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Najstarsza (1921 – rozpoczęcie działalności przez 

Morskie Laboratorium Rybackie w Helu) placówka 

badań morza w Polsce 

 

Misja: Dostarczanie niezależnej, obiektywnej i 

aktualnej wiedzy opartej na prowadzonych pracach 

naukowych i badawczo rozwojowych, wspierających 

zrównoważony ekonomicznie i bezpieczny dla 

środowiska rozwój rybołówstwa morskiego 

2014-15, projekt PRZYŁOWY - „Opracowanie podstaw racjonalnego monitorowania 

przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym 

na morskich obszarach NATURA 2000” zrealizowany na zlecenie Zrzeszenia 

Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie 

 

2015-17, projekt „Study on Mitigation measures to minimise seabird bycatch in gillnet 

fisheries”, MIR był podwykonawcą Bird Life International 

 

Powiązane z nimi projekty statutowe  

 

Doradztwo naukowe w zakresie przyłowów (ICES, HELCOM, DR MGMiŻŚ) 



Połów i przyłów 

„Oczekiwany”, „mile widziany” 
 

• np. rzadkie, ale cenne gatunki 

ryb komercyjnych 

 

„Niechciany”, „przypadkowy” 
 

• małocenne, bezwartościowe gatunki 

ryb 

• gatunki chronione ryb 

• gady, ptaki i ssaki morskie 

 

 

 

 

 



1924 

1936 

Historia: przyłów czy połów? 



PETS – Protected, Endangered, Threatened, and Sensitive Species 

- Chronione, rzadkie, zagrożone gatunki ryb i minogów (np. głębinowe ryby 

chrzęstnoszkieletowe) 

- Gady morskie (żółwie) 

- Ptaki morskie (oceaniczne: albatrosy, petrele, fulmary, głuptaki, nurzyki, alki; 

ptaki migrujące: nury, perkozy, kaczki morskie, tracze; w strefie przybrzeżnej 

i w wodach przejściowych lokalnie duże znaczenie kaczek nurkujących) 

- Ssaki morskie (delfiny, morświny, płetwonogie) 



Rybołówstwo  

Jednostki: 

Od dużych, pełnomorskich/oceanicznych (nawet ponad 100 m długości) po 

kilkumetrowe łodzie rybołówstwa przybrzeżnego (nawet o napędzie wiosłowym) 

 

Metody połowów: 

- Włoki (pelagiczne, denne, tuki itd.) 

- Sznury hakowe (takle) 

- Okrężnice i niewody duńskie 

- Sieci stawne (uchwytujące, oplątujące itp.) 

- Sieci/narzędzia pułapkowe  

 



Rybołówstwo przybrzeżne 

- Małe jednostki (do 10-12 metrów długości) 

- Poławiające blisko brzegu i/lub na wodach osłoniętych (zatoki, zalewy) 

- Przeważnie jest to małoskalowe, tradycyjne, nierzadko rodzinne rybołówstwo, 

podlegające dodatkowej ochronie jako dziedzictwo kulturowe obszarów 

nadmorskich 

- Główne narzędzia połowowe: 

- Sieci stawne (uchwytujące, inaczej sieci „skrzelowe” gillnets, m.in. wontony, 

nety, mance oraz sieci oplątujące, trójścienne, drygawice – trammel nets) 

- Narzędzia pułapkowe (żaki, mieroże) 

- Sznury haczykowe 

- Rzadko włoki  

 

 







Sieci stawne: 

- Duża selektywność pod względem wielkości ryb, a także pod względem gatunku 

- Znikome oddziaływanie na dno i inne elementy środowiska 

- Niestety – duże ryzyko niekontrolowanego/niechcianego przyłowu 

Rybołówstwo przybrzeżne 



Nakład połowowy 

 
 

Jednostka aktywności rybackiej 

 

- Dzień w morzu 

- Czas zaciągu (trał) 

 

- Ilość/długość sieci 

- Ilość haków 

- Ilość pułapek itd. 

 

Np. metro/siecio/dzień  

 

x jednostka czasu 



Szacowanie przyłowu - jak tego nie robić 

„Widziałem łódki przywożące po n przyłowionych ptaków z jednego dnia 

połowu. Łódek mamy a, które łowią przez y dni.  

 

 

Ilość przyłowionych ptaków = n x a x y” 

 

Wynikiem jest liczba, zazwyczaj wysoka, ale… 

 

• Ile było rejsów kiedy nic nie złowiono? 

• Ile było takich, że przywieziono 1-2 ptaki?  



Jak? 
Ilość przyłowionych ptaków = „przyłów na jednostkę nakładu” [BPUE] x „nakład 

połowowy” [ale…nie tak prosto] 
 

 
BPUE – by-catch per unit of fishing effort (analogicznie do CPUE, odnoszącego się do 
połowów) 

W zależności od przyjętej jednostki nakładu, może to być przyłów np. na dzień połowu, 
jednostkę długości sieci, czy bardziej rozbudowane jednostki łączące długość sieci i czas 
połowu np. NMD - [net/meter/day - metro/siecio/dzień]. 

 
 Należy „zdobyć” dane o: 

 

• Ilości przyławianych ptaków – niezbędny jest „monitoring przyłowów” 

• Nakładzie połowowym w badanym rejonie – dane z krajowej bazy monitorowania 

rybołówstwa – w Polsce – Centrum Monitorowania Rybołówstwa MGMiŻŚ, 

zazwyczaj wymagające eksperckiej „obróbki” 



Nakład połowowy rybołówstwa przybrzeżnego w Polsce  

• Dane zarchiwizowane w Centrum Monitorowania Rybołówstwa 

• W przypadku małych łodzi (poniżej 10 m) bazują na tzw. miesięcznych raportach 

połowowych, wypełnianych „na papierze”, a następnie wprowadzanych do bazy CMR 

• Dane o rodzaju sieci, ilości sieci, czasie połowu, miejscu połowu i wyładunku 

złowionych ryb.  

• Brak danych o dokładnym rodzaju sieci (oczko), ukierunkowaniu połowu, 

zróżnicowaniu narzędzi oraz długości.  

• Brak raportowania rejsów bez połowu (wyładunku) 

• Część brakujących danych można ekstrapolować na podstawie wiedzy eksperckiej i 

danych z monitoringu, lecz wymaga to znajomości lokalnej specyfiki rybołówstwa i 

doświadczenia.  

• W projekcie udało się oszacować nakład w NMD  

 

• To w Polsce, w innych krajach, bywa, że ten sektor jest całkowicie zwolniony z 

obowiązku raportowania połowów 

 



Metody monitoringu przyłowów: 

 
• Obserwator na pokładzie łodzi – metoda najbardziej obiektywna 

• Wideomonitoring – możliwy do zastosowania tylko na niektórych/większych 

łodziach 

• Raportowanie przyłowów przez rybaków (rejestr przyłowów) 

• Obserwacje z łodzi towarzyszącej 

• Metody łączone (np. obserwator wspomagany wideomonitoringiem) 

 

By monitoring był skuteczny, powinien obejmować określoną część nakładu 

połowowego. Obecnie, uznaje się, że pokrycie monitoringiem minimum 5% nakładu 

jest wartością graniczną.  

 

 

 

 

 



Wyzwania przy monitorowaniu małych łodzi: 

 
• Nastawienie rybaków do monitoringu w ogóle 

• Brak miejsca dla obserwatora (fizyczny lub wynikający z przepisów) 

• Brak możliwości montażu kamery 

• Obawy rybaków o bezpieczeństwo własne i obserwatora 

• Trudne warunki pracy obserwatora 

• Potencjalne „sterowanie” obserwacjami przez rybaków 



projekt PRZYŁOWY  
„Opracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego 

zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000” zrealizowany na 

zlecenie Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie.  

Obszar projektu:  

Zalew Szczeciński 

Zatoka Pomorska 

Zatoka Pucka 

Cele projektu: 

•  opracowanie racjonalnej metody oceny skali wpływu rybołówstwa na śmiertelność ptaków 

morskich 

•  rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego. 

 

Zadania szczegółowe : 

Zadanie 1. Analiza wykonalności monitoringu. 

Zadanie 2. Przygotowanie klucza do oznaczania ptaków w przyłowach w 

wersji papierowej oraz elektronicznej i umieszczenie go na stronie internetowej 

MIR-PIB. 

Zadanie 3. Przygotowanie rybackich rejestrów przyłowów ptaków w wersji 

papierowej oraz elektronicznej i umieszczenie go na stronie internetowej MIR-

PIB. 

Zadanie 4. Przeprowadzenie 120 obserwacji na łodziach przy użyciu 

obserwatorów. 

Zadanie 5. Analiza i zestawienie danych zebranych w trakcie analizy 

wykonalności monitoringu oraz w trakcie obserwacji przyłowów ptaków. 

Zadanie 6. Organizacja 6 spotkań przedstawicieli środowiska naukowego ze 

środowiskiem rybackim. 



Główne założenia projektu PRZYŁOWY 

Czas: listopad 2014 – kwiecień 2015 (okres migracji i zimowania ptaków) 
Wyłącznie rybołówstwo sieciami skrzelowymi 
Małe, bezpokładowe łodzie przybrzeżne, poniżej 12 m, (w większości – poniżej 10 m) 
 
Gatunki ryb będące celem połowu w tym okresie:  
Zalew Szczeciński: sandacz, leszcz, sieja, okoń 
Zatoka Pomorska: dorsz, sandacz, śledź 
Zatoka Pucka: dorsz, łosoś, śledź 
 

Najważniejsze (najliczniejsze) gatunki migrujących i zimujących ptaków: 
- Zalew Szczeciński: ogorzałka (Aythya marila), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus), czernica 

(Aythya fuligula), gągoł (Bucephala clangula) 
- Zatoka Pomorska: lodówka(Clangula hyemalis), ogorzałka (Aythya marila), markaczka 

(Melanitta nigra) 
- Zatoka Pucka: lodówka (Clangula hyemalis), uhla (Melanitta fusca), alka (Alca torda) 
 



Testowane metody monitorowania przyłowów 

• Obserwatorzy na łodziach (łącznie 178 rejsów) 

• Wideomonitoring – 2 łodzie (Zalew Szczeciński – 37 dni i Zatoka Pucka – 44 dni) 

• Rejestry wypełniane przez rybaków 

• Test obserwacji z łodzi towarzyszącej 

Inne działania 

• Ankietowanie rybaków (138 ankiet) 

• Opracowanie, publikacja i dystrybucja klucza do oznaczania ptaków 

• Szkolenia dla rybaków z zakresu posługiwania się kluczem, rozpoznawania 

ptaków, oraz założeń projektu i samej problematyki przyłowów 

 





Wideomonitoring 

Możliwy tylko na wybranych, większych łodziach 
 
Warunki: 
• Miejsce na jednostce do montażu kamery oraz modułu sterującego i 

rejestrującego 
• Stabilny maszt lub nadbudówka do montażu kamery 
• Stabilne i wydajne źródło zasilania 
• Jednostka regularnie poławiająca  
• Zazwyczaj wymagana zmiana praktyki rybackiej.  
 
Nieoficjalna wskazówka – warunki takie spełniają jednostki wyposażone w radar 
i/lub duży reflektor. 



Wybór jednostki 

 





Wybór systemu wideomonitoringu  

 Kamera IP BCS-TIP 4300AIR: 

• rozdzielczości 3.0MPx, 

standard szczelności IP66 

• promiennik podczerwieni o 

zasięgu 30 m, 

• obiektyw o ogniskowej 3.6 mm 

Auto Iris (duży kąt widzenia) 

• technologia PoE (Power of 

Ethernet). 

 
Rejestrator nagrywa co najmniej 50 

godzin materiału wideo w 

rozdzielczości FullHD (1080p). 

Zapisuje również trasę kutra z 

pomocą odbiornika GPS 









Analiza materiału – zmiana praktyki rybackiej 

 



Analiza materiału – zmiana praktyki rybackiej  

 



Analiza materiału – zmiana praktyki rybackiej 

 



Analiza materiału – zmiana praktyki rybackiej 

 



Wnioski: 
• Dobra i użyteczna metoda, zwłaszcza w połączeniu z okresową pracą obserwatora 

• Wideomonitoring może objąć tylko ten segment floty gdzie możliwy jest montaż 

kamery 

• Czasochłonna, żmudna i męcząca analiza nagranego materiału 



Praca obserwatora: 
• Zbieranie informacji o obserwowanym nakładzie: wymiary sieci, wielkość oczka, 

ilość sieci, czas ekspozycji, pozycja, głębokość itp. 
• Dane o połowie: gatunki, waga (szacunek), wyładunek i odrzut 
• Przyłów: gatunek, pozycja, rodzaj sieci etc. 
• Zebranie przyłowionych ptaków. Ważne: odseparowanie przyłowu (padlina) od 

połowu (ryby przeznaczone do konsumpcji) 
 
 

Wnioski: 
• Efektywna metoda monitoringu, pod warunkiem, że odpowiednia ilość łodzi może 

przyjąć obserwatora 
• Wymaga dużego nakładu pracy i kosztów (koszty pracy i wyposażenia 

obserwatora) 
• Wymagane jest dysponowaniem zespołem doświadczonych i odpowiednio 

wyszkolonych obserwatorów 

Obserwatorzy 



Zalew Szczeciński 

• Ważny obszar na szlaku migracyjnym wielu gatunków ptaków, głownie kaczek 

nurkujących (grążyc). Okresowo występujące ekstremalnie gęste koncentracje 

ptaków – np. wiosną 2011obserwowano tu ponad 95 000 ogorzałek, co stanowi ok. 

73% całej północno zachodnioeuropejskiej populacji tego gatunku (Marchowski, 

Leitner 2019) 

• Obszar chroniony w ramach sieci Natura 2000 (obie dyrektywy) 

• Akwen intensywnie wykorzystywany rybacko, w okresie listopad – marzec 

dozwolone są wyłącznie połowy sieciami skrzelowymi, dodatkowo w tym okresie 

połowy ukierunkowane są na sandacze i leszcze, które łowi się sieciami o dużych 

oczkach (bok od 55 do 120 mm), które z kolei są szczególnie niebezpieczne dla 

ptaków 

• Specyficzne metody połowów (rzadkie sprawdzanie sieci) skutkowały uzyskaniem 

wysokiego poziomu pokrycia nakładu połowowego obserwacjami 





Realizacja programu obserwatorów 
 

Rezultaty programu obserwatorów:  

• Trzech obserwatorów, łącznie 58 rejsów (dni w morzu) 

• Obserwacją objęto łącznie ponad 130 km sieci: 

• ~62 km wontonów sandaczowych  

• ~37 km leszczowych  

• ~24 km okoniowo-płociowych 

• W wymiarze standaryzowanego nakładu połowowego obserwowano efekty połowu 

358 678 metro/siecio/dni, co stanowiło to 5,6 % nakładu połowowego.  

• W ponad 80 % obserwacjach połowów nie stwierdzono przyłowu.  

• Odnotowano przyłów 137 ptaków (w tym 3 żywych), wśród nich było 69 ogorzałek i 29 

perkozów dwuczubych  

 







Rozmieszczenie i standaryzowane 
wielkości przyłowów ptaków w 
obserwowanych połowach 
(jednostka - przyłów/1000 NMD 
dla danego zestawu sieci] 



Podsumowanie – Zalew Szczeciński 
 
• Możliwe jest objęcie małych łodzi monitoringiem z wykorzystaniem obserwatora 

• Przy dysponowaniu odpowiedniej jakości/rozdzielczości danymi o nakładzie 

połowowym, możliwe jest oszacowanie śmiertelności ptaków powodowanej połowami 

rybackimi 

• Był to jeden z nielicznych (jedyny w tej skali?) projektów gdzie monitorowano przyłów 

na małych łodziach przybrzeżnych w oparciu o bezpośrednie obserwacje (obserwator 

na pokładzie).  

• W projekcie przekroczono 5% pokrycia obserwacjami nakładu połowowego i dotyczy 

to wyłącznie obserwacji dokonywanych przez obserwatorów na pokładzie 

Trzeba jednak mieć na uwadze, że było to możliwe w specyficznych warunkach 

zimowego rybołówstwa w Zalewie Szczecińskim. Już w warunkach np. Zatoki Puckiej 

uzyskanie podobnych wskaźników wymagałoby wielokrotnie większego nakładu pracy 

obserwatorów i … kosztów. (105 rejsów – 1,2% nakładu) 



Rejestr połowów 
• Bardzo duża ilość pobranych formularzy, ale niski procent zwrotu już wypełnionych 

• Odbierany jako kolejny „papier” który rybak musi ręcznie wypełniać, powtarzając 

informacje wpisywane równolegle do innych dokumentów 

• Analiza dostarczonych – braki, błędy, ale wiele rejestrów bardzo wiarygodnych 

• Forma zastosowana w projekcie wymaga zmiany 

• Uzyskane dane mogą być użyte i są wiarygodne pod warunkiem równoległego 

prowadzenia obserwacji (obserwatorzy i/lub wideo) 
 



Obserwacje z łodzi towarzyszącej 
• Dwa rejsy testowe (Zatoka Pucka), w idealnych warunkach 
• Obserwacje ze: 150m (obserwacja możliwa tylko przez lornetkę), 50m (brak 

możliwości identyfikacji połowu) i 30m (minimalny, bezpieczny dystans, 
ciągle część ryb niemożliwa do identyfikacji) 
 

Wnioski 
• Monitoring możliwy, ale tylko w dzień i w dobrych warunkach pogodowych 
• Dobra komunikacja z rybakami jest konieczna, możliwa tylko przez radio, ale 

mało łodzi ma radio… 
 



projekt „Study on Mitigation measures to minimise seabird 

bycatch in gillnet fisheries” 

Badania metod minimalizujących przyłów ptaków w sieciach 

skrzelowych 







- 1 lampka/10 m sieci 

- Zatoka Pomorska: jesień/zima – nety sandaczowe (dorsz), wiosna – 

mance śledziowe 

- Zatoka Pucka: nety dorszowe 

- 2 zestawy „eksperymentalne” (sieci z lampkami) i 2 zestawy „kontrolne” 

– identycznie sieci, bez lampek 

- Analizowano: połów, przyłów, warunki ekonomiczne 

Realizacja projektu 



https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00602 
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Data from observers program: 

 

• 191 records (observed net – sets) 

 

 

• 128 records without by-catch = 0 

• 28 records with 1 bycatched seabird = 28 

• 5 records with 2 birds = 10 

• 12 records with 3 birds = 36 

• 7 records with 4 birds = 28 

• 3 records with 6 birds = 18 

• 3 records with 7 birds = 21 

 

• Single records with 5, 8, 10, 16 and 23 (maximum) seabirds.  

 


