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Bałtyk morzem pełnym ryb?

Dzień Ryby z Fundacją Nasza Ziemia, Hel, 25 lipca 2015r.

W  Bałtyku  wciąż  poławianych  jest  więcej  ryb,  niż  zalecają  naukowcy,  co  nie  pozwala  na
odtworzenie  się  ich  stad.  Pomimo  przyjętej  w  2014r.  przez  Komisję  Europejską,  Parlament
Europejski oraz Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, w tym Ministra Marka Sawickiego,
nową Wspólną Politykę Rybołówstwa, limity połowowe ustalane są w sposób, który powoduje,
że  problem  przełowienia  nie  znika.  Raz  w  roku  Hel  świętując  Dzień  Ryby,  chce  podkreślić
znaczenie ryb i  rybołówstwa dla  zrównoważonego rozwoju miasta i  regionu.  Fundacja Nasza
Ziemia realizując kampanię edukacyjną „Bałtyk – nasze morze” jest partnerem tego wydarzenia.

W  Bałtyku  występuje  26  gatunków  ryb  morskich  oraz  kilka  gatunków  ryb  słodkowodnych  i
dwuśrodowiskowych. To niewiele, w porównaniu z innymi morzami, ale i tak trudno przecenić ich
znaczenie  dla  środowiska.  Ciężko też  sobie  wyobrazić  wypoczynek  nad  Morzem Bałtyckim bez
możliwości skosztowania świeżej ryby.  W tym roku, już od 26 maja (Polski Dzień Zależności od ryb)
jesteśmy zależni od ryb poławianych nie tylko poza Bałtykiem, ale również poza Unią Europejską.
Gdybyśmy pozwolili odbudować się stadom ryb, moglibyśmy zmniejszyć naszą zależność od dostaw
z innych krajów. Więcej ryb w Bałtyku, to więcej ryb na naszych stołach i więcej miejsc pracy dla
polskich rybaków. 

Święto Ryby w Helu
Dzień Ryby rozpocznie się od śpiewającego przemarszu Chóru Zawiszy Czarnego od ulicy Wiejskiej,
przez  Bulwar  Nadmorski  im.  Prof.  Kazimierza  Demela  do  ulicy  Portowej  w  rejonie  wejścia  do
Fokarium.  Od  godziny  11.00  na  placu  przed  wejściem  do  Fokarium  Stacji  Morskiej  Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, na uczestników będą czekać gry i zabawy Fundacji Nasza
Ziemia: „Bałtyk – morze pełne ryb” czyli budowanie makiety z wykorzystaniem ryb wykonanych na
szydełku, „Zostań przyjacielem Bałtyku” - malowanie na tkaninie, quiz o eutrofizacji. Będzie także
można zakręcić „Wodnym kołem fortuny” i rozwiązać ciekawą krzyżówkę. 

Na uczestników Dnia Ryby będą czekać także stoiska: Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
Klubu  Gaja,  WWF Polska,  Stacji  Morskiej  i  Instytut  Rybactwa  Śródlądowego  IOUG  oraz  MSC i
Studenckiego  Koła  Naukowego  Oceanografów  Uniwersytetu  Gdańskiego  oraz  WFOŚiGW  w
Gdańsku. Wydarzenie zakończy się wspólnym happeningiem prowadzonym przez Klub Gaja.

Dbajmy o bałtyckie ryby na co dzień
Na to, czy Bałtyk będzie morzem pełnym ryb mamy wpływ również my, dokonując codziennych
wyborów.

 Zwróćmy  uwagę  na  to,  jakie  ryby  najczęściej  spożywamy  i  dowiedzmy  się  o  nich  jak
najwięcej. 

 Nie kupujmy ryb młodocianych, które nie miały jeszcze szansy osiągnąć dojrzałości i wydać



potomstwa. Wymiary ochronne ryb można znaleźć w publikacjach organizacji ekologicznych
oraz pytając bezpośrednio rybaków, wędkarzy czy naukowców. 

 Postarajmy się dowiedzieć, skąd pochodzi ryba, którą planujemy kupić. Zjadajmy te, które
pochodzą z nieprzełowionych akwenów. 

 Kupujmy  ryby  z  lokalnych  połowów  -  zjemy  świeższą  rybę,  unikniemy  jej  transportu  i
wesprzemy finansowo lokalne społeczności. 

 Pytajmy  o  produkty  rybne  posiadające  ekologiczny  certyfikat,  np.  znak  MSC  -  Rady
Certyfikacji  Produktów Morza (The Marine Stewardship Council),  niezależnej  organizacji,
która nadaje ekologiczne oznakowania produktom z ryb. 

W  razie  wszelkich  dodatkowych  pytań  na  temat  kampanii  zapraszamy  do  kontaktu  z  jego
koordynatorką Małgorzatą Izdebską – malgosia.izdebska@naszaziemia.pl

Bałtyk  –  nasze  morze –  kampania  edukacyjno-informacyjna  zainicjowana
w  2007  roku,  wcześniej  pod  nazwą  Międzynarodowe  Sprzątanie  Bałtyku.
W ciągu  8  lat  od  startu  pierwszej  edycji  kampanii,  prowadzone  były  między
innymi  akcje  wyławiania  sieci  widm,  sprzątania  plaż  i  wód  oraz  kampanie
edukacyjno - informacyjne dotyczące odpowiedniego dozowania detergentów.
Celem kampanii jest wzmacnianie poczucia związku i odpowiedzialności za stan
ekologiczny Morza Bałtyckiego wśród mieszkańców wszystkich zakątków Polski.
Elementy  projektu:  Przyjaciele  Bałtyku  (program dla  szkół),  Gmina  Przyjazna
Bałtykowi  (plebiscyt  dla  gmin  z  dostępem  do  morza),  Ogólnopolska  akcja
informacyjna.

Patronat Honorowy nad Kampanią objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Partnerzy merytoryczni Kampanii: 
Słowiński  Park  Narodowy,  Stacja  Morska Uniwersytetu Gdańskiego w Helu,  Stacja  Morska Uniwersytetu
Szczecińskiego w Międzyzdrojach, Nadmorski Zespół Parków Krajobrazowych 

Sponsor Kampanii:  

Więcej informacji na temat kampanii "Bałtyk – nasze morze"
www.naszaziemia.pl 

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez
Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Nieprzerwanie od 21 lat realizuje cele mające status
pożytku  publicznego,  specjalizując  się  w  edukacji  ekologicznej  i  obywatelskiej,
ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości  środowiskowej  społeczeństwa.
Od  początku  swego  istnienia  koordynuje  w  Polsce  kampanię  Sprzątanie  świata,
będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the
World.  W  ruchu  tym  uczestniczy  blisko  40  mln  wolontariuszy  na  całym  świecie.
Fundacja prowadzi również - wspólnie z partnerami - całoroczne programy na rzecz
ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad zrównoważonego rozwoju oraz 

    selektywnej zbiórki odpadów. 
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