
Европейска седмица на рибарството 2011 

Назад към бъдещето 

4 – 12 юни 2011 г. 

 
Европейската седмица на рибарството се провежда за втори път от 4 до 12 юни 

2011 г. в редица държави на стария континент. Неправителствени организации, учени, 
експерти и държавни институции насочват вниманието на обществеността към проблеми 
като свръхулова на риба, изчерпването на рибните запаси и свързания с това упадък на 
европейските морета и влошаването на екологичното състояние на морската среда. 

 
Още са живи спомените за богатите на риба морски води. До съвсем неотдавна 

имаше повече и по-разнообразен улов, повече кораби и лодки, повече рибари. Затова 
реформата в Общата политика в областта на рибарството (ОПР) на ЕС е възможност да 
направим стъпка Назад към бъдещето. Посланието към европейските министри на 
рибарството е ясно – върнете това богатство на хората. Всички разбират, че буквално 
връщане към миналото няма, но упадъкът на моретата може да бъде спрян чрез 
прилагането на обща политика и конкретни мерки. 

 
ОКЕАН 2012, коалиция от морски екологични организации, призовава за широка 

обществена ангажираност с предстоящата реформа в Общата политика по рибарство, 
документът за която ще бъде публикуван в средата на юли т.г. Събитията в рамките на 
Европейската седмица на рибарството са обобщени на адрес: 
www.ocean2012.eu/europeanfishweek 

 
Понастоящем 72% от всички оценени рибни запаси на ЕС са обект на свръхулов, а 

20% се изземват отвъд границата на безопасните биологични запаси за възпроизводство. 
За съжаление Черно море показва същите тревожни тенденции. Броят на основните 
промишлени видове риба е намалял от приблизително 26 в средата на шестдесетте 
години на миналия век до скромните пет-шест вида. Кои са факторите, отговорни за 
упадъка на черноморските рибни ресурси? Това са прекомерният и безконтролен 
риболов, предизвиканата от човека еутрофикация и инвазията на чужди видове. 

 
От 200 вида риби и над 500 вида мекотели и морски растителни видове в Черно 

море днес промишлен ресурс представляват не повече от две дузини от тях, които дават 
98% от улова, а останалите 2% се падат на по-малко важни видове риба, мекотели и др. 
По един или два промишлени вида от трите основни групи – анадромни, пелагични и 
дънни риби, поддържат риболова в Черно море.  

 
Разнообразието е намаляло, но масата на улова се е увеличила въпреки почти 

настъпилия срив през 1990 г., но за сметка на по-малко ценните видове като хамсия и 
трицона. Общият среден годишен улов на морски живи ресурси през периода 1996–2005 
г. е около 410 хиляди тона, като варира ежегодно между 330 и 500 хиляди тона, което е 
с 30 хиляди тона повече в сравнение със средния улов през периода 1989–1995 г. 
(Доклад за състоянието на морската среда на Черно море 2001–2006/7, Гл. 9 Състояние 
на морските живи ресурси Шляков, В., Даскалов, Г.) 

 
Тревожният процес може да бъде спрян, което ще даде възможност на 

обитателите на морето да намерят своето равновесие, но това може да стане само чрез 
обща политика и конкретни мерки на страните от Черноморския басейн. За да се 
възстанови черноморската екосистема и да се постигане устойчивост на рибните ресурси 
в Черно море, е необходимо да се усъвършенства политиката на управление на рибните 
ресурси и нивата на улова да се съобразяват със състоянието на запасите както на 
национално, така и на регионално ниво. 


