Полезната риба
Близо 90%
от рибните
запаси са
прекомерно
или
напълно
експлоатир
ани

Проектът
•
Цел: Отговорно потребление и предлагане на
морска храна, което да доведе до устойчиви рибни
запаси и до изграждането на една по-отговорна
глобална икономика за хората и за природата.
•
Участници: WWF в България, Германия,
Франция, Гърция, Италия, Хърватия, Австрия,
Португалия, Румъния, Словения, Испания.
•
Финансиране: WWF със съфинансиране от ЕС.
•
Продължителност: януари 2015 – декември
20 17.
Какъв е проблемът?
•
Световното търсене на риба и рибни продукти
продължава да нараства.
•
Близо 30% от ресурсите са обект на свръхулов, а
други 60% се експлоатират до краен предел. Едва помалко от 11% от рибните запаси се използват
устойчиво.
•
Потърпевши са не само рибата и другите
морски обитатели, но и хората, чието препитание
зависи от риболова. Над три милиарда души
зависят от морската храна като източник на
протеин, а 800 млн. се прехранват от риболов и

Факти
За последните 50 г.
средното световно
потребление на риба
се е увеличило
двойно.
61% от рибата и
морските дарове
идват от развиващите
се страни.
Поминъкът на повече
от 800 млн. души
зависи от риболов и
свързани с него
дейности

свързани дейности.
•
Европейският
съюз
е
основният
вносител на риба и морски дарове в света (23%
от вноса), като по-голямата част от вноса идва от
развиващите се страни.
Какво прави WWF?
•
В началото на 2015 г. WWF стартира
тригодишен проект за насърчаване на устойчивото
потребление на риба и рибни продукти, което да
допринесе за изграждането на една по-отговорна
глобална икономика за хората и за природата.
•
В рамките на проекта са изработени три
интерактивни инсталации – „Кит“, „Фризер“ и
„Рибарско корабче“, последните две от които в
България. На тях могат да се гледат информативни
видеа и да се играят образователни електронни игри.
До момента те са излагани на различни места в
София и страната.
•
Рибен буквар 2.0 – потребителски наръчник за
избор на устойчива морска храна. Разпространява се
оф- и онлайн. Освен удобното печатно издание, може
да бъде открит и на: riba.wwf.bg.
•
Сътрудничество с бизнеса - установяване или
надграждане на съществуващото сътрудничество с
вериги
за
търговия
на
едро
и
дребно,
специализирани вносители и търговци на риба и
рибни
продукти
и
ресторанти.
Целта
на
сътрудничеството е да се подпомогнат компаниите да
въведат и/или да насърчат използването на
устойчива риба и рибни продукти, както и да
изготвят
конкретни
фирмени
политики
за
закупуване на устойчива риба от развиващите се
страни.
•
Изследване на съществуващата литература за
състоянието на запасите в Черно море.
•
Препоръки към институциите за прекратяване
на незаконния, недеклариран и нерегламентиран
(ННН) риболов.
Повече информация и новини за проекта са
публикувани на сайта http:/ / www.fishforward.eu/ bg/

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз. WWF
носи цялата отговорност за съдържанието на този
материал и по никакъв начин не може да се приема, че
той отразява гледната точка на Европейския съюз.
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