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Oceany pełnią kluczową rolę 
dla życia na Ziemi. Zajmują one 
ponad 70% powierzchni naszej 
planety, regulują klimat oraz 
dostarczają większość 
niezbędnego nam do życia tlenu.



Nasze oceany tworzą 
złożone ekosystemy pełne 
tysięcy różnych gatunków 
zwierząt i roślin, a ryby  
i owoce morza stanowią 
źródło białka zwierzęcego 
dla miliarda ludzi  
na całym świecie.



Ryby są najczęściej sprzedawanym 
produktem spożywczym na świecie. 

Przemysł rybny to ogromna gałąź 
gospodarki ogólnoświatowej,  
w której zatrudnienie znajduje 
ponad 200 milionów ludzi na całym 
świecie w sektorach takich jak 
rybołówstwo, przetwórstwo czy 
transport ryb i owoców morza. 

Szacuje się, że byt co dziesiątej 
osoby na świecie uzależniony jest 
od zasobów mórz i oceanów. 



W wyniku nieodpowiedzialnych 
działań człowieka nasze oceany 
są zagrożone – a to oznacza, że 
zagrożona jest także przyszłość 
ryb i owoców morza. 

W ciągu ostatnich 50 lat 
wielkość populacji ryb na całym 
świecie spadła prawie o połowę. 



Tworzywa sztuczne, 
zanieczyszczenie oraz  
zmiany klimatu mają wpływ  
na oceany, jednak 
największym zagrożeniem  
dla ryb jest ich przełowienie.  

Prawie 1/3 światowych 
zasobów ryb jest 
przełowiona, co stwarza 
ryzyko, że niektóre gatunki 
mogą zniknąć na zawsze. 
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Przełowienie następuje, gdy 
wyławia się zbyt wiele ryb danego 
gatunku, przeważnie tego, który 
jest najchętniej spożywany przez 
ludzi. Nadmierny połów 
uniemożliwia rybom rozmnażanie 
się w tempie zapewniającym 
utrzymanie liczebności stada  
na zdrowym poziomie i populacja 
ryb zaczyna się zmniejszać.



Wszystkie morskie organizmy są powiązane ze sobą poprzez sieć pokarmową, 
a więc to co wpływa na jeden gatunek będzie oddziaływało także na inne.



Jedną z metod zapobiegających 
przełowieniu jest prowadzenie 
połowów w sposób zrównoważony. 

Zrównoważone połowy pozwalają 
zachować liczebność populacji 
ryb na odpowiednim poziomie 
(liczba wyławianych ryb jest 
mniejsza, niż liczba ryb 
odradzających się). 

Ważne jest także,  
aby zapewnić, że rybołówstwo  
nie wpływa niekorzystnie  
na ekosystemy morskie.



Aby prowadzić połowy  
w sposób zrównoważony, rybacy 
muszą posiadać wiedzę na temat 
poławianych ryb i owoców morza 
oraz zamieszkiwanych przez  
nie ekosystemów. 

Współpraca z naukowcami 
pozwala rybakom zrozumieć 
dlaczego liczebność populacji 
ryb wzrasta i zmniejsza się  
w czasie.

Wyliczenia naukowe pokazują  
im jak wiele ryb mogą złowić, 
aby nie doprowadzić  
do przełowienia. 

Wartość ta to maksymalny 
poziom zrównoważonego połowu.



Rybacy wprowadzają także inne 
rozwiązania mające na celu 
zmniejszenie wpływu rybołówstwa 
na ekosystem oceanów. Stosują  
do połowów sieci z dużymi oczkami, 
pozwalające małym rybom  
na ucieczkę. Wykorzystują sznury 
haczykowe posiadające jaskrawe 
flagi mające odstraszyć ptactwo, 
które mogłoby zostać w nie złapane. 
Wprowadzane są także technologie 
pozwalające na łowienie tylko 
określonych ryb, z pominięciem 
innych gatunków, takich jak  
na przykład delfiny, które mogłyby 
stanowić niechciany przyłów. 



Zrównoważone połowy dają gwarancję, że ryb nie zabraknie także w przyszłości, 
zapewniając utrzymanie rybakom, a nam wszystkim źródło pożywienia.  

Wybierając ryby pochodzące ze zrównoważonych źródeł, mamy pewność, że nasze 
oceany są chronione przed jednym z największych zagrożeń, jakim jest przełowienie. 

Dlatego w sklepach warto szukać produktów rybnych oznaczonych niebieskim 
certyfikatem MSC, który gwarantuje, że ryby zostały złowione przez 

odpowiedzialnych rybaków, którzy stosują zrównoważone praktyki połowowe.


