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projekt realizowany przez :   
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (Lider) z Instytutem Morskim UM w Gdyni (Partner 1) 

i Zrzeszeniem Rybaków Morskich – Organizacja Producentów we Władysławowie (Partner 2)

Dofinansowanie projektu:     Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa:                  01. Komercjalizacja wiedzy
Działanie:                              01.01. Ekspansja przez innowacje
Poddziałanie:                         01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne
Instytucja wdrażająca:        Agencja Rozwoju Pomorza
Wartość projektu: 5 365 733,99 pln
Kwota dofinansowania: 3 375 304,39 pln
Czas realizacji: styczeń 2017 – marzec 2023

Kierownik projektu:     Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, 
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
e-mail: dzierzb@iopan.pl

Platforma transferu wiedzy FindFISH
Numeryczny System Prognozowania  warunków środowiska morskiego  

Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa

www.findfish.pl
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CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie zysków rybaków dzięki komercjalizacji 
wyników projektu badawczo-wdrożeniowego FindFish kończącego się „pierwszą produkcją”.

. 
Platforma FindFish to usługa wykonana dla ZRM-OP, który będzie ją udostępniał na szeroką 

skalę wszystkim zainteresowanym. 
System będzie użyteczny przede wszystkim dla rybaków i jednostek naukowych. 

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFISH poprzez Numeryczny System 
Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa,

oparta o dane środowiskowe i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych, analizy statystyczne 
oraz o numeryczne modelowanie ekosystemu Zatoki Gdańskiej. 

Platforma FindFISH to baza danych i prognoz on-line o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej, 
stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy–rybacy. 
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Platforma FindFish - jako usługa, jest projektem pilotażowym i innowacyjnym, w którym został opracowany 
trójwymiarowy model EcoFish z modułem Fish dla konkretnych gatunków ryb poławianych przemysłowo 

w Zatoce Gdańskiej (wody wewnętrzne i zewnętrzne), dający m.in. możliwość diagnozowania i prognozowania 
w jakich rejonach, w jakim czasie i w jakich warunkach hydrologicznych łowiska ryb poławianych przemysłowo 

powinny być największe. 

Każda wyprawa połowowa  to skomplikowane przedsięwzięcie zależne od wielu czynników 
i od wyborów jakie dokonuje załoga. 

Pytania, na które należy odpowiedzieć to m.in.: 
W którym kierunku się udać tego dnia? 

Jakie będą warunki na morzu?  
Gdzie można spodziewać się potencjalnie najlepszych połowów?

Decyzje, jakie zostają podjęte przez kapitana, warunkują to, czy jego łódź bezpiecznie powróci do portu na czas, 
czy połów okaże się obfity. 

Decyzje muszą być podjęte w sposób optymalny, aby zysk był możliwie największy, a straty najmniejsze.

Projekt zakłada udzielenie odpowiedzi na wszelkie postawione powyżej pytania oraz stworzenie takiego systemu 
informacji, aby był on przydatny rybakom w ich codziennej pracy. 

Zamierzenie to  wymagało pracy, zarówno naukowców jak i rybaków, na każdym etapie działań.  

3  K NPBN



Schemat Platformy FindFish  (Źródło: Opracowanie  IO PAN)

ETAP 2. WYPRAWY RYBACKIE

ETAP 1. OCENA STANU ICHTIOFAUNY ŚRODOWISKA Zatoki Gdańskiej

Badania środowiskowe

ETAP 3. OPRACOWANIE i BUDOWA MODELU EcoFish

ETAP 4. OPRACOWANIE i BUDOWA PLATFORMY TRANSFERU WIEDZY  FindFish 

ETAP 5. TESTOWANIE PLATFORMY FindFish

ETAP 6. WDROŻENIE PLATFORMY FindFish

Prace numeryczne

Prace informatyczne

Ocena i wdrożenie FindFish



Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 .

Wyprawy rybackie

W latach 2018 – 2022 prowadzono połowy z użyciem sond MIDAS na łodziach rybackich (JAS 10, SZT 1, WŁA 16, WŁA 
53) oraz kutrach rybackich (JAS 74, WŁA 22, WŁA 65, WŁA 196, WŁA 207, WSG 22, ZAG 17). 

W okresie tym wykonano 327 połowów narzędziami stawnymi na łodziach rybackich oraz 307 zaciągów narzędziami 
ciągnionymi na kutrach rybackich.

Ilość zdarzeń połowowych w poszczególnych latach:

2018 2019 2020 2021
kutry łodzie kutry łodzie kutry łodzie kutry łodzie

77 20 97 40 96 60 37 147
97 137 156 184

2022
kutry łodzie

60
60
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Zestawienie danych dla logiki rozmytej w rozdzielczości miesięcznej dla parametrów: głębokość, temperatura, zasolenie oraz tlen
rozpuszczony w wodzie na podstawie wypraw rybackich z lat 2018-2022 na przykładzie gatunków śledzia (HER) i szprota (SPR).

* wartość: Min_T najniższa; Max_S maksimum; PośMax_S wysoka Med_S MEDIANA; PośMin_S niska; Min_S najniższa oraz analogicznie dla kolejnych

parametrów: S – zasolenie, O- zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, D – głębokość połowu;

Dokonano analiz danych z sondy CTD i ankiet rybackich z wykorzystaniem narzędzi graficznych i statystycznych dla 
wszystkich miesięcy, kiedy wykonano połów rybacki .

Preferencje ryb
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Model EcoFish z Modułem Fish

Lokalizacje danych in situ do walidacji modelu EcoFish.
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www.findfish.pl
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Wdrożenie Platformy FindFish umożliwi:

- numeryczne prognozowanie warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej, 
warunków hydrodynamicznych i biochemicznych;

- da możliwość prognozowania (z 60-cio godzinnym wyprzedzeniem) warunków panujących na morzu i miejsc 
wystąpienia najkorzystniejszych warunków dla bytowania ryb poławianych przemysłowych konkretnego gatunku;

- dane Platformy FindFish będą przetwarzane cztery razy dziennie oraz udostępniane poprzez stronę internetową;

- szybki dostęp do pełniej informacji o środowisku Zatoki Gdańskiej,

- wybór miejsca i terminu połowu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 .
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PLANOWANE EFEKTY po zakończeniu projektu

Obniżenie kosztów zużycia paliwa przez kutry rybackie na poszukiwanie ryb;
Zmniejszenie  czasu pracy rybaków na poszukiwanie ryb;

Wzmocnienie własnej kontroli działalności połowowej przez Rybaków;
Wzrost zysków rybaków;

Wzrost efektywności połowowej;
Wzrost efektywności ekonomicznej rybaków;

Spadek zanieczyszczenia wód;
Ograniczenie niechcianych połowów;

Spadek śmiertelności ryb pochodzących z niechcianych połowów;
Wzrost informacji o Zatoce Gdańskiej;

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - Rybaków;
Wzrost innowacyjności regionu dzięki stworzeniu innowacyjnej usługi;

Wpływ na rozwój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza;
Zrównoważony rozwój rybołówstwa morskiego;

Ochronę ekosystemu morskiego Zatoki Gdańskiej, obszarów chronionych i Natura 2000.

Ekonomiczny efekt realizacji projektu odczuwalny powinien być od razu po komercjalizacji usługi 
i korzystaniu z niej przez rybaków, natomiast istotny efekt na poziomie wpływu na środowisko i rybołówstwo 

będzie można zaobserwować w okresie 5-10 lat po zakończeniu projektu. 
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www.findfish.pl

. 
Nasze badania w ramach projektu 
FindFish nastawione były na prace 

badawczo-rozwojowe 
tak, by mogły znaleźć praktyczne 
zastosowanie w pracy Rybaków. 

Nie możemy mówić o 
˝innowacyjnych pomysłach˝ w 
oderwaniu od ich praktycznego 

zastosowania. 

Komercjalizacja usługi

Platforma FindFish osadzona została na serwerze IO PAN. 

Udostępnianiem i komercjalizacją usługi zajmować się będzie ZRM-OP od marca 2023 roku,
które za pomocą jednorazowych kodów dostępu do platformy będzie udzielało możliwość korzystania 

ze zgromadzonych danych i prognoz. 
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Maciej Janecki
Lidia Dzierzbicka-GłowackaDziękuję za uwagę
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