Jsme závslí na spolupráci rekreačních rybářů
K zajištění zdroje ryb pro příští generace rybářů, potřebujeme spolehlivé informace o
tom, jak zdroje ryb reagují na rybolov.
Institut pro mořský výzkum (IMR) má vynikající postupy pro sběr dat od rybářů lovících
na otevřeném moři v Norsku; například spoluprací s rybářským loďstvem, které hlásí
svoje úlovky zaznamenáváním do deníku. Roční variace v ročních hlášeních o vylodění
jsou indikátorem stavu rybích zdrojů. Momentálně máme nedostatek informaci o
množství ryb chycených rekreačními rybáři a o tom, jak tento druh rybářství ovlivňuje
zdroje pobřežních ryb.

IMR již spolupracuje s pobřežní rybářskou flotilou k získání znalosti o pobřežních
a jak jsou ovlivňovány rybolovem. Data o úlovcích rekreačních rybářů pomohou zlepšit z
znalosti o zdrojích a bezpečném, udržitelném rybářství. IMR proto vyvíjí postupy sběru
těchto dat.

Jak můžeme uspět?
Institut pro mořský výzkum chce především spolupracovat s majiteli ubytovacích zařízení
pro rybáře („rorbuer“), kteří zároveň pronajímají lodě. Správci těchto zařízení a sami
rybáři mohou přispět takto:
 Distribucí lodních deníků pro zapisování denních úlovků i neúspěšných pokusů o
rybaření.
 Následným týdenním sběrem těchto deníků ze všech chat/apartmánů a hlášením
celkového množství úlovků všech přítomných rybářů po internetu nebo emailem.

Všechny informace obdržené IMR budou považovány za důvěrné a
budou použity výhradně k výzkumu a nikoliv pro kontrolu rekreačních
rybářů.

Deníky rybářů hlásících přesná data o denních úlovcích a výpravách budou cenné pro
vědce a jejich snahu o o zlepšení hodnocení zdrojů pobřežních ryb.
Postupnem času, trendy ročních úlovků pomohou IMR vyhodnotit zdraví pobřežních
rybích zdrojů a vyvodit, jaká intenzita rybolovu je vhodná pro udržitelnost rybolovu do
budoucnosti.

Pomozte nám zabezpečit rybářskou turistiku
Zdroje pobřežní ryb: zřízení pro rybářskou turistiku a související obchod
Toto je titul našeho tříletého výzkumného projektu
Projekt je financován Norskou radou pro výzkum (Norwegian Research Council) a je
prováděn ve spolupráci s:
• Institutem pro mořský výzkum (Institute of Marine Research)
• NHO Reiseliv (Confederation of Norwegian Enterprise)
• Odborem pro statistiku (Bureau of Statistics)
• Ředitelstvím pro rybolov (Directorate of Fisheries)

Koordinováno Insitutem pro mořský výzkum (IMR)
Projekt je koordinován IMR s téměř 700 zaměstnanci, který je Norským největším
centrem pro mořskou biologii. Hlavním úkolem IMR je poskytovat radu Norským
autoritám pro akvakulturu a ekosystémy Norských oceánických a pobřežních vod.
Zhruba 50% aktivit IMR je financováno Ministerstvem pro rybolov a pobřeží.

Dotazy?
Všechny dotazy týkající se registrace úlovků, rybářských diářů, a o projektu obecně
mohou být zaslány na adresu: turistfiske@imr.no
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