
Gospodarcze 
użytkowanie 
ekosystemów
Rybołówstwo. Leśnictwo. 
Transport wodny

Bogactwo 
naturalnych 
ekosystemów 
powoduje, 
że wiele z nich jest 
wykorzystywanych 
gospodarczo przez 
człowieka. W Polsce 
najbardziej 
są eksploatowane 
ekosystemy wodne 
i leśne.
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Hodowla ostryg w strefie zalewowej
Ostrygi to mięczaki z gromady małży. Przez 
człowieka są wykorzystywane zarówno w celach 
konsumpcyjnych, jak również do produkcji biżuterii. 
Małże są bowiem „naturalnym producentem” pereł. 
Hodowle małży są prowadzone w siatkowych 
skrzyniach w strefach przybrzeżnych, lagunach 
i innych miejscach bogatych w plankton, który jest ich 
pożywieniem. 

Poławianie ryb
Rybactwo morskie i śródlądowe obejmuje odławianie 
ryb w morzach oraz wodach śródlądowych. Najczęściej 
poławiane ryby morskie to: szproty, śledzie i dorsze, 
natomiast wśród ryb słodkowodnych przeważają 
karpie, pstrągi i łososie. W ostatnich latach połowy ryb 
są coraz mniejsze ze względu na zmniejszenie zasobów 
wód spowodowane ich zanieczyszczeniem oraz 
wprowadzeniem limitów połowowych.

Hodowla ryb w oceanie
Sztuczne hodowle ryb w oceanie zwane także farmami 
ryb prowadzi się w specjalnych klatkach ograniczonych 
siatką, która pozwala na swobodny przepływ 
wody, a jednocześnie chroni ryby przed atakami 
drapieżników. Sztuczne hodowle ryb pozwalają 
na ograniczenie naturalnych połowów i zaspokojenie 
rosnącego zapotrzebowania na ryby morskie.

RYBOŁÓWSTWO
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Transport morski i śródlądowy
To transport pasażerów lub towarów na statkach 
lub promach. Zaletami transportu wodnego są jego 
stosunkowo niski koszt oraz bezpieczeństwo 
dla środowiska. Niewątpliwym minusem są duże 
koszty budowy statków oraz uregulowania ciągów 
wodnych, a także mała prędkość transportu i jego 
uzależnienie od warunków atmosferycznych czy pór 
roku. 

Transport pasażerski to najczęściej przeprawy 
promowe przez rzeki i cieśniny. Transport 
towarów dotyczy zarówno transportu rzecznego, 
jak i morskiego na znaczne odległości. W ten sposób 
są jednak transportowane produkty, w których 
wypadku czas transportu nie jest najistotniejszy.

Pozyskiwanie owoców i grzybów
Oprócz drewna z ekosystemów leśnych człowiek 
pozyskuje również owoce leśne (jagody, poziomki, 
maliny) oraz grzyby. Owoce leśne i grzyby są cennym 
surowcem dla przemysłu przetwórczego. Oprócz 
walorów smakowych niektóre z nich mają również 
własności lecznicze. „Dary lasu” są także ważnym 
źródłem dochodu dla miejscowej ludności.

Pozyskiwanie drewna
Leśnictwo to jedna z gałęzi gospodarki narodowej 
zajmująca się pozyskiwaniem zasobów leśnych. 
Z ekosystemów leśnych człowiek pozyskuje głównie 
drewno opałowe, budulcowe, jak również korę, żywicę 
oraz igliwie. Pozyskane drewno jest wykorzystywane 
m.in. do produkcji mebli, papieru, sklejki oraz tarcicy.
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