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SEA FIRST

Informatiepakket Tuna Free

INLEIDING
OM JULLIE ZOVEEL MOGELIJK INFORMATIE MEE TE GEVEN ALS
TONIJNAMBASSADEUR OM DE TONIJN UIT DE WINKELS,
RESTAURANTS EN ANDERE HORECA GELEGENHEDEN TE KRIJGEN,
HEBBEN WE DIT INFORMATIEPAKKET SAMENGESTELD.
VEEL ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN ʻKRITISCHEʼ TONIJN
AANBIEDERS / CONSUMENTEN ZIJN HIERIN TERUG TE VINDEN.
DIT INFORMATIEPAKKET IS SAMENGESTELD IN DE VORM VAN EEN
VERZAMELING VEEL GESTELDE VRAGEN. HIERIN VINDEN JULLIE
HOPELIJK DE NODIGE INFORMATIE OM ALS GEÏNFORMEERDE
TONIJN AMBASSADEURS DE NEDERLANDSE HORECA
GELEGENHEDEN EN OF CONSUMENTEN TE WOORD TE STAAN.
WE HEBBEN ONS UITERSTE BEST GEDAAN OM EEN ZOʼN BREED
MOGELIJK BEELD TE SCHEPPEN VAN DE SITUATIE WAARIN DE
TONIJN ZICH MOMENTEEL BEVINDT.
GEDURENDE HET PROJECT KAN HET INFORMATIEPAKKET WIJZIGEN
EN AANGEVULD WORDEN.

VEEL SUCCES
Bij het lezen van de informatie en het bezoeken van de horeca gelegenheden. Vragen
kan je altijd stellen. Mail: tunafree@seafirst.eu of mob: 06-11014866

AFKORTINGEN:
FAD: Fish Aggregating Device IUNC: International Union for Conservation of Nature ICCAT:
International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (of: International Conspiracy to
Catch All Tuna) CITES: Convention on International Trade in Endangered Species TAC: Total
Available Catch MSY: Maximum Sustainable Yield
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Hoe wordt tonijn gevangen?
Niet duurzame technieken
Purse Seine
Deze techniek is de meest schadelijke
voor tonijnbestanden. De vissen worden
met een ringzegennet (purse seine)
gevangen om dan daarna, in het geval
van de blauwvintonijn, in kooien te worden
vetgemest. Eerst worden ze omsingeld
door een net, dat onderaan afgesloten
wordt om de tonijn naar de kust te slepen.
Aan de kust worden ze ofwel vetgemest,
of gedood en aan land gebracht.
Deze techniek brengt veel bijvangst met
zich mee, waarvan de bekendste
slachtoffers de dolfijnen zijn. Daarom
hebben bepaalde bedrijven die tonijn in
blik verkopen een ‘dolfijnvrij’ label, al is de
betrouwbaarheid hiervan discutabel.

FAD’s of Fish Aggregating Devices
zijn instrumenten die door grote
tonijnvisserijen worden ingezet om
meer dieren te kunnen vangen.
Daar waar tonijn en andere diersoorten
aangetrokken worden tot drijvende
objecten zoals een wierpakket, wordt
een FAD gebruikt als misleidend middel
om de desbetreffende dieren te lokken.
Bij het gebruik van FAD’s is de
bijvangst aanzienlijk aangezien
verschillende soorten dieren
aangetrokken worden tot het drijvend
voorwerp.

Drijfnetten
Er wordt een groot net opgetrokken over
een afstand van 10 kilometer waarbij er
een muur wordt gevormd waar elk
ongelukkig zeedier in terecht kan komen.
Deze techniek wordt ook gebruikt bij het
vangen van zwaardvissen en
pijlinktvissen. Door de willekeurige manier
van vangen is de bijvangst hier ook
aanzienlijk. Deze techniek is in Europa
verboden maar wordt wereldwijd nog veel
gebruikt.

Longlines
Zoals de naam het al aangeeft, zijn dit
lange lijnen waar om de meter lijnen
met haken aan hangen die in het water
worden geplaatst. Deze lijnen kunnen
tot honderd kilometer lang zijn en
hebben een groot percentage aan
bijvangst (60%) omdat het aas voor
verschillende soorten zoals dolfijnen,
roggen, haaien, vogels en
zeeschildpadden aantrekkelijk is.
Extra info in de bijlage.

Extra info in de bijlage.

De Noordzee zat een dikke eeuw geleden vol blauwvin tonijn.
Where have all the fish gone?
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Duurzame technieken
Handlijnen
Hierbij staan de vissers op het dek met
vislijnen, wordt er aas in de zee gegooid en
wordt met watersproeiers het zicht van de
tonijnen vertroebeld zodat de boot niet
zichtbaar is voor de tonijn.
Het lawaai en de commotie die ermee
gepaard gaat doet de tonijn geloven dat het
om prooivissen gaat die op de vlucht slaan.
Deze techniek is dankzij goedkope
werkkrachten bijzonder efficiënt en flirt nu
dankzij haar populariteit ook wel met de
duurzaamheid.
Het is in elk geval een beter alternatief dan
purse seine, longlines en drijfnetten.
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Almadraba (Spaans), Mattanza (Italiaans),
Madrague (Frans)
Deze techniek is afkomstig uit de
Middellandse Zee en wordt daar al
millennia toegepast, vooral in Spanje
(almadraba), Zuid-Frankrijk (madrague),
Sicilië (mattanza) en Noord-Afrika. Zij
krijgen het nu hard te verduren dankzij de
recente mentaliteit van grote
visserijbedrijven om snel geld te verdienen
met de blauwvin tonijn. De tonijn wordt
door een doolhof van netten naar een
centrale zone geleid waarna dit gigantische
net naar boven word gehaald en de tonijn
met haken aan boord gehesen wordt. Dit
geeft veel bloederige beelden tot gevolg,
wat weer vragen oproept in verband met
diervriendelijkheid.
Deze techniek is te zien in “The End Of
The Line” van Charles Clover en wordt
duurzaam beschouwd dankzij de grote
mazen in de netten, waardoor de jonge
exemplaren kunnen ontsnappen, de
seizoensgebondenheid waarmee er gevist
wordt (lente, vroege zomer) en het feit dat
deze mannier van vissen al zo lang wordt
toegepast zonder dat de blauwvin tonijn is
uitgestorven.
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Hoe zit het met de Blauwvin tonijn (Thunnus thynnus)?
Inmiddels is dit de bekendste tonijn van de wereld dankzij de slechte toestand van de
populaties en de exclusiviteit die daar nu een gevolg van is. Er worden drie soorten
blauwvin tonijn onderscheiden: Atlantische blauwvin tonijn (Thunnus thynnus), zuidelijke
blauwvin tonijn (Thunnus maccoyii) en de Pacifische blauwvin tonijn (Thunnus
orientalis).
Vangstwijze:
- Purse seine (ringzegens) wordt als niet duurzaam beschouwd.
Meestal grote bijvangst door het gebruik van ringzegens in combinatie met FADʼs.
Almadraba en lokale varianten welke als duurzaam worden gezien, maar uiterst
dieronvriendelijk zijn.
Staat van de populaties
Het is voor CITES nog steeds niet verboden om de blauwvin tonijn te verhandelen, wat
funest is voor de populaties. Volgens de IUCN is de Atlantische blauwvin tonijn critically
endangered en de Atlantische blauwvin tonijn endangered. IUCN is niet bezorgd over de
populatie van de Pacifische blauwvin tonijn al vermeldt het wel dat de vis populairder
wordt. Naar schatting is de populatie in het oosten van de Atlantische oceaan en de
Middellandse Zee met 43% gedaald sinds de jaren 50. De populatie uit het westen van
de Atlantische oceaan daalde met 75% tussen 1970 en 1992. Hoewel wetenschappers
en activisten al jaren aanzetten tot een vangststop, worden er nog jaarlijks 60.000 ton
blauwvin tonijn gevangen en een aanzienlijk deel hiervan is illegaal.

Details Blauwvin tonijn
Grootte: tot 4,5 meter
Gewicht: tot 500 kg
Geslachtsrijp: vanaf 4 jaar
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Gestreepte tonijn (Skipjack)

Aquacultuur
Blauwvin tonijn is de enige soort waarbij aquacultuur wordt toegepast.
Dit omdat het de enige soort is waarbij deze praktijken financieel rendabel zijn
dankzij de hoge vraag vanuit Japan.
De toegepaste techniek in onder andere de Middellandse Zee, waarbij de vis in
drijfkooien wordt vetgemest, is zeer schadelijk voor het lokale milieu. Dit omdat
zowel de uitwerpselen als het niet opgegeten aas onder de netten terecht komt en
de bodem verontreinigen, met eutrofiëring* tot gevolg. Eutrofiëring wil zeggen dat
door algenbloei de zuurstof aan het omringende water wordt onttrokken, waardoor
het niet mogelijk wordt om leven te onderhouden. In geval van beginnende of
vergevorderde eutrofiëring worden de kooien met de tonijn naar een volgende
locatie verplaatst, waar de cyclus opnieuw begint.
In Japan zijn de mensen van de Kinki Universiteit er in 2002 in geslaagd om de
blauwvin tonijn van ei tot volwassenen in gevangenschap te kweken. Zij beweerden
vervolgens dat ze het vangen van blauwvin tonijn overbodig hadden gemaakt.
Kinki University werkte hierna samen met het Australische bedrijf Clean Seas, dat in
2009 de tweede plaats veroverde in de categorie “Beste Uitvinding” bij het
magazine Time met het in gevangenschap kweken van de Zuidelijke Blauwvin
tonijn.
* Eutrofiëring is de vergroting van de voedselrijkdom in met name water.
Hiermee wordt het verschijnsel aangeduid dat door toevoer van een overmaat aan
voedingsstoffen een sterke groei en vermeerdering van bepaalde soorten optreedt, waarbij
meestal de soortenrijkdom of biodiversiteit sterk afneemt.

De Blauwvin tonijn is bijna uitgestorven, maar hoe zit het met de andere
tonijnsoorten die ik zelf wil eten?
Niemand van ons zal (hopelijk) nog blauwvin tonijn tegenkomen in de verschillende
horeca gelegenheden. Zelfs bij de lokale sushibar zal blauwvin tonijn (met een beetje
geluk) niet langer aangeboden worden, de prijs voor een exemplaar blauwvin tonijn is
astronomisch. Daarnaast komt het overgrote deel van deze vissoort op de Japanse
markt terecht. Daarom is het belangrijk dat je argumentatie niet alleen gebaseerd is op
het uitsterven van de blauwvin tonijn. De tonijn die wij als Nederlanders nl. elke dag
tegen komen behoort tot een van de volgende drie soorten:
Gestreepte Tonijn (Katsuwonus pelamis)
Ook bekend als “skipjack” en “listoa” . Te koop als tonijnsalade en te vinden in
mayonaise gerelateerde bereidingen, in blik en op zijn Japans geserveerd in een dashi
soep. Deze soort komt wereldwijd voor in tropische, subtropische en gematigde
wateren.
Vangstwijze:
- Purse seine (ringzegens): Niet duurzaam. Meestal grote bijvangst dankzij het gebruik
van ringzegens in combinatie met FADʼs.
- Handlijnen: Duurzaam. In (veel) mindere mate gebruikt.
Voor de skipjack “maakt men zich zorgen” i.v.m. overbevissing, dankzij de flexibele
aard van de soort (planten op jonge leeftijd voort, worden niet groot, en groeien snel)

de vangsten blijven stijgen, vooral sinds de jaren ’80.
Grootte: tot 1 meter
Voor het kweken van 1

Geslachtsrijp: vanaf 2-3 jaar

kg blauwvintonijn heeft men

25 kg wild gevangen vis nodig.
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Vanaf 1 april 2012 heeft Sodexo 15 met
uitsterven bedreigde vissoorten van
haar menuʼs geschrapt, en gebruikt
enkel duurzame vis en zeevruchten op
alle sites waar de onderneming
aanwezig is.

Witte tonijn (Albacore)

Witte Tonijn (Thunnus alalunga)
Ook bekend als ʻalbacoreʼ. Te koop in blik, in het buitenland ook vers te verkrijgen.
Komt voor in tropische en subtropische oceanen en in de Middellandse Zee.
Vangstwijze:
- Purse seine (ringzegens): Niet duurzaam. Meestal grote bijvangst dankzij het
gebruik van ringzegens in combinatie met FADʼs.
- Longlines: Niet duurzaam
- Handlijn en hengel: heeft in theorie een MSC label.
Duurzaam. Staat van de populaties: Overbevist, met uitzondering van de zuidelijke
Stille Oceaan.
Grootte: tot 1,4 meter

Geslachtsrijp: 4-6 jaar
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Geelvin tonijn (Thunnus albacares)
Ook bekend als ʻyellowinʼ of ʻalbacaresʼ.
Let op de verwarring: de Thunnus albacares is niet hetzelfde als de albacore, maar
wordt wel als albacore verkocht!!
Te koop in blik, vers als filet en gerookt.
Komt voor in tropische en subtropische wateren, maar niet in de Middellandse Zee.
Vangstwijze:
- Purse Seine (ringzegens) met FADʼs.
De geelvin tonijn is “bijna bedreigd” volgens het IUCN.
Dit ondanks de snelle voortplanting cyclus.
Grootte: 2 meter lang

Geslachtsrijp: vanaf 2-5 jaar

Geelvin tonijn (Albacares)
(Geen Albacore)

Sinds de jaren 50 is naar schatting 97% van de
tonijnstock weggevist!
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Did you know: Tonijn scholen van verschillende soorten zwemmen vaak bij
elkaar, waar ze gelokt worden door drijvende objecten (zie FADʼs). Het is dus
niet zo dat er altijd selectief op een bepaalde soort tonijn wordt gevist.
Dolfijnen leven vaak samen met tonijnen. Dolfijnen dragen namelijk bij aan de
bescherming van de tonijnen tegen haaien.

Wat wil overbevist eigenlijk zeggen?

Is tonijn nu giftig of niet?

In het vakjargon spreekt men van de TAC: de Total Available Catch, dit komt neer
op de opgestelde quota, de hoeveelheid vis die gevangen mag worden, en de
MSY: de Maximum Sustainable Yield., dit is de hoeveelheid vis die uit de populatie
mag worden gehaald zonder dat de populatie het verlies kan compenseren.
Bij overbevissing is de vangst groter dan de MSY, waardoor de populatie dus
achteruit gaat. In dit geval spreekt men van overbevissing.
Dankzij overbevissing komen populaties “onder druk” te staan, waarbij de IUCN
dan inschat hoe erg dit is.
Vandaar de classificaties endangered, critically endangered etc…

Vanwege de plek die tonijn inneemt aan de top van de voedselketen, is het een laatste
stop in de opstapeling van methylkwik en andere zware metalen, die ergens via een of
ander niveau in de voedselketen zijn geraakt. Tonijn kan ook de voorlaatste stop zijn,
aangezien de mens diegene is die de vis consumeert.
Om eerlijk te zijn, niemand zal ter plekke overlijden door het eten van tonijn, maar tonijn
is zeer af te raden voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen en jonge kinderen, omdat zij het
gevaar lopen neurologische aandoeningen te krijgen. Over lange termijngevolgen is niet
veel bekend en daar moet dringend iets aan gedaan worden.

In geval van overbevissing overstijgt het quotum de MSY. Zelfs in het geval waarbij
de TAC gelijk is aan de MSY, loopt men dus nog een reëel risico op overbevissing
dankzij de slechte regulering inzake quota en de illegale visserij.
De staat van de globale visserij-industrie (niet alleen tonijn):
•#
52% van de visbestanden worden volledig uitgebuit;
•#
20% worden gematigd uitgebuit;
•#
17% worden overmatig uitgebuit;
•#
7% is uitgeput;
•#
1% herstelt van uitputting.

Betrouwbare statistieken in “lekentaal” voorleggen is moeilijk, net als de discussie die er
gevoerd wordt, er zijn verschillende actoren met diverse en soms een dubbele agenda.
Aansluitend op de plastic problematiek: door de fotodegradatie van plastic komen de
kleine deeltjes plastic terecht in de magen van plankton-eters, die dan op hun beurt het
slachtoffer zijn van hun roofdieren. Ook de tonijn ontsnapt hier dus niet aan.

De afgelopen jaren zijn er al meer
dan vijftig vissoorten uitgestorven.
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Ik heb toch omega-3 nodig?
Tonijn is een vette vis, en daarmee vaak een “natte droom” van veel diëtisten
wanneer het op omega-3 en eiwitten aankomt. Hier moet de belangrijke kanttekening
gemaakt worden dat de omega-3 van tonijn in blik vaak vernietigd wordt of sterk
afneemt door het industriële proces dat eraan voorafgaat. Omega-3 is afkomstig van
plantaardig materiaal, er is geen vis in de wereld die zelf omega-3 aanmaakt. Als
mensen omega-3 willen eten, kunnen ze altijd naar lijnzaadolie, walnoten, groen
groenten, algen en wieren overschakelen.
Wat heeft tonijn met een kwal te maken?
Wanneer een ecosysteem plotseling door kwallen gedomineerd wordt, spreekt men
van een jellyfish bloom. Hierbij gaat een ecosysteem van een door vis gedomineerd,
naar een door kwallen gedomineerd ecosysteeem. De laatste jaren zijn er al
verschillende stranden geweest die hun deuren hebben moeten sluiten voor het
toerisme omdat teveel mensen gestoken werden door kwallen. Dit gebeurt onder
andere aan de Spaanse kust, de Franse Rivièra, Griekenland en andere
publiekstrekkende kusten.
Voor dit fenomeen worden verschillende oorzaken aangehaald. De ene is
klimaatsverandering, waardoor de kwallen dankzij de opwarming van het water in
meer noordelijke wateren kunnen overleven. De andere is vervuiling, waarschijnlijk
omdat de kwal minder hinder ondervindt van een vuile oceaan dan vissoorten. Denk
hier aan een zone die eutrofiëert, waarbij heel weinig zuurstof in het water zit maar
tegelijk ook veel nutriënten, waar de kwal zich met plankton kan voeden zonder last
te hebben van concurrenten.
De grootste oorzaak is zonder meer overbevissing. Concreet wil dat zeggen dat
bijvoorbeeld een populatie sardines, die dicht bij de oppervlakte leeft, uit een
ecosysteem wordt gevist, waarbij de kwal een voedselconcurrent minder heeft en dus
succesvoller zal zijn. Dit leidt tot een door kwallen gedomineerd ecosysteem.
Een kwal eet zooplankton, schelpdieren en jonge exemplaren van vissoorten, wat bij
een bloom nog meer problemen geeft voor een vispopulatie om zich te herstellen.

De kwal heeft niet veel natuurlijke vijanden. Alleen sommige soorten zeeschildpad
hebben de kwal zeer regelmatig op het menu staan. Doordat zeeschildpadden in
netten of longlines verstrikt raken, zal er bij een explosie in de kwallenpopulatie geen
uitgesproken stijging zijn van de zeeschildpaddenpopulatie. Alle zeven soorten
zeeschildpadden staan op de IUCN-lijst, de meeste critically endangered en
endangered.
Daarom is de populatie kwallen verbonden met tonijn. Aan de ene kant heb je de
bijvangst slachtoffers van visserij op tonijn, zoals de zeeschildpad. Aan de andere
kant heb je de sardines of andere kleine oppervlaktevissen, die overal ter wereld
aangevoerd worden om de aquacultuur van een blauwvin tonijn mogelijk te maken.
Dit is meteen een extra reden voor consumenten om oppervlaktevissen zoals sardines
en ansjovis niet meer te consumeren. Bij gebrek aan die vissen hebben kwallen vrij
spel.
Een ander zeer groot en door vrijwel iedereen onderkend probleem is het feit dat
verschillende soorten tonijn de kleine vissoorten die zij eten, naar de oppervlakte
jagen. Daarvan profiteren veel zeevogels. In de Seychellen alleen al sterven jaarlijks
tussen de 200.000 en 300.000 zeevogels van de honger door het verdwijnen van de
tonijn en het in de diepte blijven van de kleinere vissoorten.
Door dit gegeven, samen met de enorme bijvangsten van zeeschildpadden,
zeevogels, dolfijnen en haaien, kan men concluderen dat wie nu nog tonijn eet,
ongewild ook een paar happen zeevogel, een stukje zeeschildpad, een stuk tonijn en
een portie haai eet! Voor de tonijnambassadeurs is dit een van de belangrijkste
“verkoopargumenten”!
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Hoe weet ik of mijn tonijn illegaal gevangen is?

Korte uitleg: “Waarom ik geen TONIJN meer kan eten!”

Door het gebrek aan transparantie in de visserij-industrie is het heel moeilijk om te
achterhalen waar de vis nu eigenlijk vandaan komt.

REDEN 1: ER STERVEN MEER DIEREN (BY CATCH) DAN JE DENKT

Als er restaurants of andere horecagelegenheden open kaart willen spelen en willen
helpen bij het traceren van de oorsprong van hun vis, is dat aanbod natuurlijk meer
dan welkom bij Sea First. (Mail: welkom@seafirst.eu)
RIO MARE, een merk van tonijn in blik beweert dat je de oorsprong van de inhoud van
je blik op het internet kan traceren. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre deze
informatie betrouwbaar is, daar het een hoogtechnologische primeur is waar een
bedrijf mee afkomt. Over het algemeen ruikt dat naar “greenwashing” dus het
opvijzelen van het imago door opeens een NGO te steunen of door zich “groener” voor
te doen dan ze feitelijk zijn.
Wat mag ik eigenlijk nog wel eten?
Wanneer mensen echt nog tonijn wil blijven eten of verkopen, zouden we theoretisch
alleen de albacore kunnen aanraden die in de VS met handlijnen gevangen wordt.
Deze vis wordt zogenaamd duurzaam gevangen, hoewel de soort wel sterk onder druk
staat vanwege het in het verleden gebruiken van niet duurzame vangst. Het verhaal
dat vele zeevogels de hongersdood sterven, geldt echter ook voor de albacore!.
Trouwens, wanneer iedereen zich op de albacore richt, zal zijn duurzaamheidsstatus
niet lang duren.
Vanuit gezondheidsperspectief staat deze vis er het beste voor door het lagere gehalte
aan kwik dat in de vis aanwezig is. Dat geldt overigens niet voor ontelbare andere
gifstoffen die in alle tonijnsoorten zitten en waarvan de effecten op de menselijke
gezondheid grotendeels nog onbekend zijn.
Zoals eerder vermeld is de transparantie in de visserij-industrie niet helder, dus zal het
de uitdaging zijn om deze helder te krijgen op de platsen waar de vis aangeboden
wordt.
Stichting Noordzee heeft in 2010 ook een tonijnwijzer uitgebracht welke in de bijlage
zit, maar echter geen rekening houdt met de vogelproblematiek!

Door het consumeren van tonijn moedig je het huidig systeem van niet duurzaam zijn
aan. Hierdoor gaan verschillende andere diersoorten mee ten onder met de tonijn.
De bekendste slachtoffers zijn de zeeschildpadden, waarvan de meeste soorten
reeds met uitsterven bedreigd zijn, de dolfijnen, al generaties een favoriet onder
kinderen en ouderen, de haaien, waarvan er jaarlijks alleen al 73 miljoen worden
afgeslacht voor hun vinnen en dus niet te vergeten de zeevogels waarvan er
mondiaal waarschijnlijk miljoenen van honger omkomen.
Voor purse seine met FADʼs en drijfnetten ligt de bijvangst boven 50%.
REDEN 2: ER ZIJN MEER CRIMINELEN DAN JE DENKT
Dankzij de stijgende populariteit van tonijn hebben verscheidene mensen geld
geroken en doen ze er alles aan om op korte tijd zoveel mogelijk geld te verdienen.
Het consumeren van tonijn vandaag stimuleert de illegale handel en daarbij horen
schending van mensenrechten, intimidatie en andere praktijken die een helder
denkend mens alleen maar met de maffia zou associëren.
Wanneer tonijnquota overschreden worden zijn er genoeg gaten in de netten der
wetgeving om vervolging te vermijden. Daarbij komt ook dat de EU de visserijindustrie subsidieert, hen beboet wanneer de quota overschreden worden, maar hen
daarna opnieuw subsidieert. De belastingbetaler betaalt, kort door de bocht gezegd,
de boete mee.

Vraag eens aan de mensen die je spreekt
5 goede redenen om WEL tonijn te eten.
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REDEN 3: DE IMPACT IS GROTER DAN JE DENKT
Door het verdwijnen van de tonijn, lopen ecosystemen over de hele wereld het gevaar
in te storten. Dit omdat de tonijn een diersoort is die vele duizenden kilometers aflegt
en zo een grote invloed uitoefent op verschillende ecosystemen. Bij een gebrek aan
tonijn zullen andere vissoorten zonder natuurlijke vijanden komen te zitten en te
succesvol worden. Bij het te succesvol worden van een bepaalde soort, stort een
systeem in, daar waar de succesvolle soort op een bepaald punt zonder
voedsel raakt. Kwallen blijken van alle diersoorten hierbij het meeste baat te hebben,
eveneens daar waar men nu ook intensief vist op hun concurrenten zoals de sardines,
de makrelen en de ansjovis samen met het goede aanpassingsvermogen van de
kwallen voor wat betreft vervuiling en klimaatverandering.
REDEN 4: TONIJN IS ONGEZONDER DAN JE DENKT
Plastics, methylkwik en andere zware metalen, evenals dioxines, pcbʼs en
brandvertragers zitten in onze vis, daar kunnen we nu niet meer omheen. De lange
termijn gevolgen zijn nog onbekend, mede doordat de horecagelegenheden en
consument de niet-transparante industrie het voordeel van de twijfel blijven geven,
deels dankzij de proteïnen- en omega-3 hype.
Maar nogmaals, omega-3 verdwijnt deels bij blikvoeding door het industrieel proces
dat eraan vooraf gaat en recent onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de Nederlander
gemiddeld 60% (!) teveel dierlijke eiwitten consumeert. Het is zeer belangrijk de
transitie van te veel dierlijke eiwitten naar meer plantaardige eiwitten te versnellen.
REDEN 5: ER IS MINDER TONIJN DAN JE DENKT
Vergeleken met 50 jaar geleden staat de tonijn er gruwelijk slecht voor. 97% van de
tonijnstocks zou de laatste 60 jaar verdwenen zijn. Betrouwbare prognoses zijn er nog
niet, maar, indien er geen drastische maatregelen getroffen worden, moet men niet
denken dat men over 20 jaar nog tonijn kan eten. IUCN en CITES lopen achter op de
feiten, daar waar gelobby de boel blijft vertragen en men steeds moet toegeven dat er
onvoldoende informatie beschikbaar is over de tonijnpopulaties.
Dit is voor veel mensen een reden om de industrie het voordeel van de twijfel te
geven, wat het einde van de tonijnsoort kan betekenen.

Non*Fish*A*Li*Cious.
Hèt vis vervangende kookboek met vissige
(doch geheel plantaardige )recepten.
Bestel het boek via tunafree@seafirst.eu. voor het bedrag van € 20,-

Meer informatie is te vinden op www.tunafree.nl
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De Huilende Zee.
Meer weten over de bedreigingen van de oceanen en haar bewoners?
Hoe gezond zijn vis en vislolie?
Bestel het boek via tunafree@seafirst.eu. voor het bedrag van € 20,-

Meer informatie is te vinden op www.tunafree.nl

