RYBY MORSKIE

RYBY
• RYBY SĄ KRĘGOWCAMI ZMIENNOCIEPLNYMI, PIERWOTNIE ŻYJĄCYMI W ŚRODOWISKU
WODNYM, ODDYCHAJĄCYMI SKRZELAMI I PORUSZAJĄCYMI SIĘ ZA POMOCĄ PŁETW.
• STANOWIĄ NAJLICZNIEJSZĄ I NAJBARDZIEJ ZRÓŻNICOWANĄ GRUPĘ WSPÓŁCZEŚNIE
ŻYJĄCYCH KRĘGOWCÓW (PONAD POŁOWĘ). RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE POD WZGLĘDEM
BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ, UBARWIENIA ORAZ PRZYSTOSOWANIA DO
WARUNKÓW ŚRODOWISKA.
• ZNAMY PONAD 32 TYSIĄCE WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW. W POLSCE WYSTĘPUJE
OKOŁO 120 GATUNKÓW.

NAJPOPULARNIEJSZE GATUNKI RYB MORSKICH

ŁOSOŚ
1. Budowa zewnętrzna - ciało łososia ma podłużny kształt. Jego głowa jest stosunkowo duża. Grzbiet
łososia jest szaroniebieski, boki są srebrne z czarnymi plamkami. U młodych osobników obserwuje się silne
wycięcie płetwy ogonowej, które zanika u dorosłych. Łosoś posiada płetwę tłuszczową w czerwonym
kolorze. W czasie tarła barwa ciała samców staje się brunatno-zielona. Długość ciała wynosi od 75 do
130 cm, a masa do 25 kg.

2. Źródło pokarmu - młode łososie odżywiają się larwami owadów wodnych i drobnymi skorupiakami,
a dorosłe osobniki innymi rybami.

3. Ilość składanych jaj - samica składa kilkanaście tysięcy jaj. Narybek wylęga się z jaj dopiero po
2 - 4 miesiącach. Łosoś jest rybą dwuśrodowiskową. Młody łosoś żyje w rzece przez pierwsze 3 lata
swojej młodości, a następnie udaje się on na wędrówkę do morza.

ŚLEDŹ
1. Budowa zewnętrzna - ciało śledzia jest podłużne, silnie spłaszczone o niewielkiej, bezłuskiej
głowie. Łuski są delikatnie umocowane w skórze, płetwa ogonowa wyraźnie wcięta. Grzbiet ciała jest
niebiesko-zielony, natomiast boki i spód ciała srebrzyste. Osiąga przeważnie do 30 cm długości
(maksymalnie 45 cm), lecz śledź bałtycki nie przekracza 24 cm.

2. Źródło pokarmu - żywi się przeważnie planktonem, w tym drobnymi skorupiakami i larwami
ryb. Nocą żeruje blisko powierzchni, w ciągu dnia schodzi na większe głębokości.

3. Ilość składanych jaj - samica, w zależności od wielkości i wieku może złożyć nawet do
100 000 jaj. Ciężka ikra szybko opada na dno, tam też rozwijają się larwy. Po przeobrażeniu,
młode przez kilka miesięcy żerują w wodach przybrzeżnych, wraz ze wzrostem przenoszą się na
głębsze wody. Śledź żyje stadnie, tworząc ławice.

TUŃCZYK
1. Budowa zewnętrzna - tuńczyk ma dużą, szpiczastą głowę i małe oczy. Kolor boków i spodu
ciała jest srebrzystobiały, grzbiet - ciemnoniebieski. Na bokach i brzuchu ma bezbarwne plamy i linie.
Łuski pokrywające ciało są drobne, nieco większe w części piersiowej. Płetwy piersiowe są krótkie,
osadzone wysoko po bokach ciała. Dwie płetwy grzbietowe mają niewielką przerwę. Pierwsza płetwa
grzbietowa jest dłuższa i ma żółtą lub niebieską barwę. Druga płetwa ma barwę czerwono-brązową.
Za drugą płetwą grzbietową znajduje się jeszcze od 8 do 9 mniejszych płetw. Płetwy brzuszne są małe,
przesunięte do przodu. Płetwa odbytowa przypomina drugą płetwę grzbietową w kolorze żółtym
z ciemną obwódką. Płetwa ogonowa jest ciemna, wcięta, w kształcie półksiężyca. Osiągają długość do
4 metrów, masę do 700 kg.

2. Źródło pokarmu - młode osobniki żywią się skorupiakami, a w późniejszym okresie innymi rybami
oraz mięczakami.

3. Ilość składanych jaj - samica składa do 10 milionów jaj. Złożona ikra swobodnie unosi się
w wodzie. Średnica ikry wynosi ok od 1 do 1,2 mm. Wylęg następuje po upływie ok. dwóch dni.

DORSZ
1. Budowa zewnętrzna - dorsz ma dużą, masywną głowę. Szczęka górna jest wysunięta nad szczękę
dolną, a na podbródku ma pojedynczy wąsik. Ciało dorsza jest podłużne o jasnoszarej, czerwonej lub
zielonej barwie, boki ma nieco jaśniejsze, a brzuch biały. Głowa oraz grzbiet mają charakterystyczne
ciemne plamki. Łuski są drobne. Dorsz ma ciemne płetwy: trzy grzbietowe, dwie odbytowe z wyraźną
przerwą. Płetwa ogonowa jest prosto ścięta. Dorsze atlantyckie osiągają długość do 2 metrów, masę ciała
do 40 kg, ale przeciętnie długość dorsza żyjącego w Morzu Północnym wynosi 30–80 cm, a w Bałtyku
30–70 cm, przeciętna masa to 0,8-2 kg.

2. Źródło pokarmu - dorsz to ryba drapieżna, żywi się w głównej mierze rybami (również spośród
swojego gatunku) oraz skorupiakami.

3. Ilość składanych jaj - samica składa od 1,5 do 10 milionów jaj. Wylęg następuje od dwóch do
czterech tygodni.

BELONA
1. Budowa zewnętrzna - belona ma ciało znacznie wydłużone, okrągłe i charakterystyczne duże
oczy. Obydwie szczęki ma długie z licznymi, drobnymi, ostrymi zębami. Łuski są małe. Jej grzbiet jest
ciemnoniebieski, bądź ciemnozielony, boki srebrne, bardzo lśniące, brzuch zdecydowanie biały z żółtym
połyskiem. Płetwy brzuszne, grzbietowa i odbytowa przesunięte w stronę ogona. Płetwa ogonowa jest
rozwidlona. Długość ciała najczęściej do 70 cm, maksymalnie do 100 cm, waży około 1 kg.

2. Źródło pokarmu - belona jest rybą drapieżną. Żywi się skorupiakami, mięczakami oraz rybami,
na które poluje blisko powierzchni wody.

3. Ilość składanych jaj - ikra składana jest w porcjach. Samica składa do 35 tysięcy jaj. Jaja
przyklejają się do roślinności oraz do kamieni. Wylęg następuje po 2 do 5 tygodni.

TURBOT
1. Budowa zewnętrzna - to ryba dużych rozmiarów. Ma małe, osadzone blisko siebie oczy,
położone po lewej stronie ciała i duży otwór gębowy. Sylwetka ciała jest charakterystycznie spłaszczona,
owalna i asymetryczna. Barwa ciała jest ciemnobrązowa, z plamkami, a spód - jasny. Płetwa grzbietowa
sięga do nasady płetwy ogonowej, a płetwa odbytowa sięga do trzonu ogona. Ryby te pływają na
jednym z boków. Najdorodniejsze okazy osiągają długość do 1 m i ważą ok. 25 kg.

2. Źródło pokarmu - turbot jest drapieżnikiem, żywi się rybami (głównie witlinkiem i ostrobokiem),
skorupiakami i mięczakami.

3. Ilość składanych jaj - samica składa od 1 do 9 mln jaj. Młode różnią się budową od dorosłych,
po wylęgu ich ciało jest symetryczne, z czasem przechodzą metamorfozę. Po 40-50 dniach, przy długości
ciała 25 mm, prawe oko przesuwa się na lewą stronę ciała.

FLĄDRA
1. Budowa zewnętrzna - flądra (stornia) ma ciało asymetryczne, silnie bocznie spłaszczone. Oczy
są osadzone blisko siebie, położone u większości po prawej stronie ciała (u 30 % oczy występują po lewej
stronie). Otwór gębowy jest mały, a pysk ostro zakończony. Barwa ciała jest zmienna, zależna od
środowiska. Flądry mierzą przeciętnie 32–35 cm.

2. Źródło pokarmu - flądra żywi się bezkręgowcami (skorupiakami, wieloszczetami, małżami)
oraz drobnymi rybami.

3. Ilość składanych jaj - samica składa w morzu do miliona jaj, które unoszą się na powierzchni.
Larwy różnią się od dorosłych budową, ich ciało jest symetryczne, a gdy larwa osiągnie 7 mm zaczyna się
u niej przeobrażenie. Młode migrują w górę rzeki.

MORSZCZUK
1. Budowa zewnętrzna - morszczuk ma duże oczy, szeroki i uzębiony otwór gębowy, a pysk
spiczasty. Dolna szczęka jest charakterystycznie wysunięta przed szczękę górną. Ciało ma wydłużone
i smukłe. Ubarwienie grzbietu jest ciemne, a boki ciała srebrzystobiałe. Występują dwie płetwy grzbietowe
oraz długie płetwy piersiowe i odbytowe. Osiąga przeciętną długość do 100 cm, maksymalnie 140 cm
oraz masę ciała odpowiednio 10-15 kg.

2. Źródło pokarmu - młode żywią się krylem (skorupiaki, np. szczętki), a dorosłe – rybami
i kałamarnicami.

3. Ilość składanych jaj - samica składa od 2 do 7 milionów jaj. Złożona ikra unosi się swobodnie
w wodzie. Średnica jaj wynosi 1 mm. Wylęg następuje po ok. 2 miesiącach.

WARTOŚCI ODŻYWCZE RYB
• Ryby morskie są zazwyczaj zdrowsze od słodkowodnych, ponieważ zawierają więcej kwasów tłuszczowych
omega-3. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 są NAJZDROWSZYM SKŁADNIKEM
ODŻYWCZYM ryb. Najwięcej kwasów omega-3 dostarczają tłuste ryby morskie: halibut, łosoś, makrela,
sardynka, szprot, śledź.
• Wszystkie gatunki ryb, które spożywamy razem ze szkieletem, stanowią doskonałe źródło białka. Specjaliści
podkreślają, że białko w mięsie ryb jest równie wartościowe i łatwo przyswajalne, jak białko zwierząt.
• Ryby zawierają także liczne witaminy. Ilość witamin w rybach zależy od zawartości tłuszczu: chude ryby
są bogatsze w rozpuszczalne w wodzie witaminy z grupy B, natomiast tłuste zawierają więcej witamin
rozpuszczalnych w tłuszczu, takich jak witamina A, D i E.
• Ryby dostarczają także składniki mineralne: fosfor, siarkę, potas, sód, magnez, wapń, żelazo, fluor, selen
oraz mikroelementy takie jak: cynk, miedź, mangan i jod.

• Liczne właściwości i wartości odżywcze posiada kawior, czyli solona ikra niektórych ryb. Kawior jest
symbolem kulinarnego luksusu, to produkt bogaty w białko i kwasy tłuszczowe omega-3. Kawior z łososia jest
nazywany kawiorem czerwonym i jest on tańszy od kawioru czarnego pozyskiwanego z jesiotrów.

SUBSTANCJE NIEPOŻĄDANE W RYBACH
MORSKICH I HODOWLANYCH
• Badania wykazały, że ryby trafiające na polski rynek
charakteryzują się zróżnicowaną pozostałością substancji
szkodliwych.
• Średnie zawartości metali toksycznych (rtęć, ołów, kadm)
w badanych gatunkach ryb bałtyckich są niskie
w stosunku do maksymalnych wartości dopuszczalnych.
• Zawartości metali toksycznych w karpiu i pstrągu
hodowanym w Polsce są niewielkie w stosunku do
maksymalnych wartości dopuszczalnych.
• W rybach hodowlanych importowanych z Wietnamu
i Chin (panga, tilapia) stwierdzono najwyższe, wśród badanych gatunków ryb, zawartości ołowiu.
Nie przekraczały one jednak 10 % maksymalnej dopuszczalnej zawartości.

RYBY W PUSZCE TEŻ SĄ ZDROWE !
• Ryby, nawet te z puszki, zachowują wszystkie swoje właściwości. Nadal są źródłem pełnowartościowego
białka, a często dzięki koncentracji produktu, zawierają znacznie więcej kwasów omega 3 niż świeże ryby.
By dostarczyć odpowiednią tygodniową dawkę kwasów omega 3 można zjeść np. 4 kg świeżego dorsza
lub dużą puszkę śledzia.
• Ryby w puszce najczęściej nie zawierają żadnych konserwantów. Samo puszkowanie produktu jest sposobem
na przedłużenie jego terminu ważności (tak jak wekowanie czy pasteryzowanie).
• W większości występujących na rynku puszek rybnych występuje bisfenol A, jednak w tak niewielkich
ilościach, że nie stanowi zagrożenia dla naszego organizmu.
• Instytut Żywności i Żywienia zaleca spożywanie minimum 2 porcji ryb tygodniowo. Taka ilość może nas
uchronić przed chorobami serca, pomóc w profilaktyce osteoporozy i wpływać na lepsze samopoczucie.
Kwasy omega 3 dbają o nasz układ nerwowy i chronią przed depresją.

RYBY W PUSZCE TEŻ SĄ ZDROWE !
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