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1 STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE 

 Szczegółowa analiza rybołówstwa w rejonie kwadratu rybackiego S4 objęła badania z wykorzystaniem 

danych pochodzących bezpośrednio z sektora rybołówstwa czyli z dzienników i miesięcznych raportów 

połowowych, będących w posiadaniu Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR), a sprawozdawanych 

przez armatorów łodzi oraz kutrów rybackich. W opracowaniu zamieszczono również wyniki z badań 

przeprowadzonych in situ polegających na zebraniu informacji o  rzeczywistym rozmieszczeniu narzędzi 

połowowych w kwadracie S4. Analiza danych z bazy CMR objęła swym zasięgiem: wielkość i skład 

połowów, nakład połowowy mierzony liczbą dni połowowych, rodzaj i ilość stosowanych narzędzi 

połowowych oraz strukturę floty rybackiej prowadzącej połowy w latach 2013 – 2018 (do 29 listopada). 

Porównano wielkość połowów w analizowanym kwadracie do ogólnych połowów prowadzonych przez 

polską flotę rybacką w rejonie Polskich Obszarów Morskich (POM), z zastosowaniem podziału na połowy 

prowadzone narzędziami typu aktywnego (narzędzia ciągnione i włóczone) oraz narzędziami typu 

biernego (sieci stawne, narzędzia pułapkowe, takle czy sznury haczykowe). Analiza danych zebranych in 

situ w rejonie kwadratu S4 polegała na co miesięcznej inspekcji obszaru i zebraniu informacji na temat 

dokładnych miejsc wystawienia narzędzi połowowych oraz rodzaju ich powierzchniowego oznakowania. 

Badania przeprowadzono między październikiem 2017 r. a wrześniem 2018r.  

 Analiza danych pochodzących z dzienników i miesięcznych raportów połowowych, obejmująca lata 

2013-2018 wskazała, iż w obszarze kwadratu rybackiego S4, prowadziło połowy od 93 (2014 r.) do 62 

(2018 r.) jednostek rybackich. W tym samym okresie wielkość polskiej floty rybackiej prowadzącej połowy 

wynosiła od 841 (2015 r.) do 643 (2018 r.) jednostek. W kwadracie S4 przeważały jednostki duże ≥12 

metrów, których było między 53 -37, natomiast jednostek małych, do 12 metrów było od 43 do 25. 

Głównym portem, z którego wychodziły łodzie i kutry rybackie na połowy w kwadracie S4 był port w Helu. 

Nakład połowowy mierzony liczbą dni połowowych dla całego okresu przeprowadzonych analiz wyniósł 

14254 dni, przy czym 11829 przypadało na narzędzia typu biernego, a 2425 na narzędzia typy aktywnego. 

Do połowów najczęściej używano narzędzi łowu pasywnego: sieci skrzelowych (GNS).  Połowy tymi 

narzędziami stanowiły ponad 79% wszystkich połowów. Jednocześnie ich udział w wielkości połowu sięgał 

od 19% do 3%. Z kolei wśród narzędzi łowu aktywnego najczęściej stosowano włoki pelagiczne (OTM) – 

6% wszystkich połowów, a ich udział w wielkość połowu dochodził nawet do 75%. Do najczęściej 

poławianych gatunków ryb należały szprot, śledź, stornia i dorsz. Połowy szprota sięgały nawet 78% w 

2014 roku. Sezonowa analiza połowów rybackich wskazała, że najniższą wydajność połowów narzędziami 

biernymi rejestrowano w miesiącach zimowych (grudzień-luty), a najwyższą w lipcu i sierpniu. Z kolei 

najniższą wydajność połowów narzędziami aktywnymi rejestrowano w lipcu i sierpniu, a najwyższą w 

lutym i marcu.  
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2 CEL BADAŃ 

 Celem przeprowadzonych badań była analiza i ocena aktywności połowowej floty rybackiej 

operujących w rejonie kwadratu S4 na potrzebę rozpoznania zagrożenia ze strony rybołówstwa na chronione 

gatunki ssaków morskich. Jednocześnie przeprowadzono monitoring rozmieszczenia narzędzi połowowych w 

w.w. kwadracie celem poznania dokładnych lokalizacji wystawianych narzędzi jako potencjalnych miejsc 

przyłowu ssaków morskich, jak również weryfikacji poprawności danych raportowanych przez sektor 

rybołówstwa. 

3 OBSZAR BADAŃ 

 Analiza danych z Centrum Monitorowania Rybołówstwa, jak również badania in situ dotyczące 

rozmieszczenia narzędzi połowowych zostały przeprowadzone dla kwadratu rybackiego S4, położonego w 

południowej części Zatoki Gdańskiej (Rys.1).  Obszar ten w całości położony jest na wodach wewnętrznych 

zatoki i zajmuje powierzchnię około 329 km2.  

 

Rysunek 1. Obszar Zatoki Gdańskiej z naniesioną siatką kwadratów rybackich 

4 METODYKA 

 Analiza rybołówstwa w kwadracie rybackim S4 obejmowała: strukturę floty rybackiej z podziałem na 

dwie klasy długości jednostek <12 i ≥12 metrów; wielkość i strukturę połowów w odniesieniu rocznym oraz 

miesięcznym; nakład połowowy wyrażony liczbą dni połowowych oraz rodzaj stosowanych narzędzi 

połowowych wraz z ich ilością. Większość analiz została przeprowadzona oddzielnie dla połowów 

prowadzonych narzędziami typu aktywnego oraz biernego, ze względu na potrzebę określenia wpływu 

rybołówstwa na ssaki morskie, które pochodzi głównie ze strony narzędzi biernych. Wszystkie analizy oparte 
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zostały na danych pochodzących z dzienników i miesięcznych raportów połowowych przedkładanych przez 

sektor rybołówstwa do Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR) będącego wydziałem Departamentu 

Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Szczegółowa analiza została 

przeprowadzona dla lat 2013-2018 (dane dla 2018 roku kończą się na 29 listopada). 

  Nakład połowowy w wymiarze rocznym wyrażony został liczbą dni połowowych przy czym należy 

zaznaczyć, że rejsy podczas których nie odnotowano żadnego połowu nie są uwzględniane w raportach 

połowowych sprawozdawanych przez rybaków. Nakład połowowy został również określony za pomocą liczby 

jednostek rybackich, które zaraportowały połów.  

 Przygotowano oddzielną analizę wielkości połowów ryb łososiowatych, których połów w statystykach 

rybackich podawany jest w sztukach, w odróżnieniu od pozostałych gatunków ryb, których wielkość połowu 

wyrażana jest w kilogramach. W związku z powyższym nie można było wykonać wspólnej analizy dla wszystkich 

gatunków ryb. 

 Badania terenowe polegające na identyfikacji i zbadaniu rozmieszczenia narzędzi połowowych w 

kwadracie rybackim S4 przeprowadzono w okresie od października 2017r. do września 2018 r. Badania 

wykonano w każdym z miesięcy, w zamkniętym okresie jednego tygodnia i przerwą minimum 14 dni pomiędzy 

tygodniowymi cyklami kolejnych inspekcji. W rejonie badań wyznaczono profile, które wyznaczały linię trasy 

wzdłuż której poruszano się identyfikując powierzchniowe oznakowania narzędzi połowowych. Dystans 

pomiędzy profilami wynosił 900 metrów, co pozwalało na rozpoznanie i zliczenie wszystkich narzędzi 

niezależnie od warunków pogodowych (z wyjątkiem warunków ekstremalnych - silne zamglenie, intensywne 

opady deszczu itp.). Podczas prowadzenia badań odnotowywano datę, godzinę rejestracji narzędzi, dystans 

dzielący obserwatora od narzędzi, kąt między obserwatorem a identyfikowanym narzędziem, rodzaj narzędzia 

z podaniem koloru oraz ilości flag zamieszczonych na tyce oraz dokładne współrzędne. Zgodnie z ustalonym 

wzorem narzędzia z pojedynczymi/podwójnymi chorągiewkami koloru czerwonego klasyfikowano jako 

narzędzia powierzchniowe, narzędzia z pojedynczymi/podwójnymi chorągiewkami koloru czarnego jako 

narzędzia denne, natomiast pozostałe jako narzędzia źle oznakowane, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. określającego szczegółowy 

sposób oznakowania narzędzi połowowych. Jednocześnie w ramach zadania prowadzono identyfikację 

narzędzi, która pozwalała ustalić dokładny rodzaj narzędzia, jak również umożliwiała wyznaczyć kierunek 

wystawianych narzędzi oraz ocenić, które z oznaczeń tworzą ze sobą zestawy. 

5 STATUS PRAWNY SEKTORA RYBOŁÓWSTWA W POLSCE 

Ogólne warunki uprawiania rybołówstwa: 

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. 2015 poz. 222) 

• Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (Dz.U. 2017 poz. 1273) 

Rozporządzenia wykonawcze ustawy o rybołówstwie: 
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• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic 

między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa (Dz.U. 2004 

Nr 175 poz.1824) 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz.U. 2015 poz. 

1486) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 grudnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i 

dodatkowych kwot połowowych (Dz.U. 2017 poz. 2436) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w 

sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków 

wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz.U. 2016 poz. 1494) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz 

szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (DZ.U. 2016 poz.2010) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w 

sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2017 (Dz.U. 2017 poz.23) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii 

podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej 

Rzeczypospolitej Polskiej (DZ.U. 2017 poz. 183) 

Ważniejsze przepisy UE: 

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów 

połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków 

technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 88/98 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) 

nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję 

Rady 2004/585/WE 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające 

wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów 

eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2094 z dnia 23 listopada 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 ustanawiające długoterminowy plan w zakresie 

zasobów dorsza i połowów tych zasobów 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/175/1824/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/175/1824/1
http://szczecin.oirm.gov.pl/main_libs/files/assets/1/Przepisy/rozp%2020161206%20zm%20rozp%20wymiary_okresy_szcz_warunki.pdf
http://szczecin.oirm.gov.pl/main_libs/files/assets/1/Przepisy/rozp%2020161229%20kwoty%20-%20dobijak%20tobiasz.pdf
http://szczecin.oirm.gov.pl/main_libs/files/assets/1/Przepisy/rozp%20RM%2020170113%20linie%20podstawowe%20i%20granice.pdf
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6 WYNIKI 

6.1. Charakterystyka floty rybackiej operującej w obszarze kwadratu rybackiego S4 

 W latach 2013-2018 w obszarze kwadratu rybackiego S4 prowadziło połowy od 93 (2014 r.) do 62 

jednostek rybackich (2018 r.). Coraz mniejsze wykorzystanie tego łowiska przez flotę rybacką zaobserwowano 

od 2016 roku, kiedy to odnotowano wyraźny spadek liczby jednostek operujących we wskazanym obszarze 

(Tab.1). W tym samym okresie stan polskiej floty rybackiej prowadzącej połowy wynosił między 841 a 643 

jednostek. Z kolei ogólny stan floty liczył między 872 a 831 jednostek (wyniki dla lat 2013-2017) (Szostak S., inni 

2015, Budny i inni 2017, Kuzebski 2018).  

Tabela 1. Liczba jednostek rybackich z podziałem na klasy długości prowadząca połowy w kwadracie rybackim S4 w 

latach 2013-2018 

Przedział 

długości 

jednostki 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

<12 metrów 40 40 43 36 35 25 

≥ 12 metrów 47 53 47 37 37 37 

SUMA 87 93 90 73 72 62 

 

 Wielkość jednostek (podana w metrach) wahała się od 3,2 (2013-2015 r.), 4,25 (2016 r.), 4,51 (2017 r.) 

oraz 6,2 (2018 r.) do 26,75 (2014, 2017 r.), 26,78 (2016 r.), 30,8 (2013, 2018 r.) i 40,27 (2015 r.). Przeważały 

jednostki ≥12 metrów, przy czym ich udział w połowach zaczął maleć z 2016 rokiem.  

 Jednostki poławiające w kwadracie S4 wychodziły z 29 portów położonych przede wszystkim w rejonie 

Zatoki Gdańskiej, ale i także z okolic środkowego wybrzeża. Głównym portem, z którego najwięcej wychodziło 

łodzi i kutrów rybackich był port w Helu: między 48 a 32 jednostki (Tab.2). Udział procentowy tych jednostek 

względem wszystkich jednostek prowadzonych połowy w kwadracie S4 w poszczególnych latach wynosił 31-

42%. Kolejnymi pod tym względem był porty w Jastarni (do 19% udziału wszystkich jednostek) i Górkach 

Zachodnich (do 8%).  

Tabela 2. Główne porty rybackie, z których wychodziły jednostki rybackie na połowy w kwadracie S4 w latach 2013-

2018 

Porty 

rybackie 

Górki 

Zachodnie 
Hel Jastarnia Kuźnica Sopot Świbno Władysławowo 

2013 10 34 17 2 6 6 12 

2014 10 48 15 0 6 6 10 

2015 7 42 17 5 6 5 11 

2016 8 33 19 4 6 4 4 

2017 6 32 13 2 6 5 2 

2018 4 34 9 2 6 5 6 
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6.2. Rodzaj stosowanych narzędzi połowowych w kwadracie rybackim S4 

 W latach 2013-2018 w kwadracie rybackim S4 stwierdzono połowy ośmioma różnymi narzędziami 

połowowymi: narzędziami pułapkowymi (FPO), sieciami skrzelowymi (GNS), taklami dryfującymi (LLD), 

sznurami haczykowymi oraz taklami stawnymi (LLS), które są zaliczane do narzędzi łowu biernego oraz 

włokami dennymi (OTB), włokami pelagicznymi (OTM), tukami pelagicznymi (PTM), tukami dennymi (PTB) 

zaliczanymi z kolei do narzędzi łowu aktywnego. Jednocześnie odnotowano połowy kilkoma rodzajami 

narzędzi, w przypadku których błędnie podano nazwę i kod, co uniemożliwiło ich poprawną klasyfikację.

 Nakład połowowy mierzony liczbą dni połowowych dla całego okresu przeprowadzonych analiz wyniósł 

14254 dni, przy czym 11829 przypadało na narzędzia typu biernego, a 2425 na narzędzia typy aktywnego. 

Największy udział w nakładzie miały połowy z wykorzystaniem sieci skrzelowych, których użyto podczas 11230 

dni połowowych (blisko 79% wszystkich dni połowowych). Liczba dni połowowych z ich wykorzystaniem sięgała 

2201 (2015 r.) - 1128 (2018 r.).  Narzędzi pułapkowych użyto w czasie 434 dni połowowych (3% wszystkich dni 

połowowych): 27 (2013-2014 r.) - 128 (2016 r.). Z kolei połowy taklami stawnymi i sznurami haczykowymi 

prowadzono łącznie podczas 165 dni połowowych (nieco ponad 1 %):  81 (2013 r.) – 2 (2018 r.). Wśród 

narzędzi łowu aktywnego najczęściej wykorzystywano włoki pelagiczne – 872 dni połowowych (6% wszystkich 

dni połowowych): 188 (2015-2016 r.) – 29 (2013 r.). Równie często używano tuk pelagicznych – 839 dni 

połowowych (5,9%):  225 (2015 r.) - 62 (2013 r.).  Narzędzia włóczone, do których zaliczane są włoki i tuki 

denne (OTB i PTB) z upływem lat traciły na znaczeniu. Od 2017 r. połowy tymi narzędziami w kwadracie S4 

praktycznie przestały być prowadzone (Tab.3). Ich udział we wszystkich dniach połowowych wynosił 

odpowiednio 1,8% i 3%.  

 Zestawienie liczby dni połowowych w analizowanym obszarze na tle pozostałych kwadratów rybackich 

znajdujących się na terenie Polskich Obszarów Morskich w oparciu o dane z 2017 r. (Rys. 2), wskazywały iż 

obszar ten charakteryzuje się jedną z najwyższych aktywności połowowych. 

 

Tabela 3. Liczba dni połowowych poszczególnymi typami narzędzi połowowych (A) oraz liczba użytych narzędzi (B) w 

kwadracie rybackim S4 w latach 2013-2018 

 

NARZĘDZIA TYPU BIERNEGO NARZĘDZIA TYPU AKTYWNEGO 

FPO GNS LLS OTB OTM PTB PTM 
Błędnie 

oznakowane 

A B A B A B A A A A A 

2013 27 1545 2177 105129 81 235010 147 29 41 62 0 

2014 27 1345 2156 96619 41 97730 74 127 112 204 6 

2015 38 1906 2201 92226 25 60400 27 188 174 225 0 

2016 105 4108 1967 87119 10 21440 2 188 103 158 19 

2017 128 4999 1601 64497 6 6500 0 160 0 115 6 

2018 109 5482 1128 57888 2 1500 2 180 0 75 1 
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Rysunek 2. Przestrzenny rozkład nakładu połowowego wyrażony liczbą dni połowowych w obszarze polskiej strefy 

Bałtyku w 2017 roku oraz kwadracie rybackim S4 (obszar zaznaczony czerwoną ramką) 

W przypadku narzędzi typu biernego określono także ich liczbę podczas prowadzonych połowów. Zestawów 

sieci skrzelowych, których nakład połowowy mierzony liczbą dni połowowych był największy spośród 

wszystkich narzędzi, wystawiono między 105129 a 57888 (Tab.3). Przy założeniu, że jeden zestaw sieci 

skrzelowych mierzy około 50 – 75 metrów (Anon 2016), rocznie wystawiono maksymalnie 7 885 km - 5 256 km 

sieci. Mimo dużego nakładu sieciami skrzelowymi w kwadracie S4, od 2013 roku widać znaczny spadek 

połowów przy ich udziale (blisko 50%). Jeszcze większy spadek połowów oraz stosowanych narzędzi obserwuje 

się w przypadku takli stawnych i sznurów haczykowych (LLS). W 2018 roku użyto podczas dwóch połowów 

1500 haczyków w stosunku do 235010 w 2013r. Odwrotną sytuację obserwuje się z narzędziami pułapkowymi, 

których nakład połowowy w analizowanym obszarze wzrósł czterokrotnie, a liczba użytych narzędzi  ponad 

trzykrotnie. 

 Rozpatrując udział narzędzi połowowych w wielkości połowów (bez ryb łososiowatych) to największą 

łączną wielkość połowów dla całego okresu prowadzenia badań uzyskały połowy włokami pelagicznymi  – 

10133 ton. Największa roczna wielkość połowów tymi narzędziami wyniosła 2518 ton (Tab.4, Rys.3), co 

stanowiło 75% udział tych narzędzi w całkowitym połowie w kwadracie S4 w 2018 roku (Rys. 4). Największy 

udział włoków pelagicznych względem pozostałych narzędzi w całkowitych połowach rejestrowano także w 

latach 2015-2017. Wielkość połowów sieciami skrzelowymi sięgała 996 ton (Tab.4). Roczne wielkości połowów 

uzyskane przy pomocy tych narzędzi pozwoliły na osiągnięcie 19%-3% udziału w całkowitych połowach (Rys.4). 

Najmniejszą wydajnością charakteryzowały się narzędzia pułapkowe uzyskując wartość 5 ton (Tab.4).  
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Tabela 4. Całkowita wielkość połowu w kwadracie rybackim S4 wyrażona w tonach, z podziałem na poszczególne 

rodzaje narzędzi połowowych  

 

NARZĘDZIA TYPU BIERNEGO NARZĘDZIA TYPU AKTYWNEGO 

FPO GNS LLS OTB OTM PTB PTM 
Błędnie 

oznakowane 

2013 0,8 227 4,5 173 246 180 342 0 

2014 0,6 237 1,4 82 1350 437 1418 53 

2015 0,6 197 0,4 0 2260 658 1653 0 

2016 0,9 138 0,2 29 2112 426 1420 131 

2017 1,3 113 0,8 30 1647 0 986 35 

2018 0,6 84 0,006 5 2518 0 716 12 

SUMA 5 996 7 319 10133 1701 6535 231 

 

 

Rysunek 3. Wielkość połowów przy udziale poszczególnych narzędzi typu aktywnego w połowowych w kwadracie S4 w 

latach 2013-2018 

 

Rysunek 4. Udział procentowy poszczególnych narzędzi połowowych w wielkości połowów w kwadracie S4 
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W przypadku połowów ryb łososiowatych (łosoś, pstrąg, troć wędrowna) największy udział w ich połowach 

miały sieci skrzelowe (GNS). W całym analizowanym okresie odnotowano połów tych ryb w czasie 465 dni 

połowowych prowadzonych tymi narzędziami. Pojedyncze połowy ryb łososiowatych zarejestrowano także w 

narzędziach pułapkowych (4 dni połowowe) oraz taklach dryfujących (6 dni połowowych). Najwięcej połowów 

odnotowano w 2013 i 2015 roku  (Rys. 5). 

 

Rysunek 5. Liczba dni połowowych w kwadracie S4, podczas których stwierdzono połów ryb łososiowatych w latach 

2013-2018 

6.3. Wielkość i skład połowów w kwadracie rybackim S4 na tle Polskich Obszarów Morskich 

 Ogólna wielkość połowu ryb w kwadracie S4 w latach 2013-2018 mieściła się w granicy od 4769 do 

1173 ton. Dla porównania wielkość całkowitych połowów polskiej floty rybackiej w rejonie Polskich Obszarów 

Morskich (POM) w tym samym okresie wahała się między 138,9 tys. ton a 118,5 tys. ton. Tym samym, z rejonu 

kwadratu S4 pochodziło między 0,9 – 3,5% całkowitych połowów prowadzonych przez polską flotę rybacką 

(Tab.5). 

Tabela 5. Porównanie wielkości połowów w kwadracie S4 z całkowitymi połowami polskiej floty rybackiej w Polskich 

Obszarach Morskich w latach 2013-2018 

Rok Połowy w S4 [ton] 
Połowu ogółem 

[tys. ton] 
S4/ogółem 

2013 1173 133,3 0,9% 

2014 3579 118,5 3,0% 

2015 4769 134,7 3,5% 

2016 4257 138,9 3,1% 

2017 2813 136,6 2,1% 

2018 3336 119,9 2,8% 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

D
n

i p
o

ło
w

o
w

e

Rok

GNS

LLD

FPO



 

12 
 

 

 

 

 

  

 

 

Rysunek 6. Wielkość połowu biernymi narzędziami połowowymi w poszczególnych kwadratach rybackich Polskich 

Obszarów Morskich w latach 2013-2018 

 Wielkość połowów z wykorzystaniem narzędzi typu biernego wykazały, że  rejon Zatoki Gdańskiej tracił 

na znaczeniu jeśli chodzi o ten rodzaj narzędzi. Jednocześnie na obszarze Zatoki Pomorskiej wartości te 

utrzymywały się na stałym, wysokim poziomie (Rys.6). W przypadku połowów narzędziami aktywnymi 

najwyższe wartości odnotowano w rejonach wschodnich i zachodnich POM. Kwadraty rybackie na północ od 

Zatoki Gdańskiej oraz sektor S4 w rejonie zatoki, charakteryzowały się najwyższymi wartościami połowów 

(Rys.7) 
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Rysunek 7. Wielkość połowu aktywnymi narzędziami połowowymi w poszczególnych kwadratach rybackich Polskich 

Obszarów Morskich w latach 2013-2018 

 W połowach w rejonie kwadratu S4 stwierdzono łącznie 21 gatunków ryb na przestrzeni 6 

analizowanych lat. Były to: babkowate, belona, boleń, certa, dorsz, gładzica, leszcz, łosoś, miętus, okoń, płoć, 

pstrąg tęczowy, sandacz, sieja, stornia, szczupak, szprot, śledź, troć wędrowna, turbot, węgorz. Jednocześnie 

odnotowano połów innych ryb morskich i słodkowodnych, gdzie indziej nie określonych. Głównymi 

poławianymi gatunkami ryb były szprot, śledź, stornia oraz dorsz. 

 Szprot był gatunkiem dominującym w połowach, jak również odznaczał się największymi wartościami 

połowowymi we wszystkich analizowanych latach. Udział szprota w całkowitych połowach wynosił od 78% 

(2014r.) do 52% (2013r.) a rekordowe połowy w ujęciu rocznym zanotowano w 2015 r. i wynosiły ponad 

3160 ton (Tab.6, Rys.8, Rys.9). Drugim gatunkiem pod względem wielkości połowów był śledź, którego połowy 
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znacznie wzrosły po 2014 roku. Największy połów tego gatunku zarejestrowano w 2018 r. i wynosiły blisko 

1490 ton (Tab.6, Rys.8). Udział procentowy tego gatunku w połowach całkowitych mieścił się w granicy 45%-

17% (Rys.9).   

Tabela 6. Wielkość połowu czterech podstawowych gatunków ryb w kwadracie rybackim S4 w latach 2013-2018  

 Wielkość połowu [ton] 

 Dorsz Stornia Szprot Śledź SUMA 

2013 200,8 159,3 603,0 196,8 1160,0 

2014 110,3 176,7 2781,2 507,7 3576,0 

2015 35,9 130,8 3160,1 1462,4 4789,2 

2016 3,2 111,9 2811,7 1326,5 4253,3 

2017 4,7 81,9 1610,1 1081,0 2777,8 

2018 8,6 58,7 1773,5 1489,9 3330,7 

SUMA 363,5 719,3 12739,6 6064,3 19887 

 

 

 

Rysunek 8. Wielkość połowów czterech podstawowych gatunków ryb w kwadracie rybackim S4 w latach 2013-2018 
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Rysunek 9. Procentowy udział wielkości połowu czterech podstawowych gatunków ryb w kwadracie rybackim S4 w 

latach 2013-2018 

Wielkość połowów storni wahała się od ponad 176 do 58 ton, a procentowy udział w całkowitych połowach 

wynosił od 14% do 2% (Tab.6, Rys.9). Połowy dorsza, który jeszcze w 2013 roku był drugim pod względem 

wielkości połowu gatunkiem pozyskiwanym w kwadracie S4, gwałtownie zmalały w 2014 roku i utrzymywały 

się na bardzo niskim poziomie w kolejnych latach. Najmniejsze połowy dorsza odnotowano w 2016 roku i 

wyniosły one zaledwie 3,2 tony (Tab.6, Rys.8). Udział procentowy tego gatunku w stosunku do połowów 

całkowitych wynosił od 17% do <1% (Rys 9).  

 Wśród gatunków o drugorzędowym znaczeniu znajdowały się m.in. okoń, sandacz, turbot czy węgorz 

(Rys.10).  

 

Rysunek 10. Wielkość połowu gatunków o drugorzędowym znaczeniu w rejonie kwadratu S4 w latach 2013-2018 

 Analiza wielkości połowów w poszczególnych miesiącach została przygotowana oddzielnie dla narzędzi 

typu biernego i aktywnego. W przypadku narzędzi typu biernego, wśród których dominowały sieci skrzelowe 

najwyższe połowy odnotowywano w miesiącach letnich: czerwiec-wrzesień. W tym okresie w połowach 
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dominowała stornia, następnie dorsz i okoń. Natomiast najsłabsze wyniki w połowach tymi narzędziami 

rejestrowano w miesiącach zimowych: grudzień-luty (Rys.11). 

 

 

Rysunek 11. Wielkość połowów narzędziami typu biernego w kwadracie rybackim S4 w poszczególnych miesiącach 

zsumowane z lat 2013-2018 

W przypadku narzędzi typu aktywnego sytuacja była odwrotna. Najlepsze wyniki połowów uzyskiwano w 

miesiącach zimowych: luty-marzec, a najsłabsze w miesiącach letnich: lipiec-sierpień (Rys.12).  

 

Rysunek 12. Wielkość połowów narzędziami typu aktywnego w kwadracie rybackim S4 w poszczególnych miesiącach 

zsumowane z lat 2013-2018 

Połowy ryb łososiowatych w kwadracie S4 w latach 2013-2018 wyniosły 8338 sztuk. W zestawieniu rocznym 

najliczniejsze połowy tych ryb odnotowano w 2016 roku - 2331 sztuk. Wśród ryb łososiowatych w połowach 

dominowała troć wędrowna (ponad 95% połowu ryb łososiowatych). Patrząc na sezonowe zmiany w połowach 

tych gatunków widać, że koncentrowały się one w okresie wiosennym (kwiecień-maj) (Rys.13). 
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Rysunek 13. Wielkość połowów ryb łososiowatych wyrażona w sztukach w poszczególnych miesiącach w kwadracie S4 

6.4. Produktywność rybacka w obszarze kwadratu rybackiego S4 

 W latach 2013-2018 produktywność rybacka (połowy/km2) w kwadracie S4 wynosiła od 14 500 kg/km2 

do 3 570 kg/km2 w stosunku do średniej 3 122 kg/km2 w Polskich Obszarach Morskich. Produktywność 

narzędziami typu biernymi wynosiła od 730 kg/km2 do 260 kg/km2. W ujęciu procentowym stanowiła ona od 

23% do 8% produktywności polskiej strefy Bałtyku. Produktywność narzędziami typu aktywnego w tym rejonie 

była znacznie wyższa i wynosiła od 13 900 kg/ km2 do 2 900 kg/ km2 i ponad czterokrotnie w szczytowym 

okresie przewyższała średnią produktywność POM. 

6.5. Wartość połowów w obszarze kwadratu rybackiego S4 

 Wartość połowów czterech podstawowych gatunków ryb (szprot, śledź, stornia i dorsz), poławianych w 

kwadracie rybackim S4 wahała się między 2,03 – 4,81 mln złotych (oszacowanie wartości połowów zostało 

przygotowane w oparciu o dane z lat 2013-2017). Największe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia 

miały połowy szprota, które stanowiły nawet 67% wartości połowu z całego okresu poddanego analizie. 

Drugim pod tym względem gatunkiem był śledź, którego wartość stanowiła około 19%. Najniższą wartością 

charakteryzowały się połowy storni co było wynikiem niskiej ceny skupu tego gatunku oraz relatywnie niskimi 

połowami. 

6.6. Monitoring rozmieszczenia narzędzi połowowych in situ w kwadracie rybackim S4 

 Ze względu na raportowanie przez sektor rybołówstwa połowów z dokładnością do kwadratów 

rybackich (obszar blisko 400 km2), w ramach badań podjęto wysiłek by określić dokładne lokalizacje 

wystawianych narzędzi połowowych, w celu zlokalizowania potencjalnych miejsc niebezpiecznych dla ssaków 

morskich. Identyfikowano, określono dokładne pozycje i liczono powierzchniowe oznakowania narzędzi 
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połowowych, wskazujące na początek i koniec zestawu narzędzi. W ten sposób określono miejsca wystawienia 

narzędzi typu biernego (sieci skrzelowych, narzędzi pułapkowych, takli czy sznurów haczykowych). 

 Podczas całego okresu badań zidentyfikowano 440 powierzchniowych oznakowań narzędzi 

połowowych (Rys.17, Tab.7). Najwięcej zarejestrowano oznakowań narzędzi dennych (kolor czarny na mapach) 

– 225 (Rys.12). Narzędzi źle oznakowanych (kolor zielony na mapach) było 196 (Rys.15), a powierzchniowych 

(kolor czerwony na mapach) - 19 (Rys.16, Tab.7). 

Tabela 7. Liczba zarejestrowanych powierzchniowych oznakowań narzędzi połowowych w poszczególnych miesiącach 

realizowanego zadania oraz z podziałem na rodzaj narzędzi  

Data 
Liczba oznakowań 

narzędzi dennych 

Liczba źle 

oznakowanych 

narzędzi połowowych 

Liczba oznakowań 

narzędzi 

powierzchniowych 

SUMA 

Październik 15 7 0 22 

Listopad 7 7 0 14 

Grudzień 0 0 0 0 

Styczeń 5 0 0 5 

Luty 19 2 1 22 

Marzec 24 10 0 34 

Kwiecień 13 7 2 22 

Maj 18 17 3 38 

Czerwiec 24 22 10 56 

Lipiec 30 40 0 70 

Sierpień 36 43 0 79 

Wrzesień 34 41 3 78 

SUMA 225 196 19 440 

 

 

Rysunek 14. Powierzchniowe oznakowanie narzędzi dennych w rejonie kwadratu rybackiego S4 (fot. Wojciech Górski) 
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Rysunek 15. Błędnie oznakowane narzędzie połowowe w kwadracie rybackim S4 (fot. Wojciech Górski)   

 

Rysunek 16. Oznakowanie narzędzi powierzchniowych w kwadracie rybackim S4 (fot. Wojciech Górski)   

 Ze względu na specyfikę floty poławiającej narzędziami typu biernego w obszarze badań, która 

obejmowała jednostki poniżej 12 metrów, największą koncentrację narzędzi połowowych obserwowano w 

strefie przybrzeżnej. Większość narzędzi wystawiana była na głębokościach do 10 metrów oraz między 10-20 

metrów (Rys.17). 
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Rysunek 17. Przestrzenne rozmieszczenie narzędzi połowowych w kwadracie rybackim S4 w całym okresie realizacji 

zadania: październik 2017 - wrzesień 2018 

 

 

 



 

21 
 

Tabela 8. Zestawienie informacji na temat liczby narzędzi połowowych oraz liczby połowów uzyskanych z bazy danych 

CMR, z liczbą powierzchniowych oznakowani narzędzi zidentyfikowanych w czasie badań terenowych    

 2017 2018 
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18.10 

19.10 

16.11 

17.11 

18.12 

19.12 

20.12 

14.01 19.02 
22.03 

23.03 

18.04 

19.04 

15.05 

16.05 

13.06 

16.06 

23.07 

24.07 

25.07 

16.08 

18.08 

13.09 

14.09 

15.09 

 Liczba zestawów narzędzi połowowych w oparciu o dane z CMR 

FPO 30 0 0 0 0 0 60 16 60 150 135 120 

GNS 495 270 0 0 98 270 1202 370 555 1040 905 540 

 Liczba połowów w oparciu o dane z CMR 

FPO 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 

GNS 5 5 0 0 2 5 19 9 14 27 21 19 

 
Liczba powierzchniowych oznakowań narzędzi zidentyfikowanych w czasie badań terenowych 

22 14 0 5 22 34 22 38 56 70 79 78 

 

 Zarejestrowano także część narzędzi w północno-wschodnim fragmencie kwadratu rybackiego S4 na 

głębokości 31-70 metrów. Narzędzia pułapkowe wystawiane były głównie w ujściu Przekopu Wisły w 

miesiącach październik 2017 r. oraz kwiecień-wrzesień 2018 r. W oparciu o dane z CMR wynika, iż w dniach w 

których prowadzono monitoring rozmieszczenia narzędzi połowowych wystawiono łącznie 571 narzędzi 

pułapkowych w czasie 12 połowów. Z kolei sieci skrzelowych wystawiono 5745 zestawów w czasie 137 

połowów. Tym samym znaczną większość  zidentyfikowanych oznakowań narzędzi można przypisać sieciom 

skrzelowym, które uznawane są za główną przyczynę przyłowu ssaków morskich w rejonie Polskich Obszarów 

Morskich, czego dowodzą dane Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego w Helu wskazujące na ponad 80% udział tych narzędzi w przyłowie morświnów oraz 

69% udziału w przyłowie fok (baza danych SMIOUG). Narzędzia te wystawiane były głównie na dorsze, stornie 

oraz śledzie (Załącznik nr.1). Można tym samym przypuszczać, że większość sieci skrzelowych wystawionych w 

kwadracie rybackim S4 miała oczko o prześwicie 110 – 130 mm. Miesiącami, w których odnotowano 

największą liczbę narzędzi był: lipiec, sierpień i wrzesień 2018 roku, a najmniejszą listopad 2017 r. oraz 

grudzień - styczeń 2018 r. (Tab.8, Rys.18). 
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Rysunek 18. Sezonowe rozmieszczenie narzędzi połowowych, na podstawie monitoringu powierzchniowych 

oznakowań narzędzi, przeprowadzone w kwadracie rybackim S4 w okresie: październik 2017 – wrzesień 2018 
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ZAŁĄCZNIK 1: Wielkość połowu wyrażona w tonach, pięciu podstawowych gatunków ryb przy użyciu 

narzędzi typu biernego w kwadracie rybackim S4 w latach 2013-2018 

 Dorsz Okoń Stornia Śledź Turbot SUMA 

2013 

FPO 0 0,02 0 0 0,025 0,045 

GNS 61 3 124 32 0,8 220,8 

LLS 0,3 0,2 1 0 0 1,5 

2014 

FPO 0,04 0,02 0,4 0 0 0,46 

GNS 51 0,7 163 19 0,1 233,8 

LLS 0,04 0 0,7 0 0 0,74 

2015 

FPO 0,04 0 0,4 0 0 0,44 

GNS 18 4 127 43 1 193 

LLS 0 0 0,3 0 0 0,3 

2016 

FPO 0,007 0,05 0,3 0,2 0,001 0,6 

GNS 3 1 111 19 2 136 

LLS 0 0 0,1 0 0 0,1 

2017 

FPO 0,04 0,1 0,4 0,2 0,004 0,8 

GNS 4 0,9 80 23 0,7 109 

LLS 0,8 0 0 0 0 0,8 

2018 

FPO 0 0 0 0,015 0 0,015 

GNS 8 2 59 13 0,3 82 

LLS 0 0 0 0 0 0 

 

ZAŁĄCZNIK 2: Wielkość połowu wyrażona w tonach, czterech podstawowych gatunków ryb przy użyciu 

narzędzi typu aktywnego w kwadracie rybackim S4 w latach 2013-2018 

 Dorsz Stornia Szprot Śledź SUMA 

2013 

OTB 139 34 0 0,1 173,1 

OTM 0 0 189 57 246 

PTB 0 0 131 48 179 

PTM 0,2 0 282 60 342,2 

Błędnie 

oznakowane 
0 0 0 0 0 

2014 

OTB 59 13 7 3 82 

OTM 0 0 1138 212 1350 

PTB 0,3 0 370 67 437,3 

PTM 0 0 1212 206 1418 

Błędnie 

oznakowane 
0 0 53 0 53 

2015 

OTB 18 3 4 4 29 

OTM 0,1 0 1596 663 2260 

PTB 0,4 0 342 316 658,4 
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PTM 0 0 1217 436 1653 

Błędnie 

oznakowane 
0 0 0 0 0 

2016 

OTB 0 0 29 1 30 

OTM 0,03 0 1464 648 2112 

PTB 0 0 252 174 426 

PTM 0 0 987 433 1420 

Błędnie 

oznakowane 
0 0 79 51 130 

2017 

OTB 0 0 0 0 0 

OTM 0 0 887 760 1647 

PTB 0 0 0 0 0 

PTM 0 1,5 701 283 985,5 

Błędnie 

oznakowane 
0 0 22 14 36 

2018 

OTB 0,4 0,2 3,5 1 5,1 

OTM 0,4 0 1353 1165 2518,4 

PTB 0 0 0 0 0 

PTM 75 0 410 306 716 

Błędnie 

oznakowane 
0 0 7 5 12 

 


