%

Źródło: DR MGMiŻŚ



Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę


