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WWF ostrzega w swoim komunikacie, Ŝe aŜ 85 procent zasobów ryb na świecie jest dziś 
zagroŜonych. Rosnące w skali globalnej zapotrzebowanie na produkty rybne i związany z tym 
nadmierny rozwój rybołówstwa stawiają pod znakiem zapytania przyszłość większości łowisk 
na świecie.  
Dramatyczną sytuację potwierdza wydany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. 
WyŜywienia i Rolnictwa (FAO) raport na temat stanu zasobów ryb i akwakultury na świecie - 
"State of the World’s Fisheries and Aquaculture".  
Raport pokazuje pogarszający się stan zasobów ryb na świecie. Jak wynika z przedstawionych 
danych 85 proc. zasobów ryb jest w pełni eksploatowanych, stale przeławianych, 
przełowionych lub odbudowujących się. Odsetek ten jest wyŜszy o 5 proc. od tego w roku 
2006. Sytuacji nie poprawia rosnące zapotrzebowanie na produkty rybne na świecie – w roku 
2008 średnia konsumpcja ryb wynosiła 17 kg na osobę – jest to wzrost o 0,3 kg na kaŜdego 
mieszkańca globu w porównaniu do roku 2006. Niestety równocześnie zmalała liczba dobrze 
zarządzanych i stabilnych populacji, które są w stanie zagwarantować zaspokojenie rosnących 
potrzeb ludzi. Obecnie stad takich jest w sumie około 15 procent - najmniej od lat 70 zeszłego 
stulecia. 
Jak pokazują dane Komisji Europejskiej stan zasobów ryb we Wspólnocie pozostawia takŜe 
wiele do Ŝyczenia – 72 proc. stad jest przełowiona, z czego 59 proc. znajduje się na skraju 
załamania. 
- Unia Europejska jest czwartym na świecie producentem produktów rybnym – mówi Piotr 
Prędki z WWF Polska. - Spoczywa więc na nas obowiązek działań na rzecz zahamowania 
dalszego, nadmiernego eksploatowania odnawialnych zasobów Ŝywych występujących w 
morzach i oceanach. Niedopuszczalnym jest utrzymywanie nadmiernej ilości statków, których 
aktywność przyczynia się do załamania  liczebności kolejnych populacji ryb. Potrzebujemy 
gruntownej reformy Wspólnej Polityki Rybackiej, która zagwarantuje odbudowę zasobów i 
moŜliwość korzystania z nich przez nas jak i przez przyszłe pokolenia - dodaje. Jak 
podkreslił, waŜne jest takŜe, aby te same zasady obowiązywały statki wspólnotowe, które 
poławiają poza wodami Unii Europejskiej. 
- Jak pokazuje doświadczenie długoterminowe plany zarządzania zasobami są narzędziem 
umoŜliwiającym nie tylko odbudowę, ale takŜe utrzymanie zasobów ryb na stabilnym 
poziomie – dodaje Prędki. – Planem takim objęty został w 2008 roku dorsz bałtycki, co w 
duŜej mierze przyczyniło się do odbudowy jego zasobów w stadzie wschodnim i moŜliwością 
większych połowów. W celu odbudowy innych zasobów ryb WWF proponuje objęcie 
planami wszystkich łowisk - dodaje. 
 
Komentarz Zarządu LGR WJM 
Opisane problemy mają chrakter makro, jednak jako LGR widzimy te problemy w 
kategoriach lokalnych, tak jak w tym przypadku na Warmi i Mazurach.  
Stąd teŜ działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” dotyczą 
znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak gospodarować racjonalnie zasobami,  które stanowią 
nasz naturalny skarb, tak aby słuŜył on nam jak najlepiej i jak najdłuŜej. 
 LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie„  po głębokiej analizie proponuje lokalnej społeczności 
zespół działań, które zaprojektowała w „Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Ryabckich” na 
obszarze WJM. Wierzymy w to, Ŝe zaprojektowane działania znajdą uznanie w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do którego zwracamy się o pomoc w ich realizacji w ramach osi 4 
PO Ryby 2007-2013 i nasz wniosek konkursowy zostanie pozytywnie rozpatrzony. 
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