Produkty pochodz¹ce z certyfikowanych ³owisk mog¹ zostaæ
wyró¿nione niebieskim logo MSC, tylko wtedy, jeœli na ka¿dym
etapie - od z³owienia po punkt sprzeda¿y - zagwarantowano,
¿e z³owione ryby nie zosta³y przemieszane z rybami bez certyfikatu.
Certyfikat MSC gwarantuje, ¿e rybami i owocami morza z danego
³owiska bêdziemy mogli cieszyæ siê zarówno my, jak i przysz³e
pokolenia. Gwarantuje on równie¿, ¿e podczas po³owów chronione
s¹ zagro¿one gatunki i cenne ekosystemy morskie.
Na stra¿y przestrzegania standardów MSC stoj¹ niezale¿ni eksperci,
którzy regularnie sprawdzaj¹ czy dane rybo³ówstwo spe³nia
odpowiednie kryteria. Niebieski certyfikat MSC gwarantuje,
¿e produkty pochodz¹ ze zrównowa¿onych po³owów.
Dowiedz siê wiêcej o MSC na stronie internetowej msc.org

NIE KUPUJ RYB Z HODOWLI
SZKODZ¥CYCH ŒRODOWISKU!
Hodowla ryb mo¿e powodowaæ zanieczyszczenie
œrodowiska przybrze¿nego, a tak¿e prze³owienie
innych gatunków ryb przeznaczonych na paszê.
Pytaj sprzedawców o ryby pochodz¹ce z hodowli
prowadzonych w sposób przyjazny dla œrodowiska.

Wybieraj eko-logicznie. Od Twoich decyzji
zale¿y przetrwanie wielu gatunków ryb
i owoców morza!
Czy wiesz, ¿e 39% komercyjnie po³awianych stad
ryb w Atlantyku i a¿ 88% w Morzu Œródziemnym
jest prze³owionych lub po³awianych na najwy¿szym
mo¿liwym poziomie? Mimo, ¿e s¹ one zagro¿one
wyginiêciem nadal pojawiaj¹ siê na naszych sto³ach.
Pamiêtaj – to od Ciebie zale¿y, czy przetrwaj¹!
Noœ przy sobie poradnik WWF i wybieraj œwiadomie
niezagro¿one gatunki oznaczone ZIELONYM ŒWIAT£EM,
nie kupuj gatunków prze³owionych, którym zagra¿a
wyginiêcie, oznaczonych CZERWONYM ŒWIAT£EM
i ogranicz spo¿ycie tych ze ŒWIAT£EM ¯Ó£TYM.
Wybieraj ró¿ne gatunki oznaczone ŒWIAT£EM ZIELONYM,
te z certyfikatem MSC oraz gatunki po³awiane lokalnie.
Dziêki temu presja rybaków roz³o¿y siê na wiêksz¹ liczbê
gatunków i pozwoli na odbudowê prze³owionych stad.

WWF to miedzynarodowa organizacja ekologiczna,
zrzeszajaca ponad piec milionów darczynców
i posiadajaca siec biur w ponad 100 krajach.
Misja WWF jest powstrzymanie degradacji srodowiska
naturalnego naszej planety i ksztal towanie przyszl osci,
w której ludzie beda zyli w harmonii z przyroda.
Na swiecie WWF dzial a juz ponad pól wieku.
W Polsce, fundacja od 10 lat chroni rzeki i lasy, promuje
zrównowazone rybol ówstwo i stara sie przeciwdzial ac
zmianom klimatu. Ratuje zagrozone gatunki.
Prowadzi dzial ania na rzecz ochrony najwiekszych
polskich drapiezników - wilka, rysia i niedzwiedzia,
oraz ssaków bal tyckich - foki i morswina.
Walczy z nielegalnym handlem ginacymi gatunkami
roslin i zwierzat.
Wiecej na temat WWF na stronie wwf.pl

JAKA RYBA
NA OBIAD
Wydanie czwarte
2012

Na stronie ryby.wwf.pl znajdziesz pe³n¹ wersjê
poradnika.
facebook.com/wwfPL

Projekt: labodesign.pl

MSC jest niezale¿n¹ organizacj¹ non-profit za³o¿on¹ w 1997 roku
w celu rozwi¹zania problemu prze³owienia. Wraz z naukowcami,
rybakami oraz organizacjami ekologicznymi, MSC opracowa³o
standardy œrodowiskowe, których przestrzeganie gwarantuje
przetrwanie ryb i owoców morza.

Wœród najbardziej zagro¿onych gatunków ryb
dominuj¹ te ¿yj¹ce przy dnie. Zimna woda
sprawia, ¿e rozwijaj¹ siê wolniej i póŸniej
wydaj¹ na œwiat potomstwo. Oznacza to,
¿e czêsto ³owi siê je zanim zd¹¿¹ siê rozmno¿yæ,
a wiêc ich populacja nie mo¿e siê odbudowaæ.

EWOLUCJA ZOBOWI¥ZUJE!

®WWF Polska 2012. Wydrukowano na papierze ekologicznym.

NIE KUPUJ RYB ZAGRO¯ONYCH
WYGINIÊCIEM!

Poradnik
konsumenta

PORADNIK WWF POMAGA
DOKONAÆ W£AŒCIWEGO
WYBORU
SMACZNEGO!
Te ryby i owoce morza nie
s¹ prze³owione a ich po³owy
nie szkodz¹ œrodowisku.
Mo¿esz je kupowaæ i jeœæ
ze smakiem.

UWAGA!
Po³owy lub hodowla tych
gatunków szkodz¹ œrodowisku.
Ogranicz ich spo¿ycie.

SMACZNEGO!
CZARNIAK
DORSZ BA£TYCKI (STADO WSCHODNIE)*
KARP
£OSOŒ PACYFICZNY
OMU£EK JADALNY HODOWLANY
OSTRYGI
PLAMIAK (INNY NI¯ Z M. BARENTSA)
ŒLED
SZPROT

NIE KUPUJ!
Tych ryb i owoców morza
nie kupuj! Na skutek
nadmiernych po³owów grozi
im wyginiêcie, a ich po³owy
szkodz¹ œrodowisku.

ORAZ WSZYSTKIE GATUNKI
Z CERTYFIKATEM MSC

UWAGA!
DORSZ BA£TYCKI (STADO ZACHODNIE)
FL¥DRA
G£ADZICA
KRAB
KREWETKA PÓ£NOCNA
£OSOŒ HODOWLANY
MAKRELA
MA£¯E
MINTAJ
OŒMIORNICZKI
PLAMIAK (Z M. BARENTSA)
PSTR¥G TÊCZOWY
TUÑCZYKI (INNE NI¯ B£ÊKITNOP£ETWY)
TURBOT HODOWLANY

PANGA**
TILAPIA**

NIE KUPUJ!
DORADA
HALIBUT
HOMAR
KARMAZYN
KREWETKI TROPIKALNE
LANGUSTYNKI
LIMANDA ¯Ó£TOP£ETWA
£OSOŒ BA£TYCKI
MIRUNA
OMU£EK JADALNY DZIKI
SIEJA/SIELAWA
SOLA
TUÑCZYK B£ÊKITNOP£ETWY
TURBOT DZIKI
WÊGORZ
* Na polskim rynku spotkasz dorsza g³ównie z tego stada.
** Hodowla w trakcie zmian - na drodze do certyfikacji.

WYBIERAJ PRODUKTY
Z NIEBIESKIM CERTYFIKATEM
MSC

Prze³owienie to problem, który dotyczy
wszystkich. Zagra¿a wielu gatunkom ryb
i owoców morza, powoduje wzrost bezrobocia
w sektorze rybo³ówstwa oraz pozbawia nas
cennego Ÿród³a bia³ka. Co mo¿esz zrobiæ,
aby temu zapobiec?
Szukaj w sklepach produktów rybnych
i owoców morza z niebieskim certyfikatem
MSC (ang. the Marine Stewardship Council).
MSC gwarantuje, ¿e kupowana przez nas ryba
zosta³a z³owiona w sposób przyjazny
dla œrodowiska.

