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Ogólno!wiatowe ograniczanie dost"pu do zasobów naturalnych obejmuje 
równie# morza i oceany. W !lad za pog$"biaj%cymi si" w zastraszaj%cym 

tempie zmianami klimatycznymi modyfikacji ulega !rodowisko morskie g$ównie 
poprzez spadek zasobów ryb i zwierz%t morskich. Wraz ze spadaj%c% liczb% zaso-
bów morskich ro!nie zapotrzebowanie na spo#ycie ryb i owoców morza. Wed$ug 
danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wy#ywienia i Rolnictwa (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) w 2018 r. !wiatowa 
produkcja ryb wynios$a 179 mln t o warto!ci ponad 400 mld USD. Ponad po$o-
wa warto!ci rocznej produkcji, ok. 250 mld USD, pochodzi$a z upraw hodow-
lanych (akwakulturowych). Z po$owionych 179 mln t do bezpo!redniego spo-
#ycia i przetwórstwa rybnego wykorzystano 156 mln t, za! pozosta$e 22 mln t 
przeznaczono do produkcji m%czki rybnej (stanowi%cej cz"sto sk$adnik pasz dla 
zwierz%t) oraz olejów rybnych, s$u#%cych jako suplementy diety1.
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Spo#ycie ryb i owoców morza ro!nie najszybciej na !wiecie w porównaniu do 
spo#ycia innych &róde$ bia$ka odzwierz"cego. Od 1961 r. spo#ycie ryb zwi"ksza 
si" w tempie ok. 3% rocznie, za! przyrost spo#ycia mi"sa i nabia$u wynosi !red-
nio 2% na rok. Wed$ug szacunków FAO spo#ycie ryb w przeliczeniu na osob" 
wzros$o z 9 kg rocznie w 1961 r. do ponad 20 kg rocznie w roku 20182. Istotno!' 
ryb i owoców morza jako podstawy diety jest szczególnie widoczna w odniesie-
niu do poziomu rozwoju pa(stw. Ryby i owoce morza stanowi% w du#ej mierze 
podstawowe &ród$o bia$ka w krajach rozwijaj%cych si" oraz s$abo rozwini"tych. 
W obu przypadkach równie# obserwuje si" du#y wzrost spo#ycia ryb. W krajach 
rozwijaj%cych si" spo#ycie ryb per capita wzros$o z 5 kg w 1961 r. do ponad 19 kg 
w 2017 r., w krajach s$abo rozwini"tych z poziomu 6 kg (w 1961 r.) do ponad 
12 kg (w 2017 r.). To#sama tendencja uwidacznia si" w krajach z deficytem #yw-
no!ci, w których to spo#ycie ryb wzros$o z poziomu 4 kg do 9 kg w analogicznym 

1 The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in Action, FAO, 
United Nations, Rome 2020, s. 2–9.

2 Ibidem.



Cz!"# II. Uj!cie przedmiotowe104

okresie. Dla porównania w krajach wysoce rozwini"tych spo#ycie ryb w 1961 r. 
oscylowa$o wokó$ nieco ponad 17 kg na osob", #eby w 2017 r. wynie!' ok. 24 kg3.

Dane zawarte w raporcie FAO po!wi"conym tematyce ryb i ich hodowli oraz 
spo#yciu wskazuj%, #e bia$ko pochodz%ce z mi"sa ryb i owoców morza stanowi$o 
7% wszystkich spo#ywanych przez cz$owieka pokarmów bia$kowych. W przy-
padku bia$ka zwierz"cego mi"so ryb to blisko 1/5 !wiatowego spo#ycia. Ryby 
i owoce morza stanowi% podstaw" diety dla ponad 3 mld ludzi na ca$ym !wiecie, 
a w przypadku takich pa(stw jak Bangladesz, Indonezja, Sri Lanka czy Kambod#a 
oraz Ghana wynosz% 50% dziennej diety4 (wi"cej zob. rozdzia$ 11. Bezpiecze!stwo 
"ywno#ciowe).
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)wiatowym liderem pod wzgl"dem warto!ci rynku rybnego jest Unia Europejska, 
w której wolumen transakcji handlowych przewy#sza rynek chi(ski o ponad 
2 mld EUR. W roku 2017 warto!' importu ryb i owoców morza spoza UE wynio-
s$a ponad 25 mld EUR. W zwi%zku z du#ym spo#yciem ryb na terenie pa(stw Unii 
instytucje podejmuj% dzia$ania na rzecz przestrzegania zasad zrównowa#onego 
rozwoju, przede wszystkim poprzez realizacj" Wspólnej Polityki Rybo$ówstwa 
UE5. Pomimo unijnych regulacji na przestrzeni ostatnich 60 lat kilkukrotnie do-
chodzi$o do powa#nych sporów pomi"dzy krajami Wspólnot Europejskich lub 
ich bliskimi s%siadami o $owiska oraz limity po$owowe. Jednymi z najs$ynniej-
szych konfliktów o ryby by$y tzw. wojny dorszowe, które toczy$y si" pomi"dzy 
Wielk% Brytania a Islandi% w latach 1958–1976. Islandczycy, chc%c chroni' swoje 
$owiska, rozszerzali ich strefy ochronne, do których ro!cili sobie wy$%czne prawo, 
na co nie zgadzali si" Anglicy. W trakcie tych sporów natury gospodarczo-poli-
tycznej dochodzi$o do zrywania sieci oraz taranowania kutrów rybackich, a na-
wet oddawania strza$ów ostrzegawczych przez obie strony konfliktu6 (zob. ramka 
Zrównowa"one rybo$ówstwo w Islandii). Równie# w 2021 r. wskutek tzw. brexitu 
dosz$o do sporu pomi"dzy Francj% a Wielk% Brytani% o licencje po$owowe dla 
normandzkich rybaków po$awiaj%cych na wodach okalaj%cych brytyjsk% wysp" 
Jersey na Kanale La Manche7 (wi"cej zob. rozdzia$ 18. Dyplomacja klimatyczna).

3 Zob. Ibidem.
4 The State of World Fisheries…, op. cit., s. 2-9.
5 Wi"cej nt. Wspólnej Polityki Rybo$ówstwa Unii Europejskiej zob. Wspólna polityka ry-

bo$ówstwa; powstanie i rozwój, Parlament Europejski, https://www.europarl.europa.eu/fact-
sheets/pl/sheet/114/wspolna-polityka-rybolowstwa-powstanie-i-rozwoj [dost"p: 28.01.2022].

6 Wi"cej nt. „wojen dorszowych” zob. K. Kubiak, Brytyjsko-islandzkie „wojny dorszowe” 
(1958–1976) jako przyk$ad sporów o zaw$aszczanie morza, „Studia Maritima” 2017, vol. XXX, 
s. 191–221.

7 D. Myszka, Brytyjsko-francuska wojna o po$owy. Pary" stawia ultimatum, Wyborcza.pl, 
https://wyborcza.pl/7,75399,27744266,brytyjsko-francuska-wojna-o-polowy-paryz- stawia-
ultimatum.html [dost"p: 28.01.2022].
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Poza po$owami w bezpo!redniej blisko!ci wybrze#a drugim rodzajem ry-
bo$ówstwa s% po!owy dalekomorskie (distant-water fishing nations, DWFN). 
Charakteryzuj% si" one pozyskiwaniem ryb i owoców morza z obszarów odda-
lonych od krajów, w których zarejestrowane s% trawlery i kutry flot rybackich. 
G$ównymi obszarami po$owów DWFN s% Pacyfik, Ocean Atlantycki u wy-
brze#y Afryki Zachodniej oraz Ocean Indyjski u wybrze#y Afryki Wschodniej. 

Zrównowa!one rybo"ówstwo w Islandii

Islandia – kraj, w którym zasady zrównowa!onego rozwoju traktowane s" absolutnie priorytetowo – 
cechuje si# równie! wysoce zrównowa!onym rybo$ówstwem. Bezpiecze%stwo Islandczyków, narodu 
wyspiarskiego, od wieków pozostaje zwi"zane z oceanem i od oceanu uzale!nione. Ryby za& stanowi" 
podstaw# diety i 'ród$o sk$adników od!ywczych, o które w nieprzyjaznym klimacie nie jest $atwo. Wraz 
z post#pem technologicznym oraz zmian" metod po$owów, jak równie! wci"! rosn"cym popytem na 
ryby i owoce morza, w$adze Islandii, chc"c chroni( swoje dziedzictwo kulturowe oraz interesy ekono-
miczne pa%stwa, zmuszone by$y wprowadzi( znacz"ce obostrzenia w po$owach. Rybo$ówstwo bo-
wiem stanowi filar islandzkiej gospodarki i najcenniejsze 'ród$o zasobów.

W celu zachowania równowagi w islandzkich $owiskach system po$owów podlega &cis$emu moni-
toringowi przez Dyrekcj# ds. Rybo$ówstwa oraz Islandzki Morski Instytut Rybacki. Instytucje te, wdra-
!aj"c nowoczesne technologie oraz niezwykle drobiazgowe kontrole gatunków i wielko&ci z$owionych 
ryb (w interwale rocznym oraz podczas kontroli wyrywkowych we wszystkich islandzkich portach), 
ustalaj" limity po$owowe. Dzi#ki wykorzystaniu instrumentu o nazwie Ca$kowity Dopuszczalny Po$ów 
(Total Allowable Catch, TAC) mo!liwa jest dynamiczna reakcja w zale!no&ci od kondycji i jako&ci ryb 
w celu zachowania zrównowa!onego charakteru dzia$alno&ci i zapewnienia bezpiecze%stwa islandz-
kich $owisk. Dodatkowo poza kontrol" $owisk i ilo&ci od$awianych ryb i owoców morza w$adze Islandii, 
aby chroni( morski ekosystem, kontroluj" i wprowadzaj" ograniczenia dotycz"ce narz#dzi po$owo-
wych (rodzajów sieci oraz metod po$owów). Równie! dzi#ki nowoczesnym metodom obróbki i prze-
twórstwa rybnego w Islandii wykorzystywane jest a! 80% z$owionej ryby, przy czym &rednia &wiatowa 
wynosi ok. 60%.

Poza pa%stwowymi instytucjami dbaj"cymi o zrównowa!one rybo$ówstwo na Islandii od 2012 r. 
dzia$a prywatna inicjatywa Iceland Sustainable Fisheries (ISF), za$o!ona przez samych przedstawicie-
li islandzkich rybaków, przetwórców oraz sprzedawców ryb (wi#cej zob. rozdzia$ 21. Ruchy spo!eczne 
i organizacje pozarz"dowe wobec zrównowa#onego rozwoju). ISF wydaje certyfikaty dla podmiotów 
zajmuj"cych si# rybo$ówstwem oraz przetwórstwem rybnym, wdra!aj"cych zasady MSC i Niebieski 
Certyfikat MSC (zob. ramka Certyfikat MSC (Marine Stewardship Council)), jak równie! certyfikuje kon-
kretne gatunki po$awianych ryb. Obecnie ISF obejmuje certyfikatem 13 gatunków ryb, które po$awiane 
s" na wodach w odleg$o&ci 200 Mm od islandzkiego wybrze!a. Gatunkami tymi s": dorsz, plamiak, 
karmazyn z$oty, czerniak, &led', gromadnik, wilczarz atlantycki, g$adzica, molwa niebieska, halibut, ma-
krela, !abnica oraz brosma. Islandczycy dzi#ki wprowadzeniu zasad zrównowa!onego rybo$ówstwa 
dbaj" o swoje zdrowie (!ywi"c si# doskona$ej jako&ci rybami i owocami morza), a zarazem bezpie-
cze%stwo ekonomiczne pa%stwa. O wadze i roli rybo$ówstwa dla Islandczyków najlepiej &wiadczy fakt, 
i! na monetach i banknotach islandzkiej korony znajduj" si# podobizny ryb, krabów oraz delfinów 
i wielorybów* (wi#cej zob. rozdzia$ 10. Zrównowa#ona produkcja i technologia). Islandzkie podej&cie do 
kwestii zasobów naturalnych i gospodarowania nimi, w szczególno&ci rybami i bogactwem oceanów, 
w niezwykle precyzyjny sposób zosta$o ukazane w filmie przygotowanym przez Fundacj# HumanDoc 
(zob. sekcj# Materia$ filmowy niniejszego rozdzia$u).

* O zasadach i charakterystyce zrównowa!onego rybo$ówstwa w Islandii Autorzy niniejszego podr#cznika mieli 
mo!liwo&( dowiedzie( si# bezpo&rednio od badacza zajmuj"cego si# zagadnieniami zwi"zanymi z islandzkim ry-
bo$ówstwem. Podczas wizyty badawczej w Uniwersytecie w Reykjaviku, 25 wrze&nia 2021 r., Autorzy wys$uchali pre-
zentacji dr. Conora Byrne’a Fisheries – Challenges and Opportunities for Sustainable Development. Wyjazd badawczy 
odby$ si# w ramach realizacji projektu „Wprowadzenie edukacji z zakresu zrównowa!onego rozwoju na wybranych 
uniwersytetach w Polsce”.
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W przypadku po$owów DWFN najwi"ksz% trudno!' sprawia ich kontrola, przez 
co cz"sto dochodzi do zani#ania wielko!ci po$owów i trudno!ci w ustaleniu 
wp$ywu ich na morskie ekosystemy. A# 90% wolumenu po$owów DWFN realizo-
wane jest przez tylko pi"' pa(stw, tj. Chiny, Tajwan, Japoni", Kore" Po$udniow% 
oraz Hiszpani"8.

 8 Zrównowa"one, stabilne i bezpieczne rybo$ówstwo. Jak zarz%dzanie rybo$ówstwem wp$y-
wa na stabilno#& oraz bezpiecze!stwo krajów i co musimy z tym zrobi&, WWF European Policy 
Office, Bruksela 2020, s. 18–19.

Certyfikat MSC (Marine Stewardship Council)

Logo Marine Stewardship Council

)ród$o: Marine Stewardship Council, https://www.msc.org [dost#p: 6.07.2022].

Marine Steward Ship (MSC) jest NGO’sem, którego celem uczyniono ochron# mórz i oceanów. Z tej 
przyczyny MSC dba o zachowanie bioró!norodno&ci oceanów i ich stabilnego rozwoju. Poprzez wspó$-
prac# z rybakami, centrami przetwórstwa rybnego oraz sieciami handlowymi i restauratorami na ca$ym 
&wiecie MSC podejmuje wysi$ki na rzecz zrównowa!onego rybo$ówstwa poprzez certyfikowanie !o-
wisk, z których pozyskiwane s" ryby oraz owoce morza. Niebieski Certyfikat MSC jest znakiem umiesz-
czanym na opakowaniach ryb i owoców morza, konserwach oraz przetworach rybnych, dzi#ki czemu 
konsumenci wiedz", i! kupowany produkt pochodzi z kontrolowanych, legalnych i certyfikowanych 
'róde$ oraz nie zosta$ pozyskany w sposób sprzeczny z ide" zrównowa!onego rybo$ówstwa czy te! 
wskutek prze$owienia. Aby rybak, producent lub restaurator otrzyma$ Niebieski Certyfikat MSC, musi 
spe$ni( okre&lone warunki. Jednym z nich jest stwierdzenie przez niezale!nych ekspertów, i! pozy-
skane ryby i owoce morza pochodz" z monitorowanych legalnych $owisk; sprawdza si# kompletny 
$a%cuch dostaw od momentu z$owienia ryby w sieci, przez ich kontrol# w porcie, transport do sklepu/
restauracji, a! do momentu kupna przez konsumenta. Proces certyfikacji powtarza si# w interwa$ach 
czasowych 12- lub 18-miesi#cznych dla ka!dego wydanego certyfikatu. W ramach procesu certyfikacji 
ryby i owoce morza bada si# pod k"tem DNA, aby mie( pewno&( co do ich pochodzenia i stanu zdro-
wia. Certyfikat MSC jest jedynym &wiatowym programem certyfikacji ryb i owoców morza, który zosta$ 
zaakceptowany przez Inicjatyw# na rzecz Zrównowa!onego Rybo$ówstwa (Global Sustainable Seafood 
Initiative, GSSI) oraz spe$nia wytyczne FAO. Certyfikat MSC jest równie! polecany przez WWF* (wi#cej 
zob. rozdzia$ 20. Korporacje a zrównowa#ony rozwój – szanse i zagro#enia).

* Wi#cej o dzia$alno&ci MSC i Niebieskim Certyfikacie MSC zob. www.msc.org [dost#p: 6.07.2022].
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)wiatowe rybo$ówstwo, b"d%ce jedn% 
z najstarszych ludzkich aktywno!ci, 
obecnie stanowi jedn% z najwi"kszych 
ga$"zi !wiatowej gospodarki. Cech% 
szczególn% rybo$ówstwa jako cz"!ci 
przemys$u jest fakt, i# ryby i owoce 
morza pozyskuje si" z naturalnych, 
dzikich zasobów – ekosystemów 
mórz i oceanów. Dlatego te# tak wa#-
na okazuje si" idea zrównowa#onego 
rybo$ówstwa, której cel przejawia si" 
w ograniczeniu zjawiska prze$owienia 
(zob. sekcj" S$owniczek w niniejszym 
rozdziale) oraz zachowanie w jak naj-
lepszej kondycji morskich ekosyste-
mów. Zjawisko prze$owienia (over-
fishing) stanowi najwi"ksze wyzwanie 
dla wprowadzenia zrównowa#onego rybo$ówstwa. Wed$ug danych WWF a# 30% 
!wiatowych zasobów ryb jest prze$owionych. Przyczyn% prze$owienia stad ryb-
nych s% m.in. wysokie limity po$owowe (np. ustalane przez UE), nadmiernie roz-
budowana infrastruktura przetwórstwa rybnego i flot rybackich oraz nielegalne 
po$owy (zob. ramka Rybo$ówstwo w Ba$tyku).

Nielegalne po$owy, okre!lane równie# akronimem NNN, pochodz%cym od 
s$ów „nielegalne, nieraportowane oraz nieuregulowane”9, s% przyczyn% nie tyl-
ko dewastacji zasobów morskich, overfishingu, ale równie# dewastacji dna mor-
skiego. Trawlery rybackie niszcz% dno morskie, wykorzystuj%c metod" po$owu 
w!oku dennego, która polega na ci%gni"ciu po dnie du#ej sieci rybackiej. Sie' 
dzia$a jak gigantycznych rozmiarów podwodny odkurzacz, zasysaj%c do siebie 
wszystko, co napotka na swojej drodze. W trakcie tego rodzaju po$owów do sieci 
poza rybami trafiaj% równie# inne zwierz"ta morskie nieb"d%ce przedmiotem 
zainteresowania. Metoda ta wykorzystywana jest równie# do po$owów g$"bino-
wych, tj. na g$"boko!ciach poni#ej 1000 m, przez co bezpowrotnie niszczone s% 
ma$o znane siedliska morskie10.

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane po$owy s% nie tylko zagro#e-
niem dla !rodowiska i utrudniaj% wprowadzanie zasad zrównowa#onego rybo-
$ówstwa. Po$owy NNN maj% równie# bezpo!redni zwi%zek z takimi zagro#eniami, 

    9 Ibidem, s. 7.
10 Zrównowa"one rybo$ówstwo, WWF Polska, https://www.wwf.pl/srodowisko/morza-i-

-oceany/zrownowazone-rybolowstwo [dost"p: 27.01.2022].

Metody po"owu ryb ludu Tagbanwa na 
Filipinach

Ludno&( plemienia Tagbanwa, zamieszkuj"ca fi-
lipi%sk" wysp# Coron, pos$uguje si# od wieków 
specyficzn" metod" po$owu ryb. Lud ten $owi 
ryby za pomoc" w$óczni podczas nurkowania 
bez aparatury tlenowej. Co ciekawe, po$awiaj" 
tylko okre&lone gatunki ryb w zale!no&ci od 
pory roku oraz fazy ksi#!yca. Dzi#ki temu od 
wieków zachowuj" równowag# w ekosystemie 
oraz nie dopuszczaj" do prze$owienia. Ponadto 
nie prowadz" po$owów na obszarach raf koralo-
wych, chroni"c te wyj"tkowo delikatne ekosys-
temy przed dewastacj" i bezpowrotn" utrat". 
Ludno&( rdzenna zamieszkuj"ca obszary przy-
brze!ne na ca$ym &wiecie cechuje si# tym, i! 
od wieków pozyskuj" po!ywienie z mórz i oce-
anów tylko w takiej ilo&ci, jaka jest im niezb#d-
na do wy!ywienia swoich rodzin. Mo!na zatem 
&mia$o stwierdzi(, i! nie&wiadomie stosuj" si# 
do zasad zrównowa!onej konsumpcji i zrów-
nowa!onego rozwoju (wi#cej zob. rozdzia$ 16. 
Spo!eczno$ci rdzenne).
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jak terroryzm, piractwo morskie, handel broni%, narkotykami oraz niewolnictwo. 
Statki wykorzystywane do nielegalnych po$owów cz"sto s% w$asno!ci% zorganizo-
wanych grup przest"pczych, które na ich pok$adach przemycaj% bro( czy narko-
tyki. Równie# zauwa#y' mo#na korelacj" piractwa morskiego u wybrze#y Rogu 

Rybo"ówstwo w Ba"tyku

)ród$o: Fisheries and Aquaculture, FAO, United Nations, https://www.fao.org/fishery/en/area/Area27/en [dost#p: 
6.07.2022].

Basen Morza Ba$tyckiego podzielony zosta$ przez Mi#dzynarodow" Rad# Bada% Morza (International 
Council for the Exploration of the Sea, ICES) na 10 akwenów rybackich. Zasoby ryb w Ba$tyku by$y 
bardzo mocno eksploatowane w latach 70. i 80. XX w. Rybacy wszystkich nadba$tyckich pa%stw po!a-
wiali masowo dorsza, który przez setki lat stanowi$ najwa!niejszy gatunek ba$tyckiego ekosystemu. 
Ekspansywne po$owy doprowadzi$y do prawie ca$kowitego wytrzebienia dorsza z Ba$tyku. Obecnie 
mo!emy mówi( o istnieniu dwóch stad dorsza ba$tyckiego – stadzie zachodnim i wschodnim, przy 
czym pierwsze jest stadem wymieraj"cym (du%ska wyspa Bornholm stanowi punkt orientacji dla stad 
dorsza w Ba$tyku). Obecnie z wód Ba$tyku po$awia si# najwi#cej &ledzi oraz szprotów, za& Finlandia, 
Polska i Szwecja to kraje, które dokonuj" rocznie najwi#kszych po$owów.
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Afryki oraz Zatoki Gwinejskiej z po$owami 
NNN. Na wodach kontrolowanych przez 
grupy piratów u wybrze#y Zatoki Ade(skiej 
oraz wybrze#y Somalii, jak równie# na 
zachodnim wybrze#u Afryki (Zatoka 
Gwinejska), funkcjonuj% floty rybackie do-
konuj%ce nielegalnych po$owów, z których 
zyski zasilaj% konta grup terrorystycznych/
pirackich11. Szara strefa rybo$ówstwa cz"-
stokro' stanowi równie# przyczyn" wspó$-
czesnego niewolnictwa. Wraz z rosn%cym 
popytem na ryby i owoce morza oraz ch"-
ci% obni#ania kosztów produkcji dochodzi 
do $amania praw pracowniczych oraz praw 
cz$owieka (wi"cej zob. rozdzia$ 15. Prawa 
cz$owieka, w tym kwestie równo#ci p$ci). 
Rybacy, szczególnie w krajach rozwijaj%-
cych si", nara#eni s% na prac" w warunkach 
ur%gaj%cych cz$owiekowi, pozbawia si" ich 
wynagrodzenia, do!wiadczaj% przemocy 
fizycznej i psychicznej12. Kwestia niewol-
nictwa w przemy!le rybnym poruszona 
zosta$a równie# w filmie Ciemne strony ry-
bo$ówstwa (zob. ramka Film Ciemne strony 
rybo$ówstwa).

Jak najszybsze wprowadzenie zasad 
zrównowa#onego rybo$ówstwa staje si" 
niezb"dne dla przetrwania gatunku ludz-
kiego. Ze wzgl"du na istot" rybo$ówstwa w !wiatowej gospodarce oraz fakt, jak 
wiele miliardów ludzi na !wiecie uzale#nionych jest od zasobów mórz i oceanów, 
zrównowa#one rybo$ówstwo stanowi jedyn% szans" na to, aby przysz$e pokolenia 
mia$y jeszcze mo#liwo!' korzystania z zasobów morskich. W przeciwnym razie 
problemy zwi%zane z po$owami NNN, overfishingiem, niszczeniem morskich 
ekosystemów, g$odem oraz zagro#enia natury spo$eczno-politycznej (tj. terro-
ryzm, niewolnictwo, $amanie praw cz$owieka) b"d% si" pog$"bia', staj%c si" przy-
czyn% kolejnych sytuacji kryzysowych, wojen i katastrof humanitarnych.

11 Zrównowa"one, stabilne i bezpieczne rybo$ówstwo…, op. cit., s. 11.
12 Ibidem, s. 25.

Film Ciemne strony rybo!ówstwa 
(Seaspiracy), re". Ali Tabrizi, 
USA 2021

Dokumentalne studium przypadku –  
Seaspiracy – po&wi#cono tematowi de-
gradacji morskich ekosystemów przez 
cz$owieka. Film ukazuje kulisy &ledztwa 
Aliego Tabriziego, re!ysera dokumen-
tu, który w niezwykle umiej#tny sposób 
przybli!y$ realia &wiatowego przemys$u 
rybnego, doprowadzaj"cego wraz ze 
wzrostem po$owów do wygini#cia wielu 
gatunków ryb i ssaków morskich. Dzien-
nikarskie &ledztwo Tabriziego obna!a 
zasady funkcjonowania targów rybnych 
w Japonii, nielegalne po$owy, szkodliwo&( 
hodowli $ososia w Szkocji czy te! zmiany 
w populacjach wielorybów, delfinów, !ó$-
wi morskich i rekinów spowodowanych 
zjawiskiem prze$owienia, sieci widma, 
zanieczyszczenia oceanów plastikiem i in-
nymi odpadami oraz zbrodnie wieloryb-
nictwa na Wyspach Owczych i polowania 
na delfiny w Japonii. W filmie wybrzmiewa 
te! pow"tpiewanie w skuteczno&( NGO’s, 
których celami s" walka o ochron# mórz 
i oceanów oraz praca na rzecz zrówno-
wa!onego rybo$ówstwa i zaprzestania ry-
tualnych polowa% na wieloryby i delfiny, 
z czym Autorzy niniejszego podr#cznika 
si# nie zgadzaj". Niemniej jednak film 
wart jest obejrzenia, poniewa! w mery-
toryczny sposób ukazuje ciemn" stron# 
przemys$u rybnego na &wiecie.
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1946 – powstanie Mi"dzynarodowej Komisji Wielorybniczej, której celami sta$y si" 
ochrona populacji wielorybów oraz kontrola ich po$owów.

1977 – powstanie organizacji Sea Shepherd Conservation Society za$o#onej przez Paula 
Watsona, maj%cej za zadanie ochron" !rodowiska morskiego. Sea Shepherd s$ynie 
z bezpo!redniej walki na morzach i oceanach w celu ochrony $owisk, mierz%c si" 
z k$usownikami i przemys$owym po$owem poprzez toczenie bitew morskich z wy-
korzystaniem okr"tów, szybkich $odzi, przecinania sieci itp. Wi"cej o dzia$alno!ci Sea 
Shepherd zob. www.seashepherd.org [dost"p: 6.07.2022].

1997 – odkrycie przez podró#nika Charlesa Moore’a Pacyficznej Plamy )mieci pomi"dzy 
Hawajami a Kaliforni%.
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Grindadrap – !wi"to obchodzone na Wyspach Owczych (Dania), podczas którego 
mieszka(cy dokonuj% bezmy!lnego, bestialskiego mordu na setkach grindwali (gatu-
nek delfina). Ten si"gaj%cy IX w. rytua$ kiedy! spowodowany by$ potrzeb% zdobywania 
po#ywienia i jego magazynowania – dzisiaj to przejaw barbarzy(stwa i bezmy!lnego 
niszczenia morskiego ekosystemu! W 2021 r. podczas Grindadrap zabito ok. 1500 
delfinów, czym ustanowiono niechlubny rekord w liczbie zabitych tych ssaków!

Prze!owienie (overfishing) – nadmierne wykorzystywanie zasobów mórz i oceanów po-
przez zbyt du#% liczb" dokonywanych od$owów ryb i stworze( morskich (krewetek, 
homarów, krabów, o!miornic itd.). Ze zjawiskiem prze$owienia mamy do czynienia 
w sytuacji, kiedy zaburzona zostaje równowaga populacji stad rybnych i ich zdolno!ci 
do samoodtworzenia si". Wed$ug ONZ ok. 30% !wiatowych zasobów morskich jest 
dotkni"te zjawiskiem overfishingu, w przypadku Morza )ródziemnego dotyczy to a# 
80% stad ryb, za! w Atlantyku wynosi blisko 50%. W Morzu Ba$tyckim prze$owione 
s% stada dorsza.

Sieci widma – porzucone, stare, zerwane lub zgubione sieci rybackie dryfuj%ce po mo-
rzach i oceanach. Sieci podczas swobodnego dryfu nadal $owi% ryby, które wpl%tuj%c 
si" w nie, umieraj% i wraz z sieci% opadaj% na dno. Po rozk$adzie ryb w sieciach widmo, 
le#%cych na morskim dnie, sieci te ponownie unosz% si" w ku powierzchni i proces 
niekontrolowanego po$owu si" powtarza. Wed$ug szacunków National Geographic 
skuteczno!' $owienia ryb przez sieci widmo wynosi a# 20%.

Wielka Pacyficzna Plama "mieci – dryfuj%ca wyspa !mieci oceanicznych (g$ównie pla-
stikowych opakowa() o powierzchni ok. 1,6 mln km2, co wynosi ponad pi"' razy wi"-
cej ni# powierzchnia Polski! Dryfuj%cy na powierzchni oceanów plastik rozk$ada si" 
na plastikowy py$ (mikroplastik), który przenoszony jest w inne rejony !wiata przez 
pr%dy powietrza. Trafia jednocze!nie do $a(cucha pokarmowego organizmów mor-
skich, a nast"pnie zjadany jest przez cz$owieka.
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1. W jaki sposób mo#na zmniejszy' zjawisko overfishingu?
2. W jaki sposób nielegalne rybo$ówstwo wp$ywa na zagro#enia bezpiecze(stwa i jak 

mo#na si" temu przeciwstawi'?
3. Okre!l rol" i charakter dost"pu do zasobów morskich pomi"dzy Globaln% Pó$noc% 

a Globalnym Po$udniem?
4. Co mog% uczyni' konsumenci dla idei zrównowa#onego rybo$ówstwa?
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rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu *ódzkiego, *ód& 2018.
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O zrównowa"onym rybo$ówstwie, Fundacja HumanDoc, 2022+https://zr.humandoc.pl/
reportaze/o-zrownowazonym-rybolowstwie/+[dost"p:10.10.2022].

Reporta# Fundacji HumanDoc to precyzyjny obraz najwi"kszych wyzwa(, z jakimi 
musi si" mierzy' wspó$czesne rybo$ówstwo – prze$owienia oraz limitów po$owowych. 
Autorzy filmu przedstawiaj% sposób, w jaki mo#na stworzy' zrównowa#ony system eko-
logicznego rybo$ówstwa przy jednoczesnym poszanowaniu !rodowiska naturalnego oraz 
tradycji kulturowych. To niew%tpliwie trudne zadanie zosta$o skutecznie zrealizowane 
w Islandii, o czym w filmie opowiada dr Matthias Kokorsch z Uniwersyteckiego Centrum 
w Wesfjords.


