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Stan zasobów ryb Bałtyku

Zakres prezentacji:
1. Podstawy i procedura doradztwa ICES (zasada MSY, punkty

referencyjne, plany zarządzania)
2. Najważniejsze czynniki środowiskowe, warunkujące
dynamikę zasobów Bałtyku, zwłaszcza dorsza
3. Dynamika zasobów podstawowych stad eksploatowanych
przez polskie rybołówstwo
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Zarządzanie zasobami
Podstawy zarządzania: zasada MSY
1.

MSY (Maximum Sustainable Yield) – maksymalne
podtrzymywalne połowy jako podstawa – długofalowy cel
zarządzania
2.
Fmsy – śmiertelność połowowa prowadząca do MSY w
skali wielolecia, F<=Fmsy
3.
Czasem można / warto umiarkowanie przekroczyć
Fmsy - stąd zdefiniowano zakresy śmiertelności
połowowej umożliwiające połowy na poziomie 95% MSY,
odpowiednio Flower i Fupper

Plany zarządzania zasobami

EU Baltic Multianual Plan (MAP), 2016
- oparty na zasadzie MSY, zakresy F
- górny zakres tylko w pewnych okolicznościach
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„Hierarchia” zasad doradztwa ICES
Zalecenia ICES (doradztwo) zwykle opierają się na ustaleniach
międzynarodowych (np. zasada przezorności (PA), MSY) oraz oczekiwaniach
i ogólnych kryteriach określanych przez klientów (Plany zarządzania)
Obecnie ICES zaleca wielkość dopuszczalnych połowów (TAC), w hierarchii
następujących opcji:
1. TAC wynikające z planu zarządzania zasobami.
2. Jeżeli takiego planu nie ma lub nie został on oceniony przez ICES jako
zgodny z zasadą przezorności, to proponowane jest TAC wynikające z
zasady MSY; śmiertelność połowową, która w okresie wielolecia prowadzi do
maksymalnych zrównoważonych połowów określamy jako Fmsy.
3. Jeżeli nie ma ani planu zarządzania zasobami, ani nie zostały wyznaczone
parametry prowadzące do MSY, to proponowane jest TAC określone zasadą
przezorności.
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Ważniejsze czynniki środowiskowe;
zjawisko „chudy” dorsz i nie tylko
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Rys. Masy
osobnicze ryb
(1982 = 1)

- Masy osobnicze ryb mogą podlegać znacznym zmianom: szprot – spadek o
40%, dorsz –50%, śledź – o 60%
- Różne przyczyny zmian tempa wzrostu poszczególnych gatunków, np. szprot –
zagęszczenie populacji; śledź – zmiany w składzie dostępnego pokarmu
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Spadek kondycji dorszy

- gwałtowny spadek
kondycji dorszy,
- kondycja poniżej 0.8
w znacznym stopniu
śmiertelna
- 20-40% dorszy z
K<0.8 (odp. w 1. i
4. kwartale)
- podobny spadek
kondycji w badaniach
w POM
Kondycja dorszy, rejsy badawcze:
współ. Fultona (K) i % ryb z K<0.8
Autor: MSP

Spadek długości osiągania dojrzałości płciowej, L50%

Lata 90.: L50%=35-45 cm
Obecnie: L50%=20-25 cm

Długość, przy której 50% dorszy
osiąga dojrzałość płciową, L50%

Czynniki środowiskowe obniżające wzrost dorsza i
prawdopodobnie zwiększające śmiertelność naturalną
1. Powiększanie się obszarów ubogich w tlen (kilkukrotne), znacznie
rzadsze wlewy
• bezpośredni wpływ na fizjologię dorsza
• redukcja pokarmu ze strefy przydennej
• wzrost konkurencji: więcej ryb skupionych w mniejszych
obszarach

2. Wzajemne rozmieszczenie śledziowatych i dorszy, zwłaszcza
jesienią (śledź – płn.-wsch., dorsz – płd. Bałtyk)
3. Wzrost infekcji pasożytniczej – obniża kondycję , maks. o ok. 20%,
przesłanki, że znacznie zwiększa śm. naturalną
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Ważniejsze czynniki środowiskowe:
obszary beztlenowe
1993

2013

Wzrost obszarów beztlenowych lub o niskiej zawartości
tlenu
a) Dorsz 50% czasu w wodach o natlenieniu<70%
b) Negatywny wpływ „niedotlenienia” na
metabolizm, wzrost, kondycję
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Ważniejsze czynniki środowiskowe:
współwystępowanie drapieżnika i ofiar

Rozmieszczenie dorsza, szprota i śledzia jesienią 2016 r.
- od lat systematyczne przesuwanie się koncentracji śledziowatych
w półn-wsch. rejony Bałtyku
- poprzednio większe koncentracje w wodach południowego Bałtyku
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Ważniejsze czynniki środowiskowe: infekcja
pasożytnicza
- gwałtowny wzrost infekcji
pasożytniczej nicieniami
Pseudoterranowa sp.,
Contracaecum i Anisakis
( z 0 - kilku do
kilkudziesięciu %)
- negatywny wpływ infekcji
na kondycję ryb (do 20%
spadku kondycji)
- znaczny wzrost śm.
naturalnej dorszy ?

Na Bałtyku jest ok. 40
tys. fok. (HELCOM, 2012)
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Plan UE 2007:
tymczasowa poprawa stanu
stada (do ok. 2011 r.):
- znaczna redukcja
nakładu połowowego
- lepsze uzupełnienie
stada
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Dynamika zasobów: dorsz wsch. Bałtyku

BST

Fmsy

śm. połow.

Trzy okresy:
a. lata 80: wysoka biomasa, wzrost F
b. lata 90: spadek biomasy, wysokie F, niska rekrutacja
c. obecna dekada: b.niskie: biomasa, rekrutacja, wzrost, kondycja,
b. wysokie: zapasożycenie, prawdopodobnie M
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- Biomasa = ok. 25%
średniej (1966+)
śm. połowowa
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- TAC nie odławiane
- Doradztwo oparte
na zasadzie
przezorności (PA)
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TAC PA 2015-2018 = ok. 26-29 tys.ton, poprzednio – ok. 70 t.t.
TAC PA 2019 r. = ok. 17 tys.ton
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Dynamika zasobów: dorsz zach. Bałtyku
- połowy PL w pod. 24 <1 tys. t.
- połowy rekreacyjne 1-3 t.t.
- biomasa stada od wielu lat
<Blim,
- śm. połowowa>Fmsy, słaba
rekrutacja
- ALE bardzo liczebne
pokolenie 2016 r
- stąd duży wzrost biomasy i
możliwej kwoty połowowej

TAC 2019 (MAP): 9 –15-24 t.t.
(odp. Flower, Fmsy, Fupper).
Kwota>15 t.t. wg warunków MAP
Połowy rekreacyjne ok 2 t.t.
poprzednio znacznie niższa kwota
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Śledź centr. Bałtyk, podob. 25- 29,32
Dynamika stada
- do końca lat 90. spadek
tempa wzrostu, ok. 50- 60%
-spadek uzupełnienia
- wzrost biomasy od pocz.
wieku: zmniejszenie śm.
połowowej, lepsze
uzupełnienie
-b. liczebne pokolenie 2014 r

Biomasa = 10% poniżej średniej (1974+), F<>Fmsy

TAC MAP 2019: 115 – 155 -193 tys. ton (odp.

Flower, Fmsy, Fupper), > 155 t.t. przy warunkach MAP.
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Dynamika zasobów: śledź zach. Bałtyku
- połowy PL w pod. 24 = 2-3 tys.
ton
- biomasa stada od wielu lat <Blim
- śm. połowowa >Fmsy (wiele lat
>Flim)
- bardzo słaba rekrutacja
- spadek biomasy i możliwej kwoty
połowowej
- część danych wskazuje na zmianę
warunków środowiskowych

TAC MAP 2019:
ok. 13 tys. ton
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Szprot cały Bałtyk
Wzrost biomasy stada

w latach 90.:
-liczebne pokolenia po
1990 r.,
-spadek biomasy dorsza,
-spadek tempa wzrostu,
od 1992 ok. 40%,
Ostatnio:
- b. liczebne pokolenie
2014 r, dość dobre 2017
- F>Fmsy do 2015 r
Biomasa = ponad 40% powyżej średniej wieloletniej (1974+),
F>Fmsy = 0.26, ostatnio F zbliżone do Fmsy
TAC MAP 2019: 225– 301- 312 t.t. (odp. Flower,Fmsy,Fupper),
> 301 t.t. przy warunkach MAP.
TAC 2011-2018 = 200 - 300 t.t.

17

Stornia: pod-obsz. 24-25 i pod-obsz. 26+28
Brak zaakceptowanej oceny analitycznej zasobów – ocena stanu stad na
podstawie rejsów badawczych

Stado 24-25:

wzrost biomasy i
połowów

Stado 26+28:

spadek biomasy,
połowy stabilne
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Łosoś: Bałtyk bez Zat. Fińskiej
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-Wzrost produkcji
smoltów w skali
wielolecia w AU 1-4
(wybrzeża
skandynawskie)
- W AU 5 (połudn.
Bałtyk) produkcja
niska, trudności z
oceną,

Rys. Połowy łososi w sztukach
Kwota ICES na 2019: 116 tys. sztuk (podobna
kwota od wielu lat)
unwanted catch = 10%
wanted catch = 55%
underreported= 6%
misreported=29%
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Dziękuję
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Kondycja dorszy, rejsy badawcze,
współ. Fultona
a. Podobny spadek
kondycji w badaniach
międzynarodowych,
b. Ok. 20% ryb z
K<0.8, co prowadzi
do znacznego
wzrostu
śmiertelności
naturalnej

Autor: K. Radtke

Warunki użycia F >FMSY (czyli F do wartości
Fgórne)

