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Bałtyk – zmienne morze i jego kłopoty 
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Podstawowe definicje  
 
Warto pamiętać, że blisko 10 procent powierzchni Polski to morze, oficjalnie nazwane 

„Polskie Obszary Morskie” – to strefa rozciągająca się 12 mil morskich od linii brzegowej i 

stanowi obszar naszego państwa . Stan dna morskiego i wody nad nim, jest tak samo ważny 

dla nas jak stan powietrza na miastem i gleby na wsi. Ponosimy zarówno odpowiedzialność 

za ten wodny obszar, jak i mamy prawo do czerpania z niego korzyści. Obszar morski jest 

częścią naszego dziedzictwa narodowego i powinniśmy go przekazać przyszłym pokoleniom 

w dobrym stanie.  

Żeby świadomie brać udział w dyskusjach na temat morza i jego wykorzystania i móc działać 

pozytywnie, trzeba jednak przypomnieć sobie pewne definicje:  

Po pierwsze „ekosystem” – to naukowe określenie oznaczające zespół zjawisk 

przyrodniczych (np. woda, jej przepływ, temperatura) oraz organizmy tam występujące, 

które są w stanie utworzyć pełen cykl przepływu energii. Oznacza to, że potrzebujemy roślin, 

które przerabiają energię słoneczną na materię organiczną, roślinożerców, którzy są 

pokarmem dla drapieżników i wreszcie bakterii, które rozkładają wszystkich z powrotem do 

podstawowych substancji mineralnych. Ekosystem jest więc pojęciem określającym 

kompletność procesu przepływu energii, a nie określeniem jakiegoś konkretnego miejsca. 

Ekosystem może być mały jak kropla wody, albo wielki jak morze - ważne, że tworzy całość 

połączonych z sobą procesów i elementów.  
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Podejście ekosystemowe oznacza takie gospodarowanie lub inną ingerencję w przyrodę, 

które uwzględnia całość procesów zachodzących w ekosystemie. Przeciwieństwem podejścia 



 

 
 

ekosystemowego jest podejście sektorowe, które zajmuje się tylko jednym wycinkiem 

ekosystemu – np. ochroną ryb (przez ograniczenia połowowe i zarybianie), bez 

uwzględnienia czego ryby potrzebują do jedzenia czy jakiego siedliska wymagają. Podejście 

ekosystemowe jest w tej chwili uznawane za najbardziej właściwą strategię działania w 

przyrodzie, ponieważ pozwala przewidywać konsekwencje powiązanych ze sobą zjawisk. 

Dlatego chroniąc jeden gatunek musimy jednocześnie zastanowić się jakie inne gatunki lub 

procesy przyrodnicze są z nim związane. Na przykład w ochronie dorsza nie pomoże samo 

ograniczenie połowów, bez rozpoznania gdzie znajdują się tarliska, ile jest odrębnych stad 

dorsza przystępujących do rozrodu i jakie są warunki konieczne dla przeżywania larw rybich.  

Zależności pokarmowe są jednym z najbardziej podstawowych procesów w ekosystemie, to 

ciąg zjawisk, który można określić jako „kto kogo zjada”. Każdy organizm ma swój ulubiony, 

najbardziej wartościowy pokarm i wiele innych służących jako drugorzędne, uzupełniające i 

dodatkowe. Wiedza na temat ile pokarmu i jakiego rodzaju jest potrzebne gatunkowi, 

którym się interesujemy, jest niezbędna do podejmowania świadomych decyzji w 

ekosystemie.   

 

Młode i zmienne morze  

Bałtyk to jedno z najmłodszych mórz na świecie, powstał w mniej więcej dzisiejszym 

kształcie zaledwie kilkanaście tysięcy lat temu, podczas wycofywania się ostatniego 

zlodowacenia. W tym czasie, kiedy w okolicach Eufratu, na bliskim Wschodzie 

powstawało rolnictwo i współczesne społeczności ludzkie, Bałtyk był zimnym, 

arktycznym, mocno wysłodzonym morzem połączonym z Morzem Północnym i 

Morzem Białym. Występowały tu znane dziś z polarnych obszarów foki grenlandzkie, i 

wciąż występujące w Bałtyku jako relikty epoki lodowcowej zimnowodne małże 

Yoldia i liczne skorupiaki. Potem, w miarę jak resztki tarczy lodowej topiły się i 

uwolniony spod masy lodu grunt zaczął się podnosić, połączenie z Morzem 

Północnym zostało przerwane, a Bałtyk zamienił się w wielkie słodkowodne Jezioro 

Ancylusowe, które wzięło nazwę od pospolitego wówczas i wciąż obecnego w naszym 

morzu ślimaczka Ancylusfluviatilis. Faz zmian Bałtyku było więcej, istotne jest jednak, 

że zmiany zachodziły w szybkim jak na ewolucję czasie i polegały na przemiennych 

okresach spadku i wzrostu zasolenia i temperatury. Obecna faza Bałtyku nazywa się 

Mya – od pospolitego, dużego białego małża Myaarenaria, który jest typowy dla  

współczesnego ekosystemu Bałtyku. Zmiany są dla ekosystemów typowe – 



 

 
 

szczególnie dla tych, które znajdują się na granicy stref klimatycznych i Bałtyk wciąż 

się przekształca. Tym razem istotną rolę odgrywa w jego ewolucji człowiek, który w 

XX w. dostarczył nadmiar nawozów (biogenów) co spowodowało nadmierną żyzność 

Bałtyku (eutrofizację). Postępujące ocieplenie klimatu przyniesie 

najprawdopodobniej wzrost opadów deszczu na północy Bałtyku, co w połączeniu z 

wciąż wznoszącym się lądem, spowoduje większą izolację i ponowne przekształcenie 

naszego morza w słonawe jezioro – coś takiego jak dziś widzimy na Zatoce Botnickiej, 

pomiędzy Szwecją i Finlandią. Warto o tym pamiętać, kiedy będziemy dyskutować 

nad zachowaniem gatunków czy eksploatacją ekosystemu.  

 

 

Morze kłopotów ?  

W powszechnej opinii, nie tylko w Polsce utrwalił się obraz Bałtyku, jako najbardziej 

zanieczyszczonego i zniszczonego morza na świecie. W szkołach wokół Bałtyku, dzieci rysują 

na konkursy pod hasłem „Bałtyk” - martwe ryby, śmieci na dnie morskim i dymiące kominy. 

Wciąż drukowane są plakaty i ulotki organizacji pozarządowych z symbolicznymi postaciami 

umierającego bałtyckiego Neptuna, czarnymi plamami ropy naftowej na brzegu i podobnymi 

symbolami morskich katastrof. Ten „czarny PR” Bałtyku to niezamierzony efekt kampanii na 

rzecz ochrony morza z końca lat 70-tych ubiegłego wieku. Wówczas rzeczywiście poziom 

zanieczyszczeń i degradacji środowiska morskiego w Polsce i innych krajach bałtyckich 

sięgnął krytycznego poziomu. Większość kąpielisk nie nadawała się do użytku, masowo 

znikały z dużych obszarów znane wcześniej gatunki zwierząt i roślin, a każdy mógł zobaczyć 

martwe zaolejone ptaki na brzegu. Nie było skutecznych regulacji oprawnych na rzecz 

ochrony środowiska, a współpraca bałtycka w ramach konwencji helsińskiej (HELCOM) 

dopiero się rozpoczynała. Żeby zwrócić uwagę władz i społeczeństwa na dramatyczną 

sytuację naszego morza, nielegalne wówczas w Polsce organizacje ekologiczne i 

spontaniczne grupy społeczne organizowały demonstracje, wydawały w drugim obiegu 

informacyjne ulotki. W połączeniu z kryzysem politycznym, kryzys środowiska naturalnego 

stawał się faktem w społecznej świadomości, kłopot w tym, że poziom wiedzy przyrodniczej 

społeczeństwa polskiego jest tradycyjnie bardzo niski, więc trafiały do niego tylko 

najprostsze, najmocniejsze komunikaty w rodzaju „Chcesz mieć wrzody wejdź do wody”. W 

miarę normalizacji sytuacji politycznej i ekonomicznej kraju i wprowadzania nowoczesnych 

regulacji prawnych na rzecz środowiska, sytuacja Bałtyku, a szczególnie Polskich Obszarów 



 

 
 

Morskich bardzo się poprawiła, ale świadomość tragicznego stanu naszego morza pozostała. 

Warto przejrzeć listę problemów bałtyckich, w świetle współczesnej wiedzy.  

- Zanieczyszczenia  

To ogromny zakres problemów, tak szeroki, jak to co definiujemy jako „zanieczyszczenie”, 

czyli każda substancja lub zjawisko występujące w nienaturalnym dla danego środowiska 

stężeniu, koncentracji czy nasileniu. W takim ujęciu zanieczyszczeniem może być zbyt wysoka 

temperatura, obce gatunki, nowe dla środowiska substancje itp. Jeszcze 30 lat temu 

największym problemem były zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, rolnictwa i 

urbanizacji – środki ochrony roślin, metale ciężkie, nieoczyszczone ścieki miejskie. Dziś uważa 

się, że dla Bałtyku najistotniejsze są tzw. POP (PersistantOrganicPollutants) czyli trwałe 

substancje organiczne pochodzące z nowoczesnej chemii przemysłowej oraz zanieczyszczenia 

farmaceutyczne (antybiotyki, leki hormonalne) i mikroplastik (głównie miniaturowe granulki z 

włókien sztucznych). POP jak wskazuje ich nazwa, mogą pozostawać długo w środowisku, 

najczęściej zagrzebane w osadach na dnie, często należą do substancji wywołujących raka i 

mogą akumulować się w organizmach. Kłopot z POP jest taki, że wiele tych substancji 

przenoszonych jest przez atmosferę – a ten sposób rozprzestrzeniania się znacznie trudniej 

kontrolować niż oczyszczać ścieki płynne. Zanieczyszczenia farmaceutyczne takie jak 

antybiotyki powodują długotrwałe problemy uodparniania się bakterii na leki. Produkty 

rozkładu innych leków zaburzają działanie układu hormonalnego u morskich organizmów 

powodując niezdolność do rozmnażania się. Najwięcej farmaceutyków dostaje się do morza 

przez intensywne działania rolnicze (zaprawianie pasz antybiotykami i leczenie masowych 

hodowli), wiele  z tych substancji przechodzi przez tradycyjne filtry oczyszczalni nastawione 

na zatrzymywanie azotu i fosforu. Od kilku lat na całym świecie wzrasta zainteresowanie 

nowym rodzajem zanieczyszczeń, wszelkimi formami plastiku, szczególnie najdrobniejszymi 

jego cząstkami. Wiadomo na razie tyle, że znajduje się te  substancje niemal wszędzie- 

szczególnie na brzegach i na powierzchni mórz. Kawałki plastiku są problemem dla ptaków 

żerujących na powierzchni – jak np. fulmary, mewy i rybitwy, które zjadają każdy mały obiekt 

pływający na falach – a ich żołądki wypełnione są często w połowie szczątkami plastiku. Mało 

wiadomo o odziaływaniu plastiku na organizm zwierzęcia, na pewno jednak powoduje gorszą 

kondycję i może blokować układ pokarmowy.   

- Zakaz kąpieli – ten bałtycki problem związany jest przede wszystkim z obecnością bakterii 

pochodzących z miejskich ścieków (wskaźnik Coli, czyli liczba komórek bakterii jelitowej 

Eschericha coli na 1mm3 wody). Kiedy oczyszczalnie miejskich ścieków były nieliczne i starego 

typu, dozwolony poziom wskaźnika Coli był przekraczany wielokrotnie i regularnie przez 

niemal cały rok. Dziś głównym powodem skażenia bakteryjnego kąpielisk morskich są ulewne 

deszcze spłukujące z ulic nieczystości, które burzowymi kanałami spływają wprost do morza, 



 

 
 

lub co jest na szczęście rzadkie, nielegalne odprowadzanie prywatnych ścieków czy szamba. 

Częstszym niż bakteryjny alarm powodem zamykania kąpielisk jest dziś zakwit sinic – 

mikroskopijnych organizmów zbliżonych do bakterii. W czasie spokojnej, bezwietrznej 

pogody, latem, gdy temperatura morza jest wysoka, a w wodach przybrzeżnych pod 

dostatkiem fosforu, rozwijają się masowo sinice, zwykle jeden z kilkunastu pospolitych 

gatunków. Rozwój ich jest tak szybki, że powodują zielonkawo - żółte zabarwienie wody, w 

nocy szybko zużywają tlen, masowo obumierają dodatkowo zwiększając spadek koncentracji 

tlenu w wodzie. W efekcie, mamy czarny piasek na dnie i mętną, o konsystencji zupy 

szczawiowej, śmierdzącą wodę na kąpielisku. W takich warunkach ginie większość 

organizmów morskich, większe i bardziej ruchliwe uciekają na oddalone od brzegu, czystsze 

rejony. Na szczęście wystarczy jeden dzień wiatru, spadek temperatury lub sztorm i problem 

znika. Walka z zakwitami sinic jest niemal niemożliwa – prawdopodobnie najlepszym 

sposobem jest ograniczenie ilości fosforu w wodzie (z azotem sinice radzą sobie samodzielnie 

pobierając go z powietrza). Do tego służą wdrażane na całym Bałtyku programy ograniczenia 

zrzutu fosforu przez przemysł i rolnictwo. Często pisze się o toksyczności zakwitów 

sinicowych – ale w warunkach Bałtyku, dla turysty jest to raczej teoria niż poważny problem – 

wprawdzie wiele gatunków sinic potrafi wytwarzać niebezpieczne toksyny, wśród nich np. 

uszkadzające wątrobę lub działające na układ nerwowy, ale dla rzeczywistego zagrożenia 

trzeba by się solidnie opić sinicową wodą i mieć pecha, żeby trafić na zakwit akurat 

toksycznego gatunku. Ważna uwaga: nie mylmy zakwitu sinic z zakwitem nitkowatych 

glonów – brunatnych Pilayella lub zielonych Cladophora – powód jest ten sam (wysoka 

temperatura, spokojna woda i dostatek biogenów) ale te glony da się wziąć do ręki i poza 

tym, że gniją nie wytwarzają toksycznych substancji.  

 

- Eutrofizacja i hypoksja – te dwa zagadnienia łączą się z omawianym powyżej zakazem kąpieli. 

Eutrofizacja, czyli przeżyźnienie, to nadmiar soli biogennych – nawozów w wodzie. Ich 

głównym źródłem jest rolnictwo – spłukiwane z deszczami i trafiające do rzek resztki 

nawozów i ścieki z masowych hodowli zwierząt. Mniej więcej do lat 50- tych Bałtyk był 

ubogim w sole biogenne morzem, a z chwilą rozwoju współczesnego intensywnego rolnictwa 

stał się eutroficzny. Polska często jest oskarżana o bycie głównym powodem eutrofizacji 

Bałtyku. Główne składniki nawozów czyli azot i fosfor niesione są z rzekami i rozproszonym 

spływem wód gruntowych. Do tego doszła prowadzona w bezsensowny sposób w latach 50 - 

60-tych regulacja rzek i potoków, która spowodowała, że nawozy zamiast samoistnie 

filtrować się na zalewanych łąkach i bagnach, płyną uregulowanymi korytami potoków 

wprost do morza. Dziś w Zachodniej Europie próbuje się temu zapobiec przez tzw. 



 

 
 

renaturalizację małych cieków – zrywa się dreny, betonowe opaski i umocnienia pozwalając 

wodzie na retencję – czyli powolne, naturalne filtrowanie się przez glebę i zatrzymywanie jej 

na lądzie. Wprawdzie mimo ogromnego postępu w oczyszczaniu wód powierzchniowych 

Polska wciąż zrzuca do Bałtyku największy spośród sąsiadów ładunek biogenów, ale trzeba to 

rozpatrywać nie w kategoriach liczby ton azotu w ciągu roku zrzucanych przez dany kraj, ale 

w odniesieniu do powierzchni kraju i jego ludności. Polska, to wielki, płaski, ludny i rolniczy 

kraj – nawet ograniczając do maksimum zużycie nawozów w rolnictwie, jakoś musimy 

wyżywić 40 milionową populację. W takim ujęciu okazuje się, że licząc ilość nawozu 

azotowego na głowę mieszkańca, Polak jest znacznie bardziej „czysty” pod względem 

produkcji azotu i fosforu niż Szwed czy Duńczyk. Po prostu, w krajach skandynawskich jest 

mało ludzi, są to górzyste obszary z niewielkim areałem rolniczym, który jest nawożony 

niezwykle intensywnie. Jako poszczególne kraje Skandynawia dostarcza do Bałtyku niewiele 

biogenów, ale licząc na głowę mieszkańca, czy też na km2 powierzchni, to znacząco więcej niż 

Polska. 

Pośrednim efektem eutrofizacji jest hypoksja – czyli brak tlenu w wodzie i w osadach. Na 

Bałtyku znane były od dawna obszary beztlenowe na izolowanych głębiach (Gdańska, 

Arkońska, Gotlandzka), ale w ostatnich latach rozszerzyły się znacznie i zajmują wielkie 

obszary dna, zwykle poniżej 100m głębokości. Brak tlenu jest spowodowany jego zużyciem 

przez mikroorganizmy – głównie bakterie rozkładające materię organiczną (np. opadające na 

dno zakwity glonów czy sinic). W braku tlenu powstaje na bazie materii organicznej 

siarkowodór, powodujący czarne zabarwienie osadu i wyraźny zapach gnijących jaj. W takich 

warunkach potrafią przetrwać tylko beztlenowe bakterie, lub specjalnie przystosowane 

organizmy – np. niektóre nicienie. Tlen dostaje się do wody morskiej i dna tylko z powietrza – 

tzn. musi nastąpić mieszanie wody powierzchniowej, która przyjmuje dużą ilość tlenu a 

następnie ta natleniona woda musi zostać rozprowadzona w całym morzu – szczególnie na 

dnie. Mieszanie warstw wody natlenionej z pozostałymi warstwami występuje w innych 

morzach dzięki silnym prądom morskim, sztormom, lub przez schłodzenie wody na 

powierzchni, która w ten sposób staje się względnie cięższa i opada nad dno dostarczając tam 

tlen. Kłopot z mieszaniem mają wszystkie zbiorniki zamknięte (śródlądowe morza i jeziora) 

oraz takie, które leżą w strefie ciepłego klimatu. W klimacie zimnym, nawet zamknięte jezioro 

czy morze jest co roku mieszane od powierzchni do dna, przez proces schładzania się wód na 

powierzchni i tworzenie lodu.  Bałtyk, jako półzamknięte morze, z kilkoma izolowanymi 

głębiami miał naturalne warunki do wytworzenia hipoksji. Teraz sprzyja hypoksji ocieplenie 

klimatu – im cieplejsze morze tym mniej gazów się w nim rozpuszcza i tym intensywniejszy 

jest rozwój bakterii – które usuwają ze środowiska tlen. Ratunkiem dla Bałtyku były wlewy 

wód z Morza Północnego – tamtejsze natlenione wody powierzchniowe są bardziej słone 



 

 
 

(czyli cięższe) od bałtyckich i co kilkanaście lat przelewają się przez cieśniny, kierując się 

rzeźbą dna, płyną aż do Centralnego Bałtyku. Pojawienie się tlenu nad dnem likwiduje 

natychmiast siarkowodór i pozwala na powrót życia. Niestety wlewy zdarzają się rzadko i 

nieregularnie – ostatnio po kilkunastoletniej przerwie dwa wielkie zimą 2014 i 2015.  

- Erozja– to proces rozdrabniania i rozpraszania skał i osadów na dnie morskim i na brzegu. W 

praktycznym ujęciu na Bałtyku, to zjawisko, gdy sztorm zalewa plażę, zabiera z niej piasek i 

odsłania kamienie albo dochodzi do podstawy wydmy z roślinami. Erozją nie martwią się 

mieszkańcy skalistych wybrzeży Skandynawii, tam fale nie zmieniają obrazu brzegu, jest to 

jednak problem całego południowego Bałtyku, gdzie na brzegach dominują piaski i gliny. Już 

w połowie lat 90-tych HELCOM podjął rekomendację (zalecenie) o ochronie naturalnych 

procesów brzegowych. Mówi ona, że tam gdzie erozja nie zagraża ważnym dobrom kultury 

lub gospodarki (infrastruktura) nie należy z erozją walczyć, lecz pozostawić naturalny proces 

swemu biegowi. Erozja brzegu, ma to do siebie, że sama po pewnym czasie wyhamowuje. 

Fale atakują klify i przylądki, kruszą materiał skalny, który gromadzi się u podnóża wysokich 

wybrzeży. Te nagromadzone szczątki działają jak naturalny falochron, który rozprasza energię 

fal i powoduje odbudowę brzegu. Można powstrzymywać erozję przez budowę sztucznych 

falochronów, podwodnych progów lub po prostu nasypywanie piasku, w miejsca gdzie 

zabrało go morze. Pytanie tylko po co walczyć z naturą wydając ogromne pieniądze, skoro w 

skali wybrzeża Polski nie mamy realnego problemu, takiego jaki ma położona w depresji 

Holandia, która musi się bronić przed zalaniem.  Na pewno najgorszym rozwiązaniem są 

techniki twarde – budowa betonowych umocnień i falochronów – to tylko wzmacnia energię 

fal. Najmniej szkodliwym ale mało skutecznym jest stałe dosypywanie piasku na plaże – 

ważne, żeby był to piasek o tej samej strukturze co miejscowy.  

- Kryzys różnorodności biologicznej jest często przywoływany jako ogólny problem światowy. 

W popularnych komentarzach na temat stanu Morza Bałtyckiego powtarza się teza o 

ginących gatunkach i kryzysie bioróżnorodności. To nieprawda, ale najpierw trzeba wyjaśnić 

co znaczy to często powtarzane bezmyślnie określenie. Zgodnie z definicją przyjętą na 

Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. różnorodność biologiczna, to cały zakres elementów 

– od różnorodności genetycznej wewnątrz badanej populacji, przez różnorodność gatunków, 

wyższych taksonów, siedlisk, nisz i krajobrazów. Innymi słowy całościowe zróżnicowanie 

Natury. Różnorodność biologiczną mierzy się, bada i analizuje od ponad 30 lat, i przez ten 

czas stała się ona najpopularniejszym wskaźnikiem stanu środowiska. Niestety, co jest 

typowe dla Przyrody, nie ma tu praw uniwersalnych – wszystko zależy do kontekstu i 

konkretnego przypadku. Nie można powiedzieć, że system bardziej zróżnicowany jest lepszy 

od mało zróżnicowanego – upraszczając można stwierdzić, że najbardziej różnorodny jest 

śmietnik, a najbardziej wydajne i pożądane przez człowieka systemy to monokultury rolnicze. 



 

 
 

Różnorodność biologiczna obejmuje stworzenia o których prawie nic nie wiemy, lub ich nie 

lubimy – pasożyty, bakterie, nieskończoną wielość miniaturowych stworzeń ukrytych przed 

wzrokiem w glebie, osadach morskich czy w głębinach. Sama w sobie, bioróżnorodność nie 

jest dobra ani zła – to po prostu Natura. Powinniśmy przyjąć, że to co powstało w toku 

ewolucji, powinniśmy szanować i zapobiegać nienaturalnym zmianom – bo nie wiadomo 

jakie będą ich dalekie skutki. Bałtyk, jako młode ewolucyjnie i słonawe morze ma w naturalny 

sposób najniższą możliwą w morzach różnorodność na wielu poziomach – gatunków, siedlisk 

czy grup funkcjonalnych. W Polskich Obszarach Morskich Bałtyku występuje około 1000 

gatunków zwierząt, w cieśninach duńskich jest ich około 2500 a na Morzu Północnym około 

5000.  To efekt wzrostu zasolenia i łączności z Atlantykiem w miarę jak oddalamy się od 

zamkniętego Bałtyku. Jednym z najzdrowszych i najmniej zmienionych przez człowieka 

siedlisk w polskim morzu są piaszczyste mielizny środkowego wybrzeża - na ruchomych 

piaszczystych  ławicach, z doskonale natlenioną i zimną wodą żyje zaledwie kilkanaście 

gatunków zwierząt. Z drugiej strony, w najbardziej zniszczonej i zmienionej przez ludzi Zatoce 

Puckiej mamy rezerwuar różnorodności – najwięcej gatunków na km2 w skali całego naszego 

wybrzeża.  Głębokim nieporozumieniem są próby podejmowane przez naiwnych lub 

cynicznych przedsiębiorców, którzy chcą przez budowanie sztucznych raf na piaszczystych 

mieliznach „przyczynić się do wzrostu różnorodności biologicznej”. Tymczasem urokiem i 

stanem naturalnym pustyni jest pustynia z jej suchoroślami i nielicznymi gatunkami 

jaszczurek i węży. Zamiana pustyni w plantację lub oazę będzie oznaczała utratę naturalnego 

krajobrazu. Pierwsze przykazanie lekarza brzmi „nie szkodzić” – to samo dotyczy przyrody – 

nie poprawiajmy, powstrzymajmy się od niszczenia. Czy światowy kryzys różnorodności 

biologicznej dotyczy Bałtyku ? Nie, ponieważ globalny problem polega na masowym 

niszczeniu wielkich, trudno odtwarzalnych siedlisk (naturalne lasy) i ginięciu gatunków 

żyjących w izolowanych i rzadkich siedliskach (np. wyspy oceaniczne). W czasach 

historycznych zanotowano wytępienie około 1200 gatunków zwierząt lądowych i tylko 21 

(dwadzieścia jeden) przypadków morskich. Z tych ostatnich wszystkie dotyczą rzadkich 

zwierząt z izolowanych populacji (np. krowa morska Stellera na Kamczatce). Bałtyk jest 

zasiedlony przez organizmy wytrzymujące niskie zasolenie – źle czują się w nim zwierzęta 

morskie, a dla słodkowodnych jest zbyt słony. Dlatego zestaw gatunków obserwowanych u 

nas to prawdziwa selekcja „survivalowców” którzy dają sobie radę w każdych warunkach. 

Zimą nasze morze zamarza, latem nagrzewa się do plus 20 stopni, zasolenie skacze od 1 do 

kilkunastu promille, raz brakuje tlenu innym razem jest go nadmiar – to wszystko naturalna 

zmienność naszego środowiska, do której nie wszyscy się przystosowali.  

- W ten sposób dochodzimy do kolejnego zjawiska przedstawianego jako przyrodnicza 

katastrofa – gatunki obce. Na Bałtyku, przez ostatnie kilkaset lat straciliśmy tylko jeden 



 

 
 

gatunek – jesiotra (który okazał się być obcym - imigrantem z Ameryki Północnej) za to 

przybyło ponad 120 gatunków nowych dla tego rejonu. Gatunki przybywają drogą naturalną 

– prądy morskie, wspomaganie nieświadomie przez człowieka (wody balastowe statków, 

obrastające kadłuby) lub wykorzystując nowe połączenia – kanały między rzekami i morzami. 

Morskie gatunki, w odróżnieniu od lądowych praktycznie nie mają barier, stąd biologów 

morza nie martwi fragmentacja siedlisk, która jest wielkim problemem na lądzie. Fale i prądy  

morskie zaniosą larwy i jaja zwierząt w każdy zakątek oceanu, tyle, że u końca podróży trzeba 

znaleźć dogodne dla życia warunki. Bałtyk zatrzymuje więc przybyszów z podobnych 

obszarów na całym świecie – kiełże i ryby ze słonawego Morza Kaspijskiego i Czarnego, 

małże, kraby i wieloszczety z ujść rzecznych Ameryki i Azji.  W ubogim w gatunki Bałtyku, ta 

ponad setka nowych przybyszów nie spowodowała żadnych trwałych problemów. Czasem, w 

pierwszym okresie zasiedlenia, nowy gatunek wykazuje skokowy wzrost liczebności, który 

szybko jest wytłumiany i z reguły po kilku latach przybysz jest nie do odróżnienia od „swoich”. 

Tam, gdzie naturalna różnorodność w morzu jest wysoka i gatunki są w środowisku bardzo 

ciasno upakowane, nowy przybysz jest albo od razu eliminowany, albo wypycha z domu 

lokalnego mieszkańca. Typowym przykładem bezproblemowego wejścia nowego gatunku 

jest babka bycza. Ta niewielka rybka, zawleczona z wodami balastowymi w 1992r do Zatoki 

Gdańskiej rozprzestrzeniła się błyskawicznie na cały obszar wód morskich w Polsce i po 20 

latach od przybycia, spotykana jest niemal wokół całego Bałtyku. W momencie jej przybycia 

do Bałtyku, spodziewano się wszelkich nieszczęść ekologicznych – od tego, że przybysz będzie 

zjadał ikrę cennych ryb, po prognozy, że przez niego wyginą małe przybrzeżne ryby. 

Tymczasem babka bycza znalazła sobie wolną niszę ekologiczną – zjada małże, które w 

naszych wodach nie mają wielu konsumentów, a sama stała się ulubionym pokarmem 

kormorana – przez co zmniejszyła się presja tego ptaka na ryby użytkowe. Mało kto dziś 

pamięta, że przybyły w latach 30-tych do Polski chiński krab wełnistoszczypcy był na początku 

inwazji tak pospolity, że wchodził dziesiątki kilometrów w górę rzek Pomorza, i obawiano się 

o całość wałów przeciwpowodziowych. Inne gatunki podobnie wpasowały się w nasz 

krajobraz. Gatunki obce stwarzają niekiedy poważne problemy, jak np. inwazja żebropława 

Mnemiopsisleydei w Morzu Czarnym w latach 90-tych – w pierwszym okresie szybkiego 

wzrostu populacji ten żebropław niemal doprowadził do ruiny rybołówstwo małych ryb 

pelagicznych (zjadał ich ikrę). Na Bałtyku zjawisko przybywania nowych gatunków nie jest jak 

na razie problemem.  

- Skażone ryby ? Co pewien czas pokazują się w popularnych mediach doniesienia o tym jak 

niebezpieczne jest zjadać ryby, które rzekomo są katastrofalnie skażone. W niektórych 

przypadkach za takimi plotkami stoi lobby przemysłowe (wytwórcy wędlin przeciwko 

importowanym łososiom), ale najczęściej to bezkrytyczne czytanie wyrwanych z kontekstu 



 

 
 

doniesień naukowych. Wiadomo, że niektóre substancje niebezpieczne mogą się 

akumulować w środowisku przez sieć troficzną – skażony plankton jest zjadany przez 

skorupiaki, a te z kolei przez ryby, które gromadzą w tłuszczu wielokrotność spotykanej w 

środowisku koncentracji np. metali ciężkich czy pestycydów. Szczególne zaniepokojenie 

wywołały doniesienia o skażonych rakotwórczymi dioksynami rybach. Nad zdrowotnością 

produktów pochodzących z morza czuwają w każdym państwie odpowiednie służby i, 

czytając ich raporty oraz opracowania naukowe, można ułożyć te alarmistyczne informacje w 

odpowiednim kontekście. Rzeczywiście w tłuszczu ryb wykrywa się substancje szkodliwe, ale 

rzecz w tym, że jest ich nieporównanie więcej w innych produktach spożywczych – np. 

wędzonych wędlinach, smażonych na grillu kiełbaskach itp. Żeby zaszkodzić sobie bałtyckim 

łososiem trzebaby jeść go codziennie przez kilka lat. Niestety jest tak, że wszystko szkodzi, ale 

akurat ryby najmniej.  

- Broń chemiczna - zatopione po I i II wojnie światowej tysiące ton amunicji konwencjonalnej i 

bojowych środków trujących (głównie iperyt) to wielki problem Bałtyku. Obszary zatopienia 

amunicji wydawały się w latach 50-tych bezpieczne (głębie bałtyckie pod Bornholmem, 

Gotlandią i przed Zatoką Gdańską). Są to miejsca gdzie zabronione jest łowienie ryb, 

kotwiczenie, stosowanie narzędzi włóczonych – jak dragi, włoki denne, ale przez ostatnie 50 

lat było kilka przypadków, że rybacy wyciągali na pokład lub wyrzucali za burtę bryły gliniastej 

szarej substancji – zestalonego iperytu. Bezpośredni kontakt ze skórą jest bardzo 

niebezpieczny, powoduje głębokie, długo gojące się rany i może doprowadzić do poważnych 

powikłań. Na szczęście broń chemiczna – mimo, że metalowe pojemniki, w których była 

zrzucana dawno przerdzewiały, ma bardzo słabą rozpuszczalność w morskiej wodzie i zalega 

na dnie w postaci gliniastej gęstej masy. Dopóki ktoś fizycznie nie zbierze i nie wyciągnie na 

powierzchnię tej substancji, naszym kąpieliskom i wodom przybrzeżnym nic nie grozi. 

Oczywiście lepiej byłoby pozbyć się tego niebezpiecznego ładunku, ale technika i koszty 

przeprowadzenia takiej operacji, na razie przekraczają możliwości państw bałtyckich, które 

od lat zajmują się tym problemem, kontrolują składowiska i prowadzą badania jak organizmy 

morskie reagują na kontakt z bronią chemiczną.  

Co możemy zrobić ? Z powyższej prezentacji wynika, że mimo złej sławy, Bałtyk żyje, jest 

produktywnym i dobrze funkcjonującym ekosystemem, miejscem rekreacji i ważnej 

działalności gospodarczej – rybołówstwa morskiego. Fauna bałtycka nie ginie, gatunki 

obce nam nie zagrażają, a poziom skażeń nie jest niebezpieczny, ani wyższy niż w innych 

morzach.  To optymistyczne podsumowanie nie znaczy, że nie ma problemów. Trzeba 

utrzymywać i pilnować wysokich standardów oczyszczania ścieków, trzeba koniecznie 

apelować o renaturalizację małych cieków – walczyć z kanalizowaniem potoków i rzek – 



 

 
 

to wszystko na rzecz zdrowia morza. Wielką niewiadomą jest problem plastiku – musimy 

się dowiedzieć ile go jest i w jakiej postaci, i jakie są efekty jego obecności dla 

organizmów. Farmaceutyki są kolejnym nierozpoznanym do końca zagrożeniem – trzeba 

je śledzić we środowisku (to bardzo trudne technicznie) i analizować konsekwencje ich 

występowania. Trzeba chronić siedliska fauny morskiej – szczególnie wrażliwe, długo 

tworzące się 
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struktury jak łąki trawy morskiej, ławice małży czy wieloletnie porośla krasnorostów. Te 

gatunki budują dom dla dziesiątek innych organizmów i one są najlepszym gwarantem i 

wskaźnikiem różnorodności biologicznej.  

 


