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Niebieskie strefy – „Blue zones” - długowieczność 

 

U większość ludzi, gdy widzą pełną wigoru i jasności umysłu, zdrową osobę w 

podeszłym wieku, pojawia się myśl, że „taka osoba ma po prostu dobre geny”. 

Geny to tylko połowa sukcesu – same w sobie nie są naszym przeznaczeniem, ponieważ  

można sobie „zepsuć” geny złym stylem życia, co doprowadzi nas do przedwczesnej śmierci 

lub niedołęstwa, tak samo jak można „naprawić” sobie geny (ich ekspresję) zmianami stylu 

życia, tym samym zwiększając swoje szanse na długowieczność. 

 

Krajem, w którym ludzie żyją najdłużej na świecie jest między innymi Japonia. 

Badania naukowe wykazały, że długowieczność Japończycy zawdzięczają przede wszystkim 

swojej specyficznej diecie i stylowi życia. Szczególnie jest to widoczne na japońskiej wyspie 

Okinawa (Ryukyu Island). Na wyspie Okinawa rzadko występują choroby serca, 

nadciśnienie, udary, cukrzyca typu 2 i niektóre rodzaje nowotworów. 

Badania nad długowiecznością na Okinawie prowadzili między innymi: Amerykański 

dziennikarz Dan Buettner wspólnie z Narodowym Instytutem Gerontologii w Bethesda w 



 
 

stanie Maryland, wraz z  Gianni Pes, włoski lekarz i naukowiec zajmujący się gerontologią, 

oraz Michel Poulain, belgijski astrofizyk i demograf.  W/w badacze opisali 6 tzw. niebieskich 

stref - blue zones, w których żyje dużo stu- i studziesięciolatków. 

Niebieskie strefy to miejsca, gdzie ludzie są najszczęśliwsi, najzdrowsi i żyją 

najdłużej na świecie. 

Celem badań na wyspie Okinawa i w innych niebieskich strefach było ustalenie, jak to 

się dzieje, że w blue zones (niebieskich strefach) ludzie dożywają tak sędziwego wieku? 

Jak żyją, jak się odżywiają, czy rezygnują z nikotyny, czy utrzymują bliski kontakt z 

rodziną, czy angażują się sprawy społeczne, czy zażywają dużo ruchu? 

 

"New York Timesa" Dan Buettner razem z "National Geographic" opisali skupiska 

ludzi, gdzie dożywających setnych urodzin jest najwięcej i te, gdzie najmniej ludzi starzeje się 

bez problemów zdrowotnych. Tak powstała książka "The Blue Zones Solution” - poradnik, 

jak żyć długo w szczęściu i zdrowiu.  

 

Do takich niebieskich stref należą oprócz wyspy Okinawa (Japonia), takie miejsca jak: 

 Sardynii (Włochy), prowincja Nuoro - region, w którym mieszka największa liczba 

stuletnich mężczyzn, wioska Seulo, położona w regionie Barbagia, w latach 1996-2016 

mieszkało tam 20 stulatków, 

 Nicoya (Kostaryka) - to miejsce, w którym jest najniższy na świecie wskaźnik 

umieralności w średnim wieku. Sekret długowieczności mieszkańców leży częściowo 

w ich silnych więzach społecznych związanych z wierzeniami, głębokich relacjach 

społecznościowych i nawykach regularnej aktywności fizycznej o niskiej 

intensywności. 

  Ikaria (Grecja)- wyspa leżąca nieopodal wybrzeża Turcji na Morzu Egejskim. Ma 

jedne z najniższych na świecie wskaźników umieralności i zachorowania na 

demencję w średnim wieku. Badania łączą dłuższą żywotność mieszkańców z 

tradycyjną dietą śródziemnomorską, która jest obfita w warzywa i zdrowe tłuszcze 

oraz zawiera mniejsze ilości produktów mlecznych i mięsnych. 



 
 

 Loma Linda w Kalifornii (USA) (to największa społeczność adwentystów dnia 

siódmego w Stanach Zjednoczonych; niektórzy mieszkańcy żyją o 10 lat dłużej niż 

przeciętny Amerykanin, przestrzegając biblijnej diety opartej na zbożach, owocach, 

orzechach i warzywach) 

 

O dziwo mieszkańcy niebieskich stref pomimo różnic kulturowych czy religijnych łączy bardzo 

wiele wspólnych cech. 

Są to między innymi umiłowanie prostoty, dieta oparta w dużej mierze na nieprzetworzonych 

naturalnych pokarmach pochodzenia roślinnego, pozytywne nastawienie do siebie, innych oraz 

życia jako takiego, bogate życie duchowe i rodzinne oraz niemal nieustanne bycie w ciągu dnia 

w ruchu, dzięki ukształtowaniu terenu w którym mieszkają, a konkretniej jego 

pagórkowatość.  

 

Jaki był rezultat badań niebieskiej strefy – wyspa Okinawa (Japonia)?  

Okazało się, że na długie życie w zdrowiu decydujący wpływ ma jedzenie, przy czym wielką 

rolę odgrywa przede wszystkim żywienie tradycyjne, czyli spożywanie tych pokarmów, 

które jadano w danym regionie od wieków. 

Okinawę nazywa się niekiedy wyspą nieśmiertelnych, bo ujmując rzecz 

statystycznie, trzycyfrową liczbę przeżytych lat notuje się tu znacznie częściej niż gdzie indziej.  

Okinawa leży na Oceanie Spokojnym, w odległości około 1,5 tysiąca kilometrów od Tokio.  

I chociaż podczas drugiej wojny światowej ludność Okinawy wiele wycierpiała, spośród 

populacji liczącej 1,3 miliona ludzi ponad dziewięćset osób ma sto lat i więcej. 

Mieszkańcy wyspy Okinawa spożywają produkty o niskiej kaloryczności – ich dieta jest 

bogata w cenne składniki odżywcze, zwłaszcza antyoksydanty i flawonoidy. 

Większość z nich radzi sobie samodzielnie i nadal jest aktywna fizycznie. Być może 

dlatego nie ma tam słowa na określenie emerytury. Prawie wszystkie rodziny mieszkające na 

wsi uprawiają warzywa i owoce, inne artykuły spożywcze kupują na lokalnych targach, 

nie w supermarketach. Są to więc produkty regionalne, a nie importowane. 



 
 

Od dziesiątków lat głównym artykułem żywnościowym na Okinawie były bataty (imo). 

Na śniadanie jada się zupę miso z warzywami, do innych posiłków dodaje się też algi, tofu, 

natto (przefermentowane ziarna soi) oraz ryż przyprawiony cebulą, pieprzem i kurkumą. 

Często podaje się też takie produkty jak gorzką przepęklę ogórkowatą (goya) i bylicę.  

Przez cały dzień popija się zieloną herbatę. Białko zwierzęce w postaci ryb pojawia się na 

stole stosunkowo rzadko, a mięso – zazwyczaj wieprzowinę – jada się wyłącznie w święta. 

Jeżeli przyjrzeć się nawykom żywieniowym na Okinawie, rzuca się w oczy jeszcze jedno. 

Mieszkańcy wyspy praktykują Hara hachi bun me.  

Jest to konfucjańska wskazówka żywieniowa, mówiąca, że należy jeść tak, aby zaspokoić 

głód jedynie w 80 procentach. Prostszą dietę trudno sobie wyobrazić. Tak więc nieodłącznym 

elementem kultury żywieniowej na Okinawie jest ograniczenie kalorii. 

Niestety od pewnego czasu populacja stulatków na Okinawie zaczyna się 

zmniejszać. Wiąże się to ze zmianą stylu życia na zbliżony do zachodniego, a to oznacza 

zamiłowanie do fast foodu. Tym samym niewielki udział tłuszczu zwierzęcego w diecie 

wzrósł z 10 procent w latach sześćdziesiątych do 30 procent współcześnie, osiągając poziom 

krajów zachodnich. Obecnie prawie co drugi mieszkaniec wyspy w wieku pomiędzy 

dwudziestym a sześćdziesiątym dziewiątym rokiem życia ma nadwagę. 

Niewielki udział tłuszczu w pożywieniu miał związek z batatami uważanymi za prawdziwą 

tajemnicę długowieczności mieszkańców tego regionu. Badania dowodzą ich zbawiennego 

wpływu na ukrwienie naczyń.  

Niestety wielu Japończykom bataty się znudziły. Były one podstawowym produktem 

spożywczym w czasie wojny, nie niosą więc dobrych wspomnień. 

Pożywienie na Okinawie jest także bogate w algi, bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, 

uważane za drugi czynnik sprzyjający długowieczności. 

Trzecią cudowną bronią, której wyspiarze zawdzięczają zdrowe, długie życie, są 

prawdopodobnie warzywa zielonolistne, spożywane w Azji wyjątkowo często – złocień 

wieńcowy, tatsoi, chin-gin cai, osaka shirona czy nozawana. Zawierają one dużą ilość 

azotanów, które chronią naczynia krwionośne i sprzyjają przemianie materii 

(tzw.superżywność). 



 
 

 

Główne założenia okinawskiej diety długowieczności: 

 Codzienne jadłospisy nie są monotonne, dieta jest bardzo urozmaicona, co sprawia, że 

każdego dnia organizm otrzymuje wiele różnych składników odżywczych. Spożywa się 

różnorodne produkty. 

 Nie występuje przejadanie się, jednorazowe posiłki są małe. Nie je się do syta, posiłek 

kończy się będąc najedzonym w około 80 procentach. 

 Dieta zawiera dużo różnorodnych warzyw i owoców (dziennie co najmniej 7 ich 

rodzajów), nasion roślin strączkowych, produktów sojowych (głównie tofu), miso, 

ziemniaków o nazwie boniaty (jest to jaśniejsza odmiana batatów), ryb (około 3 razy 

w tygodniu), glonów (kombu, nori). 

 Do warzyw spożywanych prawie codziennie należą między innymi: marchew, 

papryka, goya (przepętla ogórkowa), kapusta, cebula, czosnek, kiełki soi, hechima 

(rodzaj ogórka). 

 Często spożywanym owocem jest owoc cytrusowy o nazwie shikuwasa, który rośnie 

właśnie na Okinawie. Owoc ten zawiera znacznie więcej polifenoli, niż inne owoce 

cytrusowe. 

 Dieta codziennie zawiera ryż, który uzupełnia makaron o nazwie soba lub udon. 

 Mięso spożywane jest tylko 1-2 razy w tygodniu. 

 Ograniczenie spożycia cukru (na Okinawie spożywa się około 1/3 ilości cukru 

w porównaniu do średniej konsumpcji w Japonii). Główny rodzaj używanego cukru to 

trzcinowy. 

 Spożywanie mniej soli. 

 Dostarczanie z pożywienia ok. 1800 kcal dziennie. 

 Nieodzownym elementem diety jest picie herbaty. Na Okinawie najpopularniejsza jest 

herbata sanpin, czyli mieszanka herbaty zielonej z kwiatami jaśminu. 

 



 
 

Dieta z Okinawy jest bogata w witaminy (w tym w witaminy antyoksydacyjne), składniki 

mineralne, błonnik, flawonoidy, kwasy tłuszczowe omega-3. Zawiera mało nasyconych 

kwasów tłuszczowych, cholesterolu pokarmowego, cukru i słodyczy.  

Ponadto dieta z Okinawy zawierające pełnoziarniste produkty zbożowe, produkty o niskim 

indeksie glikemicznym, charakteryzujące się ograniczonym spożyciem mięsa i przetworzonych 

produktów zbożowych, przetworzonych produktów zbożowych, pełnotłuszczowych 

produktów mlecznych. 

Ponadto nieodłącznym elementem stylu życia mieszkańców Okinawy jest codzienna 

aktywność fizyczna i społeczna. 

 

Wiele cech diety z Okinawy jest podobnych także do diety śródziemnomorskiej i diety 

DASH. Wspólną cechą tych diet jest to, że przyczyniają się one do rzadszego występowania 

wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak m.in.: choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie 

tętnicze krwi, cukrzyca typu 2, niektóre rodzaje nowotworów. Poza tym długowieczność 

mieszkańców Okinawy i krajów śródziemnomorskich wskazuje na to, że stosowane przez nich 

diety mogą nawet spowalniać procesy starzenia. Również dieta DASH sprzyja wydłużeniu 

życia osób starszych.  

 

Styl życia i filozofia życiowa mieszkańców Okinawy sprzyjają ich długowieczności. 

Codzienne czynności i dokonywane wybory, ale również sposób myślenia o życiu ludzi 

zamieszkujących Okinawę – wszystko to tworzy swoistą mieszankę przyczyniającą się 

do lepszej kondycji i dłuższego życia w zdrowia.  

 

Filozofia życiowa mieszkańców Okinawy opiera się na kilkunastu zasadach: 

 Bycie zajętym i aktywnym jak najdłużej, nawet w sędziwym wieku, 

 Czerpanie radości, a nawet szczęścia z bycia zajętym, 

 Optymizm i cieszenie się życiem, nawet w starości, 

 Witanie każdego poranka jako osobistego sukcesu, że można go powitać, 

 Radość z każdych kolejnych urodzin, że nadeszły, 



 
 

 Podejście do życia jak do długiej, ciekawej i miłej przygody, 

 Silne więzi rodzinne, a także z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami i lokalną 

społecznością, 

 Gotowość do pomocy otaczającym ludziom, 

 Działanie w zespole ludzi w ramach rozrywki, ale także w ramach pracy na rzecz 

sąsiedztwa, dzielnicy, miasteczka, 

 Więzy rodzinne i przyjacielskie oraz fakt, że zawsze można na nie liczyć, daje silne 

poczucie bezpieczeństwa, 

 Zawsze znajdowanie sensu życia, 

 Posiadanie pasji i realizowanie ich, przy czym nie muszą to być wielkie pasje, 

 Codzienna nawet mała aktywność fizyczna, na miarę aktualnych możliwości, głównie 

spacery lub praca w ogródku. 

 

Podsumowując: 

Warto, aby każdy z nas zastanowił się, ile z tej filozofii życiowej osób długowiecznych 

możemy przyjąć. Im więcej nam się uda, tym większą mamy szansę na dłuższe, zdrowsze życie. 

Wiele z tej filozofii znajduje się  w Zasadach Żywienia dla osób starszych, związanych 

z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób w wieku starszym, 

opracowanych przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia. 

https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej-dla-osob-w-wieku-starszym


 
 

 

 

 

 

Mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast, 

Kontakt: tel. 667248065, e.zytynskachwast@interia.pl 


