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1. Charakterystyka środowiska morskiego polskiej strefy 
Bałtyku 

Poprawa stanu środowiska Morza Bałtyckiego jest problemem, w którego rozwiązanie 
zaangażowane są wszystkie państwa nadbałtyckie należące do Unii Europejskiej. Wspólnota 
stawia wysokie wymagania w zakresie osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód 
morskich (Good Environmental Status - GES) do 2020 roku.  

Ramy formalne osiągnięcia tego celu ujęte są w postanowieniach dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy 
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w 
sprawie strategii morskiej)(Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19), zwana dalej – Ramową 
Dyrektywą w sprawie Strategii Morskiej (RDSM), a kryteria i standardy metodologiczne 
dotyczące dobrego stanu środowiska wód morskich zostały określone w Decyzji Komisji 
2010/477/UE z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych 
dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (Dz. Urz. UE L 232 z 2.09.2010, str. 
14). 

Dobry stan środowiska oznacza “…taki stan środowiska wód morskich tworzących zróżnicowane 
i dynamiczne pod względem ekologicznym oceany i morza, które są czyste, zdrowe i urodzajne w 
odniesieniu do panujących w nich warunków, zaś wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na 
poziomie, który jest zrównoważony i gwarantuje zachowanie możliwości użytkowania i prowadzenia 
działań przez obecne i przyszłe pokolenia”.  

 
Z uwagi na istotne zagadnienie, jakim jest opracowanie strategii ochrony morza dla 

polskiej strefy wód Morza Bałtyckiego, podjęto w Polsce działania w celu wdrożenia RDSM. 
Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej została transponowana do prawa 
krajowego w głównej mierze poprzez zmianę ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). W pozostałym zakresie wdrożenie postanowień 
dyrektywy nastąpiło przez zmianę: 
1) ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934, z późn. zm.), 
2) ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 

686, z późn. zm.), 
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232, z późn. zm.), 
4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. 

zm.), 
5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.). 

Jednym z ważniejszych zadań określonych w art. 8 RDSM jest obowiązek 
sporządzenia przez państwa członkowskie wstępnej oceny stanu swoich wód morskich. Art. 9 
dyrektywy nakłada natomiast obowiązek opracowania zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich. 

Zakres oraz sposób sporządzenia, uzgadniania i udostępniania danych i informacji 
wynikacjących ze wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich regulują zapisy art. 61h 
oraz art. 61i ustawy – Prawo wodne. 

Dane w zakresie jakości środowiska wód morskich oraz rzek, które posłużyły w 
większej mierze do oceny stanu środowiska wód morskich, pochodziły z realizacji 
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy – Prawo 
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ochrony środowiska. PMŚ stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 
gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone 
informacje służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne 
informowanie organów administracji i społeczeństwa o: 

� jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 
lub innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania 
przekroczeń tych standardów lub innych wymagań, 

� występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, 
w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami 
i stanem elementów przyrodniczych. 

W ramach PMŚ są wytwarzane i gromadzone dane dotyczące stanu środowiska, do 
których przekazywania Rzeczpospolita Polska jest obowiązana na mocy zobowiązań 
międzynarodowych (art. 26 ust. 3 ustawy -  Poś). 

Zgodnie z definicją w RDSM wody morskie obejmują obszar morza od linii 
podstawowej wód terytorialnych do granicy strefy ekonomicznej, jednakże dla potrzeb oceny 
obszar rozszerzony jest o wody przejściowe określone w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z dnia 22.12.2000, str. 1), zwaną dalej 
Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej, polskie obszary morskie obejmują trzy rodzaje akwenów: 
morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną, o łącznej 
powierzchni około 33 307 km2. W skład morskich wód wewnętrznych, o łącznej powierzchni 
około 1 991 km2, wchodzą: część Zatoki Gdańskiej, część Jeziora Nowowarpieńskiego i część 
Zalewu Szczecińskiego wraz ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim i rzeką Odrą 
pomiędzy Zalewem Szzcecińskim a wodami portu Szczecin, część Zalewu Wiślanego oraz 
wody portów. 

Polskim morzem terytorialnym jest przybrzeżny pas wód morskich o szerokości 
12 Mm liczonych od linii podstawowej morza, o łącznej powierzchni 8 682 km2. Do morza 
terytorialnego przylega określona przez umowy międzynarodowe wyłączna strefa 
ekonomiczna o łącznej powierzchni 22 634 km2 (bez uwzględnienia obszaru spornego z 
Danią, położonego na południe od wyspy Bornholm). Zasięg i podział polskich obszarów 
morskich jest przedstawiony na rys. 1.1.1. 
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Rys. 1.1.1. Polskie obszary morskie poddane ocenie wstępnej zgodnie z art. 8 Ramowej 

Dyrektywy ws. Strategii Morskiej1 

 

Morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne, a więc łącznie obszar 10 673 km2 
stanowią prawnie integralną część terytorium Polski (ok. 3,4% powierzchni Polski). 
Wyłączna strefa ekonomiczna nie zalicza się do terytorium kraju, ale Polsce przysługują w tej 
strefie w szczególności prawa do rozpoznawania, zarządzania i eksploatacji zasobów 
naturalnych, ochrony tych zasobów, do budowania i użytkowania sztucznych wysp i 
konstrukcji, badań naukowych, ochrony i zachowania środowiska morskiego. W wyłącznej 
strefie ekonomicznej istnieje wolność żeglugi i przelotu oraz układania kabli podmorskich 
i rurociągów przez państwa obce. 
 
Tabela 1.1 1. Podakweny Morza Bałtyckiego wyznaczone wg HELCOM CORESET BD 

2/2011 wraz z zaproponowanymi podakwenami w polskich obszarach 
morskich: 35A – polska część Zalewu Wiślanego i 38A – polska część 
Zalewu Szczecińskiego 

Numer podakwenu Nazwa angielska Nazwa polska 

27 Eastern Baltic Proper Offshore waters 
Wody otwarte wschodniej części Bałtyku 
Właściwego 

33 Gulf of Gdańsk Offshore waters Wody otwarte Zatoki Gdańskiej 
35 Gulf of Gdańsk Polish Coastal waters Polskie wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej 
36 Bornholm Basin Offshore waters Wody otwarte Basenu Bornholmskiego 

38 Bornholm Basin Polish Coastal waters 
Polskie wody przybrzeżne Basenu 
Bornholmskiego 

62 
Eastern Baltic Proper Polish Coastal 
waters 

Polskie wody przybrzeżne wschodniej części 
Bałtyku Właściwego 

35A Vistula Lagoon Polish part Polska część Zalewu Wiślanego 
38A Szczecin Lagoon Polish part Polska część Zalewu Szczecińskiego 

 

                                                           
 
 

1 Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględnia akwen strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 
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Rys. 1.1.2. Podakweny Morza Bałtyckiego wyznaczone wg HELCOM CORESET BD 
2/2011 wraz z zaproponowanymi podakwenami w polskich obszarach 
morskich: 35A – polska część Zalewu Wiślanego i 38A – polska część Zalewu 
Szczecińskiego  

 
Zgodnie z wytycznymi grupy HELCOM CORESET BD, koordynującej ocenę 

w obrębie Bałtyku, polską ocenę wstępną przeprowadzono dla każdego z wyznaczonych 
przez grupę podakwenów Morza Bałtyckiego w części odpowiadającej polskim obszarom 
morskim. Wcześniej, podział ten zastosowano w ocenie stanu środowiska morskiego w 
projekcie BSAP (HELCOM 2011). W celu uzyskania porównywalności przeprowadzanej 
oceny z oceną wykonywaną zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, uwzględniono 
dodatkowo dwa podakweny obejmujące wody przejściowe Zalewu Szczecińskiego i 
Wiślanego. (rys. 1.1.2, tab. 1.1.1). Ponad to jednolite części wód przybrzeżnych oraz 
przejściowych Zatoki Gdańskiej i Puckiej określone w typologii wód morskich (Krzymiński 
W, 2010) przypisano odpowiednim podakwenom w celu jednoznacznego przypisania łącznej 
oceny do tych wód. 

Z uwagi na specyfikę deskryptora presji W3 (komercyjnie eksploatowane gatunki ryb 
i bezkręgowców), który wymagał oceny stad ryb (jednostek wyróżnionych w celu racjonalnej 
gospodarki i regulacji rybołówstwa), odstąpiono od podziału HELCOM CORESET BD, 
stosując podział wynikający z logiki oceny wskaźnika. 

 
 

Załącznik nr I. RDSM (2008/56/WE) określa 11 wskaźników opisowych, zgodnie z 
prawodawstwem krajowym cech, dla których należy przeprowadzić ocenę w odniesieniu do 
zdefiniowanych kryteriów dobrego stanu środowiska: 

� W1 - Różnorodność biologiczna,  
� W2 - Gatunki obce,  
� W3 - Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i bezkręgowców,  

38A 

35A 
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� W4 - Łańcuchy pokarmowe,  
� W5 - Eutrofizacja,  
� W6 - Integralność dna morskiego,  
� W7 - Warunki hydrograficzne,  
� W8 - Substancje zanieczyszczające i efekty zanieczyszczeń,  
� W9 - Substancje szkodliwe w rybach i owocach morza,  
� W10 - Śmieci w środowisku morskim,  
� W11 - Podwodny hałas i inne źródła energii.  

 
Dla 11 wskaźników opisowych zostały opracowane kryteria i wskaźniki dobrego stanu 

środowiska morskiego (Decyzja Komisji Europejskiej, 2010/477/UE), dla których grupa 
robocza HELCOM CORESET BD zaproponowała zestaw wskaźników podstawowych. 
Wskaźnik podstawowy może być przyporządkowany kilku kryteriom/wskaźnikom z Decyzji 
Komisji Europejskiej, a tym samym dotyczyć kilku wskaźników opisowych np. wskaźniki 
multimetryczne makrozoobentosu charakteryzują zarówno wskaźnik opisowy W1 
(Bioróżnorodność), jak i W6 (Integralność dna morskiego). 

Jednocześnie zgodnie z art. 8 lit a i b RDSM (2008/56/WE) oraz indykatywną listą 
wskaźników zamieszczonych w tabeli 1 i 2 załącznika III przeprowadzono ogólną ocenę 
stanu środowiska polskich obszarów morskich, która stanowi tło do oceny dobrego stanu 
środowiska (GES) przeprowadzonej zgodnie z art. 9 RDSM (2008/56/WE) dla 11 
wskaźników opisowych tzw. cech. 
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1.1. Podstawowe cechy i właściwości środowiska morskiego 
polskiej strefy Morza Bałtyckiego 

 

1. Właściwości fizyczne i chemiczne 

Topografia i batymetria dna morskiego 
Śródkontynentalne Morze Bałtyckie osłonięte jest od północnego zachodu Półwyspem 

Skandynawskim i połączone z Oceanem Atlantyckim przez Morze Północne i Skagerrak za 
pośrednictwem cieśnin: Wielki i Mały Bełt, Sund oraz Kattegat. Granica morza, oddzielająca 
Kattegat od Skagerraku, prowadzi od północnego cypla Jutlandii - przylądka Grenen do 
szkieru Pater Noster i wyspy Tjörn na brzegu szwedzkim (Majewski, 1994). Całkowita 
wymiana wód w środkowym Bałtyku trwa od 25 do 30 lat. 

Całe Morze Bałtyckie leży na szelfie o nierównym dnie i niewielkiej na ogół 
głębokości, dzieli się jednak na głębsze baseny, rozdzielone progami i ławicami. W obrębie 
polskich obszarów morskich znajdują się następujące, główne elementy morfologiczne dna, 
patrząc od zachodu: część Ławicy Odrzanej i Basenu Bornholmskiego (105 m) oraz Rynna 
Słupska o głębokości 65 m, oddzielona od tego ostatniego  progiem porzecznym 
utrudniającym ruch wód przydennych napływających z Morza Północnego. W części 
środkowej znajduje się Ławica Słupska, a na wschodzie południowa część Basenu 
Gotlandzkiego oraz Basen Gdański o głębokości 118 m (rys. 1.1.3). 

 

 

Rys. 1.1.3. Batymetria Bałtyku Południowego (wg Batymetria Bałtyku Południowego, 
1994, [w:] Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego 
Polski, IGiPZ PAN Warszawa) 

 
Główną drogę wymiany wód między Morzem Bałtyckim a Północnym stanowi Wielki 

Bełt, który w najpłytszych miejscach ma głębokość 15 m. Prądy wychodzące z Bałtyku 
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kierują się przede wszystkim przez Sund, który na mieliźnie Drogden ma 12 m głębokości. 
Zatoka Kilońska ma poważne znaczenie hydrograficzne, gdyż wzdłuż Langelandu wpływają 
do niej wody oceaniczne w czasie wlewów i tutaj zgodnie z siłą Coriolisa skręcają na zachód, 
a po wypełnieniu zatoki słoną wodą przemieszczają się dalej przez Fehrmarn Belt i Zatokę 
Meklemburską ku Basenowi Arkońskiemu, pokonując po drodze próg Gedser-Darsser Ort. 
Wlewy o większej sile występują w różnych, nieregularnych odstępach czasu, od roku do 
pięciu lat. Mają charakter epizodyczny i gwałtowny. Zazwyczaj objętość takich wlewów 
wynosi 30-50 km3 (Majewski, 1987). Dalej, wody wlewów oceanicznych kierują się do 
Basenu Bornholmskiego poprzez Cieśniną Bornholmską. Z kolei odświeżanie wód 
głębinowych Basenu Gotlandzkiego i Gdańskiego odbywa się w okresach silnych, 
długotrwałych wlewów oceanicznych po upływie kilku miesięcy od czasu rozpoczęcia się 
wlewu w Cieśninach Duńskich. W okresach stagnacji w głębiach tych panują najczęściej wa-
runki beztlenowe. 

Budowa i charakter polskich brzegów Bałtyku związane są z okresem ostatniego 
zlodowacenia oraz fazami rozwoju południowego Bałtyku. Na odcinkach brzegu 
zbudowanych z osadów plejstoceńskich występują klify o różnym stopniu aktywności. 
W obniżeniach powierzchni plejstoceńskiej zlokalizowane są w większości jeziora 
przymorskie odcięte mierzejami, o różnej zasobności osadów litoralnych. W części pradolin 
uchodzących do Zatoki Gdańskiej lub Bałtyku rozwinięte są brzegi niskie. Typ brzegów 
niskich w przewadze zlokalizowany jest w strefie brzegowej Zalewów Wi-ślanego 
i Szczecińskiego. 

Procesy hydrodynamiczne występujące w obrębie południowego Bałtyku są 
modyfikowane w strefie płytkowodnej i brzegowej, zarówno przez rzeźbę dna, jak i brzegu. 
Również stopień zagrożenia samego brzegu w sytuacjach coraz intensywniejszych sztormów 
wpływa na stopień bezpieczeństwa terenów na zapleczu. W charakterystyce 
geomorfologicznej brzegu uwzględniono te cechy form brzegu i przybrzeża, które są istotne 
w systemowym widzeniu podziału obszaru przybrzeżnego pod kątem wydzielenia wód 
przybrzeżnych i przejściowych. 

Brzegi otwartego morza zbudowane są w 77% z wydm oraz w 19% z klifów. Zatoka 
Gdańska charakteryzuje się przewagą brzegów wydmowych (73%) ze znacznym udziałem 
brzegów niskich (8%).  

Brzegi klifowe wybrzeża południowego Bałtyku zbudowane są przeważnie z 
gliniastych utworów glacjalnych, piasków i żwirów fluwoglacjalnych oraz mułków i iłów 
zastoiskowych (Subotowicz, 1984). W zależności od intensywności hydrodynamicznej 
akwenu następuje szybszy lub wolniejszy proces niszczenia brzegów klifowych. Występują 
one głównie w zachodniej części Zatoki Gdańskiej oraz nad otwartym morzem, na odcinkach 
Cetniewo-Jastrzębia Góra, Rowu-Ustka, Jarosławiec, Niechorze-Dziwnówek i Wyspa Wolin. 

Brzegi mierzejowe w granicach Polski, z wyłączeniem Półwyspu Helskiego, obejmują 
109 km, co stanowi 22% brzegów otwartego morza. Mierzeje zlokalizowane są głównie na 
wysokości pradolin i depresji końcowych i odcinają powstałe w obniżeniach jeziora 
przymorskie lub zalewy od otwartego morza. 

Mierzeje południowobałtyckie, tworzące się w różnych sytuacjach dynamicznych 
przedstawiają trzy odmienne typy morfogenetyczne. Struktura Mierzei Wiślanej związana jest 
z roz-wojem rozległej pokrywy litoralnej w warunkach podwodnej akumulacji w sytuacji 
morza regredującego (Rosa, 1980). Mierzeje części centralnej i częściowo zachodniej 
charakteryzują się występowaniem rozbudowanych przymierzejowych pól wydmowych (np. 
Mierzeja j. Łebsko), tworzyły się w warunkach stabilizacji poziomu morza. Mierzeje 
zachodniego wybrzeża należy zaliczyć do prostych form mierzejowych o niewielkich 
zasobach piaszczystych, zarówno w przybrzeżu jak i na brzegu, tworzyły się w warunkach 
transgresji (np. Mierzeja bukowska). 

Erozja brzegów mierzejowych w okresie 1889-1975 obejmowała 64% ich długości. 
Szczególnie intensywnie był niszczony brzeg Półwyspu Helskiego, który od roku 1989 jest 
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objęty systematycznym sztucznym zasilaniem. Przewiduje się wzrost prędkości i zasięgu 
obszarów niszczonych mierzei w związku z prognozami wzrostu intensywnych sztormów 
oraz podnoszeniem się poziomu morza. 

 
Roczny i sezonowy rozkład temperatury 

Analizę temperatury i zasoleneia wykonano na podstawie dostępnych materiałów 
opublikowanych oraz analizy danych pozyskanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ). Część publikowanych materiałów przedstawiała charakterystykę 
parametrów fizycznych w odniesieniu do podziału Morza Bałtyckiego na kwadraty według 
rys. 1.1.4, natomiast inne zawierały charakterystykę dla rejonów głębi lub jednolitych części 
wód przejściowych i przybrzeżnych.  
 

 

 
 

Rys. 1.1.4. Kwadraty bałtyckie 

 
Analizę rocznego i sezonowego rozkładu temperatury wody wykonano dla 

8 podakwenów, dla których były dostępne dane zgromadzone w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska (PMŚ), koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska. Dane dla 6 podakwenów pochodziły z monitoringu Morza Bałtyckiego w strefie 
głębokomorskiej prowadzonych w ramach monitoringu strefy głębokowodnej zgodnie z PMŚ 
oraz z badań wód przybrzeżnych prowadzonych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. 
Monitoring wód morskich zgodny z RDW jest prowadzony przez Wojewódzkie Inspektoraty 
Ochrony Środowiska od roku 2008 w ramach PMŚ. 

Wartości średniej rocznej temperatury wody w podakwenach w okresie 2006 - 2010 
przedstawiono w tabeli 1.1.2. W przypadku podakwenów 38 i 62 okres uśredniania jest różny, 
gdyż zależy od okresu pomiarów monitoringowych wykonywanych przez 
Zachodniopomorski i Pomorski Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Dla tych 
podakwenów wartości ekstremalne i średnie roczne przedstawiono na rys. 1.1.5 i 1.1.6. 
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Tab. 1.1.2. Średnie roczne i sezonowe temperatury wody (w °C) w okresie 2006-2010 (na podstawie danych PMŚ i danych WIOŚ) 

 

Wskaźnik Warstwa 
Podakweny 

27 33 35 35A 36 38 *) 38A 62 **)  

Średnia roczna 
temperatura 
wody 

0-dno 
0-10 
0-20 

9,267 
10,899 
10,529 

8,551 
11,369 
10,889 

9,505 
11,529 
10,971 

14,750 
14,750 

--- 

10,838 
11,073 
10,908 

13,1 15,929 
15,929 

--- 

12,4 

Ś
re

dn
ia

 s
ez

on
ow

a 
te

m
pe

ra
tu

ra
 w

od
y 

 

zima 0-dno 
0-10 
0-20 

3,936 
3,553 
3,561 

4,892 
4,132 
4,171 

4,813 
4,464 
4,503 

3,458 
3,458 

--- 

2,507 
2,579 
2,507 

5,0 --- 
--- 
--- 

--- 

wiosna 0-dno 
0-10 
0-20 

6,014 
6,691 
6,377 

4,292 
4,351 
4,125 

5,925 
7,276 
6,753 

8,335 
8,225 

--- 

6,893 
6,811 
6,809 

8,8 --- 
--- 
--- 

5,6 

lato 0-dno 
0-10 
0-20 

12,098 
15,077 
14,231 

10,269 
16,166 
14,864 

12,829 
16,139 
15,152 

20,151 
20,151 

--- 

14,923 
15,890 
15,267 

16,9 17,752 
17,752 

--- 

17,2 

jesień 0-dno 
0-10 
0-20 

11,039 
12,736 
12,690 

11,131 
14,259 
14,231 

11,087 
13,062 
12,835 

12,098 
12,098 

--- 

11,897 
11,868 
11,897 

12,0 15,321 
15,321 

--- 

10,4 

*)  na podstawie danych WIOŚ z okresu 2008-2011 
**)  na podstawie danych WIOŚ z okresu 2008-2009 
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Rys. 1.1.5. Minimalna, średnia i maksymalna temperatura wody w podakwenie 38 

w latach 2008-2011 na powierzchni (A) i przy dnie (B) (dane PMŚ). 
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Rys. 1.1.6. Minimalna, średnia i maksymalna temperatura wody w podakwenie 62 

w latach 2008-2009 na powierzchni (A) i przy dnie (B) (dane PMŚ) 

 
Temperatura wody w warstwie powierzchniowej (0-20 metrów) w strefie przybrzeżnej  

w kwartałach kalendarzowych (kwartał 1: styczeń-marzec, kwartał 2: kwiecień-czerwiec, 
kwartał 3: lipiec-wrzesień, kwartał 4: październik-grudzień) charakteryzuje się niewielką 
zmiennością wzdłuż wybrzeża (rys. 1.1.7). Analizując wartości średniej temperatury  
w kwartałach, największe zróżnicowanie występowało w drugim kwartale, natomiast 
najmniejsze w pierwszym. Wschodnia część wybrzeża charakteryzuje się wyższą temperaturą 
wody niż zachodnia. Tylko w Zatoce Pomorskiej (G02) temperatura wody w warstwie 
powierzchniowej jest porównywalna z wodami Zatoki Gdańskiej w rejonie Mierzei Wiślanej 
(L02) w trzecim kwartale roku. 
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Rys. 1.1.7. Sezonowa średnia temperatura wody (kropki) i rozpiętość zmian w warstwie 
powierzchniowej (pionowe linie) w kwadratach bałtyckich obejmujących 
polską strefę przybrzeżną w okresie 1986-2005. (Kamińska i Krzymiński 2011) 
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Rys. 1.1.8. Sezonowa średnia, odchylenie standardowe i ekstremalna temperatura wody 
w zakresach głębokości w kwadracie J04 w okresie 1990-2006 (IMGW, 
2007a)  

Temperatura wody w ciągu roku w strefie przybrzeżnej zwykle jest wyrównana 
w pionie od powierzchni do dna, natomiast w strefie głębokowodnej obserwuje się pionową 
stratyfikację termiczną wód. Stratyfikacja sezonowa jest związana z rocznym cyklem zmiany 
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temperatury i występuje w górnej warstwie w okresie letnim od maja-czerwca (kwartał 2) do 
sierpnia-września (kwartał 3) (rys. 1.1.8 i 1.1.9). Jesienią (kwartał 4) następuje wyrównanie 
temperatury od powierzchni głębokości około 60 metrów. Ochładzanie kolumny wody 
postępuje od września-października do lutego-marca.  
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Rys. 1.1.9. Sezonowa średnia, odchylenie standardowe i ekstremalna temperatura wody 
w zakresach głębokości w kwadracie K04 w okresie 1990-2006 (IMGW, 
2007a) 

 
W polskim sektorze Morza Bałtyckiego zmiany temperatury mają charakter naturalny, 

zgodny z rocznym cyklem zmian warunków termicznych. Tylko lokalnie, w rejonie ujść 
kolektorów z oczyszczalni ścieków mogą występować niewielkie zmiany temperatury wody 
mające charakter antropogeniczny. 
 

Tab.1.1.3 Tendencja zmian temperatury wody w okresie 1986-2005 (Kamińska 
i Krzymiński 2011) 

Kwadrat Tendencja zmian temperatury wody 
ºC/rok 

G01 0,15 
G02 0,18 
H02 0,07 
I02 0,37 
I03 0,04 
J03 0,07 
K02 0,33 
K03 0,18 
L02 0,33 
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W okresie od 1986 do 2005 roku tendencja zmian temperatury w kolumnie wody 
w strefie brzegowej była dodatnia (tab. 1.1.3). Przy dnie w strefie głębokowodnej 
zaobserwowano również trend wzrostowy temperatury wody, niemniej jest on o rząd 
wielkości mniejszy niż w strefie przybrzeżnej. Ponad to, 56-letni (1952-2008) trend zmian 
jest dwukrotnie mniejszy niż 10-letni (1989-2008). W rejonie Głębi Bornholmskiej trend 
wieloletni jest ujemny, w przeciwieństwie do trendu 10-letniego (tab. 1.1.4).  

 

Tab. 1.1.4 Trendy zmian temperatury wody w warstwie przydennej w wybranych 
kwadratach bałtyckich w polskiej strefie Morza Bałtyckiego (Kamińska i 
Krzymiński 2012) 

 

Okres 
Zakres 
przestrzenny  

Charakter zmian czasowych 

1952 – 2008 
1989 - 2008 

Kwadrat H04 – 
rejon Głębi 
Bornholmskiej 

Trend - 0,01 °C na rok 
Trend + 0,146°C na rok 

1952– 2008 
1989 - 2008 

Kwadrat J04 – 
rejon Rynny 
Słupskiej 

Trend + 0,02 °C na rok 
Trend + 0,04 °C na rok 

1956 – 2008 
1989 – 2008 

Kwadrat K05 – 
rejon pd. Głębi 
Gotlandzkiej 

Trend + 0,02 °C na rok 
Trend + 0,04 °C na rok 

 
 

 

Rys. 1.1.10. Wieloletnie zmiany pionowego rozkładu temperatury wody (w °C) w rejonie 
Głębi Gdańskiej 
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Zarówno sezonowość zmian, jak również tendencje wzrostu lub spadku temperatury 
w rejonie poszczególnych głębi (stacje P1, P15, P140) dobrze ilustrują wieloletnie zmiany 
rozkładu temperatury od powierzchni do dna (rys. 1.1.10 – 1.1.12). Zmienna jest zarówno 
głębokość zalegania tak zwanej warstwy wód zimowych, jak również okresy znacznego 
wzrostu temperatury wód przydennych związane z dopływem wód z Morza Północnego. 
 

 
Rys. 1.1.11. Wieloletnie zmiany pionowego rozkładu temperatury wody (w °C) w rejonie 

Głębi Bornholmskiej 

 

 
Rys. 1.1.12. Wieloletnie zmiany pionowego rozkładu temperatury wody (w °C) w rejonie 

południowo-wschodniego stoku Głębi Gotlandzkiej 
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Przestrzenny i czasowy rozkład zasolenia 

Analizę rocznego i sezonowego rozkładu zasolenia wody wykonano dla podakwenów, 
dla których były dostępne dane zgromadzone w ramach PMŚ. Dane dla sześciu z nich 
pochodziły z monitoringu Morza Bałtyckiego w strefie głębokomorskiej, zaś dla dwóch 
pozostałych z badań wód przybrzeżnych. Analizowano zasolenie od powierzchni do dna oraz 
w warstwie powierzchniowej 0-10m i 10-20m (tab. 1.1.5.). 

 
Tab. 1.1.5 Średnie roczne i sezonowe zasolenia wody (PSU) w okresie 2006-2010 (na 

podstawie danych PMŚ: zgromadzonych w bazie danych oceanograficznych 
Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni i danych WIOŚ)  

Wskaźnik Warstwa 
Podakwen 

27 33 35 35A 36 38 *) 38A 62 **)  

średnie 
roczne 
zasolenie  
w kolumnie 
wody  

0-dno 
0-10  
0-20  

7,687 
1,089 
7,385 

8,029 
7,164 
7,211 

7,350 
6,926 
7,015 

3,473 
3,473 
3,473 

7,287 
7,238 
7,278 

7,1 1,089 
1,089  
1,089 

7,2 

maksymalne 
roczne 
zasolenie  
w kolumnie 
wody 

0-dno 
0-10  
0-20  

12,554 
2,525 
7,960 

13,102 
7,675 
7,712 

11,333 
8,331 
8,420 

5,027 
5,027 
5,027 

9,069 
9,069 
9,069 

5,0 2,525 
2,525 
2,525 

7,6 

minimalne 
roczne 
zasolenie  
w kolumnie 
wody 

0-dno 
0-10  
0-20  

6,868 
0,267 
6,868 

2,800 
2,800 
2,800 

0,454 
0,454 
0,454 

1,183 
1,183 
1,183 

2,833 
2,833 
2,833 

8,1 0,267 
0,267 
0,267 

3,2 

średnie 
sezonowe 
zasolenie  
w kolumnie 
wody: zima  

0-dno 
0-10  
0-20  

7,954 
7,609 
7,603 

8,245 
7,485 
7,495 

7,608 
7,340 
7,384 

4,210 
4,210 
4,210 

7,543 
7,503 
7,543 

6,6 --- --- 

średnie 
sezonowe 
zasolenie  
w kolumnie 
wody: 
wiosna 

0-dno 
0-10  
0-20  

7,782 
7,494 
7,503 

7,993 
7,033 
7,157 

7,282 
6,842 
6,953 

3,364 
3,364 
3,364 

7,455 
7,421 
7,449 

7,0 --- 7,4 

średnie 
sezonowe 
zasolenie  
w kolumnie 
wody: lato  

0-dno 
0-10  
0-20  

7,576 
7,304 
7,324 

7,931 
7,044 
7,114 

7,064 
6,615 
6,757 

3,126 
3,126 
3,126 

7,203 
7,120 
7,178 

7,0 0,533 
0,533 
0,533 

7,3 

średnie 
sezonowe 
zasolenie  
w kolumnie 
wody: 
jesień  

0-dno 
0-10  
0-20  

7,609 
7,259 
7,262 

8,016 
7,153 
7,159 

7,566 
7,133 
7,151 

3,917 
3,917 
3,917 

7,181 
7,150 
7,181 

7,3 1,275 
1,275 
1,275 

7,1 

*) – na podstawie danych WIOŚ z okresu 2008-2011  
**) – na podstawie danych WIOŚ z okresu 2008-2009  
 

Zasolenie wody podlega głównie zmianom naturalnym (np. zwiększony dopływ wód 
rzecznych wskutek wiosennych roztopów czy ulewnych deszczy lub zmniejszony w czasie 
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małej ilości opadów), natomiast zmianom antropogenicznym w minimalnym stopniu, 
podobnie jak temperatura wody. 

Monitoring wód morskich zgodny z RDW jest prowadzony od roku 2008. 
Charakterystykę zasolenia wody dla podakwenów 38 i 62 wykonano na podstawie dostępnych 
danych, pozyskanych przez Zachodniopomorski i Pomorski WIOŚ w ramach PMŚ. Wartości 
ekstremalne i średnie roczne przedstawiono na rys. 3.13-3.16. 
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Rys. 1.1.13. Minimalne, średnie i maksymalne zasolenie wody na powierzchni 
w podakwenie 38 w latach 2008-2011 
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Rys. 1.1.14. Minimalne, średnie i maksymalne zasolenie wody przy dnie w podakwenie 38 
w latach 2008-2011  

 



17 
 

 

 minimum
 średnia
 maksimum

2007 2008 2009 2010 2011

rok

3

4

5

6

7

8

z
a

s
o

le
n

ie
 w

o
d

y
 [P

S
S

-7
8

]

 
 

Rys. 1.1.15. Minimalne, średnie i maksymalne zasolenie wody na powierzchni 
w podakwenie 62 w latach 2008-2009  
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Rys. 1.1.16. Minimalne, średnie i maksymalne zasolenie wody przy dnie w podakwenie 62 
w latach 2008-2009  

 
Zasolenie wody wzdłuż strefy brzegowej jest zróżnicowane regionalnie oraz 

sezonowo (rys. 1.1.17). Najniższe występuje w strefie wpływu wód rzecznych z Wisły (K02), 
wzdłuż Mierzei Wiślanej (L02) i w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej (G01) oraz wiosną 
(kwartał 2: kwiecień-czerwiec). Najwyższe jest rejestrowane zimą od października do 
grudnia. 

W rozkładzie pionowym od powierzchni do dna, w zakresie głębokości od 0 do 20 
metrów, zasolenie w strefie brzegowej podlega zmianom w zależności od lokalizacji. Wzdłuż 
otwartego wybrzeża w warstwach 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-40 jest ono mało 
zróżnicowane, natomiast w zatokach, ze względu na dopływ wód Wisły i Odry, jest okresami 
wyraźnie niższe na powierzchni od zasolenia przy dnie (rys. 1.1.18). 
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Rys. 1.1.17. Średnie zasolenie wody (kropki) i rozpiętość zmian w warstwie 
powierzchniowej (pionowe linie) w kwadratach bałtyckich w polskiej strefie 
przybrzeżnej w sezonach okresu 1986-2005. (Kamińska i Krzymiński 2011) 
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Rys. 1.1.18. Średnia, odchylenie standardowe i ekstremalne zasolenie w warstwach 1 m 
w Zatoce Pomorskiej (G01) w okresie 1966-2011 – A oraz w Zalewie 
Szczecińskim w okresie 1970-2006 – B (IMGW, 2012a)  

 
Zasolenie wody w strefie głębokowodnej wykazuje wyraźną stratyfikację pionową. 

Górna warstwa charakteryzuje się zasoleniem około 7-7,5 [PSS-78], podczas gdy w warstwie 
nad dnem może osiągać wartości do 15 (kwadrat K04 – wschodnia Rynna Słupska, rys. 
1.1.19), prawie 16 (J04 – środkowa część Rynny Słupskiej, rys. 1.1.20).  
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Zakres zmienności zasolenia wody w przedziałach głębokości
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Rys. 1.1.19. Średnia, odchylenie standardowe i ekstremalne wartości zasolenia wody 

w kwadracie K04 w latach 1990-2006 w kwartałach w przedziałach głębokości 
(IMGW, 2007a)  
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 Średnia  Średnia±Odch.std  Średnia±1.96*Odch.std 

za
kr

es
 g

łę
bo

ko
śc

i [
m

]

kwartał 1

<=5
5<h<=10

10<h<=15
15<h<=20
20<h<=30
30<h<=40
40<h<=50
50<h<=60
60<h<=70
70<h<=80

h>=80

kwartał 2

<=5
5<h<=10

10<h<=15
15<h<=20
20<h<=30
30<h<=40
40<h<=50
50<h<=60
60<h<=70
70<h<=80

h>=80

kwartał 3

4 6 8 10 12 14 16 18

<=5
5<h<=10

10<h<=15
15<h<=20
20<h<=30
30<h<=40
40<h<=50
50<h<=60
60<h<=70
70<h<=80

h>=80

kwartał 4

4 6 8 10 12 14 16 18

<=5
5<h<=10

10<h<=15
15<h<=20
20<h<=30
30<h<=40
40<h<=50
50<h<=60
60<h<=70
70<h<=80

h>=80

 
 
Rys. 1.1.20. Sezonowe średnie, odchylenie standardowe i ekstremalne zasolenie wody 

w zakresach głębokości w kwadracie J04 w latach 1990-2006 (IMGW, 2007a) 

 

Zasolenie wody w warstwie powierzchniowej (0-20 metrów) w okresie 20-lecia 1986-
2005 malało prawie wzdłuż całego wybrzeża, włącznie z zatokami. Jedynym wyjątkiem jest 
rejon ujścia Wisły (kwadrat K02), gdzie zaobserwowano nieznaczny wzrost zasolenia 
w omawianym okresie (tab. 1.1.6) 
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Tab. 1.1.6 Tendencja zmian zasolenia wody w warstwie powierzchniowej (0-20 
metrów)w okresie 1986-2005 (Kamińska i Krzymiński 2011) 

 

Kwadrat 
bałtycki 

Tendencja zmian zasolenia 
na rok 

G01 - 0,11 
G02 - 0,07 
H02 - 0,01 
I02 - 0,02 
I03 - 0,02 
J03 - 0,01 

K02 + 0,02 
K03 - 0,03 
L02 - 0,18 

 
 
Tab. 1.1.7 Trendy zmian zasolenia wody w warstwie przydennej w wybranych 

kwadratach bałtyckich w polskiej strefie Morza Bałtyckiego (Kamińska 
i Krzymiński 2012) 

 

Okres 
Zakres 
przestrzenny  

Charakter zmian czasowych 

1952 – 2008 
 
1989 - 2008 

Kwadrat H04 – 
rejon Głębi 
Bornholmskiej 

Trend - 0,005 [PSS’78] na rok, okresowość zmian od 
4 do około 7 lat 
Trend + 0,183 [PSS’78] na rok 

1952– 2008 
1989 - 2008 

Kwadrat J04 – 
rejon Rynny 
Słupskiej 

Trend + 0,005 [PSS’78] na rok 
Trend + 0,073 [PSS’78] na rok 

1956 – 2008 
1989 – 2008 

Kwadrat K05 – 
rejon pd. Głębi 
Gotlandzkiej 

Trend - 0,006 [PSS’78] na rok 
Trend + 0,110 [PSS’78] na rok 

 
Zasolenie wody przy dnie strefy głębokowodnej jest kształtowane przez procesy 

naturalne, głównie przez wlewy wód z Morza Północnego, w efekcie czego następuje 
okresowy wzrost. W przerwach pomiędzy wlewami następuje spadek na skutek mieszania się 
wód przydennych ze słabo zasolonymi wodami warstwy położonej powyżej. 

Trend zmian zasolenia dla trzech głębi obliczony dla dziesięciolecia 1989-2008 
wskazuje na wzrost zasolenia przy dnie. Jest to wynik utrzymującego się podwyższonego 
zasolenia od roku 1993, który zakończył poprzedzający go okres spadku w latach 80. (tab. 
1.1.7).  

Zmiany rozkładu zasolenia w pionie w rejonie trzech głębi przedstawiono na 
rysunkach 1.1.21 -1.1.23. 
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Rys. 1.1.21. Wieloletnie zmiany rozkładu zasolenia w pionie w rejonie Głębi Gdańskiej 

 

 

 

Rys. 1.1.22. Wieloletnie zmiany rozkładu zasolenia w pionie w rejonie Głębi 
Bornholmskiej 
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Rys. 1.1.23. Wieloletnie zmiany rozkładu zasolenia w pionie w rejonie południowo-
wschodniego stoku Głębi Gotlandzkiej 

 
Ekspozycja na fale 

Ekspozycję na fale podakwenów w polskiej strefie Morza Bałtyckiego analizowano 
dla kierunków falowania z ośmiu kierunków: N, NE, E, SE, S, SW, W oraz NW. Ekspozycja 
na fale podakwenów zależy od położenia i rozciągłości geograficznej danego akwenu oraz 
obecności granicy lądowej. Spośród ośmiu podakwenów pięć (35, 35A, 62, 38, 38A) posiada 
granice lądową, a trzy (33, 27, 36) jej nie posiadają. Charakterystykę ekspozycji na fale 
zamieszczono w tab. 1.1.8 i na rys. 1.1.24.  

Poszczególne części wód charakteryzują się odmienną morfologią brzegu oraz 
położeniem względem kierunku największego rozbiegu, co determinuje ekspozycję na 
falowanie. Jakkolwiek części wód położone w strefie Środkowego Wybrzeża zaliczają się do 
klasy silnie eksponowanych na wiatr, to jednak dla każdej z nich inny kierunek jest 
uprzywilejowany. Na przykład dla Zatoki Gdańskiej, największy rozbieg mamy dla wiatrów 
północno-północno-wschodnich (NNE), podczas gdy w rejonie Zatoki Pomorskiej jest on 
stosunkowo mały. Przekłada się to na zróżnicowany stopień oddziaływania czynnika jakim 
jest wiatr i powstające w jego wyniku falowanie oraz prądy. 

Podobszary, które nie posiadają granicy lądowej są pod silnym oddziaływaniem 
falowania z każdego kierunku. Wśród podakwenów posiadających granicę lądową, 
rozróżniamy trzy rodzaje. Jeden posiada granicę lądową wokół podobszaru (35A i 38A), 
Drugi to akwen częściowo ograniczony linią brzegową (35). Trzecim rodzajem są wydłużone 
podakweny w strefie brzegowej o szerokości 1 mili morskiej, gdzie granica lądowa przebiega 
wzdłuż dłuższej krawędzi (36 i 62). W podakwenie 35A, ze względu na jego wydłużenie 
w kierunku SW-NE, te kierunki falowania powodują silną ekspozycję, pozostałe kierunki 
natomiast słabą. W podakwenie 38A, który ma zbliżoną rozciągłość w analizowanych 
kierunkach, ekspozycja na fale jest mała ze wszystkich ośmiu kierunków. W podakwenie 35 
duża ekspozycja na fale występuje z kierunków N i NE. Dla podakwenów leżących wzdłuż 
brzegu (36 i 62), duża ekspozycja na fale jest z kierunków NE, N, NW, W, SW. Z 
pozostałych kierunków, to jest S, SE, E, występuje mała ekspozycja na fale.  
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Tab. 1.1.8 Ekspozycja na fale w podakwenach w polskiej strefie Morza Bałtyckiego 

Podakwen 
27 33 35 35A 36 38 38A 62 

Duża 
ekspozycja 
na fale z 
sektora: N, 
NE, E, SE, 
S, SW, W, 
NW. 

Ekspozycja 
na fale z 
sektora:  
duża: N, 
NE, NW;  
średnia: E, 
SE, S, SW, 
W. 

Ekspozycja 
na fale z 
sektora:  
duża: N, 
NE;  
średnia i 
mała: E, 
SE, S, SW, 
W, NW. 

Ekspozycja 
na fale z 
sektora:  
duża: NE, 
SW;   
średnia: W, 
NW, N;  
mała: E, 
SE, S. 

Ekspozycja 
na fale z 
sektora: N, 
NE, E, SE, 
S, SW, W, 
NW.  

Ekspozycja 
na fale z 
sektora:  
duża: N, 
NE, SW, 
W, NW;  
średnia i 
mała: E, 
SE, S.  

Ekspozycja 
na fale z 
sektora:  
średnia: N, 
NE, E, SE, 
S, SW, W, 
NW. 

Ekspozycja 
na fale z 
sektora:  
duża: N, 
NE, SW, 
W, NW;  
średnia i 
mała: E, 
SE, S. 

 
 

 
Rys. 1.1.24. Ekspozycja na fale podakwenów w polskiej strefie Morza Bałtyckiego2 

 

Z ekspozycją na falowanie wiąże się bardzo istotny czynnik kształtujący warunki 
hydrodynamiczne oraz hydromorfologiczne w rejonie polskich wód przejściowych 
i przybrzeżnych. Wobec braku zmian poziomu morza związanych z pływami zmiany 
związane z oddziaływaniem pola barycznego i wiatru są najważniejszym czynnikiem 
naturalnej presji, przyczyniając się jednocześnie do występowania antropopresji związanej 
z budową nowych wałów ochronnych lub podnoszeniem wysokości już istniejących oraz 
różnych umocnień brzegowych (IMGW, 2007b).  

Analiza warunków meteorologicznych (rozkład parametrów wiatru) oraz opracowań 
dotyczących hydrodynamiki (poziomy morza) (IMGW, 1998 – 2010) w powiązaniu z typami 
                                                           
 
 

2 Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględnia akwen strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 
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wód wskazuje na zasadniczą odmienność warunków naturalnych występujących w rejonach 
poszczególnych części wód i ich typów.  

Generalnie, w okresie od listopada do marca występuje największa ilość sztormów 
generujących ekstremalne zmiany poziomu morza. Wg Sztobryn (Sztobryn M. i in., 2005)  
w okresie 20 lat do roku 2000 około 95% spiętrzeń sztormowych było spowodowanych 
silnymi watrami z sektora północnego, a tylko 5% wiatrami ze wschodu.  

 

 
 

Rys. 1.1.25. Częstość [%] występowania wiatrów silnych [≥ 10 m/s] na stacjach polskiego 
wybrzeża w wieloleciu 1969 – 1998 i dziesięcioleciu 1999 – 2008.   
Oprac. na podstawie wieloletnich danych historycznych IMGW gromadzonych  
w ramach służby hydrologiczno-meteorologicznej( IMGW, 2009) 

 
W skali wielolecia można wyróżniać różne fazy zmian średniego rocznego poziomu 

morza. Na przykład jak podaje Sztobryn (Sztobryn M., Stepko W., 2005)  
w latach 50. i 60. ub. stulecia poziom morza we Władysławowie układał się poniżej średniej 
wieloletniej, podczas gdy w latach 70., 80. i 90. był wyższy od średniego. 

Z analiz wynika, że zarówno dla wiatru jak i poziomów morza powyżej stanu 
ostrzegawczego niezależnie do dominacji silnych wiatrów w okresach jesienno – zimowym, 
uwidacznia się regionalne zróżnicowanie poszczególnych parametrów. Także różnice 
pomiędzy wieloleciem a ostatnim 10-leciem związane są z położeniem stacji na polskim 
wybrzeżu.  

 
 
Mieszanie wód 

Pionowe mieszanie wód związane jest z oddziaływaniem wiatru oraz występowaniem 
procesów konwekcji termicznej. Jest określane poprzez tzw. głębokość warstwy 
wymieszania, która jednocześnie wyznacza górną granicę termokliny, czyli warstwy skoku 
temperatury. W strefie głębokowodnej mieszanie wód ma charakter sezonowy. Od kwietnia-
maja (wiosna) do września, a czasami do października, warstwa wymieszania jest płytsza, 
natomiast od września-października do marca-kwietnia, wymieszanie wód sięga głębiej, 
nawet do głębkości około 60 metrów (rys. 1.1.26).  
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Częstość występowania głębokości warstwy wymieszania
w kwadracie J04 w latach 1988-2006
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Rys. 1.1.26. Częstość występowania głębokości warstwy wymieszania w kwadracie J04 

w okresie 1988-2006 (IMGW, 2007a) 

 
W strefie płytkowodnej wymieszanie wód często sięga dna. Na akwenach 

o ograniczonej rozciągłości oddziaływania wiatru głębokość mieszania jest najczęściej bardzo 
mała lub nie występuje w ogóle (rys. 1.1.27). 
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Rys. 1.1.27. Częstość występowania głębokości warstwy wymieszania w Zalewie 

Szczecińskim (G01) w ciągu roku w okresie 1994-2006  
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Tab. 1.1.9  Mieszanie wód i stratyfikacja w podakwenach w polskiej strefie Morza Bałtyckiego  
Podakwen  

27 33 35 35A 36 38 38A 62 
Wody 
stratyfikowane.  
Występuje stała 
termoklina 
(zimowa) i 
haloklina.  
Zima: wymieszanie 
do stałej termokliny 
(zazwyczaj 
pokrywa się z 
halokliną).  
Lato: Wymieszanie 
od powierzchni do 
letniej termokliny.  
Wiosna i jesień – 
okresy przejściowe. 
Wiosna – tworzy się 
sezonowa (letnia) 
stratyfikacja. Jesień 
– zanika sezonowa 
stratyfikacja.  

Wody częściowo 
stratyfikowane.  
W rejonie o 
głębokości do 20-
40m brak 
stratyfikacji. W 
rejonie o głębokości 
do 20-60m może 
występować 
sezonowa (letnia) 
stratyfikacja.  
W rejonie o 
głębokości ponad 
60m występuje stała 
termoklina 
(zimowa) i 
haloklina.  
Zima: wymieszanie 
do stałej termokliny 
(zazwyczaj 
pokrywa się z 
halokliną).  
Lato: Wymieszanie 
od powierzchni do 
letniej termokliny.  
Wiosna i jesień – 
okresy przejściowe. 
Wiosna – tworzy się 
sezonowa (letnia) 
stratyfikacja. Jesień 
– zanika sezonowa 
stratyfikacja 

Wody częściowo 
stratyfikowane.  
W rejonie o 
głębokości do 20-
40m brak 
stratyfikacji. W 
rejonie o głębokości 
do 20-60m może 
występować 
sezonowa (letnia) 
stratyfikacja.  
W rejonie o 
głębokości ponad 
60m występuje stała 
termoklina 
(zimowa) i 
haloklina.  
Zima: wymieszanie 
do stałej termokliny 
(zazwyczaj 
pokrywa się z 
halokliną).  
Lato: Wymieszanie 
od powierzchni do 
letniej termokliny.  
Wiosna i jesień – 
okresy przejściowe. 
Wiosna – tworzy się 
sezonowa (letnia) 
stratyfikacja. Jesień 
– zanika sezonowa 
stratyfikacja 

Brak stratyfikacji.  
Wody o 
głębokości do 
6m.  
Wymieszanie 
podczas całego 
roku.  
Zimą – pokrywa 
lodowa.  

Wody częściowo 
stratyfikowane.  
W rejonie o 
głębokości do 20-
40m brak 
stratyfikacji. W 
rejonie o głębokości 
do 20-60m może 
występować 
sezonowa (letnia) 
stratyfikacja.  
W rejonie o 
głębokości ponad 
60m występuje stała 
termoklina 
(zimowa) i 
haloklina.  
Zima: wymieszanie 
do stałej termokliny 
(zazwyczaj 
pokrywa się z 
halokliną).  
Lato: Wymieszanie 
od powierzchni do 
letniej termokliny.  
Wiosna i jesień – 
okresy przejściowe. 
Wiosna – tworzy się 
sezonowa (letnia) 
stratyfikacja. Jesień 
– zanika sezonowa 
stratyfikacja.  

Brak stratyfikacji.  
Wymieszanie 
podczas całego 
roku.  
 

Brak stratyfikacji.  
Okresowa dwu-
warstwowość  
kształtowana przez 
współ-
oddziaływanie 
wypływu wód 
rzecznych (Odra) i 
napływu wód z 
akwenu 38 i 
pośrednio 36.  

Brak stratyfikacji.  
Wymieszanie 
podczas całego 
roku.  
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Wymiana wód 
Wymiana wód w podakwenach podlega dwóm różnym procesom: napływowi 

w warstwie przydennej wód pochodzących z wlewów z Morza Północnego oraz 
oddziałującemu na wody powierzchniowe spływowi wód rzecznych. Znaczenie dla czasu 
trwania wymiany wód ma wielkość otwartej granicy podakwenu oraz jego głębokość. Okres 
wymiany wód w podakwenach zamkniętych, to jest 35A i 38A, jest najdłuższy i wynosi 
odpowiednio półtora miesiąca i 52 dni (tab. 1.1.10). Zgodnie z typologią wód morskich, 
podakwen 35 składa się z trzech podobszarów o różnym okresie wymiany wód: Zatoka 
Gdańska Wewnętrzna, Zatoka Pucka Zewnętrzna i Zalew Pucki. Na podstawie analizy 
objętości poszczególnych podobszarów, okres wymiany wód dla podakwenu 35 przyjęto 
mniej niż 7 dni. Okres wymiany wód dla podakwenów otwartych (27, 33, 36, 38 i 62) wynosi 
mniej niż 7 dni.  

 

Tab. 1.1.10 Czas wymiany wód w podakwenach 

 
Podakwen  

27 33 35 35A 36 38 38A 62 

< 7 dni < 7 dni  < 7 dni 
Część wewnętrzna:  
*Zatoka Pucka Zewnętrzna 
< 7 dni 
*Zalew Pucki – 138 dni  

1,5 
miesiąca 

 < 7 dni 52 dni < 7 dni 

(wg ”Typologia wód i wyznaczenie „water bodies” (części wód) powierzchniowych i podziemnych”, IMGW, 
2004) 

 
Prądy morskie 

Prądy powierzchniowe w Bałtyku są generowane głównie przez wiatr i modyfikowane 
przez topografię dna i morfologię brzegów. Modyfikacja prądów ma miejsce głównie 
w płytkowodnej strefie przybrzeżnej, gdzie obserwuje się często jednorodną strukturę 
przepływów od powierzchni do dna. 
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Rys. 1.1.28. Róże prądów powierzchniowych w strefie przybrzeżnej (wg Kamińska M., 
Krzymiński W., 2011)3 

Z monografii opublikowanej w 2011 (Kamińska M., Krzymiński W., 2011) wynika, że 
dominujące prądy w warstwie przypowierzchniowej Zachodniego Wybrzeża od Zatoki 
Pomorskiej do Kołobrzegu miały w wieloleciu zwykle kierunek zachodni (rys. 1.1.28). 
W kwadracie I02, gdzie linia brzegowa zmienia swój kierunek (rejon Mielna), znaczny 
odsetek stanowiły także prądy południowo-zachodnie i północno-zachodnie. Rejon kwadratu 
I03 charakteryzował się występowaniem prądów północno-wschodnich oraz północno-
zachodnich i zachodnich, podczas gdy w kwadracie J03 przeważały prądy wzdłuż brzegowe: 
południowo-zachodnie i północno-wschodnie. W kwadracie K03 praktycznie nie 
występowały prądy północno-wschodnie, co wynika z obecności Półwyspu Hel. Na zachód 
od ujścia Wisły (kwadrat K02) najrzadziej występowały prądy północno-wschodnie, a na 
wschód (kwadrat L02) północne i południowe. 

W rejonach o małych głębokościach rozkłady kierunków prądów w warstwie 
przydennej (rys. 1.1.29) w zasadzie nie odbiegają od rozkładów w warstwie powierzchniowej. 
W zachodniej i środkowej części strefy przybrzeżnej przeważały prądy zachodnie oraz 
południowo-zachodnie. Z kolei, wzdłuż Półwyspu Hel miały one kierunki północno-
zachodnie i południowo-wschodnie, przy znacznie mniejszej częstości występowania prądów 
w innych kierunkach 

 

 
 

Rys. 1.1.29. Róże prądów powierzchniowych w strefie przybrzeżnej (wg Kamińska M., 
Krzymiński W., 2011)3 

W omawianym okresie, powierzchniowe prądy południowo-zachodnie stanowiły 41% 
zmierzonych przypadków, północno-wschodnie 30%, a w 29% przypadkach nie stwierdzono 
prądów lub ich prędkości były mniejsze od 2 cm/s. Procentowy rozkład kierunku prądów w 
                                                           
 
 

3 Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględnia akwen strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 
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warstwie przydennej jest zbliżony do powierzchniowego i przedstawia się odpowiednio: 40%, 
26%, 34%. 
 
Mętność wody 

Zakwity fitoplanktonu, a więc obecność masy komórek w wodzie morskiej jest 
podstawową przyczyną spadku jej przezroczystości. W wodach polskiej strefy płytkowodnej 
i przybrzeżnej stwierdzono wysoce istotne statystycznie zależności między stężeniem 
chlorofilu-a i przezroczystością wody, wyrażoną głębokością widzialności krążka Secchi (rys. 
1.1.32). 

Przedstawione zależności przekładają się na obserwowane znaczne obniżenie 
przezroczystości wody w wieloleciu, jak przedstawiono na przykładzie strefy płytkowodnej 
środkowego wybrzeża (rys. 1.1.33). W przypadku tej strefy silniejszy spadek przezroczystości 
związany był z zakwitami wiosennymi (rys. 1.1.33). Niemniej, w stosunku do lat 50. XX 
wieku przezroczystość wody morskiej zmniejszyła się w tym regionie o więcej niż 2m. 
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b) środkowe wybrzeże  
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c) Zatoka Pomorska – ujście Odry  
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Rys. 1.1.30. Zależność przezroczystości wody morskiej od stężenia chlorofilu-a (dane z lat 
1999-2005) 
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Rys. 1.1.31. Wieloletnie (1959-2004) zmiany przezroczystości wody w strefie 
płytkowodnej środkowego wybrzeża w sezonie wiosennym (a) i letnim (b); � - 
średnia; ⊥ - odchylenie standardowe 

 
Przestrzenny i czasowy rozkład soli biogennych  

Zawartość soli odżywczych jako wskaźnika eutrofizacji analizuje się w odniesieniu do 
sezonu zimowego, gdy z uwagi na minimalną aktywność biologiczną, ich poziom osiąga 
maksimum i ta pula stanowi bazę pokarmową dla rozwijającego się wiosną fitoplanktonu 
(Trzosińska 1992, Trzosińska i Łysiak-Pastuszak 1996). Drugim ważnym metriksem 
substancji biogennych są formy ogólne/całkowite, których poziom w okresie letnim 
odzwierciedla intensywność produkcji biologicznej. W polskiej strefie Morza Bałtyckiego 
występują znaczne różnice regionalne w dopływie soli biogenicznych z lądu, a co za tym 
idzie w rozkładzie stężeń (rys. 1.1.32 a, b, 1.1.33 a, b, 1.1.34 a, b).  

Najsilniej obciążone są strefy przybrzeżne, a szczególnie zatoki, gdzie uchodzą do 
morza duże rzeki, na co wskazuje też występujący w latach 1990-2010 istotny trend wzrostu 
stężeń zimowych fosforanów w Zatoce Gdańskiej (rys. 1.1.32 a), podczas gdy w strefie 
płytkowodnej środkowego wybrzeża obserwuje się już tendencję spadkową zawartości 
fosforanów w zimie. W odniesieniu do zimowej puli azotu mineralnego, w dwudziestoleciu 
1990-2010 zaznacza się wyraźne jej zmniejszenie, a w niektórych rejonach występują już 
nawet istotne trendy ujemne (rys. 1.1.32 b, 1.1.33 b i 1.1.34 b).  
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Rys. 1.1.32. Wieloletnie (1990-2010) zmiany zimowych stężeń fosforu nieorganicznego 

(DIP = PO4) i fosforu ogólnego (TP) w miesiącach letnich (a) oraz azotu 
mineralnego (DIN=NO3+NO2+NH4) i azotu ogólnego (b) w wodach 
powierzchniowych (0-10 m) Zatoki Gdańskiej (pełna linia – trend istotny 
statystycznie) (dane PMŚ) 
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Rys. 1.1.33. Wieloletnie (1990-2010) zmiany zimowych stężeń fosforu nieorganicznego 
(DIP = PO4) i fosforu ogólnego (TP) w miesiącach letnich (a) oraz azotu 
mineralnego (DIN=NO3+NO2+NH4) i azotu ogólnego (b) w wodach 
powierzchniowych (0-10 m) strefy płytkowodnej środkowego wybrzeża (pełna 
linia – trend istotny statystycznie) (dane PMŚ) 

 

Z punktu widzenia jakości stanu środowiska ważna jest obserwowana we wszystkich 
obszarach polskiej strefy Bałtyku tendencja wzrostowa stężeń ogólnych fosforu i azotu 
w miesiącach letnich, co oznacza wzrost produkcji fitoplanktonu w lecie i pokrywa się 
dokładnie z tendencjami obserwowanymi, w nieco krótszym przedziale czasowym 
w zawartości chlorofilu-a (pomiary chlorofilu-a zostały włączone do monitoringu w 1999 r.), 
w wodach morskich. 
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Rys. 1.1.34. Wieloletnie (1990-2010) zmiany zimowych stężeń fosforu nieorganicznego 

(DIP = PO4) i fosforu ogólnego (TP) w miesiącach letnich oraz azotu 
mineralnego (DIN=NO3+NO2+NH4) i azotu ogólnego w wodach 
powierzchniowych (0-10 m) płd.-wsch. Basenu Gotlandzkiego (pełna linia – 
trend istotny statystycznie) (dane PMŚ) 

 
Rozmieszczenie przestrzenne stężeń mineralnych form azotu i fosforu w miesiącach 

zimowych (rys. 1.1.35 i rys. 1.1.36) oraz azotu ogólnego i fosforu ogólnego w miesiącach 
letnich przedstawiono na przykładzie sytuacji w 2010 r. Dla porównania zamieszczono mapy 
ilustrujące rozkład azotu i fosforu ogólnego w czerwcu 20120 r. w sytuacji rozprzestrzeniania 
się fali powodziowej Wisły (rys. 1.1.37 i rys 1.1.39) i bardziej typowej sytuacji w sierpniu 
tego roku (rys. 1.1.38 i rys. 1.1.40). 

 

 

Rys. 1.1.35. Rozkład stężeń azotu mineralnego (DIN = NO3+NO2+NH4) (mmol m-3) 
w wodzie powierzchniowej (0-10 m) południowej części Morza Bałtyckiego 
w styczniu 2010 r. 
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Rys. 1.1.36. Rozkład stężeń fosforanów (mmol m-3) w warstwie powierzchniowej (0-10 m) 
południowej części Morza Bałtyckiego w styczniu 2010 r. 

 

 

Rys. 1.1.37. Rozkład stężeń azotu całkowitego (mmol m-3)  w warstwie powierzchniowej 
(0-10 m) południowej części Morza Bałtyckiego w czerwcu 2010 r. 
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Rys. 1.1.38. Rozkład stężeń azotu całkowitego (mmol m-3) w warstwie powierzchniowej  
(0-10 m) południowej części Morza Bałtyckiego w sierpniu 2010 r. 

 

 

Rys. 1.1.39. Rozkład stężeń fosforu całkowitego (mmol m-3)  w warstwie powierzchniowej 
(0-10 m) południowej części Morza Bałtyckiego w czerwcu 2010 r. 
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Rys. 1.1.40. Rozkład stężeń fosforu całkowitego (mmol m-3) w warstwie powierzchniowej 
południowej części Morza Bałtyckiego w sierpniu 2010 r. 

 
Stężenie tlenu 

Charakterystyczny obraz natlenienia wód w polskiej strefie Bałtyku przedstawiają 
wykresy na rys. 1.1.41. Dla ilustracji wybrano rok 2011, w którym występowały 
zdecydowanie negatywne sytuacje związane z natlenieniem wód przydennych, np. w płd.-
wsch. Basenie Gotlandzkim (stacja P140 na wykresie) stwierdzony drugi przypadek 
występowania siarkowodoru, jaki zanotowano w polskiej bazie danych oceanograficznych 
sięgającej lat 1950. Poprzednio śladowe ilości H2S (0,15 mmol m-3) zmierzono tutaj 
w wodach przydennych w dniu 11 września 1981 r. 

 
Rys. 1.1.41. Pionowy rozkład stężeń tlenu [cm3 dm-3] w wodach polskiej strefy 

południowego Bałtyku we wrześniu 2011 r.; a) w strefie płytkowodnej, b) w 
strefie otwartego morza 

 

Siarkowodór pojawił się także w centralnej części Zatoki Gdańskiej, w wodach 
przydennych stacji P116 (w czerwcu i listopadzie), a silne deficyty tlenowe (O2 <1,0 cm3 



36 
 

 

dm-3) zmierzono na pozostałych stacjach monitoringowych w Zatoce Gdańskiej oraz na 
stosunkowo głębokiej (70 m) stacji ZN4 na obrzeżu Półwyspu Helskiego.  

Niedobory tlenu w wodach przydennych, tzw. przyducha, są zjawiskiem 
pojawiającym się często w jeziorach w okresie letnim. Morze Bałtyckie, ze względu na jego 
śródlądowy charakter, czyli utrudnioną wymianę wody z oceanem światowym, oraz zlewisko  
o wielokrotnie większej powierzchni, bardzo przypomina zbiornik jeziorny. Ocenia się,  
że w XX wieku powierzchnia dna objętego deficytem tlenowym w strefie głębokowodnej 
otwartego morza wzrosła ponad 4 razy (Schernewski i Neumann 2005, Savchuk i in. 2008, 
Savchuk i Wulff 2009). Natlenienie wód przydennych w głębokich rejonach Bałtyku, w tym 
należących do polskiej strefy tego morza – Głębi Bornholmskiej, Głębi Gdańskiej i płd.-wsch. 
Basenu Gotlandzkiego, jest regulowane głównie przez czynniki hydrologiczne (Matthäus  
i Schinke 1998, Axe 2008) - transport dobrze natlenionej i zasolonej wody z wlewami 
z rejonu Kattegatu.  

Brak odnowy wód głębinowych po roku 1977 doprowadził do silnej stagnacji tych 
wód w centralnym Bałtyku. Badania  opublikowane w pracy Hansson, M., Andersson, L., 
Axe, P., 2011. Areal Extent and Volume of Anoxia and Hypoxia in the Baltic Sea, 1960-
2011. SMHI, Report Oceanography No. 42, wskazują na czynniki odpowiedzialne za hipoksję 
i anoksję w Bałtyku. Dowodzą one, że za zubożenie warstwy przydennej Bałtyku  
w tlen odpowiada nie tylko nadmierna depozycja materii organicznej, ale także znacznie 
zmniejszona wymiana wody między Bałtykiem a Morzem Północnym. 

 

 
 

Rys. 1.1.42. Zmiany natlenienia wód przydennych Głębi Gdańskiej w latach 1957-2010 
(Łysiak-Pastuszak i in. 2011) 

 

Zmiany natlenienia wód przydennych w Głębi Gdańskiej (rys. 1.1.42), 
głębokowodnego basenu podlegającego bezpośredniemu oddziaływaniu wód Wisły, wskazują 
na wyraźnie zwiększoną frekwencję występowania deficytów, a w rezultacie warunków 
azoicznych (brak tlenu= pojawienie siarkowodoru), od drugiej połowy lat 1970. 

W odniesieniu do niedoborów tlenu w wodach przydennych coraz większy niepokój 
budzi pojawianie się takich sytuacji w płytkich wodach przybrzeżnych, gdzie ze względu na 
brak stratyfikacji gęstościowej (halokliny) wymiana tlenu z atmosferą jest znacznie bardziej 
efektywna niż w strefie głębokowodnej (Conley i in. 2007, 2011). W latach 2000-2006 
zanotowano szereg przypadków silnego deficytu tlenowego w płytkich wodach Zalewu 
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Szczecińskiego (rys. 1.1.43), wodach przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej (rys. 1.1.44) oraz  
w centralnej części Zatoki Gdańskiej (rys. 1.1.45). Te deficyty należy przypisać wyłącznie 
skutkom eutrofizacji. 
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Rys. 1.1.43. Zmiany stężeń tlenu w 
wodach przydennych Zalewu 
Szczecińskiego w latach 
1996-2006 

 

 

Rys. 1.1.44. Zmiany stężeń tlenu w wodach 
przydennych przybrzeżnej 
Zatoki Gdańskiej (st. KO – Klif 
Orłowski) w latach 1988-2006 
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Rys. 1.1.45. Zmiany stężeń tlenu w 
wodach przydennych 
centralnej części Zatoki 
Gdańskiej w latach 1984-2006 

 

 

2. Siedliska i obszary chronione 

W pasie polskiego przybrzeża Bałtyku o szerokości 1 Mm wyróżnić można strefę 
aktywnego transportu osadów, w której zachodzi transformacja i rozpraszanie fal oraz strefę 
nieaktywną – głębokowodną. Pas strefy aktywnej stanowi specyficzne środowisko ścierania 
się czynników hydrodynamicznych i litodynamicznych (szybkozmiennych) na powierzchni 
wolnozmiennych form podłoża. Wody przejściowe – zalewy, zatoki, ujścia rzeczne 
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i częściowo wody przybrzeżne w zasięgu wód lądowych – stanowią bardzo zróżnicowane 
i bogate gatunkowo siedliska, podczas gdy wody przybrzeżne i pas strefy aktywnej to 
najuboższe siedliska morskie. Większość gatunków występujących w tym pasie przybrzeża to 
formy o dużej tolerancji środowiskowej. zasiedlające zarówno Zatokę Pomorską, morze 
otwarte jak i Zatokę Gdańską. Na ponad 300 km odcinku przybrzeża południowego Bałtyku 
gatunki zoocenoz występują w bardzo zmiennych liczebnościach, biomasie i składzie 
gatunkowym.  

Na wydzielonych makroformach przybrzeża funkcjonują trzy zróżnicowane pasmowe 
siedliska zmieniające się pod względem składu, liczebności i biomasy (makrofauny 
i meiofauny). Zespoły siedliskowe przybrzeża podlegają zmianom wzdłuż brzegów morza 
otwartego (W-E) na kierunku z zachodu na wschód determinowane przez zasolenie, termikę 
i wielkość produkcji pierwotnej. W pasie przybrzeża występują lokalnie, obszarowe zmiany 
charakteru dna, głównie stanowią je przyklifowe platformy abrazyjne, kamieniska 
i głazowiska oraz wychodnie torfu, gytii i glin. Na tych obszarach o ile nie są pod wpływem 
silnej hydrodynamiki znajdują się swoiste siedliska z przewagą gatunków, które dobrze 
znoszą panujące tu warunki. W pasach przybrzeża piaszczystego i na obszarach 
specyficznych przerw osadowych dodatkowo mogą być siedliska kształtowane przez wody 
przejściowe (lądowe). Powstają tu enklawy cenoz dennych i pelagicznych tworzone przez 
gatunki o dużej odporności na zmieniające się warunki środowiskowe mogące występować 
w różnych siedliskach.  

Wody przejściowe Zalewów: Wiślanego, Puckiego, Kamieńskiego i Szczecińskiego 
o zróżnicowanym zasoleniu przemieszczają się nad wypłyconym dnem ze słabo rozwiniętymi 
formami przybrzeża. Środowisko osadowe tworzone głównie przez piaski drobnoziarniste, 
muły i iły jest skolonizowane przez swoiste zespoły pelagiczne i bentosowe. Wzdłuż linii 
brzegowej znajdują się szuwarowiska, a dno porastają zbiorowiska makroglonów i roślinności 
naczyniowej. 

W pasie skłonu głębokowodnego przyległego do aktywnego przybrzeża obejmującym 
głębokości od 6-8 do około 20 m p.p.m. kształtuje się morski system pelagiczno-bentalny 
z odchyleniami wynikającymi z oddziaływania wód lądowych.  

Najbardziej znanymi siedliskami polskich wód morskich są Zatoka Pucka, Ławica 
Słupska czy rejon przybrzeżny od Stilo do Ustki (obejmujący głazowisko Rowy).  

Zatoka Pucka jest osłoniętym akwenem, a wymiana wód słonych zachodzi z Zatoką 
Gdańską. W Zatoce Puckiej występowały podwodne łąki trawy morskiej. Wskutek 
działalności ludzkiej łąki te zostały znacznie zniszczone, a najmniejszy obszar zajmowały w 
latach 90. ubiegłego wieku. Obecnie od pewnego czasu obserwuje się powolny proces ich 
odtwarzania. Poza łąkami trawy morskiej, cenne dla Zatoki są skupiska ramienic oraz rejon 
rezerwatu ptaków w części lądowej ujścia Redy (ZZA, 1998). 

Ławica Słupska oprócz swoich walorów biologicznych, gdzie na dnie żwirowym 
i kamienistym bytują rośliny, fauna denna i ryby, jest cennym gospodarczo miejscem 
pobierania kruszywa. Na ławicy Słupskiej jest prowadzony monitoring fitobentosu w ramach 
PMŚ. Tutaj występują najbardziej cenne skupiska krasnorostów (źródlo: monitoring Bałtyku 
w strefie głębokomorskiej, PMŚ). Na Ławicy Słupskiej można zidentyfikować trzy rodzaje 
siedlisk. Siedlisko mieszane, charakteryzujące się osadem piaszczystym i kamieniami, które 
porastają krasnorosty. Jest to najcenniejszy typ siedliska na Ławicy. Drugim typem siedliska 
jest typem piaszczysto-mieszanym z ze zbiorowiskami kamieni. Charakteryzuje się ono 
występowaniem omułka i pąkli, które nie potrzebują o bytowania swiatła słonecznego. Trzeci 
typ siedliska to piaski z mieszanym osadem, występujące głownie w południowej części 
Ławicy. Organizmy reprezentują tutaj głównie są skorupiaki (ZZA, 1998).  

Odcinek wybrzeża od Stilo do Ustki charakteryzują dwa rodzaje siedlisk. W części 
zachodniej, która charakteryzuje się piaskami, zamieszkują skorupiaki. W części wschodniej 
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gdzie wśród osadów znajdują się również kamienie – osiedliły się na nich krasnorosty. Ze 
względu na charakter dna, rejon od Stilo do Ustki charakteryzuje uboga fauna. Niemniej 
jednak jest to rejon należący do jednych z najzdrowszych na polskim wybrzeżu (ZZA, 1998). 

Na polskich wodach zostały wyznaczone obszary Natura 2000. Są to obszary 
o szczególnym znaczeniu dla środowiska. W obrębie polskich obszarów morskich występują 
zarówno specjalne obszary ochrony siedlisk, jak i obszary specjalnej ochrony ptaków (rys. 
1.1.46). 

 

 
 

Rys. 1.1.46. Lokalizacja obszarów Natura 2000 w obrębie polskich obszarów morskich 

 
W sieci obszarów Natura 2000 wyróżniono w szczególności następujące siedliska 

przyrodnicze podlegające ochronie4: 
 
1110 – Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości 

Piaszczyste ławice w sublitoralu, stale zanurzone pod wodą. Głębokość wody rzadko 
przekracza 20 m. Najczęściej brak roślinności dennej, z wyjątkiem glonów porastających 
leżące na piasku pojedyncze kamienie. Charakterystyczne są natomiast zgrupowania 
bezkręgowców dennych o dużej różnorodności gatunkowej. W polskich obszarach morskich 
kryteria te spełniają Ławica Odrzana i przeważająca część Ławicy Słupskiej 
 
1160 – Duże, płytkie zatoki 

Wcinające się w ląd i oddzielone lądem od otwartego morza i osłonięte od wpływu 
falowania akweny o ograniczonym wpływie wód słodkich (w przeciwieństwie do estuarium). 
Zbiorowiska roślinne i zwierzęce charakteryzuje duża różnorodność biologiczna. Istotnym 
wyróżnikiem jest występowanie zbiorowisk trawy morskiej (Zosteretea) i rdestnic 

                                                           
 
 

4 Por. załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510, z 
późn. zm.) 
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(Potametea). Charakterystyczne gatunki roślin naczyniowych to: trawa morska Zostera 
marina i inne gatunki; rupia Ruppia spp., rdestnice Potamogeton spp, bentosowe glony. 
Kryteriom tym odpowiada Zatoka Pucka wewnętrzna, definiowana również w literaturze jako 
Zalew Pucki.  
 
1170 – Rafy 

Zanurzone pod wodą i wyniesione ponad otaczające dno morskie skaliste podłoże w 
strefie sublitoralu. Rafy sprzyjają strefowemu rozmieszczeniu roślin i zwierząt i dużej 
bioróżnorodności. Biorąc pod uwagę charakter podłoża i występowanie „ławic” małży, rolę 
rafy spełnia północno-zachodnia część Ławicy Słupskiej z dnem zbudowanym z głazów 
i kamieni z bogatymi zbiorowiskami roślinnymi. 
 
1130 – Estuaria 

Dolna część biegu rzeki ograniczona granicą wód słonawych i podlegająca działaniu 
pływów. Woda morska rozcieńczana jest w estuarium wodą słodką pochodzącą ze spływu 
lądowego. Mieszanie się wód słodkich i morskich i zmniejszone tempo przepływu wody 
sprzyjają depozycji drobnoziarnistych frakcji osadów, co często prowadzi do formowania 
piaszczystych ławic. Jeżeli wpływ prądów pływowych jest silniejszy niż wód rzecznych, 
w ujściu rzeki tworzy się delta. Ujścia rzek bałtyckich określane są jako podtyp estuarium ze 
względu na brak pływów, przy jednoczesnym podchodzeniu wód morskich w górę rzeki 
(podobnie jak w morzach pływowych), ale spowodowanym energią wiatrową (tzw. cofki). 
W Polsce najbardziej złożone estuaria tworzą Odra i Wisła. Jako ich składowe włącza się 
również zalewy – odpowiednio Szczeciński i Wiślany, jeziora (Dąbie, Drużno), dopływy 
(Szkarpawa), a także jeziora przymorskie oraz Zatokę Pomorską i Zatokę Gdańską. Wynika 
to z definicji estuarium przyjmującej jako główną cechę mieszanie się wód morskich 
i słodkich, pochodzących ze spływu lądowego. Stąd też tak zdefiniowane estuarium łączy 
wiele form siedlisk różniących się cechami diagnostycznymi, zagrożeniami i zalecanymi 
metodami zarządzania i ochrony. W klasyfikacji biotopów Morza Bałtyckiego określono 
estuarium jako typ krajobrazu łączący w sobie różne biotopy (siedliska). Ponieważ zalewy, 
jeziora przymorskie i płytkie zatoki zostały ujęte w klasyfikacji Natura 2000 jako inne 
siedliska i biorąc pod uwagę względy praktyczne, przede wszystkim zarządzanie i ochronę, 
uzasadnione wydaje się zaliczenie do estuariów tylko końcowych odcinków rzek będących 
pod wpływem wód bałtyckich. Kryteriom tym odpowiada odcinek przyujściowy Wisły 
(przekop Wisły, Wisła Śmiała, Wisła Martwa oraz wpadająca do Zalewu Wiślanego 
Szkarpawa), Ujścia Odry (Cieśnina Świny, rzeka Dziwna) oraz ujścia mniejszych rzek 
przymorskich (Rega, Parsęta, Wieprza, Słupia, Łeba, Piaśnica, Czarna Woda, Reda, Kanał 
Zagórskiej Strugi,). 
 
1150 – Laguny przybrzeżne 

Przybrzeżna część morza (zatoka) powstała w wyniku odcięcia mierzeją od otwartego 
morza. Przybrzeżne, płytkie zbiorniki wód słonawych o zmiennym zasoleniu i objętości 
wody, całkowicie lub częściowo odseparowane od morza. Zasolenie może się wahać od wód 
słodkich do słonawych, w zależności od intensywności opadów i dopływu wód rzecznych, 
parowania, wlewów wód morskich. W rejonie Morza Bałtyckiego klasyfikacja akwenów 
przybrzeżnych jest skomplikowana. Trudno jest jednoznacznie wyodrębnić laguny (lagoons) 
od bodden i płytkich, dużych zatok. Wszystkie te akweny spełniają jednocześnie kryteria 
estuariów. W pracach nad listą biotopów Morza Bałtyckiego (HELCOM) i wdrażaniem 
Natura 2000 przyjęto jako kryteria wielkość przepływu wód rzecznych oraz wymiany 
z wodami morskimi. Zgodnie z tymi definicjami, wzdłuż polskiego wybrzeża do kategorii 
lagun można zaliczyć Zalewy: Wiślany i Szczeciński oraz jeziora przymorskie.  
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Wszystkie wymienione siedliska mają istotne znaczenie dla ichtiofauny w strefie wód 

przejściowych, przybrzeżnych i morskich oraz wchodzą w skład wyróżnionych jednolitych 
części wód (tabela 1.1.11). Dla każdego typu siedliska stworzono Poradniki utrzymania 
i ochrony siedlisk oraz gatunków dostępne zarówno w formie papierowej jak i online na 
stronie www.natura2000.gdos.gov.pl. Każdy typ siedlisk musi podlegać monitoringowi stanu 
zachowania.  

Poza siecią siedlisk Natura 2000 w strefie wód morskich obowiązują jeszcze inne 
formy ochrony, które powinny mieć obowiązujące plany ochrony. Są to: 

• Parki Narodowe: Woliński Park Narodowy i Słowiński Park Narodowy, 

• Nadmorski Park Krajobrazowy. 

Na stan siedlisk i bytujących w nich gatunków wpływ będą miały również plany 
zarządzania dla gatunków objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa  (Dz. Urz. UE L 020, 26.1.2010, str. 7) 
oraz  dyrektywą Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206, z 22.7.1992, str.7) w częściach obszarów pozostających 
poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. 

Tabela 1.1.11 Lokalizacja morskich siedlisk chronionych w ramach obszarów Natura 2000, 
w przypadku, których dane z monitoringu w ramach planów ochrony będą 
miały istotne znaczenie dla oceny stanu środowiska wód przejściowych, 
przybrzeżnych i otwartego morza. 

 
Typy siedlisk 
 

Nazwa obszaru Natura 
2000 

Organ sprawujący nadzór nad 
obszarem 

Nazwa Jednolitych 
Części Wód wg RDW  

1160 
1130 

Zatoka Pucka i Półwysep 
Helski PLH220032 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Gdańsk 

Zalew Pucki 
Zatoka Pucka 
Zewnętrzna 

1110 Ostoja na Zatoce 
Pomorskiej PLH990002 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w 
Szczecinie 

Otwarte wody morskie 

1170 
1110 

PLC 99001 
Ławica Słupska 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku  

1130 Ostoja w Ujściu Wisły 
PLH220044 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Gdańsk 

Ujście Wisły-Przekop 
 

1150 
1130 

Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński PLH320018 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w 
Szczecinie/Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Szczecinie 

Zalew Szczeciński 
Zalew Kamieński 

1130 Wolin i Uznam  
PLH320019 
 

Woliński Park Narodowy Zalew Szczeciński 

1150 
1130 

Zalew Wiślany i Mierzeja 
Wiślana PLH280007 
 

Dyrektor Urzędu Morskiego w 
Gdyni/Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Olsztynie/Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Gdańsku 

Zalew Wiślany 

1150 
1170 

Ostoja Słowińska 
PLH220023 
 

Słowiński Park Narodowy Jastrzębia Góra - Rowy 

1150 Przybrzeżne wody Bałtyku 
PLB990003 
 

Słowiński Park Narodowy Jastrzębia Gróra – Rowy  
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3.  Różnorodność biologiczna 

Fitoplankton 
Lista gatunków fitoplanktonu dla Morza Bałtyckiego zawiera ponad 2600 pozycji 

(PEG Biovolume 2007). W polskich wodach występuje około 100 gatunków fitoplanktonu. 
Wraz z następowaniem po sobie sezonów obserwuje się sukcesję gatunków oraz 
charakterystyczną dla sezonu dominację. Wiosną dominuje zakwit okrzemek, latem 
wiciowców z bruzdnicami oraz sinic, jesienią – ponownie okrzemek (na podstawie danych 
PMŚ – monitoring Bałtyku w latach 2008-2009 w strefie głębokomorskiej). 

Wzrost produkcji fitoplanktonu notuje się we wszystkich rejonach polskiej strefy 
Bałtyku, zarówno w rozbiciu sezonowym – wiosna/lato, jak i dla średnich rocznych (rys. 
1.1.47 -1.1.49). W dekadzie (2002-2011) w polskiej strefie Bałtyku notowano szereg zjawisk 
masowych zakwitów fitoplanktonu, w którego składzie występowały także gatunki 
potencjalnie toksyczne (tab. 1.1.12). 
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Rys. 1.1.47. Wieloletnie (1999-2010) zmiany zawartości chlorofilu-a w wodach centralnej 
Zatoki Gdańskiej (linia ciągła – trend istotny statystycznie) (dane PMŚ) 
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Rys. 1.1.48. Wieloletnie (1999-2010) zmiany zawartości chlorofilu-a w wodach strefy 
płytkowodnej środkowego wybrzeża (linia ciągła – trend istotny statystycznie) 
(dane PMŚ) 
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Rys. 1.1.49. Wieloletnie (1993-2010) zmiany zawartości chlorofilu-a w wodach płd.-wsch. 
Basenu Gotlandzkiego (linia ciągła – trend istotny statystycznie) (dane PMŚ) 

 

 
 

Tabela 1.1.12 Przykłady zakwitów dominujących grup fitoplanktonu na stacjach w polskiej 
strefie Bałtyku 

Stacja/region Data Grupa Biomasa [mm3 
m-3] 

% całkowitej 
biomasy 

KO – Zatoka Gdańska 29.08.2003 Chrysophyceae 22 337,81 98,4 
P16 – środkowe 
wybrzeże 

28.09.2005 
11.09.2006 
28.09.2005 

Chlorophyceae 
Chryosphyceae 
Cyanophyceae 

26 730,6 
438 022,2 
22 957,6 

50,8 
99,7 
43,6 

P1 – Głębia Gdańska 05.06.2002 Cyanophyceae 4 553,94 86,2 
P140 – płd.-wsch. Basen 
Gotlandzki 

26.09.2004 
06.08.2007 

Chrysophyceae 
Cyanophyceae 

2 034,20 
9 741,30 

88,8 
95,4 

KW – Zalew Wiślany 25.06.2002 
18.09.2008 
26.09.2006 

Chlorophyceae 
Chrysophyceae 
Cyanophyceae 

10 331,23 
4 681,09 

51 416,66 

17,1 
71,1 
88,2 

 

Biomasa widłonogów (Biomass of copepods)  
Widłonogi jako organizmy odżywiające się fitoplanktonem w sposób pośredni 

wskazują na zmiany trofii zbiornika (eutrofizację) odzwierciedlając zmiany w strukturze 
fitoplanktonu. W sposób bezpośredni wskazują na zmiany klimatyczne, drapieżnictwo, 
zanieczyszczenie związkami syntetycznymi i wpływ gatunków obcych. Zmiany w biomasie 
widłonogów mogą również wynikać ze zmian w zasoleniu. Dodatkowo wyliczany może być 
wskaźnik CB% - udział biomasy widłonogów do całkowitej biomasy mezozooplanktonu. 

Wskaźnik testowano w oparciu o dane z Państwowego Monitoringu Środowiska 
HELCOM COMBINE gromadzone w bazie danych oceanograficznej Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej w Gdyni z lat 2005 - 2010 w rejonie Wody otwarte Zatoki Gdańskiej, 
co odpowiada podakwenowi nr 33), (rys. 1.1.50).  
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Rys. 1.1.50. Lokalizacja punktów poboru prób zooplanktonu w ramach monitoringu 

Bałtyku  PMŚ5 

 
Najdłuższe serie danych zebrano na trzech stacjach głębokowodnych zlokalizowanych 

w Basenach Bornholmskim, Gotlandzkim i Gdańskim (Rys. 1.1.50). 
Próby na stacjach P5 i P40/P140 były zbierane od 1979 roku, a do roku 1986 także na 

stacji P1. Częstotliwość poboru prób była różna w poszczególnych latach, ale mimo to 
zebrany materiał pozwala na opisanie kondycji liczebności, biomasy i struktury 
taksonomicznej w okresie wiosny i lata dla większości gatunków.  
 

Stwierdzono występowanie następujących gatunków widłonogów: Acartia bifilosa, 
Acartia bifilosa var. inermis, Acartia longiremis, Acartia tonsa, Centropages hamatus, 
Cyclopinae, Cyclops, Eudiaptomus gracilis, Eurytemora affinis, Limnocalanus grimaldi, 
Limnocalanus macrurus, Megacyclops viridis, Mesocyclops leuckarti, Oithona similis, 
Paracalanus parvus, Pseudocalanus minutus, Temora longicornis. 

 
Analiza wskaźnika CB i CB% w rejonie podakwenu Wody otwarte Zatoki Gdańskiej 

wykazała tendencję spadkową biomasy widłonogów oraz udziału widłonogów w stosunku do 
całkowitej biomasy mezozooplanktonu (rys. 1.1.51, rys. 1.1.52). 

 

                                                           
 
 

5 Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględnia akwen strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 
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Rys. 1.1.51. Biomasa widłonogów w podakwenie Wody otwarte Zatoki Gdańskiej w latach 

2005-2010 (dane PMŚ) 
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Rys. 1.1.52. Udział procentowy biomasy widłonogów w całkowitej biomasie 

mezozooplanktonu w podakwenie Wody otwarte Zatoki Gdańskiej w latach 
2005-2010 (dane PMŚ) 
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Biomasa mikrofagowego mezozooplanktonu (Biomass of microphagous mesozooplankton)  
Na podstawie danych z lat 2005-2010 z podakwenu nr 33 (Wody otwarte Zatoki 

Gdańskiej) stwierdzono występowanie następujących gatunków mikrofagowego 
mezozooplankotnu (tab. 1.1.13): 

 
Tabela 1.1.13. Gatunki mikrofagowego mezozooplanktonu notowane w polskiej części wód 

Morza Bałtyckiego 

Grupa gatunków Gromada Gatunek 

słonawowodne 

Copepoda 

Acartia tonsa 
Acartia bifilosa 
Acartia longiremis 
Temora longicornis 
Eurytemora sp. 
Centropages hamatus 
Limnocalanus grimaldii 
Oithona similis 

Cladocera 
Bosmina coregoni maritima 

Bosmina longirostris 

słodkowodne 

Copepoda Eudiaptomus gracilis 

Cladocera 

Bosmina longirostris 
Diaphanosoma brachyurum 
Daphnia cucullata 
Daphnia longispina 
Chydorus sphaericus 

 
Analiza wskaźnika MMB w rejonie podakwenu Wody otwarte Zatoki Gdańskiej 

wskazuje na niewielkie zmiany biomasy mikrofagowego mezozooplanktonu, z wyjątkiem 
gwałtownego wzrostu biomasy tej formacji w roku 2007. Natomiast analiza wskaźnika 
MMB% wykazała tendencję spadkową biomasy mikrofagowego mezozooplanktonu w 
stosunku do całkowitej biomasy zooplanktonu. 

 
 

Makrozoobentos 

Natlenienie wód przydennych ma ogromne znaczenie ekologiczne, ponieważ oznacza 
życie lub śmierć fauny bezkręgowców dennych (Diaz i Rosenberg 1995, 2008). Dobrze 
ilustruje to wykres zależności natlenienia i multimetrycznego wskaźnika (B) 
charakteryzującego stan makrozoobentosu (Osowiecki i Łysiak-Pastuszak 2008) (rys. 1.1.53). 
Obraz ten przedstawia sytuację w płd.-wsch. Basenie Gotlandzkim, gdzie pogorszenie się 
warunków tlenowych przy dnie (ok. 1995r.) spowodowało w 1998 r. załamanie zbiorowiska 
zoobentosu z wielogatunkowego i reprezentowanego przez liczne osobniki na ubogie - 
maksymalnie 2-3 gatunki, z niewielką liczebnością (maks. 40 osobników). 
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R (B vs czas) = -0.64, p<0.0002, n = 28

R (O2 vs czas) = -0.53, p<0.000, n = 28

R (B vs O2) = 0.69, p<0.064, n = 28

 
 

Rys. 1.1.53. Korelacja między natlenieniem i wskaźnikiem multimetrycznym B 
charakteryzującym stan makrozoobentosu w płd.-wsch. Basenie Gotlandzkim, 
dane z lat 1979-2010 

 

W dekadzie lat 1990., z wyjątkiem krótkiego przełomu lat 1980. i 1990., w Głębi 
Gdańskiej fauna denna nie występowała z powodu obecności trującego siarkowodoru lub zbyt 
niskich stężeń tlenu (Łysiak-Pastuszak i in. 2012). Po znacznym wlewie w 2002 r., sytuacja 
uległa pewnej poprawie i w latach 2003, 2006 i 2010 znaleziono tu nieliczne żywe osobniki 
jednego gatunku bezkręgowców bentosowych – Bylgides sarsi, najbardziej odpornego na 
deficyt tlenowy. W Głębi Bornholmskiej, do której docierają też słabsze wlewy, nie 
przemieszczające się dalej na wschód, sytuacja nie była tak zła i po 2000 r., nielicznie 
reprezentowanym przez 1-3 gatunki, zoobentos pojawiał się tutaj praktycznie co roku, 
z wyjątkiem lat 2002, 2005, 2007 i 2009, kiedy przeważały warunki azoiczne.  

 
 

Makrofity 
W otwartych wodach polskiej strefy Bałtyku makrofity badano dotychczas jedynie na 

głazowisku Ławicy Słupskiej (Okołotowicz 1991, Andrulewicz i in. 2004, Kruk-Dowgiałło 
i in. 2011, Łysiak-Pastuszak 2010, Państwowy Monitoring Środowiska 2008-2011) 
i głazowisku Rowy (Osowiecki i in. 2005, Osowiecki i Kruk-Dowgiałło 2006, Kruk-
Dowgiałło i in. 2008, Łysiak-Pastuszak 2010, Państwowy Monitoring Środowiska 2010-
2011). Badania w tych rejonach również, ze względu na mały zakres głębokości nie były 
ukierunkowane na ocenę zmian zasięgu głębokościowego występowania makrofitów.  

Dane uzyskane z badań monitoringowych na głazowisku Rowy w listopadzie 2010 
roku wskazują, że głównymi komponentami zbiorowisk makrofitów były krasnorosty. 
Występowały na obu badanych stacjach, dlatego też zaliczono je do kategorii gatunków 
absolutnie stałych w rejonie. Zdecydowanym dominantem w biomasie całkowitej makrofitów 
był krasnorost Ceramium diaphanum (rys. 1.1.54). Nie odnotowano jednorocznych gatunków 
uznawanych za wskaźniki eutrofizacji, ponieważ badania zostały wykonane po zakończeniu 
sezonu wegetacyjnego tych roślin. 
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Rys. 1.1.54. Dominacja w biomasie całkowitej gatunków makrofitów na głazowisku Rowy 
w listopadzie 2010 roku (dane PMŚ) 

 

Analiza danych uzyskanych w 2011 w rejonie głazowiska Rowy, wykazała, że 
w czerwcu, taksonami dominującymi w biomasie całkowitej makrofitów był jednoroczny 
gatunek z klasy brunatnic Ectocarpus siliculosus i wieloletni gatunek krasnorostu 
Polysiphonia fucoides (rys. 1.1.55A). Polysiphonia fucoides, Ectocarpus siliculosus wraz 
z krasnorostem Ceramium diaphanum należały do klasy gatunków absolutnie stałych w 
rejonie i charakteryzowały się największymi wskaźnikami stałości, odpowiednio 100%, 93% i 
80%. Dużą częstością występowania cechowała się także zielenica Cladophora glomerata – 
73% (klasa gatunków stałych). Niska biomasa gatunku, zaliczonego do kategorii „inne” 
w strukturze dominacji w biomasie (rys. 1.1.55A), najprawdopodobniej wynika ze zbyt 
dużych głębokości, na których zlokalizowane były stacje poboru prób makrofitów: 6,2 m 7,2 
m i 8 m, nietypowe dla tego glonu. 

Pod koniec sezonu wegetacyjnego, w październiku, dominacja w strukturze biomasy 
całkowitej makrofitów przesunęła się w kierunku gatunków wieloletnich. Największe 
wartości biomasy osiągały krasnorosty Polysiphonia fucoides oraz Furcellaria lumbricalis 
(rys. 1.1.55B). Z gatunków oportunistycznych odnotowano nitkowatą brunatnicę Pilayella 
littoralis i zielenicę Cladophora glomerata, których biomasa była na tyle mała (odpowiednio 
0,007 i 0,008 g·m-2), że włączono je do grupy „inne” w strukturze dominacji w biomasie 
(rys. 1.1.55B). Gatunkami występującymi najczęściej w rejonie były krasnorosty 
Polysiphonia fucoides – wskaźnik stałości 100% i Ceramium diaphanum – 87% (klasa 
gatunków absolutnie stałych) oraz Furcellaria lumbricalis – 53% (klasa gatunków stałych). 
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Rys. 1.1.55. Dominacja w biomasie całkowitej gatunków makrofitów na głazowisku Rowy 
w czerwcu (A) i w październiku (B) 2011 roku (dane PMŚ) 

 

Powyższa analiza danych uzyskanych podczas badań na głazowisku Rowy w 2010 
i 2011 roku potwierdziła wstępnie opracowaną w 2009 roku listę taksonów wskaźnika SM dla 
części wód Rowy-Jarosławiec Wschód (tab. 1.1.14). Co więcej, dzięki szczegółowym 
badaniom uzupełniającym w 2011 roku (zgodnych z metodyką rekomendowaną przez Kruk-
Dowgiałło i in. 2010) po raz pierwszy odnotowano w rejonie występowanie typowych dla 
polskich obszarów morskich wskaźników eutrofizacji tzw. taksonów „negatywnych”, takich 
jak Ectocarpus siliculosus i Pilayella littoralis. Dotychczas, brak danych na ich temat 
uniemożliwiał ustalenie wartości granic klas jakości dla części wód Rowy-Jarosławiec 
Wschód. Uzyskane dane stanowią zatem przyczynek do opracowania klasyfikacji stanu 
jakości wód tego rejonu (wyznaczenia granicy Dobrego Stanu Środowiska GES). 
Klasyfikacja powinna być rozwijana przez sukcesywne gromadzenie danych na temat 
struktury ilościowo-jakościowej makrofitów w kolejnych latach. 

Do opracowania listy taksonów dla głazowiska Ławicy Słupskiej posłużyły dane z lat 
2007-2010. Najobszerniejsze informacje na temat makrofitów tego rejonu dostarczają dane 
zebrane we wrześniu 2007 roku z 53 stacji. W wyniku ich analizy stwierdzono, że największy 
udział procentowy w biomasie ogólnej makrofitów miał krasnorost Furcellaria lumbricalis  
(rys. 1.1.56). Należał on, wraz z Coccotylus truncatus i Ceramium diaphanum, do klasy 
gatunków absolutnie stałych na głazowisku (tab. 1.1.14). Dominacja Furcellaria lumbricalis 
w strukturze biomasy całkowitej oraz wysoki wskaźnik stałości na poziomie 100% zostały 
odnotowane także w kolejnych latach: w październiku 2008 i 2009 roku oraz we wrześniu 
2010 (tab. 1.1.14). Wysokie wartości wskaźników stałości gatunkowej w rejonie 
krasnorostów Coccotylus truncatus i Ceramium diaphanum stwierdzono ponownie 
w październiku 2009 i we wrześniu 2010. Pozostałe gatunki zidentyfikowane w 2007 roku 
zaliczono do klasy gatunków przypadkowych, z wyjątkiem Polysiphonia fucoides – gatunku 
akcesorycznego w rejonie (tab. 1.1.14). 



50 
 

 

 
Rys. 1.1.56. Dominacja w biomasie całkowitej gatunków makrofitów na głazowisku 

Ławicy Słupskiej we wrześniu 2007 roku 

 
W 2010 roku, struktura dominacji gatunków makrofitów w biomasie całkowitej 

charakteryzowała się typową zmiennością sezonową. W czerwcu dominowała nitkowata 
brunatnica Pilayella littoralis (rys. 1.1.57A), która we wrześniu ustąpiła krasnorostom, wśród 
których największy udział w biomasie miał gatunek Furcellaria lumbricalis (rys. 1.1.57B). 
Zarówno Pilayella littoralis jak i wszystkie gatunki krasnorostów zidentyfikowane w obu 
miesiącach badawczych w rejonie należały do gatunków absolutnie stałych (tab. 1.1.14). 

Wątpliwości budzi fakt stwierdzenia w obszarze wstępowania gatunków zielenic 
(ibidem). Stacje, na których pobrano próby makrofitów zlokalizowane były na głębokości 16 
i 18 m, a więc poza strefą występowania zielenic w polskich wodach morskich, która sięga 
8 m (Brzeska 2010). Ponadto, gatunek Cladophora pygmaea, nigdy wcześniej nie był 
notowany w polskiej strefie Bałtyku (Nielsen i in. 1995, Kruk-Dowgiałło niepubl., wyniki 
prac grupy ds. makrofitów w projekcie HELCOM RED LIST 2008-2012).  
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Tabela 1.1.14. Stałość gatunkowa taksonów stwierdzonych na głazowisku Ławicy Słupskiej 
w latach 2007-2010 (n – liczba stacji badawczych) 

Takson 

Stałość gatunkowa 
2007 

wrzesień 
(n=53) 

2008 
październik 

(n=2) 

2009 
październik 

(n=2) 

2010 (n=2) 

czerwiec wrzesień 

Furcellaria lumbricalis 96% 100% 100% 100% 100% 

Coccotylus truncatus 96%  100% 100% 100% 

Ceramium diaphanum 94%  50%  100% 

Polysiphonia fucoides 32%   100% 100% 

Delesseria sanguinea 23%     

Rhodomela confervoides 17%   100%  

Acrochaetium sp. 8%     

Ceramium nodulosum 4%     

Pilayella littoralis,  
Ectocarpus siliculosus 

9%     

Pilayella littoralis     50% 100%  

Cladophora pygmaea     100% 

Enteromorpha prolifera     50% 
 

Typowym gatunkiem z rodzaju Cladophora jest natomiast Cladophora glomerata, 
notowana w rejonach wypłyconych, takich jak Zalew Pucki (Kruk-Dowgiałło 2000, Kruk-
Dowgiałło niepubl., Kruk-Dowgiałło i Brzeska 2009, projekt „Ecosystem …. 2006-2008) czy 
strefa przybrzeżna Zatoki Puckiej zewnętrznej (Kruk-Dowgiałło i in. 2009) oraz w strefie wód 
otwartych – na głazowisku Rowy (Brzeska 2010). Enteromorpha prolifera, z kolei notowana 
była dotychczas jedynie w Zatoce Puckiej (Kruk-Dowgiałło 2000, Kruk-Dowgiałło i in. 2009, 
Brzeska 2010) i Zalewie Wiślanym (Kruk-Dowgiałło i in. 2010a).  
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Rys. 1.1.57. Dominacja w biomasie całkowitej gatunków makrofitów na głazowisku 

Ławicy Słupskiej w czerwcu (A) i we wrześniu (B) 2010 roku (dane PMŚ) 

Powyższe informacje oraz fakt, że oba gatunki cechowały się w 2010 roku bardzo 
niskimi wartościami biomasy w rejonie (Cladophora pygmaea 0,139 g·m-2, Enteromorpha 
prolifera – stwierdzona tylko jakościowo w próbie) pozwalają domniemywać, że nie jest to 
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typowe miejsce ich występowania i może wynikać z przypadkowego zawleczenia z innych 
rejonów Bałtyku w rejon głazowiska przez prądy morskie. 

 
Ryby 
 
Struktura gatunkowa ichtiofauny jest uzależniona od warunków abiotycznych, 

szczególnie od zasolenia i głębokości. Istotna w kształtowaniu zespołu ryb jest tolerancja 
poszczególnych gatunków na zmiany zasolenia. Strefę przejściową zasiedlają zarówno 
gatunki morskie jak i słodkowodne. W tym drugim przypadku istotny jest wartość zasolenia 
wód przy której dany gatunek może bytować, a także wartość graniczna zasolenia przy której 
może się z sukcesem reprodukować. Większość gatunków słodkowodnych występujących 
w strefie przejściowej wód Polski wykształciła mechanizm wędrówek tarłowych do miejsc 
bardziej wysłodzonych (np. ujść rzek). Większą tolerancję na zwiększone zasolenie ryb 
morskich wykazują ryby okoniowate (sandacz, okoń, jazgarz) a mniejszą - karpiowate (m.in 
leszcz, płoć). Zasolenie limituje również częstość rejestracji gatunków atlantyckich. 
Większość z nich (np. zimnicę, nagłada, czarniaka, plamiaka, rdzawca) spotkać można 
w zachodniej części POM. 

Ważną cechą zespołów ryb jest ich mobilność. Za wyjątkiem barier fizjologicznych 
związanych ze zbyt niskim lub zbyt wysokim zasoleniem, większość gatunków ryb 
przemieszcza się nawet na znaczne odległości w trakcie wędrówek żerowiskowych lub 
tarłowych. Ryby występujące w strefie przejściowej wód Polski są w większości 
oportunistami pokarmowymi, co oznacza, że nie są silnie uzależnione od występowania 
określonego taksonu bezkręgowców dennych. Bardziej istotna jest głębokość dna, od której 
uzależniona jest zdolność penetracji zasobów pokarmowych przez poszczególne gatunki ryb 
bentosożernych. 

Ryby stale występujące w Polskich Obszarach Morskich należą do ponad 60 
gatunków. Kolejne, wymienione w tabeli 1.1.5 gatunki występuje stosunkowo rzadko. Lista ta 
nie zawiera wszystkich gatunków ryb zaobserwowanych okazjonalnie przez rybaków lub 
naukowców z innych Instytucji gromadzących dane o ichtiofaunie (np. pojedynczych okazów 
gatunków nierodzimych lub ryb migrujących okazjonalnie z rzek, jezior oraz ryb 
atlantyckich) i należy ją traktować jako listę otwartą, zawierającą jednak typowy dla Polskich 
Obszarów Morskich skład gatunkowy. Połowy komercyjne ograniczone są do kilkunastu 
gatunków: największe połowy rejestruje się dla szprota, śledzia, dorsza i storni.  Częstym 
przyłowem są inne płastugi: gładzica i skarp. Poszukiwanymi przez rybołówstwo gatunkami 
są ryby łososiowate (łosoś, troć) oraz węgorz.  

 

Tabela. 1.1.15 Lista gatunków ryb i minogów zarejestrowanych w Polskich Obszarach 
Morskich (na podstawie statystyki rybackiej, obserwacji połowów rybackich 
i połowów badawczych MIR-PIB) - opracowanie I. Psuty 

 
Nazwa polska  Nazwa łaci ńska  Wykorzystanie 

komercyjne/status 
ochrony 

Obszar 
wyst ępowania/uwagi 

Śledź Clupea harengus membras 
(Linnaeus, 1758) 

Połowy ukierunkowane Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
lokalnie i okresowo  wody 
przejściowe 

Szprot Sprattus sprattus (Schneider, 
1904) 

Połowy ukierunkowane Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
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przejściowych 
Dorsz Gadus morhua Linnaeus, 1758 Połowy ukierunkowane Wody otwartego morza, 

wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
przejściowych 

Stornia Platichthys flesus (Linnaeus, 
1758) 

Połowy ukierunkowane Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
przejściowych 

Gładzica Pleuronectes platessa  Linnaeus, 
1758 

Przyłów w połowach 
dennych 

Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
przejściowych 

Skarp Psetta maxima (Linnaeus, 1758) Przyłów w połowach 
dennych, połowy 
ukierunkowane 

Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
przejściowych 

Łosoś atlantycki Salmo salar  Linnaeus, 1758 Połowy ukierunkowane Wszystkie typy wód 
(gatunek anadromiczny) 

Troć wędrowna Salmo trutta  trutta  Linnaeus, 
1758 
 

Połowy ukierunkowane Wszystkie typy wód 
(gatunek anadromiczny) 

Pstrąg tęczowy Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 
1792) 

Przyławiany Wszystkie typy wód, 
gatunek wprowadzony 
zarybieniami 

Węgorzyca Zoarces viviparus (Linnaeus, 
1758) 

Niekomercyjny, 
przyławiany 

Wody otwartego morza, 
strefa przybrzeżna, 
niektóre części wód 
przejściowych 

Motela  Enchelyopus cimbrius (Linnaeus, 
1766) 

Niekomercyjny, 
przyławiany 

Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 

Witlinek Merlangius merlangus (Linnaeus, 
1758) 

Okazjonalnie 
komercyjny, przyławiany 

Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 

Plamiak Melanogrammus aeglefinus 
(Linnaeus, 1758) 

Rzadki, przyławiany Wody otwartego morza, 
zachodnia część 

Czarniak Pollachius virens (Linnaeus, 
1758) 

Rzadki, przyławiany Wody otwartego morza, 
zachodnia część 

Rdzawiec Pollachius pollachius (Linnaeus, 
1758) 

Rzadki, przyławiany Wody otwartego morza, 
zachodnia część 

Ostrobok Trachurus trachurus (Linnaeus, 
1758) 

Rzadki, przyławiany Wody otwartego morza, 
zachodnia część 

Zimnica Limanda limanda (Linnaeus, 
1758) 

Rzadki, przyławiany Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
zachodnia część 

Nagład Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 
1758) 

Rzadki, przyławiany Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
zachodnia część 

Tobiasz Ammodytes tobianus  Linnaeus, 
1758 

Okazjonalnie 
komercyjny  

Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
przejściowych 

Dobijak Hyperoplus lanceolatus  Le 
Sauvage, 1824 

Okazjonalnie 
komercyjny 

Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
przejściowych 

Kur diabeł Myoxocephalus scorpius 
(Linnaeus, 1758) 

Niekomercyjny Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
przejściowych 
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Tasza Cyclopterus lumpus Linnaeus, 
1758 

Niekomercyjny Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
przejściowych 

Makrela Scomber scombrus  Linnaeus, 
1758 

Okazjonalnie 
komercyjny 

Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 

Parposz Alosa fallax (Lacepede, 1803) Gatunek chroniony, 
przyławiany 

Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
lokalnie i okresowo  wody 
przejściowe (gatunek 
anadromiczny) 

Aloza Alosa alosa (Linnaeus, 1758) Gatunek chroniony, 
rzadki 

Wody otwartego morza, 
przybrzeżne, lokalnie i 
okresowo wody 
przejściowe - zachodnia 
część (gatunek 
anadromiczny) 

Węgorz  Anguilla anguilla (Linnaeus, 
1758)  
 

Połowy ukierunkowane Wody przejściowe, 
przybrzeżne, okazjonalnie 
w otwartym morzu 
(gatunek katadromiczny) 

Belona Belone belone (Linnaeus, 1761) Połowy ukierunkowane, 
przyławiany 

Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
przejściowych (Zatoka 
Pucka) 

Sandacz Sander lucioperca (Linnaeus, 
1758)  

Połowy ukierunkowane, 
przyławiany 

Wody przybrzeżne, 
przejściowe, spotykany w 
wodach otwartego morza 

Okoń Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 Połowy ukierunkowane, 
przyławiany 

Wody przybrzeżne, 
przejściowe, spotykany w 
wodach otwartego morza 

Stynka Osmerus eperlanus (Linnaeus, 
1758) 

Okazjonalnie 
komercyjny, przyławiany 

Wody przybrzeżne, 
przejściowe, spotykany w 
wodach otwartego morza 

Ciernik Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 
1758 

Niekomercyjny Wody przybrzeżne, 
przejściowe, spotykany w 
wodach otwartego morza 

Cierniczek Pungitius pungitius (Linnaeus, 
1758) 

Niekomercyjny Wody przejściowe, 
przybrzeżne 

Babka bycza Neogobius melanostomus  Pallas, 
1811 

Okazjonalnie 
komercyjny,  inwazyjny 
obcyprzyławiany 

Wody przybrzeżne, 
przejściowe, spotykany w 
wodach otwartego morza 
gatunek nierodzimy 

Babka piaskowa Pomatoschistus microps (Krøyer, 
1838) 

Niekomercyjny, gatunek 
chroniony 

Wszystkie typy wód 

Babka mała Pomatoschistus minutus (Pallas, 
1770) 

Niekomercyjny, gatunek 
chroniony 

Wszystkie typy wód 

Babka czarna Gobius niger Linnaeus, 1758 Niekomercyjny, rzadki, 
gatunek chroniony 

Wszystkie typy wód 

Babka 
czarnoplamka 

Gobiusculus flavescens 
(Fabricius, 1779) 

Niekomercyjny, rzadki, 
gatunek chroniony 

Wszystkie typy wód 

Babka szczupła Neogobius fluviatilis (Pallas, 
1814)  

Niekomercyjny, 
inwazyjny obcy 

Wody przejściowe, 
gatunek nierodzimy, 
słodko-słonawowodny 

Babka łysa Babka gymnotrachelus (Kessler, 
1857) 
 

Niekomercyjny, 
inwazyjny obcy 

Wody przejściowe, 
gatunek nierodzimy, 
słodko-słonawowodny 

Lisica Agonus cataphractus (Linnaeus, 
1758) 

Niekomercyjny, rzadki Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
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niektóre części wód 
przejściowych 

Dennik Liparis liparis (Linnaeus, 1766) Niekomercyjny, rzadki Wody otwartego morza, 
niektóre części wód 
przejściowych (Zatoka 
Gdańska) 

Ostropłetwiec Pholis gunnellus (Linnaeus, 1758) Niekomercyjny, rzadki Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
przejściowych 

Taśmiak Lumpenus lamptetaeformis 
(Walbaum, 1792) 

Niekomercyjny, rzadki Wody otwartego morza, 
niektóre części wód 
przejściowych (Zatoka 
Gdańska) 

Kur głowacz Taurulus bubalis (Euphrasen, 
1786) 

Niekomercyjny, rzadki Wody otwartego morza, 
przybrzeżne, zachodnia 
część 

Kurek czerwony Chelidonichthys lucerna 
(Linnaeus, 1758) 

Niekomercyjny, rzadki Wody otwartego morza, 
przybrzeżne, zachodnia 
część 

Kurek szary Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 
1758) 

Niekomercyjny, rzadki Wody otwartego morza, 
przybrzeżne, zachodnia 
część 

Sardela  Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 
1758) 

Przyłów, rzadki Wody otwartego morza, 
wody przybrzeżne, 
niektóre części wód 
przejściowych 

Iglicznia Sygnathus typhle Linnaeus, 1758 Niekomercyjny, gatunek 
chroniony 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne 

Wężynka Nerophis ophidion (Linnaeus, 
1758) 

Niekomercyjny, gatunek 
chroniony 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne 

Pocierniec Spinachia spinachia (Linnaeus, 
1758) 

Niekomercyjny, gatunek 
chroniony 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne 

Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 
1758) 

Niekomercyjny, gatunek 
chroniony 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
anadromiczny 

Minóg morski Petromyzon marinus  Linnaeus, 
1758 

Niekomercyjny, rzadki, 
gatunek chroniony 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
anadromiczny 

Szczupak Esox lucius  Linnaeus, 1758 Lokalnie ukierunkowane 
połowy, przyławiany 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Sieja Coregonus lavaretus (Linnaeus, 
1758) 

Lokalnie ukierunkowane 
połowy, przyławiany 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek semi-
anadromiczny 

Miętus Lota lota (Linnaeus, 1758)  Lokalnie przyławiany Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Jazgarz Gymnocephalus cernuus 
(Linnaeus, 1758) 

Niekomercyjny Wody przejściowe, 
przybrzeżne 

Ciosa Pelecus cultratus  Linnaeus, 1758 Lokalnie przyławiany, 
poza Zalewem Wiślanym 
gatunek chroniony 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne 

Certa Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Lokalnie przyławiany Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
anadromiczny 

Płoć Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Lokalnie ukierunkowane 
połowy, przyławiany 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 
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Leszcz Abramis brama (Linnaeus, 1758)  Lokalnie ukierunkowane 
połowy, przyławiany 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Boleń Aspius aspius (Linnaeus, 1758)  Lokalnie przyławiany 
(rzadko)  

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Brzana Barbus barbus (Linnaeus, 1758) Lokalnie przyławiany 
(rzadko) 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Karaś srebrzysty Carassius carassius (Linnaeus, 
1758)  

Lokalnie ukierunkowane 
połowy, przyławiany 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Karaś pospolity Carassius auratus gibelio (Bloch, 
1782)  

Lokalnie przyławiany 
(rzadko)  

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Karp Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)  Lokalnie przyławiany 
(rzadko)  

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny, osobniki z 
zarybień 

Lin Tinca tinca (Linnaeus, 1758)  Lokalnie ukierunkowane 
połowy, przyławiany 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Kleń Squalius cephalus (Linnaeus, 
1758) 

Niekomercyjny, lokalnie 
przyławiany 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Krąp Abramis bjoerkna (Linnaeus, 
1758)  

Lokalnie przyławiany   Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Sapa Ballerus sapa (Pallas, 1814) 
 

Lokalnie przyławiany 
(rzadko)  

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny, nierodzimy 

Ukleja Alburnus alburnus (Linnaeus, 
1758)  

Niekomercyjny, lokalnie 
przyławiany 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Rozpiór Ballerus ballerus (Linnaeus, 
1758) 

Niekomercyjny, lokalnie 
przyławiany 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Wzdręga Scardinius erythrophthalmus 
(Linnaeus, 1758)  

Lokalnie przyławiany   Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
słodkowodny 

Różanka Rhodeus sericeus  (Pallas, 1776)  Niekomercyjny, 
występuje lokalnie, 
gatunek chroniony 

Wody przejściowe, 
gatunek słodkowodny 

Koza Cobitis taenia  Linnaeus, 1758  Niekomercyjny, 
występuje lokalnie,  
gatunek chroniony 

Wody przejściowe, 
gatunek słodkowodny 

Piskorz Misgurnus fossilis (Linnaeus, 
1758) 

Niekomercyjny, 
występuje lokalnie, 
gatunek chroniony 

Wody przejściowe, 
gatunek słodkowodny 

Kiełb Gobio gobio (Linnaeus, 1758)  Niekomercyjny, 
występuje lokalnie, 
gatunek chroniony 

Wody przejściowe, 
gatunek słodkowodny 

Piekielnica Alburnoides bipunctatus (Bloch, 
1782) 

Niekomercyjny, 
występuje lokalnie, 
gatunek chroniony 

Wody przejściowe, 
gatunek słodkowodny 

Słonecznica Leucaspius delineatus (Heckel, 
1843)  

Niekomercyjny, 
występuje lokalnie, 

Wody przejściowe, 
gatunek słodkowodny 

Jelec Leuciscus leuciscus  (Linnaeus, 
1758) 

Niekomercyjny, 
występuje lokalnie, 

Wody przejściowe, 
gatunek słodkowodny 
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Jaź Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)  Niekomercyjny, 
występuje lokalnie, 

Wody przejściowe, 
gatunek słodkowodny 

Sum europejski Silurus glanis Linnaeus, 1758  Lokalnie przyławiany 
(rzadko)  

Wody przejściowe, 
gatunek słodkowodny 

Pstrąg potokowy Salmo trutta fario Linnaeus, 1758 Lokalnie przyławiany 
(rzadko)  

Wody przejściowe, 
gatunek słodkowodny 

Jesiotr ostronosy Acipenser oxyrinchus Mitchill, 
1815 

Gatunek objęty zakazem 
połowu, lokalnie 
przyławiany (rzadko) 

Wody przejściowe, 
przybrzeżne, gatunek 
anadromiczny, 
restytuowany zarybieniami 

 
Lokalnie, w wodach przejściowych i przybrzeżnych (Zalew Wiślany, Zalew 

Szczeciński, Zatoka Pucka) dużą rolę w połowach odgrywają takie gatunki jak sandacz, okoń, 
płoć, leszcz. Ograniczone czasowo i przestrzennie są połowy belony (wiosna, Zatoka Pucka) 
czy ciosy (Zalew Wiślany). Zalew Pucki jest obszarem silnie zdegradowanym pod względem 
występujących tam gatunków ryb. W latach 70-tych XX wieku poławiano tam przede 
wszystkim ryby słodkowodne i dwuśrodowiskowe - węgorze, okonie, płocie i szczupaki. 
Aktualnie akwen ten zasiedlają przede wszystkim niekomercyjne gatunki ryb (ciernik, 
cierniczek, babka bycza) a rybołówstwo jest znacznie ograniczone. Prawie 95% wyładunków  
rybackich na tym akwenie przypada na pięć gatunków: dorsza, stornię, belonę, śledzia i 
okonia. Często spotyka się gatunki charakterystyczne dla łąk podwodnych - iglicznię i 
wężynkę, które znalazły odpowiednie warunki bytowania w glonach nitkowatych. Estuarium 
Odry do którego zalicza się Zalew Szczeciński wraz z przyległymi wodami jest środowiskiem 
niezwykle zróżnicowanym pod względem hydrogeologicznym oraz biologicznym. Jest to 
obszar wysokiej presji antropogenicznej związanej z transportem (ruch statków torem 
wodnym Świnoujście-Szczecin), rekreacyjnej i rybackiej. Na zespół ryb bytujący w Zalewie 
Szczecińskim składają się głównie gatunki słodkowodne (karpiowate, okoniowate) oraz 
gatunki migrujące - anadromiczne sieja, ryby łososiowate oraz katadromiczny węgorz. Na 
Zalewie Szczecińskim prawie 95% wyładunków przypada na cztery gatunki: płoć, leszcza, 
okonia i sandacza. Zalew Wiślany jest płytkim, znacznie zeutrofizowanym zbiornikiem 
wodnym, charakteryzującym się gradientem zasolenia wody w osi z zachodu na wschód. Do 
Polski należy około 1/3 obszaru powierzchni Zalewu. Zespół ichtiofauny jest dość 
różnorodny, z przewagą ryb karpiowatych w części zachodniej i przewagą ryb okoniowatych 
w części wschodniej. Ponadto sezonowo migrują tu na tarło stynki oraz masowe ilości śledzi 
tarła wiosennego. Na Zalewie Wiślanym prawie 95% procent wyładunków przypada na pięć 
gatunków: śledzia, płoć, leszcza, sandacza i okonia. 

Z uwagi na istotną rolę korytarzy ekologicznych dla gatunków ryb słodkowodnych oraz 
dwuśrodowiskowych (anadromicznych i katadromicznych), ważne są ujścia największych 
rzek Polski - Wisły i Odry. W obszarze mieszania wód słodkich i słonych bytują ryby 
zarówno słodkowodne jak i morskie. Najczęściej spotykanymi gatunkami są śledź, ryby 
karpiowate (leszcz, płoć), okoniowate (okoń, sandacz), stornia, stynka i ryby 
dwuśrodowiskowe - troć, łosoś, certa. Ujście Odry (w szczególności Świna), w odróżnieniu 
od Ujścia Wisły, jest silnie zmodyfikowany działalnością człowieka (zespół portowy 
Szczecin-Świnoujście), co może zmieniać zachowania migracyjne ryb.  

Pomimo dużej liczby danych opisujących ichtiofaunę w Polskich Obszarach Morskich, 
ich przydatność do celu opisu zespołów ryb jest znacznie ograniczona. Efekt połowu 
(próbkowania zespołu) jest zdeterminowany przede wszystkim zastosowanym narzędziem 
połowu a także wybranym terminem badań. Brak jest danych pochodzących ze 
standaryzowanych połowów, co może być podstawą budowania typologii biotycznej a także 
oceny stanu i zmian w zespołach ryb. W przypadku wód zdefiniowanych według Ramowej 
Dyrektywy Wodnej jako przejściowe i przybrzeżne monitoring ichtiofauny został 
przeprowadzony jednokrotnie w 2011 roku i należy go traktować jako badania pilotażowe, 
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mające na celu wybór miejsc połowu, przetestowanie metodyki i pozyskanie pierwszych 
danych do budowy wskaźnika opisującego zespoły ryb (rys. 1.1.58). Program monitoringu 
zrealizowany w 2011 roku będzie ulegał modyfikacjom. Zgodnie z zaleceniami ekspertów 
grupy roboczej HELCOM FISH, dopiero seria danych obejmująca dwie generacje 
kluczowych gatunków (w przypadku wód Polski są to: okoń, stornia a także ryby drapieżne: 
dorsz i sandacz) może być podstawą oceny zespołu ryb przybrzeżnych. W 2012 roku 
monitoringu ichtiofauny nie prowadzono. Zakładając, że program będzie kontynuowany bez 
przerw przynajmniej przez 7 lat, dopiero po tym okresie, seria danych powinna być 
wystarczająca aby opisać zmiany zespołów ryb i przetestować ich wrażliwość na różnego 
rodzaju presje. 

 
Rys. 1.1.58. Punkty monitoringowe wód przejściowych w POM (program w roku 2011) 
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Rys. 1.1.59. Punkty monitoringowe wód przybrzeżnych w POM – program w roku 2011. Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej 
uwzględnia akwen strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 
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W przypadku wód otwartych dane niezbędne do oceny stanu zespołów ryb pochodzą 
z rejsów dennych BITS (Baltic International Trawl Surveys) z 1 kwartału (rys. 1.1.60). Rejsy 
te prowadzone są przez kilka państw nadbałtyckich jednocześnie, a koordynowane przez 
Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) i mają na celu sezonowe badania 
rozmieszczenia i urodzajności rekrutujących pokoleń podstawowych, przydennych gatunków 
ryb użytkowych Bałtyku w ramach wieloletniego programu ICES. Stanowią jedną z podstaw 
oceny stanu stad tych ryb celem określenia maksymalnej śmiertelności połowowej i co za tym 
idzie - kwot połowu przysługującym poszczególnym krajom członkowskim. Dla potrzeb 
oceny stanu zespołu ryb w wodach otwartych Polskich Obszarów Morskich użyto danych ze 
statków badawczych (polskich i duńskich) z lat 2000-2011. Dane te można pozyskać z bazy 
DATRAS (baza danych rejsów dennych typu open access dostępna na stronach ICES). 
Z uwagi na występujące w niej niejasności, pozyskane dane zawsze należy przeanalizować 
i sprawdzić. Niezbędne są konsultacje z ekspertami z instytucji wykonujących dany rejs, 
którzy nadzorowali zasilanie bazy danych DATRAS celem wykluczenia błędów. 

 

 
 

Rys. 1.1.60. Rozkład stacji połowowych polskich i duńskich z rejsów dennych BITS z 1 
kwartału w latach 2000-2011. ● stacje polskie (476) ● stacje duńskie (604 
ogółem, w tym 261 w polskiej strefie)6 

 
Pomimo braku standaryzowanych połowów badawczych, metodą ekspercką określono 

wstępnie podział Polskich Wód Morskich na typy biotyczne zespołów ryb. Budując typologię 
oparto się  na dostępnych źródłach, w tym: 

• Wynikach monitoringu ichtiofauny wód przejściowych i przybrzeżnych 
przeprowadzonego w 2011 roku,  

                                                           
 
 

6 Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględnia akwen strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 
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• Opisach ichtiofauny, o ile powstały na podstawie wykonanych połowów 
badawczych, opublikowanych w ogólnodostępnej literaturze naukowej,  

• Serii danych z wieloletniej statystyki rybackiej,  
• Danych dostępnych w sprawozdaniach z realizacji różnego rodzaju projektów 

obejmujących połowy badawcze MIR-PIB,  
• Danych z obserwacji połowów rybackich prowadzonych w ramach Wieloletniego 

Programu Zbierania Danych Rybackich (program krajowy na lata 2007-2013 
określony w załączniku do uchwały nr 212/2007 Rady Ministrów z dnia 19 paź. 
2007 w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Zbierania Danych 
Rybackich na lata 2007-2013, zmienionej uchwałą nr 84/2010 Rady Ministrów z 
dnia 1 czerwca 2010 oraz programy wcześniejsze),  

 
Z uwagi na stosunkowo niską różnorodność gatunkową ichtiofauny, zespoły ryb 

poszczególnych typów biotycznych nie charakteryzują się całkowicie odrębnym składem 
gatunkowym. Wyróźniono następujące typy biotyczne zespołów ryb: 
 
- Zespół ryb Zalewu Puckiego 
O zasięgu obejmującym Zalew Pucki i Zatokę Pucką Zewnętrzną (do głębokości 20 m.),  
zdominowany przez ryby ciernikowate (ciernik, cierniczek), okonia, babkę byczą i stornię. 
Często spotyka się gatunki charakterystyczne dla łąk podwodnych - iglicznię i wężynkę, które 
znalazły odpowiednie warunki bytowania w glonach nitkowatych.  
 
- Zespół ryb Zalewu Szczecińskiego i wód przyległych 
O zasięgu obejmującym Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński oraz Ujście Świny i Dziwny.  
Na zespół ryb składają się głównie gatunki słodkowodne (karpiowate, okoniowate) oraz 
gatunki migrujące - anadromiczne sieja, ryby łososiowate oraz katadromiczny węgorz. Ważny 
rejon dla rozrodu i podchowu narybku ryb słodkowodnych (sandacz, leszcz, okoń, płoć) i 
korytarz ekologiczny ryb dwuśrodowiskowych. 
 
- Zespół ryb Zalewu Wiślanego  
Do Polski należy około 1/3 obszaru powierzchni Zalewu. Zespół ichtiofauny jest dość 
różnorodny, z przewagą ryb karpiowatych w części zachodniej i przewagą ryb okoniowatych 
w części wschodniej. Ponadto sezonowo migrują tu na tarło stynki oraz masowe ilości śledzi 
tarła wiosennego. Ważny rejon dla rozrodu i podchowu narybku ryb słodkowodnych 
(sandacz, leszcz, okoń, płoć) i korytarz ekologiczny (dorzecze Wisły) ryb 
dwuśrodowiskowych. 
 
- Zespół ryb strefy przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej z Ujściem Wisły 
Obejmujący głębszą część (powyżej 20 m.) Zatoki Puckiej Zewnętrznej i Zatokę Gdańską 
Wewnętrzną. Występują przede wszystkich ryby morskie (śledź, szprot, dorsz, stornia) ze 
znacznym udziałem ryb słodkowodnych (sandacz, leszcz, okoń) i dwuśrodowiskowych (ryby 
łososiowate). Ujście Wisły jest zakończeniem najważniejszego korytarza ekologicznego 
migracji ryb anadromicznych w Polsce. W obszarze mieszania wód słodkich i słonych bytują 
ryby zarówno słodkowodne jak i morskie. Najczęściej spotykanymi gatunkami są śledź, ryby 
karpiowate (leszcz, płoć), okoniowate (okoń, sandacz), stornia, stynka i ryby 
dwuśrodowiskowe - troć, łosoś, certa.  
 
- Zespół ryb strefy przybrzeżnej otwartego morza 
Obejmujący strefę 2 mil morskich od brzegu, do głębokości przeciętnie 20 m. Występują tu 
przede wszystkim ryby morskie, jednak szczególnie w okolicach ujść rzek i kanałów obecna 
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jest duża domieszka ryb slodkowodnych i dwuśrodowiskowych. Aktualnie brak jest 
rozpoznania rejonów najważniejszych dla tarła i podchowu narybku. 
 
- Zespół ryb Zatoki Pomorskiej  
Obejmujący otwarty akwen, którego tylko część leży w Polskich Obszarach Morskich, o 
głębokości nie przekraczającej 20 m. Południowo-zachodnia część Zatoki należy do 
estuarium Odry i pozostaje pod wpływem wód słodkich. W obszarze mieszania wód słodkich 
i słonych bytują ryby zarówno słodkowodne jak i morskie. Najczęściej spotykanymi 
gatunkami są śledź, ryby karpiowate (leszcz, płoć), okoniowate (okoń, sandacz), stornia, 
stynka i ryby dwuśrodowiskowe - troć, łosoś, certa. Często notowane są ryby 
charakterystyczne dla zachodniego Bałtyku.  
 
- Zespół ryb Ławicy Słupskiej 
Obejmujący zróznicowane i cenne przyrodniczo siedliska denne w środkowej części Polskich 
Obszarów Morskich. Cechy charakterystyczne ichtiofauny tego rejonu są stosunkowo mało 
poznane, jednak z uwagi na specyficzne warunki siedliskowe, obszar ten powinien zostać 
wyróżniony w typologii zespołów ryb z uwagi na potencjalnie dużą rolę w reprodukcji 
niektórych gatunków ryb (np. śledź, skarp, ryby z rodzaju Gobidae) 
 
Zespół ryb otwartego morza 
Obejmuje niewymienione wcześniej Polskie Obszary Morskie. Z uwagi na gradient zasolenia 
zauważalna jest zmienność składu gatunkowego ichtiofauny z zachodu (częste obserwacje ryb 
migrujących z zachodniego Bałtyku) na wschód. Obserwuje się także różnice w rozmiarach 
ryb tych samych gatunków łowionych masowo (np. storni). Z uwagi na powyższe 
rozróżniono część zachodnią (obejmującą kwadraty statystyczne wg ICES 24 i 25) oraz 
wschodnią (kwadrat statystyczny wg. ICES 26). 
 

 

 
Rys. 1.1.61. Typy biotyczne zespołów ryb w Polskich Obszarach Morskich (opracowanie 

własne Psuty i Szymanek, MIR-PIB ) 
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Warunki środowiskowe warunkują nie tylko rozmieszczenie ichtiofauny ale również 

sukces reprodukcyjny. Deficyty tlenu i wysokość zasolenia w głębiach limitują skuteczny 
rozród dorsza. Tradycyjnym rejonem tarła dorsza stada wschodniego Bałtyku były Baseny 
Gotlandzki, Gdański i Bornholmski (Rys. 1.1.62). Margoński i in. (2010) potwierdzili 
istnienie istotnej statystycznie relacji pomiędzy rekrutacją dorsza a objętością "wody 
dorszowej" w Basenie Gotlandzkim. Niestety w ostatnich latach skuteczny rozród dorsza ma 
miejsce jedynie na obszarze Głębi Bornholmskiej.  

Deficyty tlenu w strefie przybrzeżnej mają istotny wpływ na zespoły ryb, ponieważ 
wody te stanowią miejsce tarła i rozwoju narybku wielu gatunków zasiedlających obszary 
przybrzeżne. Są to fazy rozwojowe szczególnie wrażliwe na niedobory tlenu.  

 

 
Rys. 1.1.62. Rejony rozrodu dorsza stada wschodniego Bałtyku 

 
Objętość wody, której parametry hydrologiczne umożliwiają skuteczny rozwój ikry 

dorsza  określono mianem "wody dorszowej" (cod reproductive volume).  Koncepcja opiera 
się na określeniu objętości mas wodnych Basenów Bornholmskiego, Gdańskiego i 
Gotlandzkiego spełniających następujące kryteria (Rys. 1.1.63): 

- zasolenie >11psu  (Nissling & Westin 1991)  (pływalność ikry) 
- temperatura >2oC    (Wieland et al. 1994)  (rozwój ikry) 
- tlen >2 ml/l          (Wieland et al. 1994)  (przeżywalność ikry) 

 
Deficyty tlenu występujące w wodach przejściowych analogicznie wpływają na sukces 

reprodukcyjny ryb rozradzających się w tych akwenach. 
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Rys. 1.1.63. Parametry hydrologiczne niezbędne dla uzyskania neutralnej pływalności 

i przeżywalności dorsza. 

 
 

Ptaki  
 
Monitoring zimujących ptaków morskich (MZPM) prowadzany jest od stycznia 

2011 r. przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach PMŚ na zlecenie 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Założenia metodyczne monitoringu przewidują 
liczenia ptaków z jednostek pływających wzdłuż stałych transektów wyznaczonych w strefie 
terytorialnej wybrzeża (42 odcinki transektowe w 12 milowej strefie przybrzeżnej) oraz 
w strefie ekonomicznej: na Zatoce Pomorskiej i Ławicy Słupskiej (po 8 transektów); w strefie 
wód przybrzeżnych do głębokości 20-30 m. W ramach monitoringu wyliczane są wskaźniki 
liczebności oraz rozpowszechnienia gatunku w danym roku. 

W 2010 roku w ramach pilotażowych badań przeprowadzono liczenia ptaków 
zimujących wzdłuż 140 km odcinka wybrzeża. Zaobserwowano ponad 24 000 osobników z 
23 gatunków. Najbardziej rozpowszechnione na przebadanym pasie wybrzeża były: perkoz 
dwuczuby, nurogęś, lodówka, gągoł, mewa pospolita i mewa srebrzysta. Najliczniej 
występowała mewa srebrzysta (35% zgrupowania), gągoł (16%) oraz krzyżówka (11%).  

W styczniu 2011 przeprowadzono badania polegające na liczeniu ptaków z jednostek 
pływających wzdłuż 56 stałych transektów poprowadzonych w strefie terytorialnej wybrzeża 
oraz w strefie ekonomicznej: na Zatoce Pomorskiej i Ławicy Słupskiej. W ramach prac 
badawczych stwierdzono ponad 38 000 osobników ptaków morskich należących do 24 
gatunków. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem była mewa srebrzysta, którą 
obserwowano na wszystkich 56 transektach. Lodówkę spotykano na 96% transektów, a uhlę 
na 88%.  

Z grupy gatunków wyznaczonych do monitoringu jako podstawowe najliczniej 
występowały 3 gatunki kaczek morskich: lodówka, markaczka i uhla. Najliczniejsza z nich 
była lodówka, licząca ponad 15 000 osobników. Zagęszczenia tych trzech gatunków na 
Zatoce Pomorskiej, Ławicy Słupskiej oraz w dwunastomilowym pasie wód terytorialnych 
przedstawia rys. 1.1.64.  
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Rys. 1.1.64. Zagęszczenie wyznaczonych do monitoringu gatunków kaczek w 2010 roku 
(dane PMŚ) 

 
Rok 2011 był pierwszym, w którym wykonano pełne badania na niemal wszystkich 

obiektach przewidzianych do kontroli. Należy pamiętać, że liczebności zimujących ptaków 
wodnych są kształtowane w dużej mierze przez panujące warunki lodowe. Na zbiornikach w 
całości zlodzonych ptaki te nie występują wcale lub są notowane w bardzo niskich 
liczebnościach. Dlatego ocena warunków pogodowych i stany zlodzenia kontrolowanych 
obiektów musi stanowić stały element analiz dotyczących zimowania ptaków związanych ze 
środowiskami wodnymi. Podczas kontroli prowadzonych w styczniu 2011 roku, panujące 
warunki zimowe można określić jako umiarkowane. Fala silnych mrozów nastąpiła na 
przełomie stycznia i lutego, a więc po zakończeniu liczeń.  

W 2012 roku struktura dominacji gatunków ptaków stwierdzanych w strefie otwartego 
morza była podobna jak w 2011 roku. Najliczniejszymi gatunkami, które jednocześnie są 
szeroko rozpowszechnione w całej polskiej strefie Bałtyku są lodówka i uhla. Mewa 
srebrzysta sensu lato uzyskała podobnie wysokie wartości wskaźnika rozpowszechnienia, 
jednak jej zagęszczenie nie było już tak duże i wyraźnie spadało na akwenach dalej 
położonych od brzegu.  

Ogółem stwierdzono 76 202 osobników ptaków wodnych z 28 gatunków (tab. 1.1.17). 
Tylko 118 osobników nie zostało oznaczonych co do gatunku, co stanowi zaledwie 0,2% 
wszystkich zaobserwowanych ptaków. Świadczy to o bardzo dobrej jakości zebranych 
danych. Dwa najliczniejsze gatunki: lodówka i uhla stanowiły w sumie aż 92% wszystkich 
ptaków stwierdzonych w pasie transektów i 89% wszystkich ptaków zaobserwowanych 
podczas rejsów. Wszystkie gatunki podstawowe dla Monitoringu Zimujących Ptaków 
Morskich zaobserwowano tylko w pasie wód terytorialnych. W obszarze Zatoki Pomorskiej 
położonym poza tą strefą oraz na Ławicy Słupskiej stwierdzono odpowiednio 9 i 7 gatunków 
z tej grupy. 
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Tabela 1.1.17.  Całkowita liczebność poszczególnych gatunków ptaków morskich 
zarejestrowanych w obrębie wszystkich transektów i wszystkich osobników 
widzianych podczas liczenia w 2012 roku. Podano też wskaźniki 
zagęszczenia i częstości. + - wartość wskaźnika mniejsza niż 0,01. 

Gatunek 
Osobniki w 
transekcie 

Zagęszczenie 
[os./km2] 

Wszystkie 
zaobserwowane 

osobniki 

Częstość 
[os./h rejsu] 

Lodówka 29 532 56,22 45 198 1 423,80 

Uhla 12 482 23,76 22 958 724, 23 

Markaczka 1 256 2,39 3 036 95,77 

Mewa srebrzysta 956 1,82 2 416 76,21 

Alka 717 1,37 1 399 44,13 

Perkoz dwuczuby 167 0,32 259 8,17 

Nur czarnoszyi 39 0,07 63 1,99 

Mewa siodłata 38 0,07 70 2,21 

Edredon 29 0,06 39 1,23 

Nurzyk 33 0,06 47 0,91 

Mewa siwa 28 0,05 89 2,81 

Łabędź niemy 31 0,06 131 4,13 

Perkoz rogaty 22 0,04 32 1,01 

Kormoran 19 0,04 71 2,24 

Szlachar 12 0,02 40 1,26 

Nurnik 11 0,02 29 1,48 

Krzyżówka 7 0,01 71 2,24 

Nur rdzawoszyi 7 0,01 28 0,88 

Perkoz rdzawoszyi 4 + 4 0,13 

Gągoł 3 + 16 0,50 

Nurogęś 2 + 45 1,42 

Mewa mała 2 + 7 0,22 

Śmieszka 1 + 4 0,13 

Gęgawa   3 0,09 

Łabędź mały   15 0,47 

Łabędź krzykliwy   12 0,38 

Wydrzyk ostrosterny   1 0,03 

Mewa trójpalczasta   1 0,03 

Osobniki nieoznaczone co do gatunku 

Nury nieoznaczone 6 0,01 67 2,11 

Łabędzie nieoznaczone   37 1,17 

Alka lub nurzyk 1 + 14 0,44 

RAZEM 45 405 86,44 76 202 2 403,85 
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Najliczniejszymi gatunkami z grupy podstawowych były kaczki morskie: lodówka, 
uhla i markaczka (tab. 1.1.17). Na Ławicy Słupskiej stosunkowo licznie pojawiła się alka, 
natomiast liczebności markaczki i uhli na tym akwenie były niskie. Lodówka wykazała na 
wszystkich akwenach najwyższe wartości wskaźnika zagęszczenia i częstości (ryc. 33). 
Gatunek ten był zdecydowanym dominantem na Ławicy Słupskiej, stanowiąc tam aż 99% 
wszystkich ptaków zaobserwowanych w obrębie transektów. Druga pod względem 
liczebności była uhla. Wartości wskaźników zagęszczenia i częstości dla uhli były wyższe 
w pełnomorskiej części Zatoki Pomorskiej niż w obrębie wód terytorialnych. Zwraca uwagę 
wysoka liczebność alki w pasie wód terytorialnych. Zaobserwowano tu w sumie aż 1.354 
osobniki tego gatunku. Na Ławicy Słupskiej alka była trzecim w kolejności gatunkiem pod 
względem zagęszczenia. 

Pozostałe gatunki z grupy podstawowych były mało liczne. Z innych ptaków tylko 
mewa srebrzysta w obrębie całego pasa wód terytorialnych osiągnęła średnie zagęszczenie 
powyżej 1 os./km2. 

W porównaniu do roku 2011, wyraźnie więcej lodówek zaobserwowano na Ławicy 
Słupskiej i na Zatoce Pomorskiej. Wartości zagęszczenia osiągnęły poziom podobny do 
wyniku z początku lat 1990. (Durinck et al. 1994), który spowodował, że oba te akweny 
osiągnęły status obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.  

Zdecydowanie najmniej ptaków morskich przebywało w środkowej części pasa wód 
terytorialnych. Wynik ten jest zbieżny z danymi z ubiegłego roku oraz z badaniami 
prowadzonymi w styczniu 2005 roku (W. Meissner – dane niepublikowane). Prawdopodobnie 
w tej części polskiej strefy Bałtyku ptaki nie znajdują odpowiedniej bazy pokarmowej. Na 
rozmieszczenie kaczek morskich oprócz zagęszczenia organizmów bentosowych, które 
stanowią ich pokarm, wpływa też częste płoszenie przez przepływające statki (Kube & Skov 
1996, Garthe & Hüppop 2004, Kaiser et al. 2006). Ponadto w tej okolicy znajduje się poligon 
morski i prowadzone tam ćwiczenia mogą wpływać na unikanie tego miejsca przez ptaki 
morskie. 

Dla 5 gatunków ptaków przedstawiono ich rozmieszczenie w obrębie polskiej strefy 
Bałtyku (rys. 1.1.65 – 1.1.74). Są to trzy najliczniejsze gatunki kaczek morskich, alka – której 
liczebność w stosunku do poprzedniego sezonu wyraźnie wzrosła oraz mewa srebrzysta sensu 
lato – gatunek, który stosunkowo licznie przebywa na Bałtyku, ale jego obecność na 
akwenach położonych z dala od brzegu w dużej mierze zależy od aktywności kutrów 
rybackich. 

 
Lodówka 
Najwyższe zagęszczenie lodówek, wynoszące 942 osobniki/km2 zaobserwowano 

wzdłuż najbardziej zachodniego transektu na Ławicy Słupskiej (rys. 1.1.65). Średnie 
zagęszczenie tego gatunku obliczone dla całej Ławicy Słupskiej wyniosło 191 ptaków/km2 i 
było najwyższe ze wszystkich sektorów polskiej strefy Bałtyku. Wysokie zagęszczenia 
lodówek zaobserwowano też we wschodniej części Zatoki Pomorskiej zarówno w pasie 
przybrzeżnym, jak i strefie dalekomorskiej (rys. 1.1.65). Ogółem dla całej Zatoki Pomorskiej 
(sektory wód terytorialnych nr 1 i 2 oraz strefa dalekomorska) wyniosło ono 69 
osobników/km2. W obrębie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Przybrzeżne Wody Bałtyku 
zagęszczenie lodówek było niskie i tylko lokalnie, wzdłuż dwóch transektów w sektorze 6, 
przekroczyło wartość 50 ptaków/ km2. Wyraźnie więcej ptaków tego gatunku przebywało 
jeszcze w południowej części Zatoki Gdańskiej, na granicy sektorów 8 i 9. Maksymalnie 
stwierdzono tu 196 osobników/km2 (ryc. 1.1.66). 
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Rys. 1.1.65. Zagęszczenia lodówek w zachodniej części polskiej strefy Bałtyku. 

 

 

Rys. 1.1.66. Zagęszczenia lodówek we wschodniej części polskiej strefy Bałtyku. 
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Uhla 

Gatunek ten najliczniej zimował na Zatoce Pomorskiej osiągając najwyższe 
zagęszczenia we wschodniej części dalekomorskiej strefy tego akwenu. Lokalnie dochodziły 
one do 206 osobników/km2 (transekt ZP06), a średnie zagęszczenie dla całej Zatoki 
Pomorskiej wyniosło 44 ptaki/km2. Warto jednak zauważyć, że rozmieszczenie uhli nie było 
tu równomierne i wzdłuż pierwszych dwóch transektów nie stwierdzono ani jednego ptaka 
tego gatunku. W środkowej części polskiej strefy Bałtyku, w tym także na Ławicy Słupskiej, 
uhle przebywały bardzo nielicznie. Wyjątkowo wzdłuż dwóch transektów w sektorach nr 5 i 6 
zagęszczenie ptaków tego gatunku wyniosło odpowiednio 23 i 40 ptaków/km2. Większe 
skupienia uhli zanotowano jeszcze na Zatoce Gdańskiej z wyłączeniem Zatoki Puckiej. 
Maksymalne zagęszczenie tych ptaków wyniosło tam 267 osobników/km2 (transekt BA36 w 
sektorze 9). 

 
Markaczka 

Występowanie markaczek w styczniu 2012 roku ograniczone było prawie wyłącznie do 
Zatoki Pomorskiej, gdzie przebywało 94% wszystkich ptaków tego gatunku zanotowanych 
podczas liczeń. Najwyższe zagęszczenia odnotowano tu w pasie wód terytorialnych wzdłuż 
transektów BA04 i BA06, gdzie wyniosły one odpowiednio 23 i 20 ptaków/km2. Średnie 
zagęszczenie markaczek obliczone dla całej Zatoki Pomorskiej osiągnęło 7 osobników/km2. 
Poza Zatoką Pomorską gatunek ten notowano w niewielkich zagęszczeniach, nie 
przekraczających 3 osobniki/km2. 
 

Alka 
Alka zdecydowanie najliczniej występowała w obrębie dwóch najbardziej wschodnich 

sektorów pasa wód terytorialnych. Przebywało tam 83% wszystkich osobników 
zaobserwowanych podczas liczeń i 86% odnotowanych w obrębie transektów. Gatunku tego 
nie zaobserwowano w najbardziej zachodniej części polskiej strefy Bałtyku. Na Zatoce 
Pomorskiej nie stwierdzono ani jednego ptaka tego gatunku, a w obrębie pierwszych dwóch 
sektorów wód terytorialnych widziano tylko 5 osobników. 
 
Mewa srebrzysta sensu lato 

Mewa srebrzysta była gatunkiem szeroko rozpowszechnionym w polskiej strefie 
Bałtyku, zaobserwowanym wzdłuż większości transektów. Największe jej koncentracje 
odnotowano na Zatoce Gdańskiej, gdzie maksymalne zagęszczenie ptaków tego gatunku 
wynoszące 71 osobników/km2 wystąpiło na wysokości Krynicy Morskiej (transekt BA41). 
Średnie zagęszczenie mew srebrzystych na Zatoce Gdańskiej wyniosło 7 ptaków/km2, 
podczas gdy w pasie wód przybrzeżnych wybrzeża środkowego, na Ławicy Słupskiej i na 
Zatoce Pomorskiej nie przekroczyło ono wartości 1 osobnik/km2. 
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Rys. 1.1.67. Zagęszczenia uhli w zachodniej części polskiej strefy Bałtyku. 

 
 

 

Rys. 1.1.68. Zagęszczenia uhli we wschodniej części polskiej strefy Bałtyku. 
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Rys. 1.1.69. Zagęszczenia markaczek w zachodniej części polskiej strefy Bałtyku. 

 

 

Rys. 1.1.70. Zagęszczenia markaczek we wschodniej części polskiej strefy Bałtyku. 
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Rys. 1.1.71. Rozmieszczenie alki w zachodniej części polskiej strefy Bałtyku. 

 
 

 

Rys. 1.1.72. Rozmieszczenie alki we wschodniej części polskiej strefy Bałtyku. 
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Rys. 1.1.73. Rozmieszczenie mew srebrzystych sensu lato w zachodniej części polskiej 
strefy Bałtyku. 

 

 

Rys. 1.1.74. Rozmieszczenie mew srebrzystych sensu lato we wschodniej części polskiej 
strefy Bałtyku. 
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Ssaki morskie 
 
Wśród ssaków w polskich wodach występują 3 gatunki foki: szara, obrączkowana i 

pospolita oraz 1 gatunek walenia: morświn. Aktualnie nie jest znana liczebność stada 
morświna ani jego behawioru w Polskich Obszarach Morskich. Przewiduje się, że informacje 
na ten temat będą dostępne po przeanalizowaniu danych zbieranych podczas realizacji 
projektu SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of Harbour Porpoise) dofinansowanego ze 
środków programu LIFE+. Państwa nadbałtyckie, z wyłączeniem Federacji Rosyjskiej, 
uczestniczą w latach 2010-2013 w projekcie, którego celem jest określenie liczebności 
populacji morświna i jego miejsc występowania (http://www.sambah.org).  

W Polsce nie prowadzi się monitoringu ssaków morskich w ramach PMŚ, natomiast 
ich rejestracja była do tej pory prowadzona na podstawie zgłoszeń o osobnikach 
przyłowionych w sieci rybackie, martwych znalezionych na brzegu lub okazjonalnych 
obserwacjach żywych zwierząt w wodzie. Informacje o występowaniu fok zbierane są od lat 
80. XX wieku przez Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego 
(SMIOUG) w Helu w ramach jej działalności statutowej i realizowanych projektów 
zewnętrznych.  

Od 2010 roku w ramach projektu WWF Polska prowadzony jest monitoring wybrzeża 
z udziałem woluntariuszy przeszkolonych przez Stację Morską Instytutu Oceanografii 
Uniwerystetu Gdańskiego w Helu (tzw. Błękitny Patrol). Powstaje elektroniczny atlas 
rejestracji ssaków morskich w Polsce pn. „Atlas ssaków Polski”, którego realizatorem jest 
Instytut Ochrony Przyrody PAN (http://www.iop.krakow.pl/ssaki/Katalog.aspx). Atlas będzie 
zawierał także dane dotyczące morświna (dane te wprowadza SMIOUG na podstawie swojej 
bazy danych). W zgromadzonej bazie  dominują raporty dotyczące fok szarych. W całości 
zbioru z lat 1980 – 2011 jest ich 886 (77%). Większość zgłoszeń odebranych dotyczyło 
obserwacji zwierząt żywych (44%), niewiele mniej (37%) fok martwych, zwykle 
znajdowanych wyrzuconych przez morze na plażach, czasami dryfujących w wodzie.  

 
Jak podaje Pawliczka (Pawliczka, 2012a) w projekcie „Programu ochrony morświna – 

wersja wstępna”: ”…informacje o morświnach u polskich wybrzeży w latach 1920-1955 
zostały zebrane w kolejnych publikacjach Ropelewskiego, które oprócz opisu biologii 
gatunku dostarczają danych ze statystyk przyłowu. W latach 20. i początku 30. XX wieku, 
kiedy rejestrowano takie przypadki z racji wypłacania premii za udowodnione zabicie każdej 
sztuki, w sieciach odnotowywano średnio 75 martwych morświnów rocznie (od 16 do 250 
osobników) (wyłącznie na podstawie lat, za które istnieją dane liczbowe). Ropelewski 
relacjonuje, że przyłów miał miejsce niemal wyłącznie w pławnicach łososiowych 
wystawianych na wiosnę na łowiskach Zatoki Gdańskiej.  

W latach 1933-1935 odnotowywano w przyłowie kilkaset osobników rocznie, a 
dodatkowe potwierdzenie tych danych podaje miesięcznik „Ryba”, mówiąc o ok. 120 
sztukach morświnów złowionych w pławnice łososiowe w 1933 roku przez  rybaków  z Helu, 
Kuźnicy, Jastarni i Boru w przeciągu pięciu tygodni.  

Są to jedyne dane o morświnach występujących w granicach ówczesnych polskich 
wód Bałtyku pochodzące z  okresu pierwszej połowy XX wieku. i tylko na ich podstawie  
można wnioskować, że obecność morświnów była powszechna, a ich liczebność znacząca. 
Od 1936 roku brak jest informacji o obecności morświnów w polskich wodach Bałtyku. 
Dopiero w 1950 roku odnotowano pierwszy przypadek znalezienia morświna na brzegu. 
W latach 1950-1986 zgłaszano w Polsce przyłów 1-2 sztuk rocznie. Od lat 90. XX wieku, 
kiedy rozpoczęto systematyczny zbiór  raportów o przypadkach obserwacji, przyłowu i 
wyrzucenia na brzeg morświnów, ich liczba zwiększyła się do 5-6 rocznie. Porównując liczby 
z okresów rozdzielonych cezurą lat 40. należy  mieć na uwadze,  że dane z okresu lat 20. i 30. 
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odnoszą się do znacznie mniejszego powierzchniowo akwenu, na jakim wówczas operowała 
polska flota rybacka. Także jej efektywność łowcza (mniejsza liczba kutrów i sieci oraz ich 
technologiczne właściwości) była wielokrotnie niższa niż obecnie. Zatem spadek liczby 
morświnów w naszych wodach należy oceniać jako znacznie bardziej drastyczny, niż 
wynikałoby to z prostego porównania liczb”. 

 
Wg informacji zawartych w projekcie „Programu ochrony foki szarej” (Pawliczka, 

2012): „foki spotykane są na całym polskim wybrzeżu, jednak najwięcej przypadków ich 
obecności odnotowuje się w rejonie Zatoki Gdańskiej, w tym Zatoki Puckiej i ujścia Wisły 
oraz odmorskiej części Półwyspu Helskiego. Najwięcej (436) raportów, stanowiących 49,2% 
dotyczy obserwacji fok szarych w rezerwacie Mewia Łacha w Ujściu Wisły Przekop, z czego 
do końca 2009 roku obserwowano je 62 razy, w 2010 liczba ta wyniosła 98, a w 2011, kiedy 
dodatkowo uruchomiony został monitoring on-line przy użyciu stacjonarnej kamery 
telewizyjnej,  foki odnotowano 276 razy. W 2011 r. sama kamera zarejestrowała obecność fok 
od początku kwietnia do końca roku 151 razy. Dla porównania w 2012 r. grupa fok pojawiła 
się w rezerwacie 19 kwietnia i od tego dnia obserwowane są tam w sposób ciągły”. 

W opisie Program (Pawliczka, 2012) podaje się, że: „od momentu gromadzenia 
danych przez SMIOUG w rejonie ornitologicznego rezerwatu Mewia Łacha były tam 
widywane pojedyncze foki. Wyraźny wzrost ich obserwacji nastąpił dopiero na początku 
obecnego wieku. W sierpniu 2007 roku odnotowano tam grupę 4 fok, we wrześniu 2008 roku 
- 9, w 2009 - 12 , w lipcu 2010 - 15, w czerwcu 2012 - 41, zaś w lipcu tego samego roku – 55 
osobników (na podstawie obserwacji GBPT KULING, WWF Polska, SMIOUG). 

Wśród pozyskanych informacji nie ma potwierdzających bezpośrednio fakt rozrodu 
fok szarych na polskim wybrzeżu. Odnotowuje się jednak przypadki znajdowania tutaj  
foczych szczeniąt w wieku ok. 2-3 tygodni, ale nigdy nie obserwowano w pobliżu dorosłej 
foki. Na podstawie zaobserwowanych w 2011 r. na łasze w ujściu Wisły narodzin foki 
pospolitej można przypuszczać, że rejon ten jest dogodnym miejscem do rozrodu 
i potencjalnie może zostać wykorzystany do porodów i wychowania młodych przez foki 
szare, które coraz liczniej zasiedlają ten rejon. Jednocześnie należy nadmienić, iż opinia 
o znaczeniu wskazanych obszarów jako miejsc potencjalnego rozrodu fok szarych wynika 
z potwierdzonych obserwacji rozrodu obu gatunków w tych samych miejscach (np. Falstebro 
w Szwecji, Anholt w Danii, wyspy na Morzu Wattów i in.)”. 
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1.2. Presje i oddziaływania pochodzenia lądowego i morskiego 
wywierane na środowisko wód morskich polskiej strefy 
Morza Bałtyckiego 

 

1.2.1. Straty fizyczne 

W obrębie POM występują rejony składowania urobku bagrowanego (rys. 1.2.1) oraz 
eksploatacja kruszywa. Z eksploatacją kruszywa związane jest występowanie hałasu 
podwodnego, natomiast w obrębie jego składowania występują zaburzenia dna. 

Zgodnie z zaleceniami HELCOM co roku Polska opracowuje raport na temat ilości 
urobku oraz zawartości substancji szkodliwych zawartych w składowanym materiale. 
Składowanie urobku odbywa się na podstawie zezwoleń wydawanych zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 
stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z 
pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. Nr 22, 
poz. 166). Według dotychczasowej oceny wprowadzane zanieczyszczenia mieszczą się w 
określonych normach i nie powstaje przekroczenie zawartości substancji szkodliwych w 
środowisku morskim. Tym nie mniej nie prowadzi się monitoringu wpływu efektów 
akustycznych związanych z procesem składowania i ich wpływu na organizmy. 

 

 

Rys. 1.2.1. Miejsca składowania urobku bagrowanego w latach 2007, 2008 

 

1.2.2. Szkody fizyczne 

Głównym elementem powodującym szkody fizyczne w obrębie polskich wód jest 
infrastruktura portów oraz działania związane z ochroną brzegu morskiego. Istniejąca 
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infrastruktura portowa nie obejmuje jednak znaczącego odsetka linii brzegowej i może być 
zaliczona do oddziaływań lokalnych, które jednakże mogą w znaczący sposób wpływać na 
procesy transportu i sedymentacji rumowiska wzdłuż brzegu.  

 

 
Rys. 1.2.2. Strefy akumulacji osadów w rejonie falochronów portu we Władysławowie (na 

podstawie ortofotomapy CODGiK, CODGiK, 2009) 

 
Jednym z takich przykładów jest port we Władysławowie znajdujący się w obrębie 

wydzielonej, jednolitej silnie zmienionej części wód Port Władysławowo (rys. 1.2.2). Od 
czasu zbudowania portu, nastąpiła istotna zmiana linii brzegowej na skutek intensywnej 
akumulacji materiału od zachodniej strony portu oraz od strony wschodniej oraz miejsc 
abrazji brzegu wzdłuż Półwyspu Hel. Zmiany te w istotny sposób wpływają na 
hydrodynamikę tego rejonu, a w szczególności na układ prądów oraz transport zawiesiny. 

 

  
 

Rys. 1.2.3. Przykładowe formy denne i elementy infrastruktury hydrotechnicznej na 
ortofotomapach CODGiK w rejonie polskiego brzegu morskiego (CODGiK, 
2009) 
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Innym problemem jest zabudowa wzdłuż brzegu związana z jego ochroną przed 
oddziaływaniem falowania i prądów (rys. 1.2.3). 

Ochrona brzegów nie ma jednoznacznie szkodliwego efektu, ponieważ zabezpiecza 
przed erozją i zniszczeniami spowodowanymi przez morze. Ponadto istnieją metdy 
utrzymujące dobry stan morfologiczny strefy brzegowej i nie wpływające trwale na biologię.  

Dane dotyczące zabudowy brzegu w poszczególnych jednolitych częściach wód (jcw) 
przedstawiono w opracowaniu dotyczącym metodyki monitoringu hydromorfologicznego 
zleconej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (IMGW, 2009). Dane te powiązane 
z j.c.w poprzez ich kod, pozwalają na dokonanie wstępnej oceny oddziaływania obiektów 
hydrotechnicznych na JCW, poprzez ocenę procentowego udziału zabudowy w stosunku do 
długości linii brzegowej każdej z j.c.w (rys. 1.2.4). Dokonanie pełnej oceny wymaga jednak 
zgromadzenia wszystkich danych określonych w metodyce (IMGW, 2009). 

 

 

 
Rys. 1.2.4. Wielkość zmian hydromorfologicznych w rejonie brzegu morskiego wód 

przejściowych i przybrzeżnych (wg IMGW 2007)7 

 

1.2.3. Inne szkody fizyczne 

Hałas i inne źródła energii  

W Polsce nie prowadzi się monitoringu wód morskich pod kątem hałasu podwodnego, 
co bardzo utrudnia – a dla większości wskaźników, jak sonary i echosondy, eksplozje 
i urządzenia płoszące – uniemożliwia opis stanu środowiska morskiego pod kątem tego 
deskryptora.  

Żegluga jest istotnym źródłem hałasu podwodnego, prowadzącego do stałego 
obciążenia na określonych obszarach. Szacuje się, że w jednym czasie na Bałtyku znajduje się 
od 1800 do 2000 statków. W zależności od typu i wielkości jednostki natężenie 
i częstotliwość waha się między 158 i 190 dB oraz 7 – 430 Hz. (Simmonds et al., 2003). 

                                                           
 
 

7 Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględnia akwen strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 
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W zakresie hałasu podwodnego wytwarzanego przez żeglugę morską, analizę 
przeprowadzono w oparciu o liczbę statków zawijających do głównych polskich portów 
w latach 2008-2011 (rys. 1.2.5).  

 
Rys. 1.2.5. Liczba statków zawijających do polskich portów w okresie 2008-2011.  

 

Najbardziej uczęszczanymi portami polskimi są Gdynia (rys. 1.2.6), Gdańsk (rys. 
1.2.7), Świnoujście (rys. 1.2.8) i Szczecin (rys. 1.2.9).  

 

  
 

Rys. 1.2.6. Liczba zawinięć do portu 
w Gdyni w latach 2008-2011 

 

Rys. 1.2.7. Liczba zawinięć do portu 
w Gdańsku w latach 2008-
2011 
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Rys. 1.2.8. Liczba zawinięć do portu 

w Świnoujściu w latach 2008-
2011 

Rys. 1.2.9. Liczba zawinięć do portu w 
Szczecinie w latach 2008-2011 

 

Dla statków, które wzięto pod uwagę w analizie były dostępne dane dotyczące typu 
statku, tonażu martwej wagi (dwt), zanurzenia, długości, szerokości oraz tonażu 
pojemnościowego brutto (gwt). Zważywszy na tonaż i zanurzenie – te cechy statków, które są 
bezpośrednio związane z emisją hałasu o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu, analizę 
podzielono na liczbę statków zawijających do polskich portów według tonażu (rys. 1.2.10) 
oraz liczbę statków zawijających do polskich portów według zanurzenia (rys. 1.2.11).  
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Rys. 1.2.10. Liczba statków zawijających do polskich portów względem tonażu. 

 

W zakresie tonażu statków, analiza histogramów pokazuje, że ważniejsza od tego 
parametru jest częstość, z jaką statki o średnim tonażu przypływają do Polski. Dotyczy to w 
szczególności statków w zakresie 1000 do 5000 ton (dla wszystkich portów) oraz 20000 do 
50000 ton (dla dwóch głównych portów, to jest Gdańsk i Gdynia). W obu zakresach, 
widoczne jest pewne zagrożenie pod względem natężenia szkodliwego hałasu podwodnego w 
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środowisku morskim (rys. 1.2.10). Tym zakresom tonażu przypisane są następujące rodzaje 
statków: cargo, zbiornikowce z chemikaliami i ropopochodnymi produktami, kontenerowce, 
holowniki oraz pasażerskie.  

Hałas spowodowany statkami o dużym zanurzeniu ma większy zasięg przestrzenny w 
środowisku morskim. Czynnikiem rozstrzygającym w analizie szkodliwego wpływu na 
środowisko będzie klasyfikacja tych statków względem częstości zawijania do polskich 
portów. Z analizy częstości zawijania do portów polskich, przeprowadzonej pod kątem 
zanurzenia (rys. 1.2.11) wynika, że statki o średnim zanurzeniu, tj., z zakresu 2,5-7,5 m 
stanowią większe zagrożenie niż pozostałe. Są one zbieżne z wyżej przedstawionymi statkami 
o tonażu z zakresów reprezentujących najczęściej zawijające jednostki do polskich portów, 
mianowicie: cargo, zbiornikowce z chemikaliami i ropopochodnymi produktami, 
kontenerowce, holowniki i pasażerskie. 

Obok cech takich jak zanurzenie i tonaż statków, powinno się poddać analizie główne 
tory żeglugowe. Na rys. 1.2.12 przedstawiono przykładowe mapy z najbardziej 
uczęszczanymi trasami na Morzu Bałtyckim. Po lewej stronie zilustrowany jest ruch statków 
typu cargo, tankowców i pasażerowców podczas dwóch dni w listopadzie 2008 roku. Na 
rysunku po prawej stronie można obejrzeć zagęszczenie żeglugi morskiej podczas 
tygodniowego okresu w 2008r., gdzie preferencyjne tory zostały zaznaczone żółtym kolorem.  
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Rys. 1.2.11. Liczba statków zawijających do polskich portów względem zanurzenia.  
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Rys. 1.2.12. Mapa przedstawiająca preferencyjne tory żeglugowe na Bałtyku. 

Źródło danych: HELCOM AIS (Automatic Identification Systems). 

 
Z mapy wynikają, że trzy główne trasy żeglugowe znajdują się w obrębie polskich wód: Oś 
Gdańsk, Gdynia – Bałtyk Zachodni; oś Szczecin, Świnoujście – wylot z Bałtyku (Cieśnina 
Sund). 

Analiza histogramów zanurzenia i tonażu stanowi względnie prosty przykład modelu, 
jakim można w przyszłość posłużyć się w śledzeniu preferencyjnych tras żeglugi morskiej, 
typów statków o większym zagrożeniu, itp. Badania tego rodzaju umożliwi ą zdobywanie 
niezbędnej informacji do dokonania oceny stanu środowiska morskiego pod kątem 
szkodliwego wpływu hałasu podwodnego i wprowadzenia działań jemu przeciwdziałających 
w dziedzinie żeglugi morskiej. 

Od września 2012 roku Instytut Oceanografii (w tym Stacja Morska) Uniwersytetu 
Gdańskiego realizują polską cześć projektu (finansowanego przez LIFE+, NFOŚiGW, 
FRUG) pn. BIAS: „Baltic Sea Information on Acoustic Soundscape” (Informacja o poziomie 
podwodnych dźwięków Morza Bałtyckiego), którego głównym celem jest pilotażowe 
wdrożenie badań hałasu podwodnego w ramach wskaźnika opisowego 11 na poziomie 
regionalnym Morza Bałtyckiego. Czas trwania projektu przewidziano do sierpnia 2016 r. 

 

Śmieci w środowisku morskim 
 
Głównym źródłem zanieczyszczeń stałych w środowisku morskim jest działalność 

człowieka. Odpady zostają wymywane, zabierane przez wiatr lub wrzucane do wody wprost z 
wybrzeża. Część odpadów pochodzi również z aktywności żeglugowej i wydobywczej 
prowadzonej na morzu. Śmieci na wybrzeżu mają dwojakie pochodzenie – turystyczne i od 
zamieszkującej rejony nadmorskie ludności. Ilość śmieci stałych pochodzących z działalności 
rekreacyjnej wzrasta wraz ze stale rosnącą intensywnością ruchu turystycznego. Wpływ na 
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obciążenie wybrzeża ma także coraz większa dostępność i popularność aktywnych form 
wypoczynku morskiego. Wybrzeże jest bardzo często traktowane przez część mieszkańców 
jako doskonałe miejsce bezpłatnego wyrzucania odpadów 

Spośród pięciu wskaźników podstawowych charakteryzujących stan śmieci 
w środowisku morskim w Polsce dostępne są tylko dane dla wskaźnika śmieci/odpady na linii 
brzegowej.  

Wskaźnik został przetestowany w ramach ogólnoeuropejskiego programu badawczego 
Coastwatch Europe - Obserwator Wybrzeża Europy. Głównym źródłem danych była książka 
autorstwa Tomasza Jóźwiaka pt.: "Parametryzacja stanu sozologicznego wybrzeża 
południowego Bałtyku w świetle idei rozwoju zrównoważonego". Wyniki, przedstawione 
w rozdziale opisującym stan, zostały opracowane na podstawie ankiet dla danych 
pozyskanych w okresie od 1994 do 2008 roku.  

 
Śmieci/odpady na linii brzegowej  

Polskie wybrzeże zostało podzielone na 10 segmentów o długości 50 km. Na każdy 
segment składa się 10 (na ostatni przypada 9) bloków badawczych, o długości 5 km, które 
następnie podzielono na 10 odcinków o długości 500m.  

 

 
 

Rys. 1.2.13. Średnia frekwencja odpadów wielkogabarytowych i małogabarytowych 
w latach: 1994-2008. 

 
Długość badanego wybrzeża zmieniała się w poszczególnych latach. W 2008 roku 

obserwacje przeprowadzono w terminie 12-28 września i obejmowały one obszary takie jak: 
Mierzeja Wi ślana (Piaski wsch., Piaski zach., Krynica M. wsch., Krynica M. zach., Przebrno 
zach., Kąty Rybackie wsch., Kąty Rybackie zach., Junoszyna wsch., Junoszyna zach., 
Mikoszewo wsch.), Zatoka Gdańska (Sobieszewo wsch., Sobieszewo zach., Stogi, Gdańsk 
Port, Jelitkowo-Brzeźno, Sopot, Gdynia, Babi Dół wsch., Babi Dół zach., Mierzyno-Rewa), 
Zatoka Pucka (Rzucewo wsch., Puck wsch., Puck zach., Gnieżdżewo płn. -zach., 
Władysławowo zat. wsch., Kuźnica zat. zach., Kuźnica zat. wsch., Jastarnia zat. wsch., teren 
wojskowy zat., Hel zatoka), Półwysep Morze (Hel morze, teren wojskowy morze, Jurata 
morze wsch., Jastarnia morze zach., Jastarnia morze wsch., Kuźnica morze zach., 
Władysławowo morze wsch., Władysławowo morze zach., Chłapowo zach., Karwia wsch.), 
Słowiński Park Narodowy (Jez. Łebsko wsch., Czołpinko wsch. 2, Czołpinko wsch. 1, 
Czołpinko zach., Rowy wsch. 2, Rowy wsch. 1, Rowy zach., Poddąbia zach., Ustka wsch.), 
Jarosławiec (Ustka zach., Lędowskie wydmy zach., Wydmy Górskie, Jarosławiec wsch., 
Jarosławiec zach., Rusinowo zach., Kopań wsch., Darłówko wsch., Darłówko zach., Dąbki 
zach.), Sarbinowo (Łazy wsch., Łazy zach., Mielno wsch., Mielno zach., Sarbinowo wsch., 
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Sarbinowo zach., Ustronie Morskie wsch., Ustronie Morskie zach., Bagicz zach., Kołobrzeg 
wsch.), Mrzeżyno (Kołobrzeg zach., Grzybowo zach., Mrzeżyno wsch., Mrzeżyno zach. 1, 
Mrzeżyno zach. 2, Niechorze wsch., Niechorze zach., Rewal zach., Pobierowo zach., 
Dziwnówek wsch.), Białogóra (Karwia zach., Dębki wsch., Dębki zach., Białogóra zach., 
Lubiatowo wsch., Stilo wsch., Stilo zach., Jez. Sarbsko, Łeba wsch., Łeba zach.) i Wolin-
Uznam (Dziwnówek zach., Świętouść wsch. 2, Świętouść wsch. 1, Świętouść zach., 
Międzyzdroje wsch., Międzyzdroje zach. 1, Międzyzdroje zach. 2, Świnoujście-Przytór, 
Świnoujście molo zach.). 

Analiza jakościowa wykazała, że w badanym okresie ilość śmieci zarówno 
wielkogabarytowych jak i małogabarytowych zmalała. Trend zmian ilości śmieci 
przedstawiono na wykresach (rys. 1.2.13). 

 

  

  

  
 

Rys. 1.2.14. Średnie frekwencje w grupie odpadów większych występujących na polskim 
wybrzeżu Bałtyku w wybranych latach z okresu od 1994 do 2008 roku 
z wyliczonymi  prostymi tendencji liniowej. 

 
W analizie jakościowej wartości średnich rocznych frekwencji w grupie odpadów 

większych oraz mniejszych występujących na polskim wybrzeżu Bałtyku przedstawiały się 
różnie, jednak w większości przypadków wykazywały tendencję spadkową (rys. 1.2.14,  
rys 1.2.15).  
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Rys. 1.2.15. Średnie frekwencje w grupie odpadów mniejszych występujących na polskim 
wybrzeżu Bałtyku w wybranych latach z okresu od 1994 do 2008 roku 
z wyliczonymi  prostymi tendencji liniowej. 

 

Osobnym problemem są śmieci zalegające na dnie morza, a wśród nich sieci-widma. 
Zgodnie z przyjętą w raporcie UNEP-FAO klasyfikacją zanieczyszczeń oceanów i mórz 
według źródeł ich pochodzenia, rybackie narzędzia połowowe znajdują się w grupie 
zanieczyszczeń morskich, w której dominują śmieci pochodzące z działalności żeglugowej 
(nie rybackiej) – 88 % (WWF Polska, 2011). Według raportu, niezależnie od negatywnego 
wpływu porzuconych sieci na ryby, stwierdzono istotne zanieczyszczenie narzędzi 
połowowych związkami organicznymi. Występowanie olei mineralnych (C10-C40) w stopniu 
przekraczającym  dopuszczalne normy potwierdziły wyniki analiz prób wykonanych na 
zlecenie WWF. 

W wyniku próby oszacowania śmiertelności ryb w porzuconych sieciach w raporcie 
(WWF Polska, 2011) stwierdza się, że przy średnim poziomie ryzyka przeszacowania, odłów 
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dorsza dokonywany przez utracone nety wynosi około 20 ton dla okresu 27 miesięcy, 
a wartości skrajne wynoszą od 6,2 do 41,5 tony.  

O skali problemu świadczy także geograficzne rozmieszczenie zlokalizowanych do tej 
pory sieci-widm zilustrowane na rys. 1.2.16, który opracowano na podstawie danych 
dostępnych na stronie WWF Polska. Trudno jest jednak dokonać pełnej oceny ze względu na 
fragmentaryczność dostępnych danych. 

 

 

Rys. 1.2.16. Rozmieszczenie zidentyfikowanych sieci-widm w obrębie POM.  
Oprac. własne na podstawie danych ze strony http://sieciwidma.wwf.pl/ 

 

1.2.4. Zakłócanie procesów hydrologicznych 

Wobec braku odpowiednich danych monitoringowych, na podstawie oceny 
eksperckiej można stwierdzić, że w polskich obszarach morskich nie występuje zakłócanie 
procesów hydrologicznych w stopniu wpływającym na ogólną ocenę stanu środowiska wód 
morskich. Zmiany temperatury, czy też zasolenia powodowane czynnikami 
antropogenicznymi występują tylko lokalnie.  

Występujące zrzuty wód z oczyszczalni (np.: oczyszczalnia wód Gdańsk, 
oczyszczalnia ścieków Dębogórze) czy też wypłukiwanie podziemnych kawern z solą 
kamienną (kolektor solankowy INVESTGAS) prowadzone sa zgodnie z pozwoleniami, a ich 
oddziaływanie ma ograniczony zasięg. 

Jak stwierdza się w sprawozdaniu z 2004 roku z monitoringu przeprowadzonego 
w rejonie kolektora oczyszczalni Wschód na Zatoce Gdańskiej struktura termiczna wód 
przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej charakteryzowała się sezonową zmiennością, co zaznaczało 
się także w pomiarach przeprowadzonych w obrębie oddziaływania kolektora. Naturalna, 
określona ogólnymi warunkami meteorologicznymi panującymi w 2004 roku, zmienność 
warunków termicznych dominowała w badanej warstwie wody 0-10 m. W pomiarach 
przeprowadzonych zarówno we wrześniu jak i w listopadzie 2004 roku nie stwierdzono 
podwyższenia temperatury wód pod wpływem oczyszczonych ścieków z kolektora. Nie 
stwierdzono także obniżenia zasolenia na ostatnim poziomie pomiarowym nad wylotem 
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kolektora, tj. na głębokości 10 m, co oznaczało, że oczyszczone ścieki ulegają dobremu 
mieszaniu z wodami zatoki nad dnem i nie podpływają do warstw powierzchniowych, 
wskazują na to również wyniki badań hydrochemicznych i mikrobiologicznych. 

1.2.5. Zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi 

Substancje zanieczyszczające określane również mianem substancji niebezpiecznych 
ze względu na ich potencjalne oddziaływanie toksyczne obejmują trzy grupy związków: 
trwałe zanieczyszczenia organiczne, metale ciężkie i radionuklidy. (tab. 1.2.1). 

 

Tabela 1.2.1 Substancje zanieczyszczające objęte dotychczasowym monitoringiem (PMŚ) 
i wykorzystane w ocenie stanu środowiska  

 
Substancja Matryca Częstotliwość Kryteria oceny 
Pestycydy 
chloroorganiczne 
(DDT i jego 
metabolity, izomery 
HCH, HCB) 

Ryby (tkanka 
mięśniowa) 

Raz w roku EAC 

Małże Mytilus 
trossulus (tkanka 
miękka) 

Raz w roku 

Osady denne Raz na 5 lat 
Polichlorowane 
bifenyle 
(7 PCBs) 

Ryby (tkanka 
mięśniowa) 

Raz w roku EAC 

Małże Mytilus 
trossulus (tkanka 
miękka) 

Raz w roku 

Osady denne Raz na 5 lat 
Rtęć (Hg) Ryby (tkanka 

mięśniowa) 
Raz w roku EQS 

Małże Mytilus 
trossulus (tkanka 
miękka) 

Raz w roku 

Osady denne Raz na 5 lat ERL 
Ołów (Pb) Ryby (wątroba) Raz w roku EQS 

Małże Mytilus 
trossulus (tkanka 
miękka) 

Raz w roku 

Osady denne Raz na 5 lat ERL 
Kadm (Cd) Ryby (wątroba) Raz w roku QS 

Małże Mytilus 
trossulus (tkanka 
miękka) 

Raz w roku 

Osady denne Raz na 5 lat 
Promieniotwórczy 
izotop cezu (137Cs) 

Ryby (tkanka 
mięśniowa) 

Raz w roku Wartości sprzed awarii 
w Czarnobylu (1986) 

Osady Raz w roku 
Woda morska Raz w roku 

 

Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne 
Monitoring Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych w polskiej strefie ekonomicznej 

Bałtyku obejmuje kontrolę stężeń związków z grupy pestycydów chloroorganicznych (DDT 
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i jego metabolity, izomerów HCH, HCB) oraz polichlorowanych bifenyli (7 wskaźnikówych 
PCB: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, według IUPAC). Badaniami objęte są różne 
komponenty Morza Bałtyckiego, w tym: ryby, małże i osady. 

Związki te są trwałe, toksyczne, ulegają bioakumulacji w organizmach i kumulacji 
w osadach, jak również biomagnifikacji w łańcuchu troficznym oraz są zdolne do migracji 
w środowisku na dalekie odległości. 

Powszechne wykorzystywanie PCB przypadło na lata 1950-1980. PCB znalazły 
zastosowanie w układach zamkniętych (m.in. jako ciecze chłodząco-izolujące 
w transformatorach, jako płyny hydrauliczne) oraz w układach otwartych (m.in. jako 
plastyfikatory, środki konserwujące i impregnujące, zmiękczacze farb). Od lat 70-tych 
podejmowane są działania ograniczające przedostawanie się PCB do środowiska naturalnego 
(m.in. wprowadzono zakaz stosowania PCB w systemach otwartych). Jednak problem 
związany zarówno z ich występowaniem, jak i dalszym przedostawaniem się do środowiska 
(nieszczelności układów zamkniętych i jako odpady) nadal istnieje.  

Pestycydy chloroorganiczne praktyczne zastosowanie znalazły głównie jako różnego 
rodzaju środki owado- i roślinobójcze. Duże zagrożenie dla środowiska stanowią obecnie: 
emisja produktów ubocznych powstających podczas przemysłowego otrzymywania 
związków chloroorganicznych, składowiska odpadów z zakładów produkujących chemiczne 
środki ochrony roślin, jak również miejsca (magazyny, mogilniki, doły ziemne), w których 
przechowywane są nieprzydatne pestycydy. 

Jednym ze źródeł dopływu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych do Morza 
Bałtyckiego jest transport rzeczny, którego udział w ogólnym ich dopływie szacowany jest na 
18%. Dość znacznym zanieczyszczeniem powierzchniowych wód płynących związkami 
z obu grup (pestycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli) w Polsce 
charakteryzował się przełom lat 80-tych i 90-tych XX wieku. W tabeli 1 przedstawiono 
zawartości sumy PCB (ΣPCB) i sumy DDT i jego metabolitów (ΣDDT) odnotowanych w 
przyujściowych przekrojach największych polskich rzek – Kiezmarku na Wiśle (929 km 
biegu rzeki) i Krajniku Dolnym na Odrze (690 km biegu rzeki). 

 
Tabela 1.2.2 Średnie stężenia ΣPCB i ΣDDT notowane pod koniec lat 80-tych, w latach 90-

tych i po roku 2000 w wodach Wisły i Odry (na podstawie danych uzyskanych 
w ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska)  

 

  
  

Wisła (przekrój Kiezmark) [ng dm -3] Odra (przekrój Krajnik Dolny) [ng dm -3] 
koniec lat 80 lata 90 po roku 2000* koniec lat 80 lata 90 po roku 2000* 

Suma 
PCB 3,00 2,26 0,05 brak danych 1,89 0,04 

suma 
DDT 0,69 0,37 

poniżej limitu 
wykrywalności/ 
oznaczalności 2,50 2,22 1,00 

* zamiast wartości średnich umieszczono wartości maksymalne 
 
W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwowany jest spadek średnich wartości ΣPCB i 

ΣDDT (Tab. 1.2.2). W okresie dwudziestolecia 1984 – 2004 najwyższe średnie stężenia PCB 
w wodach Wisły przypadły na lata 1984-1993 (3-8 ng dm-3). Podobne poziomy stężeń 
obserwowano w wodzie Odry na początku lat 90-tych (średnie roczne stężenia ΣPCB 
odnotowane dla roku 1991 i 1992 wynosiły odpowiednio 3,07 i 4,50 ng dm-3). 

W przypadku poszczególnych metabolitów DDT, średnie stężenia zarówno DDT jak 
i DDE w wodzie Odry wykazywały spadek wartości w całym badanym okresie: od około 25 
i 31 ng dm-3 odpowiednio w roku 1987 i 1991 do około 5 ng dm-3 w roku 2001 w przypadku 
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DDT oraz z poziomu 14 – 17 ng dm-3 w roku 1987 i 1991 do około 3 ng dm-3 w roku 2001 w 
przypadku DDE. 
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Rys. 1.2.17. Rozkład przestrzenny sumarycznych stężeń polichlorowanych bifenyli 
w tkance mięśniowej śledzia w Morzu Bałtyckim w 1981 i 2005 roku 

 
Poza rzekami, istnieje jeszcze kilka źródeł dopływu TZO do środowiska Morza 

Bałtyckiego, w tym główne - depozycja z atmosfery stanowiąca 47% oraz bezpośredni zrzut 
ścieków - 21% i dopływ z Morza Północnego - 14%.  

Od początku lat osiemdziesiątych w całym Morzu Bałtyckim, w tym również w jego 
polskiej części, obserwowany jest stały spadek zawartości PCBs w tkance mięśniowej śledzia 
i okonia oraz w wątrobie dorsza. W zależności od rozpatrywanego rejonu Morza Bałtyckiego 
zauważalne są znaczne różnice w stężeniach związków chloroorganicznych w organizmach. 
Najniższe wartości notuje się w rybach z rejonu przejściowego Bałtyku (cieśnina Kattegat 
i Skagerakk), najwyższe zaś w południowej części Morza Botnickiego (Rys. 1.2.17). 

Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska Bałtyku tymi związkami oparta jest na 
wynikach analiz z ostatniego roku badań oraz wyników z lat poprzednich. Na potrzeby 
dokonania jak najpełniejszej oceny stanu zanieczyszczenia środowiska tymi związkami 
(zapewnienia jak najdłuższego serii czasowej) w analizie uwzględniono również wyniki 
badań prowadzonych przez inną jednostkę badawczą Morski Instytut Rybacki-PIB w rybach 
bałtyckich w latach wcześniejszych (rys. 1.2.18 i 1.2.19). Przedstawione dane w sposób 
jednoznaczny ukazują zmiany w środowisku Bałtyku. Stężenia siedmiu wskaźnikowych PCB 
w rybach z różnych obszarów połowowych wykazują tendencję spadkową.   
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Rys. 1.2.18. Zmiany średnich zawartości sumy siedmiu kongenerów PCB: 28, 52, 101, 118, 
138, 153 i 180 [ng/g masy lipidów] w śledziach z łowiska Władysławowskiego 
zlokalizowanego w obszarze połowowym 26 (na podstawie wyników badań 
monitoringowych IMGW-PIB w ramach PMŚ oraz wyników badań MIR-PIB) 

 

 
 

Rys. 1.2.19. Zmiany średnich zawartości sumy siedmiu kongenerów PCB: 28, 52, 101, 118, 
138, 153 i 180 [ng/g masy lipidów] w śledziach z łowiska Kołobrzesko-
Darłowskiego zlokalizowanego w obszarze połowowym 25 (na podstawie 
wyników badań monitoringowych IMGW-PIB w ramach PMŚ oraz wyników 
badań MIR-PIB). 

 
Wyniki monitoringowych badań stanu zanieczyszczenia tymi związkami osadów 

dennych, realizowanych przez IMGW-PIB w ramach realizacji Państwowego Monitoringu 
Środowiska koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, przedstawione 
są na rys. 1.2.20-1.2.22. Spadki wartości w czasie notowane są w przypadku osadów dla CB-
118 i CB-153 oraz dla sumy wskaźnikowych PCB w różnych częściach Morza Bałtyckiego. 
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Rys. 1.2.20. Średnie zawartości sumy siedmiu kongenerów PCB: 28, 52, 101, 118, 138, 153 
i 180 w osadach dennych (warstwa 0-10 cm) ze stacji badanych w ramach 
PMŚ (P1 – rejon Głębi Gdańskiej, P5 – rejon Głębi Bornholmskiej, P39 –płn.-
wsch. rejon Basenu Gotlandzkiego, P104 – rejon Zatoki Gdańskiej, KW – 
Zalew Wiślany) (danePMŚ) 

 

 
 

Rys. 1.2.21. Średnie zawartości kongeneru PCB 118 w osadach dennych (warstwa 0-10 cm) 
ze stacji badanych w ramach PMŚ (P1 – rejon Głębi Gdańskiej, P5 – rejon 
Głębi Bornholmskiej, P39 –płn.-wsch. rejon Basenu Gotlandzkiego, P104 – 
rejon Zatoki Gdańskiej, KW – Zalew Wiślany) (dane PMŚ) 
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Rys. 1.2.22. Średnie zawartości kongeneru PCB 153 w osadach dennych (warstwa 0-10 cm) 
ze stacji badanych w ramach PMŚ (P1 – rejon Głębi Gdańskiej, P5 – rejon 
Głębi Bornholmskiej, P39 –płn.-wsch. rejon Basenu Gotlandzkiego, P104 – 
rejon Zatoki Gdańskiej, KW – Zalew Wiślany) (dane PMŚ) 

 

Metale ciężkie 
Metale ciężkie odprowadzane są do Bałtyku głównie rzekami i atmosferą. Wyniki 

oznaczeń metali ciężkich w mokrych opadach atmosferycznych w latach 1991-2005 wykazały 
istotny statystycznie spadek stężeń ołowiu i kadmu (Rys. 1.2.23). Średnie stężenie ołowiu w 
opadach w omawianym okresie wynosiło 2,45 µg dm-3, a kadmu 0,16 µg dm-3. W latach 
2002-2005 średnie roczne stężenia metali ciężkich utrzymywały się na najniższym poziomie - 
około 1,0 µg dm-3 w przypadku ołowiu i 0,05 µg dm-3 w przypadku kadmu. 
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Rys. 1.2.23. Stężenia ołowiu i kadmu w opadach atmosferycznych w Łebie w latach 1991 – 
2005 
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Rys. 1.2.24. Atmosferyczne strumienie ołowiu i kadmu w Łebie w latach 1991 – 2005 

 
Atmosferyczny dopływ metali ciężkich do Bałtyku wykazywał tendencje spadkowe od 

początku lat dziewięćdziesiątych (Rys. 1.2.24). Średni roczny strumień ołowiu wynosił 1,6 kg 
km-2 rok-1, a kadmu 0,108 kg km-2 rok-1. W latach 2002-2005 roczne strumienie jednostkowe 
ołowiu i kadmu osiągnęły najniższe wartości - 0,67 kg(Pb) km-2 rok-1 i 0,031 kg(Cd) km-2 rok-

1. Ujemne trendy jednostkowych strumieni ołowiu i kadmu były istotne statystycznie. 
Odpływ metali rzekami w latach 1990-2005 charakteryzował się wysoką zmiennością 

ładunków (Rys. 1.2.25). Odpływ z całego zlewiska Bałtyku w 2004 roku wynosił 53,4 ton w 
przypadku kadmu i 332 ton w przypadku ołowiu (BSEP No 108). Udział polskich rzek 
szacowany jest na 3% Cd i 9% Pb, co odpowiada bezwzględnym wartościom 1,062 ton 
kadmu i 29,88 ton ołowiu. 
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Rys. 1.2.25. Odpływ ołowiu i kadmu do Bałtyku Wisłą w latach 1990-2005 

 
 
Do opisu stanu środowiska polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku w zakresie 

zanieczyszczenia metalami ciężkimi wykorzystano dane pozyskiwane od 1998 roku przez 
Oddział Morski IMGW-PIB w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Dane te 
dotyczą zawartości kadmu, ołowiu i rtęci w tkankach śledzi z Łowiska Władysławowskiego 
(54o55,0’N 18o40,0’E), małży z Zatoki Gdańskiej (54o28,10'N 18o38,60'E) oraz osadów z 
Głębi Gdańskiej (54o 50,00'N 19o20,00'E), Głębi Bornholmskiej (55o15,0'N 15o59,0'E) oraz 
płd. skraju Głębi Gotlandzkiej (55o32,3’N 18o23,0’E). Dane te gromadzone są w bazie danych 
ICES.  
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Rys. 1.2.26. Zawartość kadmu w wątrobie śledzia (mg kg-1 m.m.) z Łowiska 
Władysławowskiego i tkance małży (mg kg-1 m.m.) z Zatoki Gdańskiej (dane 
PMŚ) 

 

Obserwowany jest istotny statystycznie spadek zawartości kadmu w tkance 
mięśniowej małży oraz od roku 2004 w wątrobach śledzia (Rys. 1.2.26). W odniesieniu do 
średniej zawartości w wieloleciu, zawartość kadmu w wątrobie śledzia w 2010 roku była 
niższa o 19,9%, a w tkance małży o 33%. Zawartość ołowiu w okresie monitoringu wahała 
się od 0,031 do 0,100 mg kg-1 w wątrobach śledzia oraz od 0,049 do 0,225 mg kg-1 w tkance 
małży. W przypadku ryb, od roku 2004 obserwuje się istotny statystycznie spadek zawartości 
ołowiu w wątrobach (Rys. 1.2.27). W stosunku do średniej z wielolecia (0,058 mg kg-1) 
zawartość ołowiu w wątrobach była niższa o 40,2% i wynosiła w 2010 roku 0,035 mg kg-1. W 
przypadku małży, zawartość ołowiu była wyższa o 57% od średniej z poprzedniego okresu 
(0,138 mg kg-1) i osiągnęła jedną z najwyższych wartości w okresie monitoringu (0,217 mg 
kg-1). Wyniki badań zawartości rtęci, zarówno w tkance miękkiej ryb jak i tkankach małży 
wskazują na brak istotnych statystycznie zmian w latach 1998-2010 (Rys. 1.2.28). W 
przypadku ryb, zawartość rtęci ustabilizowała się w latach 2008-2010 na poziomie 0,030-
0,029 mg kg-1 i była prawie identyczna z średnią zawartością w wieloleciu (0,028 mg kg-1). 
Zawartość rtęci w małżach wahała się w granicach 0,04-0,014 mg kg-1. Zawartość Hg w 2010 
roku wynosiła 0,013 mg kg-1, była wyższa od średniej z wielolecia (0,009 mg kg-1) o 35,4% i 
jedną z najwyższych wartości w okresie pomiarów. 
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Rys. 1.2.27. Zawartość ołowiu w wątrobie śledzia (mg kg-1 m.m.) z Łowiska 
Władysławowskiego i   tkance małży (mg kg-1 m.m.) z Zatoki Gdańskiej (dane 
PMŚ) 
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Rys. 1.2.28. Zawartość rtęci w tkance miękkiej śledzia (mg kg-1 m.m.) z Łowiska 
Władysławowskiego i tkance małży (mg kg-1 m.m.) z Zatoki Gdańskiej (dane 
PMŚ) 

 
 Metale ciężkie wprowadzane do środowiska naturalnego w wyniku działalności 

człowieka dostają się do mórz i oceanów, gdzie ulegają przemianom biochemicznym i 
ostatecznie podlegają akumulacji w osadach dennych. Stan środowiska Bałtyku pod 
względem zanieczyszczenia osadów dennych kadmem, ołowiem i rtęcią różni się w 
zależności od rejonu. Pomiary zawartości metali w osadach z trzech rejonów Bałtyku: płd. 
skraju Głębi Gotlandzkiego (P140), Głębi  Gdańskiej (P1) i Głębi Bornholmskiej (P5) 
(Rys. 1.2.29 i rys. 1.2.30) wykazały, że najwięcej metali odkłada się w Głębi Gdańskiej co 
jest niewątpliwie wpływem ładunku odprowadzanego Wisłą. Stosunek zawartości kadmu, 
ołowiu i rtęci w warstwie powierzchniowej osadu pobranego w 2007 roku z Głębi Gdańskiej 
do ich zawartości w Głębi Gotlandzkiej wynosi odpowiednio 5,7, 1,4 i 2,8. Pomiary 
zawartości metali w datowanych warstwach osadów dają dobre i jednoznaczne obserwacje 
odnośnie stanu historycznego osadów. Jednak ze względu na niewielki przyrost roczny 
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osadów w omawianych rejonach (1,5 – 3 mm/rok w zależności od rejonu), zmienność 
ostatniego okresu musi być rozpatrywana w przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Zawartość kadmu w latach 1990-2007 obniżyła się nieznacznie w osadzie z Głębi Gdańskiej 
(1,99 – 1,93 mg kg-1) i była na stałym poziomie 1,22 mg kg-1 w osadzie z Głębi 
Bornholmskiej.  
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Rys. 1.2.29. Zawartość kadmu w osadach płd. skraju Głębi Gotlandzkiej (P140), Głębi 
Gdańskiej (P1) i Głębi Bornholmskiej (P5). Stężenia normalizowane na 5% Al. 
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Rys. 1.2.30. Zawartość ołowiu w osadach płd. skraju Głębi Gotlandzkiej (P140), Głębi 
Gdańskiej (P1) i Głębi Bornholmskiej (P5). Stęż normalizowane na 5% Al. 

 
W Głębi Gotlandzkiej obserwuje się ciągły wzrost zawartości kadmu, jakkolwiek na 

bardzo niskim poziomie (max. 0,341 mg kg-1) (Rys. 1.2.29). Maksymalną zawartość ołowiu 
(77,8 mg kg-1) w osadzie Głębi Gdańskiej stwierdzono w latach 1980-85, w Głębi 
Bornholmskiej w połowie XX wieku (66,7 mg kg-1), a w Głębi Gotlandzkiej w roku 2000 
(51,0 mg kg-1). Najniższe wartości stężeń ołowiu w tych rejonach Bałtyku stwierdzono w 
najmłodszych, 2 cm warstwach osadów, pobranych w 2007 roku i wynosiły one odpowiednio 
72,7 mg kg-1, 56,8 mg kg-1 i 44,9 mg  kg-1 (Rys. 1.2.30). W przypadku rtęci, obserwuje się 
spadek jej zawartości od maksymalnej 0,286 mg kg-1 w warstwie osadu z początku lat 80 do 
0,254 mg kg-1 w osadzie najmłodszym Głębi Gdańskiej (Rys. 1.2.31). Zawartość rtęci w 
osadzie Głębi Gotlandzkiej w latach 1999-2007 była na maksymalnym poziomie 0,08 mg kg-
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1, a w Głębi Bornholmskiej obserwuje się najwyższą zawartość w najmłodszej 2 cm warstwie 
osadu - 0,148 mg kg-1. 
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Rys. 1.2.31. Zawartość rtęci w osadach płd. skraju Głębi Gotlandzkiej (P140), Głębi 
Gdańskiej  (P1) i Głębi Bornholmskiej (P5). Stęż normalizowane na 5% Al. 

 

Radionuklidy  

Poziom radioaktywności w Morzu Bałtyckim kształtowany jest głównie obecnością 
izotopów cezu (137Cs) i strontu (90Sr). Obydwa izotopy dominowały w środowisku morskim 
zarówno przed awarią elektrowni atomowej w Czarnobylu, która miała miejsce w 1986 roku, 
jak i obecnie. Bałtyk nadal uznawany jest za najbardziej skażony akwen biorąc pod uwagę 
stężenia 137Cs charakterystyczne dla jego wód. Zarówno 137Cs, jak i 90Sr są izotopami 
pochodzenia całkowicie antropogenicznego i charakteryzują się stosunkowo długimi czasami 
połowicznego rozpadu wynoszącymi odpowiednio 30,05 lat i 28 lat. Po 1986 roku 
zaobserwowano wzrost aktywności 137Cs i 90Sr zarówno w atmosferze, jak i w wodach 
rzecznych, czego konsekwencją był wzrost stężeń w wodach przybrzeżnych południowego 
Bałtyku. W 1987 roku ilość 137Cs docierającego z atmosfery do 1 m2 powierzchni Bałtyku 
wynosiła 26 Bq (Rys. 1.2.32). Niższe wartości odnotowano natomiast dla 90Sr (8,4 Bq m-2). 
W roku 1988 ilość docierającego do powierzchni ziemi 137Cs była już ok. 2,5 – krotnie 
mniejsza. W kolejnych latach aktywność zarówno izotopów cezu jak i strontu w atmosferze 
ulegała obniżaniu do osiągnięcia wartości dopływu na poziomie 0,2 Bq m-2 obserwowanego 
w przypadku strontu w 1998 roku oraz na poziomie 1 Bq m-2, która to wartość utrzymywała 
się w przypadku cezu w latach od 1995 do 2002.  

Podwyższona aktywność izotopów cezu i strontu w opadzie atmosferycznym 
obserwowana po 1986 roku znalazła swoje odzwierciedlenie w wysokich wartościach stężeń, 
które wystąpiły w wodach Wisły. Aktywności 137Cs i 90Sr wynosiły w 1987 roku 
odpowiednio 45,6 i 17,3 Bq m-3, co po uwzględnieniu ilości wprowadzanych rocznie do 
Bałtyku wód rzecznych odpowiada ładunkom 1,6 TBq 137Cs oraz 0,6 TBq 90Sr (Rys.2). 
Wartości odnotowane w roku 1988 były już zdecydowanie niższe, odzwierciedlając zmiany 
obserwowane w atmosferze. W kolejnych latach wielkość dopływu sukcesywnie malała 
osiągając wartości 0,05 TBq w przypadku 137Cs w roku 2004 i 0,13 TBq w przypadku 90Sr 
w roku 2005. Analiza stężeń 137Cs w wodach wiślanych prowadzona w kolejnych latach 
wykazała, że uzyskiwane wartości znajdują się poniżej progu detekcji charakterystycznego 
dla stosowanych metod. Aktywności 90Sr pozostają nadal na poziomie umożliwiającym ich 
oznaczanie. Fakt, że pomimo zdecydowanie większego ładunku izotopu cezu wprowadzonego 
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do środowiska, jego stężenia w wodach rzecznych są obecnie na niższym poziomie niż ma to 
miejsce przypadku izotopu strontu wynika z odmienności dystrybucji w środowisku 
związanej z charakterystyką chemiczną obu izotopów.  
 

 

Rys. 1.2.32. Roczny dopływ atmosferyczny 137Cs i 90Sr w obszarze brzegowym w latach 
1987 – 2003. 

 
Zmiany aktywności radionuklidów 137Cs i 90Sr obserwowane w wodach 

południowego Bałtyku (Rys. 1.2.34) odzwierciedlają w znacznym stopniu zmiany ładunków 
dopływających z atmosfery i z wodami rzek. Jednakże w przypadku wód morskich, 
wprowadzone do toni morskiej radionuklidy podlegają wielu procesom, które mają 
najbardziej istotne znaczenie w ich dystrybucji w toni wodnej i wpływają na zmianę ich 
aktywności. Czynnikami determinującymi rozpowszechnienie radionuklidów i 
wyrównywanie stężeń są głównie procesy hydrologiczno – meteorologiczne. Na obniżanie 
stężeń izotopów wpływają przede wszystkim bioakumulacja i sorpcja w ożywionych (fauna i 
flora) i nieożywionych elementach środowiska morskiego, które następnie transportowane są 
w kierunku dna, gdzie ulegają procesom sedymentacji. Istotne znaczenie mają również 
samoistny rozpad promieniotwórczy izotopów oraz wymiana wód z Morzem Północnym, 
które charakteryzuje się zdecydowanie niższymi aktywnościami omawianych izotopów. 

Ze względu na fakt, że aktywności promieniotwórczego izotopu cezu pozostają na 
poziomie 3 - 4 krotnie wyższym od aktywności 90Sr, do oceny stanu środowiska 
wykorzystano dane dotyczące aktywności 137Cs w organizmach – rybach oraz w wodzie 
morskiej gromadzone w bazie danych HELCOM MORS. Dane dostarczane są przez 
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, które realizuje monitoring substancji 
radioaktywnych w rybach (sponsorowany przez Państwową Agencję Atomistyki) oraz przez 
Oddział Morski IMGW w Gdyni, który realizuje monitoring substancji radioaktywnych w 
wodzie morskiej. 

W 2010 roku średnie stężenie 137Cs (wyliczone jako średnia ze wszystkich 
uzyskanych w danym roku wyników) w wodach południowego Bałtyku wynosiło 35,8 Bq m-
3 i było niższe o 4,4 Bq m-3 od obserwowanego w roku poprzednim. Stężenia zmieniały się 
w zakresie od 13,4 do 42,9 Bq m-3. Najniższe stężenia są charakterystyczne dla obszarów 
pozostających pod znacznym wpływem wód rzecznych. W obszarach pełnomorskich 
aktywności 137Cs są bardzo wyrównane. 
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Rys. 1.2.33. Roczny dopływ 137Cs i 90Sr z wodami Wisły w latach 1986 – 2005.  

 

 

 
Rys. 1.2.34. Średnie stężenia promieniotwórcze 137Cs i 90Sr w wodzie morskiej w polskiej 

strefie ekonomicznej w latach 2000 – 2010 (wyniki uzyskane w ramach 
monitoringu substancji radioaktywnych w Morzu Bałtyckim prowadzone przez 
Oddział Morski IMGW) 

 

Analiza zmian obserwowanych w ostatnich 10 latach poprzedzających okres oceny 
wykazała, że zarówno stężenia 137Cs w wodzie morskiej, jak i stężenia obserwowane 
w rybach wykazują trend spadkowy (Rys. 1.2.34 i rys. 1.2.35). Wartości stężeń 137Cs w 
wodzie morskiej odzwierciedlają zmiany wynikające głównie z rozpadu promieniotwórczego 
137Cs oraz z wymiany wód z Morzem Północnym. Zmiany stężeń 137Cs w tkankach ryb w 
znacznej mierze odzwierciedlają spadek poziomu skażenia 137Cs obserwowany w toni 
wodnej. Zakładając utrzymanie równowagi pomiędzy czynnikami wpływającymi na 
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obniżenie stężeń omawianego izotopu a jego źródłami wartości uznane jako docelowe mogą 
zostać osiągnięte ok. 2025 roku. 
 

 

Rys. 1.2.35. Średnie stężenia promieniotwórcze 137Cs w śledziach (Clupea harengus) 
odławianych w polskiej strefie ekonomicznej w latach 2000 – 2010 (wyniki 
uzyskane w ramach monitoringu substancji radioaktywnych w Morzu 
Bałtyckim prowadzone przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 
w Warszawie, sponsorowane przez Państwową Agencję Atomistyki) 

 

Bojowe środki truj ące  

Na obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku znajduje się kilka wraków 
zawierających amunicję konwencjonalną oraz miejsca, gdzie zatopiono i wyłowiono amunicję 
chemiczną. Stopień korozji tej amunicji jest w dużym stopniu nieznany. Nadal pojawiają się 
informacje na temat wyławiania przez rybaków pocisków, torped oraz innych przedmiotów, 
które zawierają niezidentyfikowane substancje. Przedmioty te są najczęściej ponownie 
zatapiane w morzu, nie zawsze jednak dokładnie w miejscu ich wyłowienia. Niekiedy mogą 
być transportowane w sieciach rybackich podczas połowu na znaczne odległości. Należy 
sądzić, że wiele takich wypadków nie było w Polsce rejestrowanych przez Urzędy Morskie 
i Marynarkę Wojenną (Ostojski i in., 2010). 

Wg Korzeniewskiego (Ostojski i in., 2010) „w okresie powojennym, do późnych lat 
pięćdziesiątych odnotowywano na polskim wybrzeżu wypadki poparzenia nieznanymi 
substancjami wyrzuconymi na zachodnim i środkowym wybrzeżu (okolice Ustki) oraz na 
Półwyspie Helskim (okolice Juraty). W 1955 roku na plaży w Darłówku oparzeniom uległo 
około 100 osób, w tym przede wszystkim bawiące się na plaży dzieci. 

W prasie ukazywały się informacje o wypadkach poparzenia rybaków, w tym także 
o poważnych obrażeniach wymagających hospitalizacji. W 1967 i 1969 roku poparzeniu 
uległy załogi kutrów rybackich. Oparzenia spowodowały wyciągnięte na pokład sieci, 
którymi trałowano dno. W 1977 roku kuter rybacki wyciągnął na pokład walcowatą bryłę, 
przypominająca glinę, u członków załogi wystąpiły objawy poparzenia. Tego rodzaju 
wypadki określono jako poparzenia iperytem. W latach 1955-1970 wykonano jakościowe 
analizy 64 prób wody, piasku i innych substancji (sieci, drewno ze skrzynek) na obecność 
iperytu. Próby pobrano w lipcu 1955 na plaży w Darłówku (55 prób) oraz w lipcu 1967 
w sieciarni w Kołobrzegu (9 prób sieci i drewna). We wszystkich tych próbach stwierdzono 
obecność iperytu”. 
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Tabela 1.2.2 Informacje o zatopieniu amunicji konwencjonalnej, wraków z amunicją oraz 

miejscach zatapiania w Polskiej Strefie Ekonomicznej Bałtyku. Wg Biuro 
Hydrograficzne Marynarki Wojennej 1993 

 

Lp. 
Współrzędne 

Opis Źródło informacji 
szerokość długość 

1. 54o40'33" 18o34'00" Wrak z amunicją 
Pismo GUM z dn. 11.11.60 nr 
9/538 
Pismo PRO nr 414/64 

2. 54o42'02" 18o37'08" Barka z amunicją DMW nr 268 z dn. 27.08.59 
3. 54o39'06" 18o36'48" Trałowiec z amunicją PRO nr 141/64 z dn. 14.04.64 

4. 
54o29'36" 
54o32'24" 
54o42'30" 

19o25'06" 
19o21'42" 
19o16'54" 

8 wraków z amunicją 
Pismo Szefa Oddziału I Sztabu 
MW  
nr 0377 z dn. 5.06.57 

5. 54o45'00" 19o10'00" Tankowiec i amunicja Pismo PPUR "KOGA" nr 602/69 

6. 

54o47'00" 
54o47'00" 
54o43'30" 
54o43'30" 

18o38'00" 
18o50'00" 
18o38'00" 
18o50'00" 

Liczne rozstrzelane miny 
i amunicja 

Niemieckie tajne Wiadomości 
Żeglarskie nr 12 poz. 441/43 
z dn. 25.03.43 

7. 54o37'08" 15o39'00" 
Amunicja konwencjonalna 
i chemiczna 

Pismo Szefa BHMW z dn. 1.03.50 

8. 

54o23'48" 
54o24'09" 
54o17'42" 
54o17'18" 

15o31'20" 
15o32'54" 
15o37'18" 
15o35'42" 

Dawny poligon Krigsmarine 
Niewypały dużego kalibru 

Niemiecka mapa morska  
nr 114 z 1948 roku 
Niemiecka Locja Bałtyku z 1950 

9. 54o51'55" 16o01'05" Mina Pismo DWM nr 59 z dn. 13.11.51 

10. 54o41'51" 15o02'30" Bomba 
Duńskie Widomości Żeglarskie 
nr 5/247 z 1991 roku 

11. 
12. 
13. 

55o08'00" 
55o16'00" 
55o19'30" 

16o11'00" 
16o12'00" 
16o48'00" 

Amunicja 
Niemieckie mapy morskie z lat 40. 
nr 114 

14. 55o07'42" 17o47'30" Tankowiec 
Zarządzenie Szefa BHMW 
z dn. 10.08.55 

15. 55o27'21" 18o44'30" Barka z ładunkiem smoły Pismo GUM nr 3 z dn. 3.04.90 

16. 55o26'18" 18o40'05" 
W promieniu 80 m 15 
pocisków kal.150-200 mm 

Wykaz przeszkód wykrytych 
przez trałowanie w 1969 roku 

 

W ostatnich latach nie zanotowano tego rodzaju wypadków, jednak pojawiające się 
od czasu do czasu informacje o wyłowieniu nieznanych przedmiotów pochodzenia 
wojskowego wzbudzają zaniepokojenie opinii publicznej. 

Na mapie (rys. 1.2.36) przedstawiono miejsca zatopienia broni konwencjonalnej, 
wraków zawierających amunicję oraz amunicji zawierającej bojowe środki trujące. Obszary 
największego zagrożenia znajdują się na wschód od Bornholmu i na południowy wschód od 
Gotlandii.  
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Rys. 1.2.36. Rozmieszczenie amunicji konwencjonalnej i wraków z amunicją oraz miejsca 

skażenia bojowymi środkami trującymi w polskiej strefie ekonomicznej 
Bałtyku [oprac. własne wg Biuro Hydrograficzne MW 1993; Urząd Morski  
1993]8 

 

W Oddziale Morskim Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni dokonano 
przeglądu Wiadomości Żeglarskich z lat 1946-1970 i zebrano liczne informacje na temat 
znalezisk min, bomb, oraz wraków z amunicją zawierającą bojowe środki trujące 
w południowej części Bałtyku. W tabeli 1.2.4 podano współrzędne znalezisk wymienianych 
w Wiadomościach Żeglarskich. 

 

Tabela 1.2.3. Obszary występowania amunicji konwencjonalnej i chemicznej w Polskiej 
Strefie Ekonomicznej Bałtyku. [Urząd Morski w Gdyni 1993] 

 
Współrzędne Opis 
54o45'00' ; 19o10'00' 
55o08'00' ; 16o11'30' 

Amunicja 

54o43'30' ; 18o50'00' 
54o47'00' ; 18o50'00' 
54o47'00' ; 18o38'00' 
54o43'30' ; 18o47'08' 

Amunicja/miny 

55o19'30' ; 16o48'30' 
54o51'55' ; 16o48'30' 

Miny 

54o37'00' ; 15o13900' Amunicja chemiczna 
                                                           
 
 

8 Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględnia akwen strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 
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Współrzędne Opis 
54o32'30' ; 18o50'18' 
54o04'54' ; 14o27'18' 
54o51'55' ; 16o01'05' 
54o42'02' ; 18o47'08' 

Wraki z amunicją 

 

Tabela 1.2.4 Lokalizacja miejsc zatopienia amunicji chemicznej na podstawie informacji z 
Wiadomości Żeglarskich Gdynia 1948-1970. [Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni, 1993] 

 

Współrzędne 
Numer Wiadomości 
Żeglarskich 

55o20'00' ; 15o37'00' 129/49 
55o35'00' ; 15o42'00' 141/49 
55o24'00' ; 15o04'00' 141/49 
54o37'00' ; 15o39'00' 34/50 
54o48'08' ; 10o13'03' 54/61 
54o36'00' ; 10o42'00' 98/69 

 

Tabela 1.2.5 Znane przypadki kontaktu z amunicją chemiczną wyłowioną przez polskich 
rybaków [Rowiński, Niepiekło 1993 za Leśniewski 1993] 

 
Data Miejsce 
czerwiec 1974; lipiec 1977 SE Bornholm 
czerwiec 1976; czerwiec 1977; lipiec 
1977; maj 1979 

Bornholm 

czerwiec 1952; lipiec 1976; czerwiec 
1977 

E Bornholm 

lipiec 1974; maj 1979 ESE Bornholm 
czerwiec 1979 NW Hel 
luty 1971 N Hel 
czerwiec 1945 E Hel 
wrzesień 1954 Hel 

 

1.2.6. Dopływ soli biogennych i materii organicznej 

Substancje biogenne przedostają się do Morza Bałtyckiego głównie ze źródeł 
zewnętrznych (rys. 1.2.37): 

- spływ powierzchniowy, głównie z rolnictwa z nawozów mineralnych i obornika, 
- odparowywanie amoniaku z obornika, 
- ścieki komunalne [oczyszczone i nieoczyszczone], ścieki bytowe z budownicta 

rozproszonego, 
- przemysł, 
- wody opadowe, 
- depozycja atmosferyczna [spalanie]. 
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W przypadku Morza Bałtyckiego wpływ na eutrofizację mają także źródła wewnętrzne, 

przez które rozumie się asymilację azotu fosforanów w wodach przydennych basenów 
stagnacyjnych, a które są trudne do oszacowania.  

 
 

 
Rys. 1.2.37. Poglądowy schemat ilustrujący najważniejsze drogi przedostawania się 

substancji biogennych z lądu do morza (za  Ærtebjerg et al. 2003) 

 
W 2008 r. zrzut substancji biogennych z obszaru  Polski wyniósł (HELCOM 2012): 

- P    8.000 ton 
- N   144.500 t (z wód) + 21.700  t  (z atmosfery); razem:  166.200 t azotu, przy czym 

dane dotyczące fosforu (P) i azotu (N z wód) obejmują ładunki odprowadzane 
bezpośrednio rzekami monitorowanymi, ładunki z obszarów przybrzeżnych rzek 
niemonitorowanych oraz ładunki z punktowych źródeł bezpośrednio 
odprowadzających zanieczyszczenia do morza, według przyjętej przez HELCOM 
metodologii PLC. 

 
 

Zestawianie ładunków substancji organicznych i biogennych odprowadzanych do 
Bałtyku z obszaru Polski rzekami monitorowanymi w roku 2011 oraz w wieloleciu także 
w odniesieniu do zlewni bilansowych (rys. 1.2.38) przedstawiono odpowiednio w tabeli 1.2.6 
i 1.2.7. 

 



105 
 

 

 

Rys. 1.2.38. Zlewnie bilansowe do wyznaczania jednostkowego odpływu zanieczyszczeń 
do Bałtyku (dane PMŚ)9 

                                                           
 
 

9 Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględnia akwen strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 
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Tabela 1.2.6  Odpływ substancji organicznych i biogennych rzekami monitorowanymi do Morza Bałtyckiego w 2011 r. 

 
                            

RODZAJE                           

ZANIECZYSZCZE Ń                           

  Ogółem Odrą Iną Regą Parsętą Grabową Wieprzą Słupią Łupawą Łebą Redą Wisłą Pasłęką 

a - ładunek roczny                           

     w tys. t/rok 

b - ładunek jednostkowy                           

     w kg/km2 rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

BZT5  ...................... a 170,41 57,51 1,27 1,250 1,463 0,407 0,827 1,418 0,743 0,972 0,332 103,40 0,815 

  b   564,40 592,24 461,09 506,911 887,21 532,31 886,96 920,74 896,63 687,00 612,73 351,52 

ChZT CR …………. a - - - - - - - - - - - - - 

  b   - - - - - - - - - - - - 

Azot ogólny ............. a 191,84 77,23 2,28 2,798 1,612 0,416 0,918 1,231 0,727 0,936 0,355 102,08 1,259 

  b   757,98 1058,05 1032,12 558,73 906,39 590,72 769,86 899,95 863,63 735,69 604,88 542,90 

Azot azotanowy ....... a 112,60 53,44 1,543 1,623 1,096 0,250 0,539 0,556 0,465 0,474 0,169 51,85 0,591 

  b   524,51 717,58 598,80 379,839 545,97 347,11 347,83 575,62 437,16 349,87 307,22 254,87 

Azot amonowy ........ a 7,58 1,37 0,098 0,079 0,070 0,042 0,044 0,035 0,012 0,028 0,049 5,66 0,090 

  b   13,46 45,72 29,05 24,389 91,27 28,07 21,65 14,49 25,73 100,93 33,56 38,95 

Azot organiczny ...... a 70,35 22,06 0,622 1,080 0,434 0,114 0,327 0,632 0,267 0,428 0,133 43,69 0,571 

  b   216,49 289,15 398,30 150,361 247,69 210,63 395,31 330,51 395,02 275,90 258,87 246,39 

Fosfor ogólny .......... a 10,44 2,88 0,096 0,080 0,088 0,028 0,066 0,068 0,028 0,044 0,021 7,00 0,042 

  b   28,26 44,67 29,69 30,420 61,97 42,32 42,50 35,07 40,62 43,34 41,49 17,95 

Fosfor fosforanowy . a 3,81 0,60 0,030 0,041 0,053 0,017 0,036 0,036 0,019 0,028 0,009 2,91 0,025 

  b   5,89 13,84 15,19 18,26 37,56 23,42 22,77 23,79 25,73 18,43 17,26 10,57 

Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska. Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie Monitoringu Wód.     
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Tabela 1.2.7 Porównanie ładunków substancji organicznych i biogennych odprowadzanych do Morza Bałtyckiego rzekami monitorowanymi 

RODZAJE  
ZANIECZYSZCZE Ń 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081) 20091) 20101) 20111) 

w tysiącach ton na rok 

BZT5   209,7 227,3 230,7 232,9 284,5 269,1 207,7 214,0 223,6 217,6 147,2 160,6 174,3 180,8 167,6 137,0 148,5 263,7 170,4 

ChZTCr  1317,9 1911,8 1492,5 1594,4 2014,9 2198,1 1866,8 1781,2 1907,2 1905,5 1003,3 1248,1 1086,9 1338,6 1524,4 - - - - 

Azot ogólny  167,2 247,0 204,7 202,7 206,7 260,5 206,8 187,9 191,3 239,1 126,5 102,6 133,6 145,0 163,6 133,2 148,6 322,6 191,8 

Azot azotanowy  95,1 154,6 121,7 116,0 100,8 164,8 123,9 119,0 117,5 156,3 67,7 81,6 78,8 89,0 107,2 77,9 85,7 190,2 112,6 

Azot amonowy  19,5 17,0 12,4 22,2 13,5 11,9 16,9 16,6 14,3 9,4 11,4 8,9 5,4 8,0 5,3 4,2 6,3 23,8 7,6 

Azot organiczny  52,6 78,0 71,8 64,6 90,5 81,5 65,0 51,2 58,2 70,3 46,6 44,2 48,6 47,1 51,3 50,5 56,0 100,6 70,4 

Fosfor ogólny  12,5 12,2 13,2 12,7 15,6 15,5 13,9 12,1 12,7 12,2 7,8 9,0 8,2 9,7 9,1 7,4 9,8 16,2 10,4 

Fosfor fosforanowy  6,2 5,6 6,3 6,5 25,6 25,9 19,2 5,2 5,5 4,2 3,1 2,9 3,2 3,2 3,4 2,4 2,8 3,1 3,8 

1) W 2008 i 2009 roku nie wykonano pomiarów ChZTCr w ppk zamykających zlewnie Słupi, Łupawy, Łeby, Redy i Wisły.           
Źródło:  Inspekcja Ochrony Środowiska. Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie Monitoringu Wód.           
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Rys. 1.2.39. Zmiany ładunków substancji biogennych odprowadzanych rzekami do Bałtyku 

w wieloleciu. Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska. Wyniki Państwowego 
Monitoringu Środowiska w zakresie Monitoringu Wód. 
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Zmiany substancji organicznych i biogennych odprowadzanych rzekami do Bałtyku 
(rys. 1.2.39) wskazują na wyraźnie okresowy charakter tych zmian z jednoczesną tendencją 
malejącą. Wyjątkiem w tendencji zminiejszającyhc się ładunków jest rok 2010, kiedy to 
Polsce wystapiły dwie powodzie w okresie wiosny i lata z odpływem wody rzędu 90 km3. Z 
danymi tymi dobrze korelują przedstawione na rys 1.2.40 i 1.2.41 zmiany średnich rocznych 
stężeń azotu i fosforu ogólnego w przekrojach przyujściowych Wisły i Odry (IMGW, 2012a). 

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

rok

P mg/l

Wisła

Odra

 
 

Rys. 1.2.40. Średnie stężenia fosforu ogólnego w przekrojach odpływowych Wisły 
(Kiezmark) i Odry (Krajnik) w okresie 1992-2010 (IMGW, 2012a, źródło 
danych - PMŚ) 
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Rys. 1.2.41. Średnie stężenia azotu ogólnego w przekrojach odpływowych Wisły 
(Kiezmark) i Odry (Krajnik) w okresie 1992-2010 (IMGW, 2012a, źródło 
danych - PMŚ) 

 
Obserwacja stężeń w przyujściowych przekrojach badawczych Wisły i Odry, rzek 

decydujących o ładunkach odprowadzanych z obszaru Polski do Bałtyku, w okresie 1992 – 
2010, wskazuje na znacznie mniejszą od oczekiwanej zmianę stężeń azotu i fosforu ogólnego, 
wynikającą z realizacji dyrektyw unijnych, w tym w szczególności z wdrażania dyrektywy 
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Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. UE L 135 z 
30.05.1991, str. 40).  

Na rys. 1.2.42 przedstawiono zmiany średnich rocznych stężeń fosforu ogólnego 
wzdłuż biegu Wisły obejmujące wyniki monitoringu z ok. 30 stacji pomiarowych 
zlokalizowanych na Wiśle w latach 1994, 2001, 2008. Uzyskane wyniki świadczą 
jednoznacznie o znaczącej poprawie jakości wód rzeki w wyniku działań zrealizowanych w 
latach 1994-2008. Wyniki wskazują jednocześnie na fakt, że najistotniejszym odcinkiem 
dopływu substancji biogennych do morza jest ostatnie 200 km biegu rzeki.  
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Rys. 1.2.42. Średnie stężenia fosforu ogólnego na przekrojach pomiarowych wzdłuż biegu 
Wisły w latach 1994, 2001, 2008 (IMGW, 2012a, źródło danych PMŚ) 

 

1.2.7. Dopływ zanieczyszczeń do morza 

 
Głównym źródłem zanieczyszczeń do morza są rzeki odprowadzające swoje wody do 

Bałtyku. Zestawienie ładunków niektórych zanieczyszczeń odprowadzanych rzekami do 
morza przedstawiono w tabeli 1.2.8. 

Z pośród badanych substancji Kadm - Cd, ołów - Pb i rtęć - Hg są metalami 
występującymi w naturze, jednakże ich stężenia w środowisku zaczęły wzrastać na skutek 
działalności człowieka. Jednocześnie Cd, Pb i Hg należą do najbardziej toksycznych metali i 
ulegają bioakumulacji. Długotrwałe oddziaływanie tych metali, nawet przy małych 
stężeniach, wykazuje właściwości toksyczne i może prowadzić do wielu chorób. Ołów może 
powodować wzrost ciśnienia krwi i choroby kardiologiczne. Zatrucie rtęcią niszczy układ 
nerwowy i powoduje upośledzenie umysłowe a nawet może prowadzić do śmierci. Kadm 
gromadzący się w organizmie, może mieć wpływ na ciężkie uszkodzenia nerek, wątroby oraz 
na łamliwość kości wskutek ubytku niezbędnych związków mineralnych. 
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Tabela 1.2.8 Odpływ metali ciężkich rzekami do Bałtyku w 2011 r. Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska. Wyniki Państwowego 
Monitoringu Środowiska w zakresie Monitoringu Wód. 

 
                            

RODZAJE                           

ZANIECZYSZCZE Ń                           

  Ogółem Odrą Iną Regą Parsętą Grabową Wieprzą Słupią Łupawą Łebą Redą Wisłą Pasłęką 

a - ładunek roczny                           

     w t/rok 

b - ładunek jednostkowy                           

     w kg/km2 * rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Cynk a 162,45 51,02 2,57 0,37* 0,4* 0,11* 0,25* 3,59* 1,65* 3,49* 0,38 96,63 1,99* 

  b   0,50 1,20 0,14 0,14 0,23 0,16 2,24 2,04 3,22 0,79 0,57 0,86 

Miedź a 185,36 46,65* 1,27* 1,56* 2,4* 0,51* 0,9* 0,98* 0,44* 0,9* 0,27* 128,79 0,69* 

  b   0,46 0,59 0,58 0,83 1,11 0,58 0,61 0,54 0,83 0,56 0,76 0,30 

Ołów  a 98,38 11,1* 0,27* 1,71* 1,78* 0,45* 1,07* 1,52* 0,64* 0,97* 0,33* 77,93* 0,62* 

  b   0,11 0,12 0,63 0,62 0,97 0,69 0,95 0,80 0,90 0,68 0,46 0,27 

Nikiel  a 92,08 37,74 0,34* 1,86* 2,02* 0,53* 1,23* 1,35* 0,64* 0,97* 0,16* 44,24* 0,98* 

  b   0,37 0,16 0,69 0,70 1,16 0,79 0,85 0,80 0,90 0,34 0,26 0,42 

Chrom  a 31,18 9,71* 0,27* 0,93* 1,01* 0,27* 0,61* 0,54* 0,3* 0,39* 0,06* 16,89* 0,2* 

  b   0,10 0,12 0,34 0,35 0,58 0,40 0,34 0,37 0,36 0,13 0,10 0,09 

Rtęć a 3,18 2,3* 0,07* 0,17* 0,17* 0,04* 0,11* -** -** -** 0,001* 0,32* 0,01* 

  b   0,02 0,03 0,06 0,06 0,09 0,07 - - - 0,00 0,00 0,01 

 Kadm a 11,56 0,97* 0,03* 0,17* 0,17* 0,04* 0,1* 0,11* 0,05* 0,08* 0,04* 9,74* 0,07* 

  b   0,01 0,01 0,06 0,06 0,09 0,07 0,07 0,06 0,07 0,09 0,06 0,03 

*    pomiary poniżej granicy oznaczalności (ładunek obliczony w oparciu o połowę granicy oznaczalności)       

**  nie wykonano pomiarów wskaźnika             
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Tabela 1.2.9 Ładunki zanieczyszczeń wprowadzane z obszaru Polski do Bałtyku w latach hydrologicznych od 01.11.1989 do 31.10.2011. 
Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska. Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie Monitoringu Wód. 

 

RODZAJE  
ZANIECZYSZCZE Ń 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003c) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

w tysiącach ton na rok 

Mangan 5,8 6,2 4,0 2,4 1,9 4,7 1,3 0,8 1,1 0,4 0,4 12,0 1,3 0,3 2,2 -** -** -** 

Cynk b,d) 2075,0 852,0 511,0 497,3 473,0 758,7 705,6 742,3 754,0 522,4 263,7 307,5 249,0 202,2 462,6 74,71 462,97 212,2* 

Kadm b,d) 19,0 9,0 8,0 5,1 4,2 8,3 4,9 2,0 1,0 3,6 0,3 6,2 9,4 10,2 0,9 0,04 0,79 11 ,5* 

Miedź b,d) 261,0 135,0 116,0 133,8 115,6 365,5 110,3 217,6 210,0 46,8 186,8 139,0 134,2 124,2 106,9 31,83 335,91 186,6* 

Ołów b,d) 223,0 127,0 71,0 62,3 37,0 55,6 38,5 62,0 27,0 16,9 11,6 30,0 31,7 68,3 10,5 7,23  * 

Fenole lotne b,d) 217,0 167,0 129,0 143,7 76,4 214,0 165,5 210,0 146,0 54,8 38,9 43,2 73,3 49,2 8,8 8,58 -** -** 

a) Określone w przekrojach bilansowych rzek objętych Monitoringiem Powierzchniowych Wód Płynących.  
b) Ładunki wykazano w t/rok.  
c) Spadek wielkości ładunków w 2003 r. spowodowany zmniejszonym odpływem wód o ok. 30%.  
d) W roku 2008 i 2009 metale ciężkie i fenole lotne badane były tylko w niektórych punktach zamykających zlewnie rzek uchodzących do Bałtyku.  
Duże dysproporcje wielkości ładunków tych wskaźników w stosunku do lat ubiegłych wynikają m. innymi z braku pomiarów w ppk Kiezmark na Wiśle 
*  pomiary poniżej granicy oznaczalności (ładunek obliczony w oparciu o połowę granicy oznaczalności) 
** nie wykonano pomiarów wskaźnika 
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1.2.8. Zakłócenia biologiczne 

Wprowadzanie patogenów drobnoustrojowych 
Zgodnie z raportem Ministerstwa Zdrowia, w 2011 roku w Polsce funkcjonowało 

łącznie 89 kąpielisk w obrębie jednolitych części wód przybrzeżnych i przejściowych. 
Według raportu stan wszystkich kąpielisk morskich był dobry (GIS, 2012). 

Poza monitoringiem wód w kąpieliskach prowadzonym regularnie przy brzegu, 
monitoring mikrobiologiczny otwartych wód morskich był prowadzony ostatni raz w 2005 
roku w ramach polskiego programu monitoringu Morza Bałtyckiego (IMGW, 2007b), kiedy 
zebrano dane do oceny stanu mikrobiologicznego podczas 2 rejsów (kwiecień i listopad). 
Próby były pobrane na przedpolach ujść rzecznych na stacjach monitoringu Bałtyku 
realizowanego w roku 2005. Część stacji leżała w wyznaczonych częściach wód 
(przybrzeżne, wyznaczone do monitoringu w ramach RDW, położone w odległości 1 mili od 
brzegu: MR, LP, DR; przejściowe: ZN2, SW3, DZ6 ), część stacji znajdowała się poza strefą 
wód przybrzeżnych w rozumieniu RDW (położone niecałe 4 mile od brzegu: Ł7, P16). Próbki 
wody do analizy były pobierane z poziomów pomiarowych: powierzchnia oraz 2,5m, 5m i 
10m pod powierzchnią wody.  

Tabela 1.2.10 Ocena wód przybrzeżnych i przejściowych do celów kąpieliskowych na 
podstawie pomiarów wykonanych w kwietniu 2005 (IMGW, 2007b) 

 
Nazwa  
stacji 

Część wód  Najbardziej 
prawdopodobna liczba 
(NPL) coli w 100 cm3 

Najbardziej prawdopodobna 
liczba (NPL) coli typu 
kałowego w 100 cm3 

Liczba 
paciorkowców 
kałowych w 100 cm3 

MR 
 

Sarbinowo-Dziwna  
CWII WB8 

<3 I klasa <3 I klasa D 

K6 
 

Sarbinowo-Dziwna  
CWII WB8 

II klasa <3 I klasa D 

LP 
 

Rowy-Jarosławiec 
Wschód  
CWII WB6E 

<3 I klasa <3 I klasa D 

DR 
 

Jarosławiec-
Sarbinowo 
CWIII WB7  

<3 I klasa <3 I klasa D 

Ł7 
 

Jastrzębia Góra – 
Rowy 
CWIII WB5  

<3 I klasa <3 I klasa D 

P16 
 

Rowy-Jarosławiec 
Zachód  
CWII WB6W 

<3 I klasa <3 I klasa D 

ZN2 
 

Ujście Wisły  
TWV WB5 

<3 I klasa <3 I klasa D 

SW3 
Ujście Świny 
TWV WB7 

II klasa  <3 I klasa D 

Dz6 
Ujście Dziwny  
TWV WB6 

<3 I klasa <3 I klasa D 

D – oznacza dopuszczenie do wykorzystania jako kąpielisko  
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Ocena stanu mikrobiologicznego została wykonana zgodnie z obowiązującym wtedy 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, 
poz. 284).  

Tabela 1.2.11 Ocena wód przybrzeżnych i przejściowych do celów kąpieliskowych na 
podstawie pomiarów wykonanych w listopadzie 2005 (IMGW, 2007b) 

 
Nazwa  
stacji 

Część wód  Najbardziej 
prawdopodobna liczba 
(NPL) coli w 100 cm3 

Najbardziej prawdopodobna 
liczba (NPL) coli typu 
kałowego w 100 cm3 

Liczba paciorkowców 
kałowych w 100 cm3 

MR 
 

Sarbinowo-
Dziwna  
CWII WB8 

<3 I klasa  <3 I klasa  D 

K6 
 

Sarbinowo-
Dziwna 
CWII WB8 

<3 I klasa  <3 I klasa  D 

LP 
 

Rowy-
Jarosławiec 
Wschód 
CWII WB6E 

<3 I klasa <3 I klasa  D 

DR 
 

Jarosławiec-
Sarbinowo 
CWIII WB7 

<3 I klasa  <3 I klasa D 

Ł7 
 

Jastrzębia Góra 
– Rowy 
CWIII WB5 

<3 I klasa  <3 I klasa  D 

P16 
 

Rowy-
Jarosławiec 
Zachód 
CWII WB6W 

II klasa  <3I klasa  D 

ZN2 
 

Ujście Wisły  
TWV WB5 

IV klasa  III klasa  D 

ZN2 
(IX)* 

Ujście Wisły  
TWV WB5 

I klasa  II klasa  D 

D – oznacza dopuszczenie do wykorzystania jako kąpielisko  
(IX)* - próbki pobrane we wrześniu  

 

Zastosowano kryterium najniższej klasy i najgorszego wskaźnika bakteryjnego (one-
out-all-out). Jeśli choć na jednym poziome pomiarowym klasa wody została określona niżej – 
tę niższą klasę przyjmowano do oceny całego profilu pionowego. To samo kryterium 
zastosowano w odniesieniu do liczebności bakterii – gdy chociaż na jednym poziomie 
pomiarowym stwierdzono liczebność dyskwalifikującą jako kąpielisko – całą kolumnę wody 
oceniano jako niezdatną do celów kąpieliskowych.  

Zbadane wody mieściły się w klasie I i spełniały wymogi dopuszczenia jako 
kąpieliska. Jedynym wyjątkiem była jednolita część wód Ujście Wisły, gdzie w sezonie 
jesiennym zostały przekroczone przyjęte w opracowaniu normy dla wód kąpieliskowych, co 
potwierdzało zły stan tej części wód. Z kolei na żadnej ze stacji pomiarowych, zarówno w 
kwietniu jak i w listopadzie, nie stwierdzono występowania bakterii z grupy Salmonella, które 
jest jednym z kryterium uznania wód za dopuszczone do kąpielisk.  
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Gatunki obce 
Na podstawie danych literaturowych opracowano listę gatunków obcych notowanych 

w POM. Zanotowano 30 nierodzimych gatunków należących do następujących grup: 
fitoplankton, zooplankton, makrofity, zoobentos oraz awifauna (tab. 1.2.12) oraz 26 gatunków 
ichtiofauny (tab. 1.2.13). 

Tabela 1.2.12 Wykaz gatunków obcych notowanych w polskich obszarach morskich 

Lp. 
Nazwa 

gatunkowa 

Pierwsza 
obserwacj
a w Polsce 

Miejsce 
występowania w 

polskich obszarach 
morskich 

Literatura/ Źródło 

FITOPLANKTON  

1. 
Alexandrium 
ostenfeldii 

2001 Zalew Pucki 
http://hel.univ.gda.pl/aktu/2003/luminescencja.ht
m;  
HELCOM (2004) 

2. 
Prorocentrum 
minimum 

1989 
Zatoka Gdańska, 
wody otwarte Basenu 
Bornholmskiego 

Olenina i in. (2010);  
Grzebyk i in. (2007); 
Report of the ICES (2009) 

3. 
Pseudochatto
nella 
farcimen 

2001 Zatoka Gdańska 
Olenina i in. (2010); 
Report of the ICES; 
Łotocka (2009) 

MAKROFITY 

4. 
Elodea 
canadensis 

1870 
Zalew Szczeciński, 
Zalew Wiślany 

Garbacik-Wesołowska (1969); 
Pliński (1978) 

5. 
Chara 
connivens 

1975 
Zalew Szczeciński 
Zalew Wiślany 

Brzeska (inf. ustna); 
Pliński i in. (1978)  

ZOOPLANKTON  

6. Acartia tonsa 1925 
cały południowy 
Bałtyk 

Rzoska (1938); 
Zaiko i in. (2011) 

7. 
Cercopagis 
pengoi 

koniec lat 
90. 

Bałtyk właściwy, 
Zatoka Gdańska, 
Zalew Wiślany, 
Zalew Szczeciński, 
Wody otwarte Basenu 
Bornholmskiego 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Żmudziński (1999); 
Zaiko i in. (2011);  
Olszewska (2006) 

8. 
Mnemiopsis 
leidyi 

2007 
Zatoka Pucka, 
zachodnia część 
Zatoki Gdańskiej 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Zaiko i in. (2011);   
Janas i Zgrundo (2007) 

ZOOBENTOS 

9. 
Anguillicola 
crassus  

1988 
Zalew Wiślany, 
Zatoka Gdańska 

Zaiko i in. (2011); 
biodiv.mos.gov.pl 

10. 
Balanus 
improvisus 

1844 
cały południowy 
Bałtyk 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Zaiko i in. (2011) 

11. 
Cordylophora 
caspia 

<1840 
Zalew Szczeciński, 
Zalew Wiślany 

http://www.nobanis.org/NationalInfo.asp?country
ID=PL&taxaID=195; Jażdżewski i Konopacka 
(2002) 

12. 
Chaetogamm
arus ischnus 

1928 
Zalew Wiślany 
 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Jażdżewski i in. (2005); 
Grabowski i in. (2007)  

13. 
Chelicorophi
um 
curvispinum 

1920 
Zalew Szczeciński, 
Zalew Wiślany 

Jażdżewski i in. (2005); 
Jażdżewski i Konopacka (1995); 
Konopacka  (2004) 

14. 
Dikerogamm
arus villosus  

2003 
Zalew Szczeciński, 
Zalew Wiślany, 
Zatoka Gdańska 

Jażdżewski i Konopacka (2000, 2002); 
Dobrzycka-Krahel i Rzemykowska (2010) 

15. 
Dikerogamm
arus 

1996 
Zalew Wiślany; 
Zatoka Gdańska 

Konopacka (2004); 
Dobrzycka-Krahel i Rzemykowska (2010) 
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Ze względu na brak ukierunkowanych badań dot. obcych gatunków ichtiofauny, w 
większości przypadków nie ma potwierdzenia, czy rejestracja danego gatunku ryb jest 

haemobaphes 

16. 
Dreissena 
polymorpha 

ok. 1800 
Zalew Wiślany, 
Zalew Szczeciński 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Zaiko i in. (2011); 
Wiktor (1969); 
Stańczykowska i in. (2010) 

17. 
Eriocheir 
sinensis 

1928 

wzdłuż Półwyspu 
Helskiego, Zatoka 
Pucka, Zatoka 
Gdańska, Zalew 
Szczeciński 

Jażdżewski i in. (2005); 
Grabowski i in. (2005); 
Normant i in. (2000); 
Normant i in. (2002); 
Czerniejewski i Filipiak (2001) 

18. 
Gammarus 
tigrinus 

1988 
Zatoka Pucka, Zalew 
Wiślany , Zalew 
Szczeciński 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Grabowski i in. (2007); 
Packalen i in. (2008); 
Szaniawska i in. (2003); 
Jażdżewski i in. (2004); 
Jażdżewski i in. (2005) 

19. 
Hemimysis 
anomala 

2005 Zatoka Gdańska 
Janas i Wysocki (2005) 

20. 
Hypania 
invalida 

2010 Zalew Szczeciński Woźniczka i in. (2011) 

21. 
Lithoglyphus 
naticoides 

1873 
Zalew Szczeciński, 
Zalew Wiślany  

http://www.iop.krakow.pl/pckz 

22. 
Marenzelleria 
neglecta  

1986 

cały południowy 
Bałtyk, Zalew 
Wiślany, Zalew 
Szczeciński 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Zaiko i in. (2011); 
Warzocha i in. (2005); 
Ezhova i in. (2005); 
Bastrop i in. (1995);  
Gruszka (1991); 
Żmudziński i in. (1996) 

23. Mya arenaria 
Średniowie
cze 

cały południowy 
Bałtyk 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Zaiko i in. (2011) 

24. 
Obesogamma
rus crassus 

ok. 1990  
Zalew Wiślany, 
Zalew Szczeciński, 
Zatoka Gdańska 

Konopacka  (2003, 2004); 
Konopacka i Jażdżewski (2002); 
Dobrzycka-Krahel i Rzemykowska (2010) 

25. 
Orconectes 
limosus 

1890 
Ujście Odry, Zalew 
Szczeciński, 
Zalew Wiślany 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Zaiko i in. (2011) 

26. 
Palaemon 
elegans 

2002 

Zatoka Gdańska, 
Zatoka Pomorska, 
Zalew Wiślany, 
wzdłuż otwartego 
wybrzeża 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Janas i in. (2004a); 
Grabowski (2006); 
Janas i Bruska (2010) 

27. 
Pontogamma
rus 
robustoides  

1988 
Zalew Wiślany, 
Zalew Szczeciński, 
Zatoka Gdańska 

Konopacka (2004); 
Dobrzycka-Krahel i Rzemykowska (2010) 

28. 
Potamopyrgu
s 
antipodarum 

po 1900 
Zalew Szczeciński, 
Zatoka Gdańska 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Janas i in. (2004b) 
Zaiko i in. (2011) 

29. 
Rhithropanop
eus harrisi 

przed 1951 
Zatoka Gdańska, 
Zalew Wiślany, 
Zalew Szczeciński 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Jażdżewski i in. (2005); 
Czerniejewski (2009) 

AWIFAUNA  

30. 
Branta 
canadensis 

1935 
Zalew Wiślany, 
Zatoka Gdańska 

http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/; 
Meissner i Bzoma (2009) 
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wyznacznikiem jego obecności i reprodukcji. W związku z tym, na bazie wiedzy eksperckiej 
przyporządkowano 4 kategorie określające charakter każdej rejestracji: 

R - obecność regularna, potwierdzona reprodukcja; 

X - obecność regularna, nie potwierdzono reprodukcji. Takie rejestracje są zazwyczaj 
związane ze sztucznym wprowadzeniem danego gatunku (zarybieniami), a brak reprodukcji 
jest uwarunkowany cechami biologicznymi danego gatunku ryb, uniemożliwiającymi im 
rozród w warunkach POM; 

T - obecność czasowa, nie potwierdzono reprodukcji. Takie rejestracje są zazwyczaj związane 
ze sztucznym, okresowym wprowadzeniem danego gatunku w ubiegłych latach; 

? - status niepewny, zazwyczaj na podstawie pojedynczych lub niepotwierdzonych informacji. 
Ten status nadano również wszystkim gatunkom ryb słodkowodnych występujących 
w zlewisku POM, które mogą występować w obszarach wysłodzonych POM. 

Gatunki uważane aktualnie za inwazyjne zaznaczono wytłuszczonym drukiem. Należy 
jednak zaznaczyć, że również pozostałe gatunki obce mogą zmienić status na inwazyjny w 
efekcie poszerzania wiedzy na temat ich występowania i wpływu na rodzimą ichtiofaunę. 

W zestawieniu nie uwzględniono zarejestrowanych gatunków ryb 
północnoatlantyckich występujących niekiedy w Bałtyku. Takie przypadkowe wędrówki nie 
kwalifikują się do definicji gatunku obcego.  
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Tabela 1.2.13 Wykaz obcych gatunków ichtiofauny notowanych w POM lub obszarach zlewiska POM.  

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Miejsce rejestracji w polskich 

obszarach morskich 
Kategoria 

 
Literatura/ Źródło 

Gatunki obce zarejestrowane w POM 
1 Acipenser baerii (Brandt, 1869) Jesiotr syberyjski Estuarium Odry  T Keszka i Stepanowska (1997) 

2 
Acipenser gueldenstaedtii 
(Brandt&Ratzeburg, 1833) 

Jesiotr rosyjski  
Strefa przybrzeżna otwartego morza 
(Unieście, Gąski) 

T  Keszka i Heese (2003) 

3 Ballerus sapa (Pallas, 1814) Sapa 
Ujście Wisły,  
Zalew Wiślany 

R Grochowski (inf. ustna) 

4 
Carassius auratus gibelio (Bloch, 
1782) 

Karaś srebrzysty 
Wody słonawowodne,  
ujścia rzek 

R 

Gąsowska (1934); 
Holcik (1980); 
Winkler i in. (2000); 
Psuty (2010) 

5 Chelon labrosus Chelon grubowargi Zatoka Pucka 
? pojedyncza 
rejestracja 

Skóra (1998) 

6 
Ctenopharyngodon idella 
(Valenciennes, 1844) 

Amur biały 
Obszar zlewiska dla hodowli ryb 
Dolne odcinki rzek,  
Zalew Szczeciński 

? - spotykany po 
powodziach 

Garbacik-Wesołowska i Boberski 
(2000) 

7 Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) Karp 
Zalew Wiślany,  
Zalew Szczeciński,  
Zatoka Gdańska 

T 

Rudziński (1962); 
Balon (1974); 
Wolny (1974); 
Psuty (2010) 

8 
Hypophtalmichtys molitrix 
(Valenciennes, 1844) 

Tołpyga biała 
Obszar zlewiska dla hodowli ryb 
Zalew Szczeciński 
Zalew Wiślany 

? - spotykany po 
powodziach 

Garbacik-Wesołowska i Boberski 
(2000); 
Psuty (inf. ustna) 

9 Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Bas słoneczny Zalew Szczeciński T 
Heese i Przybyszewski (1985); 
Porębski i Małkiewicz (1995); 
 Gruszka (1999) 

10 Neogobius fluviatilis (Pallas, 1811) Babka szczupła 
Zalew Wiślany,  
Ujście Wisły,  
Zatoka Gdańska 

R Lejk i in. (2012) (w recenzji) 

11 
Neogobius gymnotrachellus (Kessler, 
1857) Babka łysa 

Ujście Wisły przekop; 
Zalew Wiślany 

? 
http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/ 
na podstawie Błażuk (inf. ustna) 

12 
Neogobius melanostomus (Pallas, 
1811) Babka bycza Cała strefa POM R 

Skóra i Stolarski (1993); 
Bzoma (1998); 
Borowski (1999); 
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R - obecność regularna, potwierdzona reprodukcja; X - obecność regularna, nie potwierdzono reprodukcji. Takie rejestracje są zazwyczaj związane ze sztucznym wprowadzeniem danego 
gatunku (zarybieniami), a brak reprodukcji jest uwarunkowany cechami biologicznymi danego gatunku ryb, uniemożliwiającymi im rozród w warunkach POM; T - obecność czasowa, nie 
potwierdzono reprodukcji. Takie rejestracje są zazwyczaj związane ze sztucznym, okresowym wprowadzeniem danego gatunku w ubiegłych latach; ? - status niepewny, zazwyczaj na podstawie 
pojedynczych lub niepotwierdzonych  informacji 

Sapota (2004, 2005); 
Sapota i Skóra (2005); 
Czugała i Woźniczka (2010), 
Psuty  (2010) 

13 
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 
1792) 

Pstrąg tęczowy 

Zatoka Gdańska,  
Zalew Wiślany,  
Zalew Szczeciński,  
Zatoka Pomorska 

T 
Bartel (1985); 
Psuty (2010) 

Gatunki obce zarejestrowane na obszarze zlewni POM, potencjalnie występujące w POM 
14 Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758) Sterlet  ? Grabowska i in. (2010) 
15 Ameiurus nebulosus (Lasuer, 1819) Sumik karłowaty  ? Grabowska i in. (2010) 

16 
Aristichthys nobilis (Richardson, 
1836) 

Tołpyga pstra  ?  
Grabowska i in. (2010) 
http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/ 

17 Coregonus peled (Gmelin, 1789) Peluga  ? 
Mamcarz (1983, 1992); 
Grabowska i in. (2010); 
http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/ 

18 Coregonis muksun (Pallas, 1814) Muksun  ? Grabowska i in. (2010) 

19 
Micropterus salmoides (Lecepede, 
1802) 

Bas wielkogębowy  ? Grabowska i in. (2010) 

20 Orechromis niloticus (Linnaeus,1757) Tilapia nilowa  ?  
Kotusz i in. (2000); 
Grabowska i in. (2010); 
http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/ 

21 
Piaractus brachypomus (Cuvier, 
1818) 

Pirapitinga  
? jednorazowa 
rejestracja 

Więcaszek i in. (2007) 

22 Percottus glenii (Dybowski, 1877) Trawianka  ? 
Nowak i in. (2008); 
http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/ 

23 Polyodon spathula (Walbaum, 1792) 
Wiosłonos 
amerykański 

 
? jednorazowa 
rejestracja 

Krzykawski i in. (2001) 

24 
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 
1814) 

Babka 
marmurkowata 

 ? Grabowska i in. (2008) 

25 
Pseudoraspobora parva (Schlegel, 
1842) 

Czebaczek 
amurski 

 ? 
Grabowska i in. (2010); 
http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/ 

26 Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1815) Pstrąg źródlany  ? http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/ 



 

Przeanalizowano liczbę gatunków obcych notowanych w poszczególnych jednostkach 
oceny na podstawie danych pochodzących z Państwowego Monitoringu Środowiska z lat 
2008-2011 (tab. 1.2.14) 

Tabela 1.2.14 Wykaz gatunków obcych (z wyłączeniem ichtiofauny) notowanych w 
poszczególnych jednostkach oceny w latach 2008-2011 w oparciu o dane z 
Państwowego Monitoringu Środowiska (COMBINE, RDW)  

Podakwen Stacja  Gatunek Rok zanotowania 
2008 2009 2010 

27 
Wody otwarte 
wschodniej 
części Bałtyku 
Właściwego 

P140 Cercopagis pengoi   X 
L7 Mya arenaria X  X X 

Balanus improvisus  X  
Marenzelleria neglecta X  X X 

Z Mya arenaria X X X 
Marenzelleria neglecta X X X 

P2 −    
MRS1  −    

33 
Wody otwarte 
Zatoki Gdańskiej 
 

P110 Cercopagis pengoi  X X 
P1 Cercopagis pengoi   X 
E40 Mya arenaria  X  

Marenzelleria neglecta  X  
NP. Mya arenaria  X  

Marenzelleria neglecta  X  
Balanus improvisus  X  
Potamopyrgus antipodarum  X  

35 
Polskie wody 
przybrzeżne 
Zatoki Gdańskiej 
 

P104 Cercopagis pengoi   X 
Marenzelleria neglecta X X X 

ZP6 Marenzelleria neglecta X X X 
T6 −    
T7 Mya arenaria  X  

Rhitropanopeus tridentatus  X  
T10 Rhitropanopeus tridentatus  X  
T11 Marenzelleria neglecta  X  

Mya arenaria  X  
Potamopyrgus antipodarum  X  

T14 Marenzelleria neglecta  X  
Mya arenaria  X  
Balanus improvisus  X  

T12 Marenzelleria neglecta  X  
Mya arenaria  X  

T16 Marenzelleria neglecta  X  
Mya arenaria  X  
Balanus improvisus  X  
Potamopyrgus antipodarum  X  

T18 Marenzelleria neglecta  X  
Mya arenaria  X  
Balanus improvisus  X  

OM1 Marenzelleria neglecta  X  
Mya arenaria  X  

T11 Marenzelleria neglecta  X  
Potamopyrgus antipodarum  X  

OM3 Mya arenaria  X  
Marenzelleria neglecta  X  

C19 Marenzelleria neglecta  X  
19KII Mya arenaria  X  

Marenzelleria neglecta  X  
KO Mya arenaria  X  

Marenzelleria neglecta  X  
Potamopyrgus antipodarum  X  
Balanus improvisus  X  
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OM1 Mya arenaria  X  
Marenzelleria neglecta  X  

36R Mya arenaria  X  
Marenzelleria neglecta  X  

P126 Mya arenaria  X  
Marenzelleria neglecta  X  

35A 
Polska część 
Zalewu 
Wiślanego 
 

T5 Marenzelleria neglecta   X X 

Rhitropanopeus tridentatus  X  
Dreissena polymorpha X   

1 Dreissena polymorpha X   
Marenzelleria neglecta X X X 

2 Dreissena polymorpha X   
Marenzelleria neglecta X   X 

3 Dreissena polymorpha X  X 
5 Dreissena polymorpha X  X 
6 Marenzelleria neglecta X X X 

Dreissena polymorpha X   
8 Marenzelleria neglecta X X X 

Dreissena polymorpha X   
10 Dreissena polymorpha X X  

Marenzelleria neglecta X X X 
T2 Marenzelleria neglecta X X X 

Dreissena polymorpha X   
36 
Wody otwarte 
Basenu 
Bornholmskiego 
 

M3 Mya arenaria X X  
Marenzelleria neglecta  X  

K6 Prorocentrum minimum X   
Mya arenaria X X  
Marenzelleria neglecta X X  

P16 Mya arenaria X X X 
Balanus improvisus X X X 
Marenzelleria neglecta X X X 
Prorocentrum minimum X   

B13 Balanus improvisus X X X 
Mya arenaria X X X 
Marenzelleria neglecta X X X 
Cercopagis pengoi   X 
Prorocentrum minimum X X  

P5 Prorocentrum minimum X X  
P3’ −    
P14 Balanus improvisus X    
MRS2 −    

38  
Polskie wody 
przybrzeżne 
Basenu 
Bornholmskiego 
 

IV Balanus improvisus   X 
Mya arenaria X  X 

C2 Balanus improvisus   X 
Mya arenaria   X 

C3 −    
C4 −    
C5 −    
C6 −    
C9 Marenzelleria neglecta  X  

Mya arenaria  X  
SW Balanus improvisus   X 

Mya arenaria   X 
C11 Marenzelleria neglecta  X  

Mya arenaria  X  
38A 
Polska część 
Zalewu 
Szczecińskiego 
 

E Dreissena polymorpha   X 
JWW Balanus improvisus   X 
B2 Dreissena polymorpha   X 
WL Dreissena polymorpha   X 
 Potamopyrgus antipodarum   X 
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F Dreissena polymorpha X  X 
C −     
H −     
DZR Balanus improvisus   X 
DZ Mya arenaria   X 
SWR Mya arenaria   X 

62 
Polskie wody 
przybrzeżne 
wschodniej 
części Bałtyku 
Właściwego 
 

C14 
Marenzelleria neglecta    
Mya arenaria    

C15 Marenzelleria neglecta  X  
 
C17 

Mya arenaria  X  
Marenzelleria neglecta  X  

C18 −    
C19 Marenzelleria neglecta  X  
C16 Balanus improvisus  X  
 
C12 

Mya arenaria  X  
Marenzelleria neglecta  X  

 
C13 

Mya arenaria  X  
Marenzelleria neglecta  X  

 

 
Rys. 1.2.43. Liczba gatunków obcych (z wyłączeniem ichtiofauny) stwierdzonych 

w poszczególnych jednostkach oceny w latach 2008-2011. 

 
Największą liczbę gatunków obcych odnotowano w polskiej strefie przybrzeżnej 

Zatoki Gdańskiej (akwen 35) (rys. 1.2.43). Zaskakuje natomiast niewiele gatunków 
notowanych w Zalewie Wiślanym, podczas gdy z danych literaturowych wynika, że ten 
akwen jest miejscem występowania 18 gatunków nierodzimych (tab. 1.2.12). 

W trakcie monitoringu ichtiofauny Polskich Obszarów Morskich w 2011 roku, 
stwierdzono występowanie tylko 3 gatunków nierodzimych ryb tj: 

- babka bycza (Neogobius melanostomus) - niemal we wszystkich obszarach, 

- babka szczupła (Neogobius fluviatilis) - w Ujściu Wisły, 

- sapa (Ballerus sapa) - w Ujściu Wisły. 

 
Biorąc pod uwagę łączną liczbę gatunków obcych notowanych w polskich obszarach 

morskich należy zauważyć, że ich liczba stwierdzana na podstawie badań monitoringowych 
(monitoring Bałtyku, RDW) jest znacznie niższa. Wynika to z prawdopodobnie z faktu iż 
rejony objęte badaniami nie są reprezentatywne dla monitoringu gatunków obcych. 
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Eksploatacja selektywna organizmów morskich, w tym spowodowana przez 

badania i eksploatację żywych zasobów dna morskiego i podłoża w zakresie: 
rybołówstwa morskiego. 

 
Struktura gatunkowa wyładunku polskiego rybołówstwa w 2011 roku  
 
  

W 2011 r. polskie połowy morskie wyniosły 179,9 tys. ton, czyli o 9,1 tys. ton więcej 
(5,3%) w porównaniu z rokiem poprzednim. W strukturze gatunkowej połowów bałtyckich 
dominowały szproty z udziałem 51,0%. Na kolejnych miejscach znajdowały się śledzie 
(27,0%), dorsze (10,7%) i stornie (8,8%). Połowy analizowane są w podziale na rejony ICES 
(rys. 1.2.44.), z wyodrębnieniem Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego.  
  
Tabela 1.2.15. Połowy na Bałtyku według podobszarów ICES i gatunków z podziałem na 

kutry i łodzie w 2011 r. [t] 
 

Gatunek Ogółem 
Razem 

BAŁTYK   
Zachodnie 
wybrzeże 

Środkowe 
wybrzeże 

Wschodnie 
wybrzeże 

Inne 
rejony1/ 

kutry łodzie kutry łodzie kutry łodzie kutry łodzie kutry 
Dorsz 11860,7 5318,3 6542,4 133,3 354,4 2233,0 4412,8 2952,0 1775,2   
Śledź 29881,3 26460,9 3420,4 1243,5 546,9 18256,0 952,3 5694,9 1921,2 1266,5 
Szprot 56489,6 56422,7 66,8 688,5   9812,3 65,4 38652,9 1,4 7269,1 

Łosoś 34,4 18,0 16,3 0,3 0,7 4,0 5,3 13,8 10,3   
Troć wędrowna 233,4 133,3 100,1 0,4 6,5 51,6 42,8 81,3 50,8   
Pstrąg tęczowy 1,0 0,3 0,7         0,3 0,7   
Węgorz 32,1   32,1   23,4   0,8   7,8   
Skarp 78,2 7,9 70,3 0,3 18,2 6,4 42,4 1,2 9,7   
Stornia 9725,1 2581,1 7144,0 194,0 1374,2 1905,8 4805,4 481,3 964,4   
Gładzica 35,4 9,4 26,0 0,6 3,0 8,7 21,8   1,2   
Sandacz 134,8 2,0 132,8 2,0 51,7   14,6   66,5   
Okoń 813,8 32,8 781,0 32,8 691,4   20,6   69,0   
Płoć 617,9 0,7 617,2 0,7 536,2   6,5   74,4   
Leszcz 651,0   651,0   499,2   41,0   110,8   
Ciosa 22,2   22,2           22,2   
Krąp 44,2   44,2   34,3   1,8   8,1   
Sieja 21,9 0,5 21,4 0,5 19,3   1,6   0,5   
Miętus 10,8   10,8   9,6       1,2   
Stynka 0,3   0,3           0,3   
Karaś 12,3   12,3   1,0       11,3   
Szczupak 12,3   12,3   11,2   0,2   0,9   
Lin 10,3   10,3   9,5       0,8   
Belona 20,7 0,1 20,6   0,5   1,7 0,1 18,4   
Boleń 2,3   2,3   2,3           
Witlinek 7,3 7,3   7,2   0,1         
Inne  14,0   14,0   9,3   0,5   4,2   
OGÓŁEM: 110767,1 90995,3 19771,8 2304,2 4202,8 32277,8 10437,6 47877,8 5131,4 8535,6 
1/Podobszary ICES 27, 28 i 29.          
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Tabela 1.2.16. Połowy łodziowe na zalewach według gatunków ryb w 2011 r. [t] 
 

Wyszczególnienie Ogółem Zalew Szczeciński  Zalew Wiślany  
Śledź 1 843,6 25,0 1 818,6 
Stornia 88,6 70,5 18,1 
Węgorz 24,5 20,8 3,7 
Sandacz 90,7 33,0 57,7 
Okoń 525,1 466,6 58,5 
Płoć 534,3 462,4 72,0 
Leszcz 604,4 495,6 108,8 
Miętus 10,8 9,6 1,2 
Szczupak 11,7 11,2 0,5 
Sieja 14,5 14,5   
Lin 10,3 9,6 0,8 
Karaś 12,2 1,0 11,2 
Ciosa 22,2   22,2 
Stynka 0,3   0,3 
Skarp 2,2 2,2   
Krąp 41,7 34,3 7,3 
Karp 1,0 0,2 0,8 
Sum 2,1 2,1   
Jazgarz 0,4 0,2 0,2 
Boleń 2,3 2,3   
Łosoś 0,3 0,2 0,1 
Troć wędrowna 12,3 8,9 3,4 
Inne  7,9 6,8 1,1 
OGÓŁEM: 3 863,3 1 677,0 2 186,3 

 

 

Rys. 1.2.44. Podział Polskich Obszarów Morskich na polskie statystyczne kwadraty rybackie 
(litery na dole C-W, cyfry po prawej 1-16) oraz podobszary statystyczne 
(rejony) ICES. Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględnia akwen 
strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 

 
 



125 
 

 

Eksploatacja dorsza  

  

Zarządzanie zasobami dorszy bałtyckich (stado podobszarów 22-24 tj. 
zachodniobałtyckie i stado podobszarów 25-32 tj. wschodniobałtyckie) regulowane jest za 
pomocą  rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającego wieloletni plan w 
zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego 
rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. 
UE L 248 z 22.09.2007, str. 1). Dorsz jest gatunkiem, którego połowy są limitowane, a 
bieżącej kontroli (Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni) podlega stan 
wykorzystania przyznanej polskiemu rybołówstwu kwoty połowowej. W przypadku jej 
wyczerpania wprowadzany jest całkowity zakaz połowów. Plan Zarządzania wymusza na 
krajach członkowskich wyznaczenie portów, w których dopuszcza się wyładunki dorszy. 
Jeżeli połów przekracza 750 kg, wówczas wyładunek możliwy jest tylko w portach 
wyznaczonych do tego celu. Natomiast w przypadku posiadania dorszy w ilości 300 kg i 
więcej należy zgłosić ten fakt inspekcji przed zawinięciem kutra do portu i poddanie się 
kontroli. Poza regulacjami odnośnie strategii wyznaczania wielkości TAC (ogólny 
dopuszczalny, dostępny połów), istotnym elementem funkcjonowania Planu Zarządzania są 
różne formy ograniczenia nakładu połowowego ukierunkowanego na połowy dorszy. Co roku 
ustala się na kolejny rok połowów maksymalną liczbę dni poza portem, gdy stosowane są 
narzędzia do połowu dorszy.  
 

Dodatkową formą limitacji nakładu połowowego jest ustanowienie okresów całkowitego 
zakazu połowów dorszy w okresie od dnia 1 do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 lipca do dnia 31 
sierpnia odpowiednio w całości podobszarów 22-24 i 25-28, co w przybliżeniu odpowiada 
szczytom okresu tarła dorszy zachodnio- i wschodniobałtyckich. Ostatnim z zapisów 
regulujących nakład połowowy jest wyznaczenie trzech obszarów, w obrębie których w 
okresie od 1 maja do 31 października zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności 
połowowej. 
 

W ramach technicznych środków ochrony zasobów dorszy do połowów tego gatunku 
dopuszcza się włoki z workiem o oczkach obróconych i workiem z panelem selektywnym 
o oczkach kwadratowych o rozmiarze oczek 120 mm w obu typach worków 
(Rozporządzenie Rady (WE) nr 1226/2009 ustalające uprawnienia do połowów i związane z 
nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r., 
Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2009, str. 1). Rozmiar oczek obowiązuje od 01 stycznia 2010 r. 
dla dorszy łowionych w podobszarach 22-24, a dla dorszy łowionych w podobszarach 25-32 
obowiązuje od 1 marca 2010 r. W grupie biernych narzędzi połowu stosowane są nety 
(wymiar oczka 110 mm) oraz haki (rozmiar nieuregulowany). Minimalny wymiar 
wyładunku dorszy wynosi 38 cm na całym Bałtyku (Rozporządzenie Rady (WE) nr 
2187/2005 w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, 
cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98. Dz. Urz. UE L 
349/1 z 31.12.2005, str. 1). Zabrania się posiadania, przywozu i sprzedaży dorszy 
niewymiarowych. Dokument ten określa również, że masa przyłowu dorszy w połowach ryb 
śledziowatych nie może przekroczyć 3% masy połowu śledzi lub szprotów. 
 

Najważniejszymi narzędziami stosowanymi do połowów dorszy są włoki denne i nety - 
udział tych narzędzi w połowach dorszy wyniósł w 2011 roku odpowiednio 57% i 31%. 
Udział tych ostatnich, stanowiący w pierwszej połowie lat 90. prawie 50%, z roku na rok 
maleje. W latach 2000-2006 obserwowano stały wzrost udziału hakowych połowów dorszy 



126 
 

 

(do 18,4%). Wzrost tych połowów odbywał się głównie kosztem zmniejszenia wielkości 
połowów netowych.  

W okresach od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 lipca do 31 sierpnia 2011 roku 
obowiązywały okresy ochronne na połowy dorszy odpowiednio na stadzie zachodnim i 
wschodnim. Głównym celem wprowadzania okresów ochronnych jest umożliwienie dorszom 
odbycia niezakłóconego połowami tarła, ale także redukcja nakładu połowowego 
skierowanego na połowy ryb tego gatunku.  
 

W 2011 r. złowiono 11 835 t dorszy, z czego połowy ze stada wschodniego wyniosły 11 
348 t, a ze stada zachodniego 487 t. Polskie rybołówstwo odłowiło najwięcej dorszy w 
podobszarze ICES 25, co stanowiło 56% masy polskich połowów. Wyższe połowy w tym 
rejonie wynikają z tworzenia się w rejonie Basenu Bornholmskiego wydajnych koncentracji 
przedtarłowych i tarłowych. Rejon Głębi Bornholmskiej jest w rejonie Bałtyku wschodniego 
jedynym efektywnym miejscem tarła dorszy wschodniobałtyckich. Za wyjątkiem miesięcy 
zimowych (grudzień-styczeń) i maja, połowy dorszy w 2011 r. w podobszarze ICES 25 
przewyższały połowy tego gatunku w podobszarze ICES 26. Najwyższe połowy dorszy ze 
stada wschodniego przypadły w maju i czerwcu. Było to zdeterminowane tworzeniem się 
wydajnych koncentracji przedtarłowych i tarłowych ryb tego gatunku. Niższe połowy w 
styczniu i lutym to efekt licznych dni sztormowych w tych miesiącach. Pewien wzrost użycia 
włoków pelagicznych (występowanie dorszy tarłowych w pelagialu) zaobserwowano głównie 
w czerwcu. W tych połowach występowały dorsze trące się i tuż przed tarłem. 
 

Średnia długość dorszy łowionych we wszystkich badanych typach rybołówstwa (tzw. 
metier, które obejmuje zmienne: narzędzie połowu + kwartał + podobszar) mieściła się w 
przedziale 40-53 cm l.t. (Rys 1.2.45., 1.2.46.). Wysoka wartość średniej długości łowionych 
dorszy jest efektem zwiększenia minimalnego wymiaru oczka ze 110 mm do 120 mm 
(prześwit) w workach z selektywnymi panelami (worek typu Bacoma) i w workach o oczkach 
obróconych. Zwiększenie wymiaru oczek nastąpiło od 1 stycznia 2010 r. w połowach na 
stadzie zachodnim, a na stadzie wschodnim przepis obowiązuje od 1 kwietnia 2010 r. 
Zarówno w 25 jak i 26 podobszarze ICES, w połowach włokami i netami, średnia długość 
dorszy charakteryzowała się w III kwartale niższymi wartościami niż w kwartałach I i II. 
Wytłumaczeniem tych wyników badań jest rozproszenie koncentracji tarłowych dorszy 
(osobniki o większych rozmiarach), ich migracje na żerowiska w kierunku brzegu i tam 
wymieszanie z dorszami o mniejszych rozmiarach, które bądź nie przystąpiły do tarła bądź 
już je odbyły. Połowy na wodach bliżej brzegu, o zwiększonym udziale ryb o mniejszych 
rozmiarach skutkowały właśnie spadkiem średniej długości dorszy w połowach.  
 

Próby badawcze z połowów haczykowych pozyskano głównie drogą zakupu z łodzi od 
rybaka dorszy z wyładunków w przystaniach rybackich. Zatem w tych próbach, brak (albo 
znikomy udział) dorszy niewymiarowych wynika z faktu ich wyrzucenia za burtę (odrzuty). 
Nie można tym samym porównywać średniej długości z połowów haczykowych z 
wartościami tego parametru uzyskanego z badań prowadzonych w morzu na kutrach. Średnie 
długości dorszy w połowach haczykowych w I i II kwartale były niższe niż w IV kwartale. 
Zmniejszenie średniej długości w I i II kwartale wynika z wywędrowywania w tym czasie 
osobników gotowych do tarła z wód płytszych (gdzie głównie łowią rybacy łodziowi 
poławiający haczykami) na tarliska, przez co obserwowana średnia długość w wymienionych 
kwartałach uległa zmniejszeniu. W czwartym kwartale nastąpił powrót osobników z tarła na 
żerowiska, co ponownie spowodowało wzrost obserwowanej średniej długości. Z dostępnych 
danych o frekwencji długości dorszy z wyładunków w połowach haczykowych w 
podobszarze 25 wynika, iż średnia długość zawierała się w przedziale 43-45 cm. 
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I kwartał II kwartał
III kwartał IV kwartał  

Rys. 1.2.45. Rozkłady długości dorszy łowionych włokami w 2011 r. 
 

 
I kwartał II kwartał
III kwartał IV kwartał  

Rys. 1.2.46. Rozkłady długości dorszy łowionych netami w 2011 r. 
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Ważnym parametrem frekwencji liczebności łowionych dorszy jest względny liczbowy 
udział ryb o długości mniejszej niż minimalny wymiar handlowy (ochronny), tj. 38 cm. 
Udział ten był bardzo zróżnicowany i wahał się od 17% do maksymalnie 37% (analizowano 
tylko próby badawcze zebrane w morzu). Podobnie jak w latach ubiegłych, najmniejszy 
udział niewymiaru wystąpił w połowach netowych (4,6%). Kształt krzywych rozkładów 
długości dorszy w połowach netowych obejmował znacznie węższe spektrum długości 
łowionych dorszy niż to obserwowano w przypadku włoków. Jest to wynikiem lepszych 
właściwości selektywnych net, a także zdecydowanie mniejszej podatności tego narzędzia 
połowu na zmniejszenie właściwości selektywnych w przypadku połowów w miejscach, 
gdzie wraz z dorszami współwystępują stornie.  
 

W polskich połowach dorszy łowionych włokami, netami i hakami dominowały ryby 
trzy i czteroletnie (rys. 1.2.47.). W przypadku danych pozyskanych z prób badawczych 
zebranych bezpośrednio w morzu, zauważa się znaczny udział ryb dwuletnich, które jednak w 
większości stanowiły odrzut i nie były wyładowywane.  

 

 
Rys. 1.2.47. Rozkład grup wieku w polskich połowach dorszy w 2011 r. (wszystkie narzędzia 

połowu, rejony ICES 25-26) 
 

 



 

Eksploatacja szprota 

 

Szproty złowione przez polskich rybaków przeznaczane są do przetwórstwa na cele 
konsumpcyjne (39÷73% masy rocznych wyładunków) oraz do produkcji mączki i oleju 
rybnego oraz różnych komponentów pasz zwierzęcych (27÷61% masy rocznych 
wyładunków).  
 

Stan zasobów stada szprota bałtyckiego oceniany jest corocznie przez wyspecjalizowaną 
Grupę Roboczą ICES ds. Oceny Rybołówstwa Bałtyckiego (WGBFAS) na podstawie modeli 
matematycznych, kalibrowanych za pomocą akustycznych ocen wielkości biomasy stada. 
ICES proponuje limit międzynarodowych połowów rocznych (TAC - ogólny dopuszczalny, 
dostępny połów) na podstawie zasady maksymalnego ustabilizowanego połowu (MSY) oraz 
dynamiki biomasy i prognozy jej wielkości. Szprot jest gatunkiem, którego połowy są 
limitowane, a bieżącej kontroli (Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni) podlega 
stan wykorzystania przyznanej polskiemu rybołówstwu kwoty połowowej. W przypadku jej 
wyczerpania wprowadzany jest całkowity zakaz połowów. W polskiej części Bałtyku nie ma 
ustalonych specjalnych obszarów ochronnych szprota jak również nie ustalono stałych 
okresów zamkniętych dla tego rybołówstwa. Formę regulacji czasowej polskiego 
rybołówstwa morskiego, w tym szprotowego, stanowi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych 
organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego 
(Dz. U. Nr 43, poz. 260, z późn. zm.), którym postanowiono, że wyładunków ryb 
niesortowanych, które nie są przeznaczone do konsumpcji, dokonuje się od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 23.00 oraz w sobotę w godzinach od 15.00 do 23.00 wyłącznie 
w portach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
 

Do połowów komercyjnych szprotów stosowane są głównie drobnooczkowe włoki i tuki 
pelagiczne (85-95% masy wyładunków rocznych) - połowów tych dokonują kutry rufowe i 
większe burtowce (zwykle >20 m długości). Jako narzędzie połowów szprotów, choć o 
mniejszym znaczeniu, należy wymienić włoki denne - stosowane także przez średniej 
wielkości kutry (19-21 m długości). Wielkość oczka (prześwit) w workach włoków 
szprotowych, podczas ukierunkowanych połowów tego gatunku, wg starszych polskich 
przepisów rybackich (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 
2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego. Dz. U. 
nr 121, poz. 1038, z późn. zm.)  powinna wynosić co najmniej 16 mm. Minimalny rozmiar 
oczek w worku włoka przy połowach gatunku celowego - szprot bałtycki, wg Dziennika 
Urzędowego Unii w podobszarach ICES 22-27 wynosi ≥16 mm (Rozporządzenie Rady (WE) 
Nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w 
wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych 
oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
88/98. Dz. U. UE L 349/1, 31.12.2005). W Załączniku II zaznaczono także, że pozostawiony 
na pokładzie połów nie może zawierać więcej niż 3% dorsza w żywej wadze, oraz połów 
zatrzymany na pokładzie może zawierać do 45% śledzia wg żywej wagi. Z kolei w 
Załączniku III zaznaczono, że minimalny rozmiar oczek przy połowach gatunku celowego - 
szprota bałtyckiego, w podobszarach ICES 22-27, sieciami skrzelowymi, oplątującymi i 
trójściennymi wynosi ≥32 mm. Ostatnio wymieniony przepis rybacki nie ma praktycznego 
zastosowania, gdyż większość połowów wykonywana jest włokami. Szprot, jako gatunek 
niecelowy (przyłów) trafia się także w połowach pelagicznymi włokami i tukami śledziowymi 
oraz dennymi włokami śledziowymi, gdzie wielkość oczka w worku wynosi 32-104 mm.  
 

W Polsce nie obowiązuje wymiar ochronny szprota bałtyckiego, natomiast ustalony jest 
minimalny wymiar handlowy (wyładunkowy) - wynoszący 10,0 cm długości całkowitej, 
który nie oznacza bezwzględnego zakazu połowów i wyładunków mniejszych szprotów, tj. 
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≤9,5 cm określanych potocznym terminem „niewymiar” lub „szpilka”. Ustalone w Polsce w 
2003 r. standardy rynkowe - kategorie wielkościowe, w odniesieniu do szprotów wynoszą 
≤125 sztuk/kg (≤8,0 g/szt.). Zalecana przez Unię Europejską od 2005 r. wielkość progowa 
250 sztuk na kilogram (4 g/szt) rozstrzyga o dopuszczeniu wyładunków szprota do obrotu 
rynkowego.  
W roku 2012 zakres długości szprotów złowionych przez polskie kutry na Bałtyku wahał się 
od 6,5 do 16,0 cm, przy czym udział liczbowy osobników z największych klas długości na 
wszystkich eksploatowanych łowiskach był nieznaczny, z reguły poniżej 0,5%. W I kwartale 
2012 r. rozkład długości szprotów z basenów Gdańskiego, Gotlandzkiego i Alandzkiego był 
wyraźnie bimodalny - zaznaczyły się dwa maksima frekwencji, tj. w grupie młodych 
osobników z klas 8,5÷9,0 cm i we frakcji ryb dorosłych - klasa 11,5 cm. Podobna tendencja 
zaznaczyła się w IV kwartale 2012 r., w odniesieniu do prób z basenów Bornholmskiego i 
Gdańskiego - dominowały szproty z klas długości 8,0÷9,0 cm i 12,5÷13,0 cm. W próbach z II 
i III kwartału 2012 r., pochodzących z basenów Arkońskiego i Bornholmskiego, dominowały 
szproty z klasy 12,5 cm, a w Basenie Gdańskim z klas 11,0÷12,0 cm.  
 

W polskich, komercyjnych połowach szprotów, notowany jest przyłów młodych 
osobników tego gatunku oraz śledzi. Przyłów młodych szprotów czasami jest eliminowany z 
wyładunków przeznaczonych do przetwórstwa na cele konsumpcyjne (produkcja konserw, 
wędzenie, inne produkty spożywcze), przez zastosowanie mechanicznych sortownic, 
selekcjonujących złowione ryby według dwóch głównych grup wielkościowych. 
„Niewymiar” szprotów (ryby ≤9,5 cm długości całkowitej) z reguły podlega odrzuceniu 
(discards). Domieszka młodych szprotów i śledzi w wyładunkach szprotów przeznaczonych 
na cele konsumpcyjne jest niekorzystna zarówno z technologicznego jak i biologicznego 
punktu widzenia, gdyż zwiększa nakład pracy (dodatkowe sortowanie) i koszty produkcji oraz 
podwyższa śmiertelność rekrutujących pokoleń ryb śledziowatych. Domieszka młodych 
szprotów w danym kwartale zmienia się, co wynika m.in. z różnic w rozmieszczeniu 
geograficznym najmłodszych pokoleń względem odległości od brzegu i głębokości dna, tj. 
lokalizacji łowiska, a w skali wielolecia - od urodzajności rekrutującego pokolenia. Na 
przykład, średnia domieszka „niewymiarowych” szprotów złowionych w Zatoce Gdańskiej 
(łowisko nr 101) w I kwartale lat 2009-2012 wynosiła kolejno: 66, 17, 24 i 29%-sztuk, a 
złowionych w tym samym czasie na łowisku bornholmskim-S (nr 109) wynosiła odpowiednio 
- 23, 4, 31 i 9%-sztuk. W IV kwartale roku w sposób naturalny zwykle znacząco wzrasta 
domieszka młodych szprotów, zwłaszcza w wyładunkach pochodzących z łowisk 
przybrzeżnych południowego Bałtyku. Podstawową przyczyną tego faktu jest stopniowe 
uzupełnianie eksploatowanego stada szprotów nowym pokoleniem (0 grupa wieku), które 
preferuje strefę wód przybrzeżnych Bałtyku, sąsiadujących z ujściami dużych rzek, rejony 
płytkie i średnio głębokie. W sezonie jesiennym 2012 r. średni udział liczbowy młodych 
szprotów na łowisku 101 wzrósł do 69% a na łowisku kołobrzesko-darłowskim (nr 106), 
zwiększył się z 5% w I kwartale (głównie pokolenie z 2011 r.) do 54% w IV kwartale 
(głównie pokolenie z 2012 r.; rys. 1.2.48.). Badania wykonane w 2012 r. wskazują, że 
stosunek procentowy udziału liczbowego do udziału masy „niewymiarowych” szprotów 
wynosi 2,3 : 1,0.  
 

W próbach z polskich wyładunków szprota bałtyckiego w 2012 r. obecne były ryby z 
grup wieku 0÷10, przy czym pod względem liczbowym, w I kwartale dominowały cztery 
pierwsze grupy wieku, reprezentujące roczniki 2011-2008, których łączny udział liczbowy 
wynosił średnio 92 i 94%, odpowiednio w 25 i 26 podobszarze ICES (rys. 1.2.48.). Z kolei w 
II kwartale, kiedy połowy koncentrowały się głównie na tarliskach, wyraźnie przeważały 
(43,6 i 44,1% odpowiednio, w 25 i 26 podobszarze ICES) szproty z 4 grupy wieku, 
reprezentujące wyjątkowo urodzajne pokolenie z 2008 r. Podobne proporcje udziału 
liczbowego szprotów z ww. pokolenia notowano w 2011 r. Natomiast w III i IV kwartale 
2012 r. pod względem liczbowym przeważały młode szproty, odpowiednio z częściowo już 



131 
 

 

zrekrutowanego pokolenia z 2011 r. i najmłodszego pokolenia z 2012 r. Udział szprotów z 
najstarszej grupy wieku, tj. 10 (rocznik 2002) był tylko symboliczny - z 4228 szprotów 
analizowanych pod względem struktury wiekowej, tylko jedna ryba należała do ww. 
pokolenia.  
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Eksploatacja śledzia 

 
Do połowu śledzi polscy rybacy używają narzędzi czynnych, jak: włoki i tuki, zarówno 

pelagicznych jak i dennych. Ten typ narzędzi wykorzystywany jest przez cały rok. W sezonie 
wiosennym (okres tarła śledzia) do połowu tego gatunku używane są także narzędzia bierne: 
typu skrzelowego (mance śledziowe) oraz pułapkowego (niewody stawne) na łowiskach 
morskich, a żaki i stawniki na Zalewie Wiślanym. Podstawowym zabiegiem ochronnym 
mającym za zadanie chronić przed odłowem ryby młodociane (niedojrzałe płciowo) 
opisywanego gatunku w Bałtyku jest wprowadzenie minimalnego rozmiaru oczka w sieci, 
który wynosi 32 mm (prześwit)  dla podobszarów ICES 22-27 i 16 mm dla podobszarów 
ICES 28-32. W tym zakresie obowiązują aktualne przepisy dotyczące warunków 
wykonywania rybołówstwa przez państwa członkowskie UE na Morzu Bałtyckim i w 
cieśninach Bełt i Sund, zawarte w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 2187/2005 z dnia 21 
grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, 
cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98. Dz. Urz. UE L 
349/1, 31.12.2005) i opublikowane w Dz. Urz. UE L349 z dnia 21.12.2005 r. oraz ustawie z 
dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.), wraz z 
późniejszymi zmianami w przepisach wykonawczych określających wymiary i okresy 
ochronne organizmów morskich oraz szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa 
morskiego. Przepisy UE nie przewidują również dla śledzia bałtyckiego minimalnego 
rozmiaru do wyładunków. Zwyczajowo (historycznie) przyjmuje się rozmiar 16 cm i powyżej 
dla ryb handlowych tego gatunku. Stosowany jest również wymiar ochronny dla śledzia na 
morskich wodach wewnętrznych ustanawiany przez Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa 
Morskiego w drodze zarządzeń. Obszary ochronne dla śledzia istnieją w odniesieniu do 
tarlisk, poprzez generalny zakaz trałowania w strefie 3 mil morskich od brzegu 
(rozporządzenia MRiRW) na morzu terytorialnym oraz całkowity zakaz trałowania na 
morskich wodach wewnętrznych (zarządzenia OIRM). Śledź jest gatunkiem, którego połowy 
są limitowane, a bieżącej kontroli (Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni) podlega 
stan wykorzystania przyznanej polskiemu rybołówstwu kwoty połowowej (TAC). W 
przypadku jej wyczerpania wprowadzany jest całkowity zakazu połowów. Ten przypadek 
miał miejsce w roku 2011 i dotyczył stada południowego i centralnego Bałtyku, w okresie od 
15 listopada do końca roku. Regulacja ta wprowadzona została w życie rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza 
Bałtyckiego (Dz. U. Nr 240, poz. 1433). Podobne regulacje dotyczą połowów i sposobu 
wyładunku niesortowanych ryb śledziowatych na cele paszowe. Połowy te mogą być 
wyładowywane wyłącznie we wskazanych portach, gdzie działa program wyrywkowych 
kontroli wyładunków z przeznaczeniem na paszę. 
 

Polskie rybołówstwo eksploatuje śledzia należącego do dwóch stad (jednostek 
zarządzania wg ICES): stada zachodniego Bałtyku, zasiedlającego Podobszary 22-24 i Obszar 
IIIa oraz stada południowego i centralnego Bałtyku, zasiedlającego Podobszary 25-29 i 32 (z 
wyłączeniem Zatoki Ryskiej). Stan zasobów śledzi i ich dynamika (oba stada) oceniane są na 
podstawie modeli matematycznych, kalibrowanych za pomocą akustycznych ocen wielkości 
biomasy stada. ICES proponuje TAC na podstawie zasady MSY oraz dynamiki biomasy i 
prognozy jej wielkości. 
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Ogólne polskie połowy (wyładunki) śledzi w 2011 roku, nie zawierające szacunku 

wielkości domieszki tego gatunku w wyładunkach szprota (konsumpcyjnego i 
przeznaczonego na paszę), wyniosły 25 307 t i były o 2,3% wyższe, niż w roku 2010. Połowy 
łączne tego gatunku, uwzględniające element przeznaczenia ryb wyniosły 30 389 t, w tym: 
83,3% z przeznaczeniem na konsumpcję, 15,0% na cele przemysłowe (pasza), a 1,7% 
stanowił przyłów w wyładunkach szprota konsumpcyjnego. Najwięcej śledzi odłowiono 
narzędziami czynnymi - trałowymi (włoki, tuki), bo aż 91,7% masy całkowitej. Na narzędzia 
pułapkowe (niewody stawne, żaki) przypadło 6,3%, a pozostałe 2,0% masy połowu uzyskano 
sieciami skrzelowymi (mance).  
 

Szacunek przyłowu śledzi w ogólnych wyładunkach szprotów w 2011 r. wyniósł 509 t, 
co stanowiło średnio około 0,6% masy tych wyładunków. Należy jednak zaznaczyć, że z 
powodu braku próbkowania nie oszacowano przyłowu śledzia w wyładunkach szprota w II i 
IV kwartale w podobszarze 25. W ogólnej masie wyładunków śledzi w podobszarach 24-26 
85,9% było przeznaczonych na konsumpcję, 12,3% na cele przemysłowe (paszę), a 1,8% 
stanowiło przyłów w wyładunkach szprota.  
 

Najkorzystniejszym pod względem technologicznym rozkładem długości w połowach 
kutrów w omawianym roku charakteryzowały się śledzie łowione w I i II kwartale 
(szczególnie w podobszarach 24 i 25), kiedy to na łowiskach przybrzeżnych eksploatowane 
były przedtarłowe i tarłowe koncentracje ryb należących do lokalnej populacji wiosennego 
tarła. Śledzie te charakteryzują się stosunkowo dużym tempem wzrostu, zwłaszcza część 
populacji odbywająca wędrówki żerowiskowe do cieśnin duńskich i Morza Północnego i 
powracająca wiosną na tradycyjne tarliska u polskich wybrzeży Bałtyku.  
 

W okresie zimowo-wiosennym 2011 r. w połowach kutrami na cele konsumpcyjne przy 
użyciu narzędzi ciągnionych (włoków i tuk) dominowały śledzie w klasach długości 
całkowitej: w podobszarze 24: 21-25 cm, a w podobszarach 25 i 26: 17-22 cm. Próbkowane 
były też mieszane (śledź + szprot) połowy paszowe z II kwartału w podobszarach 25 i 26. W 
pierwszym z tych podobszarów połowy te odbywały się głównie na łowiskach otwartych, a 
przedział modalny długości tych śledzi wynosił 18-22 cm. W podobszarze 26 większość 
połowów paszowych odbywała się w Zatoce Gdańskiej i wodach przyległych, stąd rozkład 
długości śledzi był wielomodalny, ze zdecydowaną przewagą ryb młodocianych 
(niedojrzałych płciowo), w przedziale długości 11-14 cm (ok. 56% całkowitej liczebności). 
 

W połowach łodzi w I i II kwartale, przy użyciu manc (narzędzi stawnych o dużej 
selektywności), przedziały modalne frekwencji przypadały na następujące klasy długości ryb: 
w podobszarze 24 - 26-29 cm, 25 - 25-28 cm, a w podobszarze 26 (w części morskiej) - 22-24 
cm. Śledzie znacznie mniejszych rozmiarów odławiały łodzie narzędziami pułapkowymi 
(niewody stawne, żaki, stawniki) o mniejszej selektywności. W Zatoce Pomorskiej 
niewodami stawnymi najliczniej odławiano ryby w klasach długości 21-23 cm. Natomiast w 
Zalewie Wiślanym najliczniej reprezentowane w połowach przy użyciu żaków i stawników 
były ryby w przedziale długości 19-22 cm. 
 

W drugim półroczu 2011 r. połowy śledzi konsumpcyjnych prowadzono głównie na 
łowiskach otwartych, gdzie obiektem połowu kutrów były ryby żerujące w koncentracjach 
populacyjnie wymieszanych, z dużą domieszką wolno rosnących imigrantów z północnych 
rejonów Bałtyku. W Basenie Arkońskim (podobszar 24), w Basenie Bornholmskim 
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(podobszar 25) (rys. 1.2.49.) i w Basenie Gdańskim (podobszar 26) największa frekwencja 
łowionych śledzi w ww. półroczu przypadała na klasy długości 17-21 cm.  
 

 
 

Rys. 1.2.49. Rozkłady długości śledzi z połowów narzędziami ciągnionymi (włoki, tuki) na 
cele konsumpcyjne w podobszarze statystycznym 25 wg ICES w 2011 r. [w % 
liczebności]. 

 
W rozkładzie długości śledzi w połowach paszowych w II kwartale 2011 r. (Rys. 1.2.50.) 

zwraca uwagę duży udział śledzi młodocianych (niewymiarowych, < 16 cm) w połowach z 
podobszaru 26, gdzie połowy paszowe prowadzono głównie na łowiskach wewnętrznych 
Zatoki Gdańskiej. Należy podkreślić, że udział połowów ryb śledziowatych na paszę ma 
obecnie tendencję wzrostową. Śledzie młodociane stanowią też podstawowy składnik w 
przyłowie tego gatunku w wyładunkach szprota, który w ostatnich latach kształtuje się 
średnio na poziomie kilku procent masy tych wyładunków. Śledzie młodociane są też 
elementem odrzutów (ang. discard) powstających w trakcie sortowania na kutrach połowów 
ukierunkowanych tego gatunku. W ostatnich latach jest to jednak problem zanikający w 
ukierunkowanym na śledzia polskim rybołówstwie. 
 

 
 
Rys. 1.2.50. Rozkład długości śledzi w połowach paszowych w 2011 r. [w % liczebności] 
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W połowach w 2011 r. dominowały ryby stosunkowo młode (Rys. 1.2.51.). Wśród 
śledzi populacji wiosennej południowego wybrzeża Bałtyku najliczniejsze były ryby 1-4-
letnie z pokoleń urodzonych w latach 2010, 2009, 2008 i 2007 - odpowiednio 4,2%, 9,9%, 
4,2% i 5,7% ogólnej liczebności połowów omawianego gatunku. Wśród populacji wiosennej 
szwedzkiego wybrzeża najliczniejsze były 4-latki z pokolenia 2007 r. - 23,5%, a następnie 5 i 
6-latki z pokoleń odpowiednio: 2006 r. - 9,7% i 2005 r. - 8,0% ogólnej liczebności gatunku. 
Obserwowana w ostatnich latach utrzymująca się tendencja niskiego udziału w połowach 
starszych grup wieku śledzi, zwłaszcza długowiecznych śledzi „szwedzkich”, świadczy o 
silnej presji rybołówstwa na ten gatunek. W składzie wiekowym połowów śledzi 
prowadzonych na tarliskach Zalewu Wiślanego wiosną 2011 dominowały 4-latki z pokolenia 
2007r. - powyżej 50% ogólnej liczebności złowionych ryb tego gatunku na tym akwenie.  
 

 
 
Rys. 1.2.51. Rozkład grup wieku w polskich połowach śledzi (Polskie Obszary Morskie) w 

2011 r. (wszystkie narzędzia połowu, rejony ICES 24-26). 
 

Eksploatacja płastug (stornia, skarp, gładzica) 

 
Do połowu płastug w Polskich Obszarach Morskich używa się głównie włoków dennych 

i sieci stawnych. Narzędzia połowowe dopuszczone do połowu ryb bałtyckich (w 
podobszarach 22-32) zostały określone w zał. II i III Rozporządzenia Rady (WE) NR 
2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach 
Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98. 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 349/1, 31.12.2005).., a ich szczegółowe specyfikacje 
wyszczególniono w dodatkach 1 i 2 do wyżej wymienionego zał. II. Według powyższego 
Rozporządzenia, do połowu płastug dopuszcza się: 
- włoki, niewody duńskie i podobne narzędzia o rozmiarze oczek ≥ 90 mm (przy minimalnej 
wielkości procentowej gatunku docelowego 90%) i ≥ 105 mm (przy minimalnej wielkości 
procentowej gatunku docelowego 100%). Narzędzia o rozmiarze oczek ≥ 105 mm muszą 
posiadać okno wyjściowe typu Bacoma lub worek włoka i przedłużenie typu T90 oraz 
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rozmiar oczek i specyfikację określoną w dodatkach I i II. Nie dopuszcza się użycia włoka 
ramowego. 
- sieci skrzelowe, oplątujące i trójścienne o rozmiarach oczek: ≥ 110 mm i < 156 mm (przy 
minimalnej wielkości procentowej gatunku docelowego 90%) i ≥ 157 mm (przy minimalnej 
wielkości procentowej gatunku docelowego 100%). 
Załącznik IV do wyżej wymienionego Rozporządzenia określa minimalną wielkość ryb do 
wyładunku, która dla storni złowionej w podobszarach 24-25 i podobszarach 26 wynosi 
odpowiednio 23 cm i 21 cm, dla skarpia 30 cm, a dla gładzicy 25 cm.  
 

Okres ochronny dla storni obowiązuje jedynie w podobszarach 26 od 15 lutego do 15 
maja, a dla skarpia od 1 czerwca do 31 lipca w podobszarach 25 i 26 (Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1237/2010 z dn. 15.12.2010 r., w sprawie zmiany 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do zakazu selekcji jakościowej  
i ograniczeń połowów storni i skarpa w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund).  
 

W obrębie Polskich Obszarów Morskich można wyróżnić dwa stada storni: tzw. 
południowo-zachodniego Bałtyku obejmujące stornie z podobszarów 22-25 oraz głębokich 
wód podobszarów 26 i 28 oraz stado wschodniobałtyckie, występujące w podobszarach  27  
i 29-32 oraz w przybrzeżnych obszarach podobszarach 26 i 28) (Florin and Höglund 2008).  
Z podobszarów 24 + 25 i 26 raportowane jest średnio ok. 50% i 20% wyładunków storni  
w Bałtyku. 
 

Prace nad wdrożeniem modeli matematycznych do oceny zasobów storni są w toku. 
Przybliżony stan zasobów i ich dynamika oceniane są na podstawie wydajności połowów 
badawczych. ICES proponuje TAC w oparciu o zasadę przezorności, analizując wielkość 
połowów i trend zmian wskaźników wielkości biomasy.  

Gładzica poławiana jest głównie w podobszarze 22, a największy udział w połowach 
tego gatunku ma Dania. Kolejnym ważnym obszarem połowowym jest podobszarach 25, na 
którym poławiają głównie Dania i Polska. W Morzu Bałtyckim można wyróżnić trzy główne 
stada gładzicy: w Małym i Wielkim Bełcie (podobszarach 22 + 24W), Cieśninie Sund 
(podobszarach 23) oraz w basenach Arkońskim, Bornholmskim, Gdańskim i wschodnio 
Gotlandzkim. 

Skarp występuje głównie w południowych i zachodnich częściach Bałtyku 
Właściwego, stąd większość wyładunków tej ryby pochodzi z podobszarów 22-26. Skarpa 
zaczęto efektywnie łowić w sieci stawne dopiero na początku lat 90., co miało związek  
z większym zainteresowaniem rybaków tym gatunkiem. Od 1990 r. skarp zaczął być 
wysortowywany z połowów ukierunkowanych na ryby płaskie ze względu na jego wysoką 
cenę.  

Wzrost polskich połowów ukierunkowanych na płastugi obserwuje się przy spadku 
połowów dorsza. W POM 60% polskich wyładunków pochodzi z połowów ukierunkowanych 
na stornię. Wyładunki uzyskane w  podobszarach 24 i 25 stanowią średnio ok. 75% 
wszystkich wyładunków w POM. Największy procent storni w Polskich Obszarach Morskich 
złowiono w podobszarze 25 przy użyciu włoka dennego w I kwartale roku. Stanowił on 32% 
masy polskich połowów tego gatunku - 1% więcej niż w roku 2010. Największy procent 
skarpa odłowiono w II kwartale roku, za pomocą sieci stawnych, w podobszarze 25 (około 
52% rocznych połowów). Udział procentowy połowów gładzicy był najwyższy w połowach 
włokiem dennym w IV kwartale, w podobszarze 25 i stanowił 46% ogólnych połowów. 
Najwyższe połowy storni i skarpa odnotowano w okresie tworzenia się znacznych 
koncentracji tarłowych ryb tych gatunków. 
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Zakres długości storni poławianej narzędziami biernymi w podobszarach 24-26 mieścił się w 
przedziale 8-47 cm, a narzędziami czynnymi w przedziale 5-47 cm (Rys. 9). Znaczny udział 
ryb o długości mniejszej niż minimalny wymiar handlowy (ochronny), wynoszący 23 cm w 
podobszarach ICES 24 i 25 oraz 21 cm w podobszarze 26, zaobserwowano dla narzędzi 
biernych w podobszarze 24 (34% ogólnej masy połowów). Ryby niewymiarowe w połowach 
narzędziami czynnymi w podobszarach 24, 25 i 26 stanowiły odpowiednio 21%, 1,8 i 0,06% 
połowów. Stornie o l.t. poniżej wymiaru ochronnego łowione narzędziami biernymi w 
podobszarze 26 stanowiły 23% masy połowu, natomiast w podobszarze 25 - 0,2%. Stornie o 
najniższych wartościach l.t. występowały w połowach w podobszarze 24. Krzywe rozkładu 
długości ryb łowionych narzędziami biernymi i czynnymi w tym podobszarze miały charakter 
bimodalny o szczytach frekwencji długości wynoszących odpowiednio 14 cm i 28 cm oraz 14 
cm i 26 cm. Narzędziami biernymi najczęściej poławiano tu ryby mieszczące się w zakresach 
długości 14-15 cm i 27-29 cm, a w połowach narzędziami czynnymi dominowały ryby z 
zakresów 14-15 cm oraz 24-28 cm. Stornie z pierwszego zakresu długości pochodziły z 
przyłowu w połowach ukierunkowanych na okonia i leszcza. W podobszarze statystycznym 
ICES 25 narzędziami biernymi poławiano najwięcej ryb o wartościach l.t. mieszczących się w 
zakresie 32-34 cm, natomiast w podobszarze 26 łowiono ryby o l.t. 25-30 cm. W 
podobszarach 25 i 26 narzędziami czynnymi poławiano najczęściej stornie o l.t. mieszczące 
się w zakresie odpowiednio 26-29 cm i 25-30 cm.  
 

Narzędziami biernymi łowiono ryby w wieku od 2 do 17 lat, a narzędziami czynnymi od 
0 do 13 lat (Rys. 1.2.53.). Największy udział w połowach (ok. 40%) w podobszarze 24 miały 
ryby 3-letnie (pokolenie 2008), w podobszarze 25: ryby 4-letnie (pokolenie 2007) z udziałem 
29% w połowach. Natomiast w podobszarze 26 w połowach narzędziami biernymi 
dominowały stornie 3-letnie (pokolenie 2008) z 34% udziałem w połowach, a narzędziami 
czynnymi najczęściej łowiono osobniki 4-letnie (pokolenie 2007) stanowiące 30% liczebności 
w połowach. 

  

 
  

Rys. 1.2.52. Rozkłady długości w połowach storni z uwzględnieniem typów narzędzi połowowych 
w poszczególnych podobszarach ICES w 2011 r. 
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Rys. 1.2.53. Rozkład grup wieku storni z uwzględnieniem typów narzędzi połowowych w 

poszczególnych podobszarach ICES w 2011 r. 
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Eksploatacja ryb łososiowatych 

 
Eksploatacja ryb łososiowatych w POM obejmuje dwa podstawowe gatunki: łososia 

(Salmo salar L.) i troć wędrowną (Salmo trutta m. trutta L.). Na otwartym morzu poławiane 
są głównie łososie i trocie, a w strefie przybrzeżnej - głównie trocie. W obydwu wypadkach, 
jako domieszka, mogą występować pstrągi tęczowe (Oncorhynchus mykiss Rich). 
 Zarówno eksploatacja zasobów łososia jak i troci jest w dużej mierze uzależniona od 
poziomu zarybiania przez państwa bałtyckie. W polskich połowach łososia ok. 20% stanowią 
osobniki pochodzenia naturalnego („dzikie”), głównie z rzek Zatoki Botnickiej. W przypadku 
troci wędrownej brak jest rzetelnych danych odnośnie udziału w połowach osobników z 
naturalnego tarła, a intensywne zarybianie polskich rzek (1-1,5 mln smoltów rocznie) oraz 
brak silnych naturalnych populacji troci w polskich rzekach powoduje, że polskie 
rybołówstwo trociowe jest praktycznie niezależne od naturalnej reprodukcji.  
 

Obydwa gatunki mogą być łowione tym samym sprzętem. Do roku 2007 głównymi 
narzędziami połowowymi w rybołówstwie łososiowym na wodach otwartych POM były 
pławnice i takle. Od 1.01.2008 r., w związku z zakazem używania pławnic (Rozporządzenie 
Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r.  ustanawiającego środki dotyczące 
przypadkowych połowów waleni w rybołówstwie oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 88/98 (Dz. U. UE L 150 z  30.04.2004 r., str. 12 z późn. zm.), zwanego dalej 
rozporządzeniem 812/2004. Rozporządzenie Rady (WE) NR 2187/2005 z dnia 21 grudnia 
2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin 
Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98. Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 349/1, 31.12.2005). pozostały jedynie takle i sieci skrzelowe kotwiczone. 
 

W wodach przybrzeżnych (wody terytorialne) stosowane są głownie sieci skrzelowe 
kotwiczone oraz takle i sznury haczykowe, jakkolwiek oba gatunki mogą być łowione jako 
przyłów w narzędziach pułapkowych (np. żaki, niewody stawne) czy ciągnionych (włoki, 
tuki, niewody duńskie). W ostatnich latach rozwijają się rekreacyjne połowy z użyciem węd 
ciągnionych (trolling). 
 

Dla ryb łososiowatych obowiązuje szereg przepisów ochronnych. W wodach otwartych 
nie stosuje się sieci ukierunkowanych (pławnic). W morskich wodach wewnętrznych dla 
łososia i troci obowiązują minimalne wymiary boku oczka sieci: 80 mm (Rozporządzenie 
Rady (WE) nr 2187/2005, Zarządzenie Nr 1 OIRM w Gdyni z dn.1.06.2010 r) z wyjątkiem 
Zatoki Puckiej, gdzie wynosi 70 mm (Zarządzenie Nr 1 OIRM w Gdyni z dn. 28.05.2012 r.). 
Obowiązują wymiary ochronne: w wodach otwartych: łosoś w podobszarach ICES 22- 26: 60 
cm (Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005), troć w podobszarach 22-25: 40 cm, w 
podobszarze 26: 50 cm (Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005). W wodach terytorialnych 
obowiązuje wymiar dla troci: 50 cm (Rozp. MRiRW z dn. 20.07.2004 r.) i dla pstrąga 
tęczowego: 40 cm (Rozp. MRiRW z dn. 20.07.2004 r.). Wyznaczony jest również termin 
okresu ochronnego. W wodach otwartych dla łososia i troci obowiązuje on od 1 czerwca do 
15 września, przy czym dopuszcza się przyłów w tym okresie w narzędziach pułapkowych 
(Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005). Na obszarze 4-milowy pas wód przybrzeżnych z 
wyjątkiem wód w granicach właściwości OIRM Gdynia okres ochronny obowiązuje od 15 
września do 15 listopada (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 
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2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz 
szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 43, poz. 260, z 
późn. zm.) Poszczególni Okręgowi Inspektorzy Rybołówstwa Morskiego wyznaczyli również 
stałe lub sezonowe obwody ochronne: 

• stały obwód ochronny o promieniu 1Mm od ujścia rzeki Wisły w rejonie Świbna, 
(Zarządzenie Nr 4 OIRM w Gdyni z 5.10.2004); 

• stały obwód ochronny o promieniu 500 m przed ujściem Redy (Zarządzenie Nr 4 
OIRM w Gdyni z 5.10.2004); 

• stałe obwody ochronne o promieniu 500 m przed ujściami innych rzek pomorskich 
(Zarządzenie nr 1/2004 OIRM w Słupsku z dn.1.07.2004); 

• stałe obwody ochronne o promieniu 500 m przed ujściem rzek: Dziwny, Regi i Świny 
( Zarządzenie Nr 3 Okręgowego Inspektora rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z 
dnia 20 października 2004 r. w sprawie obwodów ochronnych oraz szczegółowych 
warunków prowadzenia na nich połowów); 

• sezonowy obwód ochronny przed ujściem rzeki Płutnicy (20.04-20.06) (Zarządzenie 
Nr 4 OIRM w Gdyni z 5.10.2004). 

 
Łosoś na Bałtyku jest zarządzany przez KE na podstawie doradztwa ICES i od 1990 r. 

ustalany jest corocznie TAC, w ramach którego Polska otrzymuje kwotę (w sztukach) do 
odłowu. Ta kwota jest dzielona przez Ministra RiRW na indywidualne kwoty pomiędzy 
zgłoszone aplikacje rybaków. W 2011 r. indywidualne kwoty wynosiły od 23 do 70 szt. na 
jednostkę. Jednak w różnych latach stosowany jest różny podział. Zwykle od 20 do 50% 
kwoty jest przyznawane dla rybołówstwa przybrzeżnego (jednostki poniżej 12 m). Zasoby 
troci w Bałtyku są zarządzane na poziomie państw członkowskich i nie są limitowane, gdyż 
wiele stad należy do form lokalnych. 
 

Ogólne połowy łososia na Bałtyku wykazują od roku 1990 (5636 t) trend spadkowy do 
881 t w 2011 roku. W polskich połowach od 2003 r. nastąpiło silne załamanie, a w roku 2011 
złowiono tylko 34,4 t., co związane jest głównie z zmniejszaniem ogólnego TAC dla łososia i 
nie realizowania w pełni przyznanej kwoty łososia. Wg ICES, w polskim rybołówstwie 
istnieje znaczący problem raportowania łososi jako troci. W 2011 r. Polska prowadziła 
połowy łososia głównie w podobszarze 26, gdzie złowiono 70% wszystkich łososi, natomiast 
27% złowiono w podobszarze 25. W 2011 roku złowiono 98 sztuki łososi w rzekach, podczas 
gdy w latach 80. łowiono ponad 1000 szt. rocznie, z czego 90% w Wiśle i jej dopływach. 
Najlepszym sezonem połowów w morzu są miesiące: I-III oraz XI-XII. W 2011 roku ponad 
40% wszystkich połowów dokonana została w grudniu, co głównie spowodowane było 
realizacją niewykorzystanych kwot połowowych. Ponad 60% ogólnych połowów dokonano 
taklami. Modalna długość złowionych łososi wyniosła 71-75cm a średnia długość 78,5 cm 
(Rys. 11). Ryby poniżej 60 cm traktowane są jako discard (w 2011 r.- 6% liczby badanych 
ryb), wynikający głównie z obecnego stosowania haków, które są mało selektywnymi 
narzędziami. Oprócz tego w połowach innymi narzędziami mogą występować młodociane 
osobniki- smolty (15-35 cm), zwłaszcza w wiosennych połowach pławnicowych śledzi. Coraz 
większym problemem w rybołówstwie jest interakcja z fokami, niszczącymi łososie i trocie w 
narzędziach połowowych. Niepełne dane (MIR-PIB) za 2011 rok wskazują na zniszczenie 55 
łososi i troci o łącznej masie 326 kg w ciągu 12 dni połowowych. 
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Rys. 1.2.54. Rozkład długości i wieku łososi eksploatowanych w POM w 2011 r. 

 
W 2011 r. złowiono w morzu 51 209 szt. troci (233,4 t). Dodatkowo z 13 963 sztuki  

złowiono w rzekach, głównie w Wiśle. Ponad 55% połowów troci pochodzi z podobszaru 
ICES 26, a 3% z podobszaru 24. Polskie połowy w Bałtyku stanowią ok. 40% całości 
połowów troci w Bałtyku, jakkolwiek statystyka połowowa prawdopodobnie nie 
odzwierciedla rzeczywistych połowów. Trocie łowione są w około 30% przez jednostki 
poniżej 12 m, operujące na wodach przybrzeżnych i stosujące pławnice kotwiczone i 
narzędzia pułapkowe. W 2011 r. długość łowionych ryb wahała się od 40 do 105 cm, z 
modalną 60 cm i średnią 60,5 cm. Ryby o długości poniżej 50 cm (6,7%), czyli poniżej 
rozmiaru ochronnego, pochodziły głównie z połowów przybrzeżnych (łodziowych). Pod 
względem wieku eksploatacja opierała się głównie na rybach młodych, żerujących w morzu 
jeden rok, które stanowiły 86% liczebności w połowach oraz na rybach żerujących dwa lata w 
morzu (13% liczebności). W połowach innymi narzędziami mogą występować smolty troci 
(15-35 cm), szczególnie w wiosennych połowach pławnicowych ukierunkowanych na śledzie. 
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Rys. 1.2.55. Rozkład długości i wieku troci eksploatowanych w POM w 2011 r 
 

Eksploatacja węgorza europejskiego 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Rady (WE) nr 1100/2007 r. z dnia 18 września 2007 r. 
ustanawiającym środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (Dz. U. L 248 z 
22.9.2007, państwa członkowskie UE, w których zdefiniowano miejsca naturalnego 
występowania węgorza zostały zobligowane do sporządzenia planów zarządzania 
prowadzących do realizacji celów zapisanych w przedmiotowym rozporządzeniu. Plan 
Gospodarowania Zasobami Węgorza w Polsce (PGZWP) został oficjalnie zatwierdzony 6 
stycznia 2010 roku przez odpowiednie organa Unii Europejskiej. Zakłada on osiągnięcie 
wolnego spływu węgorza w ilości 40% takiej populacji, jaka spływałaby gdyby nie podlegała 
ingerencji człowieka. Zgodnie z przyjętym dokumentem zamierzony cel ma zostać osiągnięty 
przez wykonanie działań obejmujących przede wszystkim zwiększenie dotychczasowych 
zarybień, udrożnienie szlaków migracji ryb, oraz redukcję na poziomie 25% śmiertelności 
połowowej węgorza, zarówno rybackiej, jak i wędkarskiej. Wdrażanie założeń planu 
zaowocowało zmianami w przepisach dotyczących prowadzenia gospodarki rybackiej na 
wodach morskich. 27 kwietnia 2010 r. wprowadzono okres ochronny (15 czerwca - 15 lipca) 
oraz nowy ujednolicony wymiar ochronny na obszarze polskich wód terytorialnych Morza 
Bałtyckiego (50 cm) - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz 
szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego. (Dz. U. Nr 71, poz. 460). 
W 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 
kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków 
prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń 
połowowych  (Dz. U. Nr 87, poz. 490) wprowadzające limit połowu 2 sztuk węgorza na dobę. 
Dodatkową formą ochrony osobników żerujących (żółtych), jest wprowadzenie do rybackich 
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narzędzi połowowych obowiązku używania tkaniny sieciowej, której bok oczka jest większy 
lub równy 20 mm oraz sit o otworach umożliwiających opuszczanie narzędzi pułapkowych 
węgorzom mniejszym od wymiaru ochronnego. Zapis ten obowiązuje od 2013 roku.  
 

Rybołówstwo ukierunkowane na połowy węgorza rozwinęło się głównie na trzech 
akwenach dzisiejszych polskich obszarów morskich: na Zalewie Szczecińskim wraz z 
obszarami przybrzeżnymi Zatoki Pomorskiej, w Zatoce Puckiej wraz ze strefą przybrzeżną 
Zatoki Gdańskiej od Helu do ujścia Wisły oraz na Zalewie Wiślanym. Węgorz jest poławiany 
głównie przy użyciu różnego rodzaju narzędzi pułapkowych. Ich konstrukcja jest 
zróżnicowana w zależności od obszaru - stosuje się żaki (Zalew Wiślany, Zatoka Pucka, 
Zalew Szczeciński), mieroża (Zatoka Pucka, Zalew Szczeciński), czy alhamy (jezioro Dąbie). 
Niewielki procent ryb łowionych jest także za pomocą haków dennych, głownie w miesiącach 
letnich w trakcie intensywnego żerowania (Zatoka Pucka), oraz w miejscach, gdzie 
ustawienie narzędzi pułapkowych byłoby problematyczne ze względu na duże falowanie 
(Wybrzeże Środkowe). Z uwagi na niski poziom rekrutacji naturalnej narybku węgorza do 
wód polskich, wielkość połowów form dorosłych węgorza jest zależna od sztucznych 
zarybień. 
 

W połowach rybackich na Zalewie Szczecińskim (Rys. 1.2.56.) i Zalewie Wiślanym 
(Rys. 1.2.57.), w 2012 zarejestrowano węgorze o długościach od 40 do 97 cm. Osobniki 
niewymiarowe (poniżej 50 cm) nie są zabierane przez rybaków z powodu preferencji 
konsumentów wybierających ryby większe, nadające się do tradycyjnych metod konserwacji 
żywności (wędzenie).  
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Rys. 1.2.56. Frekwencja długości węgorzy złowionych w 2012 roku w Zalewie 
Szczecińskim 
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Rys. 1.2.57. Frekwencja długości węgorzy złowionych w 2012 roku w Zalewie Wiślanym 
 
 
 

Analiza struktury wieku wykazuje, że najmłodsze węgorze są poławiane po 5 latach od 
kolonizacji kontynentalnej. Ryby żerujące (rezydentne) w warunkach wód przejściowych po 
5-6 latach pobytu w akwenie zaczynają migrować w kierunku cieśnin duńskich. Osobniki 
powyżej 12 grupy wiekowej są w większości wysrebrzone i aktywnie migrujące. W obydwu 
Zalewach (Rys. 1.2.58., 1.2.59.) stwierdzano osobniki ponad 20-letnie, przy czym w 
przypadku Zalewu Szczecińskiego odsetek ryb starszych jest większy i związany z 
korytarzem migracji (Odra) węgorzy spływających z siedlisk, w których tempo wzrostu jest 
mniejsze niż w wodach przejściowych. 
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Rys. 1.2.58. Frekwencja długości węgorzy łowionych w Zalewie Szczecińskim w 2012 

roku  
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Rys. 1.2.59. Frekwencja długości węgorzy łowionych w Zalewie Wiślanym w 2012 roku  
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Eksploatacja rybacka na Zalewie Szczecińskim 

Zalew Szczeciński jest rozległym, przymorskim zbiornikiem stanowiącym kluczową 
część hydrologicznego systemu estuarium Odry. Pomiędzy Zatoką a Zalewem Szczecińskim 
odbywają się migracje wielu ryb słodkowodnych, jak i słonowodnych - zarówno tarłowe jak i 
żerowiskowe. Przegląd statystyk połowu wskazuje na duże fluktuacje rocznego wydobycia 
biomasy z eksploatowanych populacji ryb. Świadczy to o zmienności uzupełnienia w serii lat. 
Niestety, informacje zbierane wyłącznie na podstawie selektywnych połowów rybackich nie 
umożliwiają wiarygodnej oceny stanu zasobów populacji eksploatowanych. Brak jest również 
informacji na temat gatunków niekomercyjnych. Do oceny parametrów zarówno stanu 
zasobów gatunków eksploatowanych, jak i do znajomości dynamiki zespołów ryb niezbędna 
jest seria danych niezależnych od rybołówstwa. 
Skład połowów jest determinowany przez techniczne środki regulacji rybołówstwa określone 
Zarządzeniem Nr 4 Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 
20 października 2004 r. Obowiązują następujące wielkości minimalnych, dopuszczalnych 
rozmiarów oczek w poszczególnych typach narzędzi rybackich: 

• żaki węgorzowe - minimalny, w matni i kutlu - 20 mm bok oczka, wontony płociowo-
okoniowe - 30 mm bok oczka, prześwit - 60 mm, 

• wontony leszczowo-sandaczowe - 60 mm bok oczka, prześwit - 120 mm. 
 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w 
Szczecnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia wymiarów i okresów ochronnych 
organizmów morskich, wymiary ochronne dla niżej wymienionych gatunków ryb są 
następujące: 

• okoń - 17 cm, 
• sandacz - 45 cm, 
• leszcz - 40 cm, 
• płoć - 17cm. 
• węgorz - 50 cm  

  
Na Zalewie Szczecińskim stosowany jest dodatkowy środek ochronny w postaci 

limitowania ilości narzędzi połowowych. Ponadto, dany statek nie może równolegle używać 
żaków i wontonów (Zarządzenie Nr 1/2008 OIRM w Szczecinie z dn. 15 kwietnia 2008 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania rybołówstwa na 
morskich wodach wewnętrznych z dnia 20 października 2004 r.). 
 

Połowy przy użyciu żaków i wontonów różnią się pod względem struktury gatunkowej. 
Żaki zatrzymują większy udział ryb karpiowatych, a wontony - ryby okoniowate (Rys. 
1.2.60.,1.2.61.). 
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Rys.1.2.60. Udział procentowy leszcza, płoci, okonia i sandacza w połowach żakami w 2011 
roku. 

 

 
 

Rys.1.2.61. Udział procentowy leszcza, płoci, okonia i sandacza w połowach wontonowych w 
2011 roku. 

 
Analiza udziału klas długości okoni, płoci i sandaczy w połowach trzema narzędziami 

połowu: żakami węgorzowymi, wontonami okoniowymi oraz wontonami sandaczowymi 
wskazuje, że:  

• w połowach żakami, większość okoni było poniżej wymiaru ochronnego 17 cm l.t (rys. 
1.2.62.); 

• w połowach żakami dominowały płocie poniżej wymiaru ochronnego 20 cm l.t., a w 
wontonach obu typów - powyżej tego wymiaru (rys. 1.2.63.); 

• udział sandaczy powyżej wymiaru ochronnego 45 cm l.t we wszystkich typach narzędzi 
połowowych był symboliczny (rys. 1.2.64.); 

• w połowach żakami dominował leszcz jako narybek i młodzież, tylko w znikomym 
procencie pojawiały się osobniki o długości powyżej wymiaru ochronnego 40 cm l.t  

• w wontonach nie stwierdzono istotnego udziału leszcza 
 
 Żaki są takim typem narzędzia połowowego, który zapewnia wypuszczanie z matni 
wszystkich osobników o długości poniżej wymiaru ochronnego, gdyż obowiązuje obsługa 
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tych narzędzi nie rzadziej niż co 72 godziny, dzięki czemu osobniki te są wypuszczane w 
stanie żywym. 
 

 
 

Rys.1.2.62. Procentowy udział klas długości zmierzonych okoni w 2011 roku, pochodzących 
z połowów żakowych, wontonów (w.) okoniowych i sandaczowych. 

 

 
 

Rys.1.2.63. Procentowy udział klas długości zmierzonych płoci w 2011 roku, pochodzących z 
połowów żakowych, wontonów (w.) okoniowych i sandaczowych. 
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Rys.1.2.64. Procentowy udział klas długości zmierzonych sandaczy w 2011 roku, 

pochodzących z połowów żakowych, wontonów okoniowych i sandaczowych. 
 

Eksploatacja rybacka na Zalewie Wiślanym 

 
Zalew Wiślany jest akwenem wewnętrznym obejmującym łącznie 838 km² (w tym w 

granicach Polski 328 km²) wód połączonych z Bałtykiem wąskim przesmykiem Cieśniny 
Pilawskiej, odciętym od Zatoki Gdańskiej przez Mierzeję Wiślaną. Jest to akwen stosunkowo 
płytki i silnie wysłodzony wskutek zasilania go wodami rzek: Nogatu (odnoga Wisły), Pasłęki 
oraz Pregoły. Wody te zamieszkuje wiele gatunków ryb, zarówno morskich jak i 
słodkowodnych. Zalew Wiślany stanowi również strefę graniczną pomiędzy Polską i 
Federacją Rosyjską, rozumianej też, jako strefę graniczną UE-Federacja Rosyjska. 
 

Działalność rybacką na wodach Zalewu Wiślanego reguluje Zarządzenie nr 2 
Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni z dnia 26 sierpnia 2004 roku w 
sprawie ochrony rybołówstwa, porządku przy połowach oraz oznakowania sprzętu rybackiego 
na Zalewie Wiślanym, wydane na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o 
rybołówstwie (Dz.U. Nr 62, poz. 574). Zarządzenie reguluje kompleksowo sposób 
prowadzenia działalności rybackiej. Dopuszczony do stosowania sprzęt rybacki to: żaki, 
mieroże, niewody stawne, wontony, mance, sznury haczykowe i niewody dobrzeżne. Łączna 
ilość sprzętu połowowego nie może przekroczyć 1680 zestawów. Ustanowione są 
najmniejsze wymiary boku oczka tkaniny sieciowej: 

 
 

Narzędzia połowu  
Bok oczka (mm) 

w skrzydle  
w części 
przejściowej  

w matni 

żaki i mieroże* 20   16 
niewody stawne śledziowe 28 16 16 
niewody dobrzeżne sandaczowo- 42 38 36 



151 
 

 

leszczowe 
wontony do połowu łososi i troci 65     
wontony do połowu leszczy i sandaczy 60     
wontony do połowu płoci, okoni, karasi i 
linów 

36     

*żaki po 1 maja muszą być wyposażone w określone zarządzeniem sita selektywne 
 
Ustanowione są wymiary ochronne ryb: 

• Łosoś - 60 cm 
• Troć - 50 cm 
• Węgorz - 50 cm 
• Sandacz - 46 cm 
• Leszcz - 35 cm 
• Lin - 28 cm 
• Certa - 30 cm 
• Karaś - 20 cm 
• Szczupak - 45 cm 
• Karp - 30 cm 

 
Obowiązują okresy ochronne: 

• Dla sandacza i leszcza - w okresie od 20 kwietnia do 10 czerwca 
• Dla połowów szczupaka - w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 
• Dla węgorza - od 15 czerwca do 15 lipca 

 
Ponadto Zarządzenie ustanawia szereg stałych obwodów ochronnych oraz obwodów 

ochronnych na czas określony dla przepływu gromadnego ryb, sandacza i leszcza oraz troci, a 
także wprowadza nakaz stosowania sit ochronnych w okresie od 1 maja do 31 grudnia.  
 

Wzajemne stosunki i współpraca w dziedzinie gospodarki rybnej zostały określone w 
umowie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej z dnia 5 
lipca 1995 roku. Zgodnie z tą umową powołana została polsko-rosyjska Komisja Mieszana 
ds. gospodarki rybnej, której celem jest, między innymi, właściwe zarządzanie zasobami na 
Zalewie Wiślanym, w tym wzajemna wymiana informacji na temat charakterystyki 
eksploatowanych stad leszcza i sandacza oraz wspólne określanie limitów połowowych tych 
gatunków. W roku 2011 limit połowów dla strony polskiej ustalono na 100 ton sandacza i 160 
ton leszcza. Umową nie są objęte śledzie, (których połowy w wodach ZW nie są limitowane 
przez Polskę) oraz węgorze, stanowiące kilkanaście lat temu podstawowe źródło dochodów 
rybaków zalewowych. 
 

W roku 2011 obowiązywały dwa okresy ochronne: pierwszy - obejmujący wszystkich 
rybaków na Zalewie Wiślanym, od 20 kwietnia do 10 czerwca, tzw. sezon ochronny dla 
sandaczy i leszczy oraz drugi - dodatkowy okres ochronny (sierpień-wrzesień), do którego 
przystąpili praktycznie wszyscy rybacy poławiający na tym akwenie. Jedynie trzy łodzie, 
których armatorzy nie spełniali warunków dla odszkodowania za wstrzymanie połowów w 
tym okresie, wznowiły połowy od 28 sierpnia, a ich działalność sprowadzała się jedynie do 
wystawiania niewielkich zestawów wontonów. Połowy prowadzone były sprzętem stawnym 
(żaki i wontony). 
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Wśród sandaczy obserwowanych w monitorowanych przez MIR-PIB połowach 
prowadzonych przy użyciu żaków dominowały osobniki urodzone w latach 2010 i 2011 i to 
pomimo stosowania sit selekcyjnych. W efekcie, udział wagowy niewymiarowych ryb tego 
gatunku wynosił aż 79,1% masy sandaczy i 98% ich liczebności w połowach prowadzonych 
tym sprzętem. W połowach żakowych w trakcie badań odnotowano zaledwie 4 wymiarowe 
osobniki sandacza. W połowach prowadzonych wontonami dominowały sandacze w wieku 5 
i 6 lat (pokolenia 2005-2006). Ich liczebny udział w połowach wynosił 71,7%. Niska 
reprezentacja osobników 2 i 3-letnich była najpewniej rezultatem selektywności narzędzia 
(sita). Stąd też tylko 16,3% ogólnej masy sandaczy złowionych wontonami (27,0% 
liczebności) stanowiły osobniki niewymiarowe (Rys. 1.2.65.). W wyładunkach występowały 
sandacze w wieku od 4 do 8 lat. Dominowały wśród nich osobniki urodzone w latach 2005-
2006, których łączny udział wynosił 85,0% ogólnej liczebności sandaczy w połowach. Skład 
wiekowy sandaczy był niepełny, ponieważ jak wskazywały wieloletnie obserwacje, w okresie 
zimowo-wiosennym, nieobjętym badaniami, w polskiej części Zalewu występują osobniki 
większe i starsze, których zabrakło w połowach. Osobniki te po odbyciu tarła migrują do 
rosyjskiej części Zalewu, a nawet do wód morskich. 

 

 

 

 
Rys. 1.2.65.  Rozkłady długościowe i struktura wiekowa sandaczy obserwowane w połowach 

na wodach Zalewu Wiślanego w 2011 roku. 
  

Wśród leszczy, obserwowanych w monitorowanych połowach prowadzonych przy 
użyciu żaków, widoczna była dominacja osobników w wieku 1 i 2 lat (pokolenia 2010 i 
2009). Ryby z tych pokoleń stanowiły 47,6% liczebności niewymiarowych osobników 
odnotowanych w tych połowach. Ogólny udział „niewymiaru” wyniósł 60,4% liczebności 
leszczy, co stanowiło 27,4% udziału wagowego. W połowach prowadzonych przy użyciu 
wontonów najliczniejszą reprezentację stanowiły osobniki w wieku od 4 do 7 lat (pokolenia 
2004-2005-2006-2007), które stanowiły 86,9% ogółu liczebności zbadanych leszczy. 
Liczebny procent leszczy ryb niewymiarowych (poniżej 35cm długości) dla obydwu narzędzi 
był bardzo zbliżony (60,4% dla żaków i 60,9% dla wontonów). Ponieważ w połowach 
prowadzonych wontonami nie obserwowano osobników z pokoleń 2009-2010, udział 
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wagowy niewymiarowych ryb obserwowany w połowach prowadzonych wontonami był 
wyższy od odnotowanego w połowach żakowych i wynosił 43,6% (rys. 1.2.66). W 
wyładunkach występowały leszcze w wieku od 5 do 10 lat. Dominowały wśród nich osobniki 
z pokoleń 2005-2003, których łączny udział w liczebności ogólnej połowów wynosił 85,7%. 
Skład wiekowy połowów leszczy był niepełny, ponieważ jak wskazywały wieloletnie 
obserwacje, w okresie wiosennym do wód Zalewu migrują osobniki większe i starsze (nawet 
18-letnie).  

 

 

Rys. 1.2.66.  Rozkłady długościowe i struktura wiekowa leszczy obserwowane w połowach 
na wodach Zalewu Wiślanego w 2011 roku. 

 

Eksploatacja selektywna gatunków zwierząt obejmującej przypadkowe połowy 
gatunków niebędących gatunkami celowymi, w tym spowodowanej przez połowy 
komercyjne i rekreacyjne. 
 

Określenie „gatunki niekomercyjne” jest w odniesieniu do polskiego rybołówstwa 
nieprecyzyjne. Większość gatunków przyławianych przez rybaków - za wyjątkiem gatunków 
chronionych - może podlegać spożyciu własnemu lub sprzedana, o ile znajdzie się na nie 
nabywca. W przypadku ryb dobijakowatych (dobijak i tobiasz), które do tej pory były 
określane jako ryby niekomercyjne, z uwagi na wysoki popyt na produkty paszowe, 
obserwuje się nawet ukierunkowane połowy. Największa różnorodność gatunkowa w 
połowach całkowitych (obejmuje połów zatrzymany przez rybaka i odrzuty) obserwowana 
jest w strefie wód przejściowych i przybrzeżnych. Na otwartym morzu odrzuty dotyczą 
przede wszystkim osobników ryb „komercyjnych”, które nie osiągnęły minimalnego wymiaru 
ochronnego określonego w odnośnych przepisach. Wielkość tych konkretnych przyłowów, w 
ramach obserwacji na rejsach monitorowanych w ramach Wieloletniego Programu Zbierania 
Danych Rybackich (WPZDR) omówiono wcześniej. Z uwagi na fakt, że w trakcie obserwacji 
połowów rybackich rejestrowane są wszystkie ryby, z bazy danych WPZDR można uzyskać 
informację o charakterystyce przyłowów innych gatunków ryb, w zależności od rejonu i 
ukierunkowania rejsu. Odsetek obserwowanych rejsów jest stosunkowo niewielki w 
odniesieniu do wszystkich rejsów, jakie odbywają się w Polskich Obszarach Morskich, 
jednak wystarczający do celów oceny charakterystyki eksploatacji podstawowych 
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komercyjnych gatunków ryb. W latach 2011-2012 obserwowano średnio 56 rejsów na 
otwartym morzu (podobszary ICES 24-26), 14 rejsów na Zalewie Szczecińskim i 14 na 
Zalewie Wiślanym. Liczba obserwacji wynika z założeń programu WPZDR, przy czym nie 
obejmuje ona przeważnie strefy przybrzeżnej (poza Zalewami), na której funkcjonuje 
małoskalowe rybołówstwo operujące niewielkimi jednostkami (do 15 metrów długości 
statku). Jest to efekt stosunkowo niskich połowów podstawowych gatunków komercyjnych 
generowanych przez ten segment. Aby określić wpływ tego typu rybołówstwa na przyłów 
innych gatunków ryb oraz ptaków, szczególnie na obszarach Natura 2000, należałoby 
zrewidować założenia programu WPZDR ustanowione przez odpowiednie przepisy. 
 

Największe przyłowy gatunków „niekomercyjnych” obserwowano na obydwu 
zalewach: Szczecińskim i Wiślanym. Wynika to ze stosowania specyficznego sprzętu 
rybackiego, tj. żaków i sieci drobnooczkowych, a także z większej różnorodności gatunkowej 
zespołu ryb występującej na tych akwenach. W zalewach występują zarówno ryby 
słodkowodne, jak i bałtyckie. Ponadto z uwagi na warunki terenowe (stosunkowo mała 
głębokość, bliskość brzegu, występowanie miejsc tarła oraz bogatej bazy pokarmowej dla 
ryb) na akwenach zalewów stosunkowo łatwo i efektywnie można wystawiać większą liczbę 
stawnego sprzętu połowowego, porównując je ze strefą przybrzeżną otwartego morza. 
 

Na obydwu zalewach, najczęściej przyławianym „niekomercyjnym” gatunkiem był 
jazgarz oraz babka bycza. Jednak ten drugi gatunek, czasami był zatrzymywany i 
wyładowany, w zależności od popytu rynkowego. Zarejestrowano też certy i na Zalewie 
Wiślanym - ciosę. Ciosa na tym akwenie występuje tak licznie, że czasami stanowi większość 
ryb znalezionych w żakach rybackich. W przypadku istnienia zbytu ciosa jest wyładowywana, 
ponieważ jednak nie zawsze można ją sprzedać, gatunek ten często podlega odrzutowi.  
Na otwartym morzu najczęściej przyławiane i odrzucane są babka bycza, kur diabeł, tasza, 
motela i stynka. W przypadku takich gatunków jak makrela czy witlinek, połów w zależności 
od wielkości ryby był klasyfikowany jako zatrzymany lub odrzucony.  
 

Wśród gatunków chronionych, za wyjątkiem ciosy rejestrowanej na Zalewie Wiślanym 
(gdzie jej eksploatacja jest dopuszczona z uwagi na istnienie stabilnej, bardzo licznej 
populacji), rejestrowano pojedyncze przypadki przyłowu parposza (5 szt.) i igliczni (1 szt). 
Łącznie w przyłowach zarejestrowano 25 gatunków ryb określone przez rybaków jako połów 
odrzucony (tabela 1.2.17.), jednak w przypadku części z nich, są to gatunki zazwyczaj 
zatrzymywane przez rybaków, o ile rozmiar osobniczy i aktualny popyt rynku (lub chęć 
spożycia własnego) kwalifikował je do zatrzymania.  
 
 
Tabela 1.2.17.  Liczebność gatunków przyłowionych w połowach obserwowanych w latach 

2011-2012 
 
Gatunek  ICES 24 ICES 25 ICES 26 Zalew Szczeciński Zalew Wiślany 

gatunki chronione 
Iglicznia 0 0 1 0 0 
Parposz 0 5 1 0 0 

gatunki "niekomercyjne" (brak popytu) 
Kur diabeł 35 141 4 3 0 
Tasza 7 13 4 0 2 
Ciernik 0 2 0 0 0 

gatunki "rzadko komercyjne" (okazjonalnie pojedyncze ryby są zatrzymywane) 
Jazgarz 0 0 0 677 104 
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Jaź 0 0 0 1 0 
Kleń 0 0 0 1 0 
Ukleja 0 0 0 7 0 
Węgorzyca 0 1 0 0 0 

gatunki "czasami komercyjne" 
 (w zależności od wielkości połowu, wielkości osobniczej i popytu ryby są zatrzymywane) 

            
Babka bycza 0 0 78 253 195 
Belona 2 0 0 0 0 
Boleń 0 0 0 1 1 
Certa 0 0 0 110 29 
Witlinek 7 82 0 0 0 
Ciosa (Zalew Wiślany) 0 0 0 0 96 
Stynka 1 0 3 31 6 
Motela 47 1 1 0 0 
Krąp 0 0 0 0 58 

Gatunki "komercyjne" (odrzucane osobniki niewymiarowe - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  

lub zwyczajowym wymiarem handlowym) 
Makrela 5 54 0 0 0 
Karp 0 0 0 0 6 
Miętus 0 0 0 3 6 
Plamiak 0 1 0 0 0 
Sieja 0 0 0 3 0 
Sola 1 0 0 0 0 
 
 

Morskie połowy rekreacyjne dorsza 

Zainteresowanie połowami wędkarskimi dorszy w Polsce wzrasta z roku na rok. 
Świadczy o tym chociażby zwiększająca się liczba wędkujących i liczba wypraw (rejsów) 
wędkarskich. Przedstawiane wyniki badań połowów wędkarskich zrealizowanych w 2009 r. 
są kontynuacją tej tematyki podjętej przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut 
Badawczy w 2004 r. w ramach regulacji Komisji Europejskiej (Commission Regulation (EC) 
No 1639/2001), które od 2005 r. nakładają na Polskę, jako kraj członkowski Unii 
Europejskiej, obowiązek monitorowania połowów sportowo-rekreacyjnych w ramach 
Narodowego Programu Zbioru Danych Rybackich. Jednym z głównych celów realizacji 
badań jest ocena wielkości tych połowów. Warto zaznaczyć, że połowy te nie są 
ewidencjonowane, a ich limitowanie sprowadza się do określenia dopuszczalnej liczby 
dorszy, którą wędkarz może złowić w ciągu doby (7 sztuk, od 9 lipca 2004 r.).  
 

Podstawowymi danymi opisującymi rozwój połowów wędkarskich dorszy, 
odgrywającymi jednocześnie kluczową rolę w oszacowaniu ich wielkości były dane o liczbie 
rejsów wędkarskich i o liczbie uczestniczących w nich wędkarzach. Oprócz analizy danych 
statystycznych, pracownicy MIR-PIB, w okresie największej aktywności jednostek 
wędkarskich (czerwiec-wrzesień), uczestniczyli w 7 rejsach morskich, zbierając dane o 
wielkości połowów i o parametrach biologicznych łowionych ryb. 
Wyniki dotyczące liczby wędkarzy uczestniczących w wyprawach morskich wykazują 
nieprzerwany trend wzrostowy. Łączna liczba wędkujących zaewidencjonowana przez 
kapitanaty portów w 2009 r. wyniosła 163 tys. Zbliżony charakter zmian zaobserwowano w 
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odniesieniu do liczby wypraw wędkarskich. Sumaryczna liczba wypłynięć w 2009 r. 
nieznacznie przekroczyła 12,2 tys. Ponadto z roku na rok coraz więcej statków 
eksploatowanych jest w połowach wędkarskich dorszy. Około 70% wszystkich statków 
wędkarskich nie była uprzednio eksploatowana w jakiejkolwiek formie połowów 
(szczegółowa analiza tego zagadnienie jest przedmiotem odrębnych badań).  
 
 W siedmiu losowo wybranych rejsach wędkarskich uczestniczyli pracownicy MIR-PIB, 
prowadząc badania biologiczne obejmujące pomiar długości i masy wszystkich złowionych 
ryb, co pozwoliło uzyskać sumaryczną masę wszystkich złowionych ryb w rejsie badawczym. 
Ponadto część dorszy poddano dodatkowym badaniom ichtiologicznym obejmującym 
określenie płci, stopnia zaawansowania rozwoju gonad oraz pobranie otolitów w celu 
określenia struktury wieku łowionych dorszy. Łącznie w rejsach badawczych zmierzono 1028 
dorszy. W połowach dominowały dorsze o długości 42 cm (8,7% liczebności). Udział dorszy 
o większych rozmiarach (powyżej 50 cm) stanowił 14%. Odczyty wieku dorszy złowionych 
na wędkę wykazały zdecydowaną dominację ryb 3-letnich (57%). Drugą pod względem 
liczebności była druga grupa wieku (21%). Obie grupy wieku należą do liczebnych pokoleń 
dorszy urodzonych odpowiednio w 2006 i 2007 r., stąd najwyższy udział tych grup wieku w 
strukturze wieku badanych dorszy. W porównaniu z połowami komercyjnymi, udział dorszy 
starszych niż trzy lata był znacznie niższy w połowach w wędkarskich, natomiast udział 
dorszy z drugiej grupy wieku był z kolei wyższy w połowach wędkarskich. Zarówno w 
połowach wędkarskich, jak i komercyjnych dominowały dorsze 3-letnie, chociaż ich udział w 
tych ostatnich był znacznie niższy.  
 
 Podobnie jak w latach ubiegłych, w połowach wędkarskich dorszy w 2009 r. 
występował sporadycznie przyłów śledzi, belon, kurów, płastug i dobijaków (zwykle jedna 
lub klika sztuk). Generalnie można jednak stwierdzić, że niemal 100% masy połowów 
wędkarskich prowadzonych z jednostek pływających stanowi dorsz. Na dzień dzisiejszy nie 
prowadzi się statystyki połowów wędkarskich dorszy. Wobec tego, oceny wielkości tych 
połowów można dokonać jedynie w sposób przybliżony.  
 
 Średnią masę połowu przypadającą na wędkującego i na cały rejs, w którym brali udział 
pracownicy MIR-PIB wykazała znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi rejsami. Do 
wyliczeń przyjęto jednak średnie masy ze wszystkich rejsów. W wyniku zastosowania 
pierwszej metody, sumaryczna masa połowów wędkarskich dorszy w 2009 r. wyniosła 1092 
tony. Natomiast w przypadku drugiej metody wynik był dość zbliżony i wyniósł 1351 ton. 
Połowy tego rzędu stanowią około 10% wielkości polskich połowów komercyjnych dorszy 
uzyskanych ze stada wschodniego w 2009 r.  

Przyłów morskich ssaków i ptaków w sieciach rybackich 

 
Przyłów w sieciach rybackich jest przez niektórych ekspertów uważany jako najbardziej 

znaczący czynnik presji antropogenicznej dla populacji ssaków morskich i ptaków, co może 
wpływać na różnorodność biologiczną ekosystemu Bałtyku i układ sieci troficznej. Zarówno 
ssaki morskie jak i ptaki są objęte ochroną gatunkową oraz ochroną w ramach sieci Natura 
2000, która swoim zasięgiem obejmuje niemal całą strefę przybrzeżną Polskich Obszarów 
Morskich. Zagrożenie, jakim może być dla nich rybołówstwo jest zazwyczaj wymieniane 
jako istotne na podstawie zasady podejścia ostrożnościowego, przy braku odpowiedniej 
jakości danych kwantyfikujących to zjawisko. 
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Należy jednak zauważyć, iż istnieją dane wskazujące, iż przyłów ptaków może być 
poważnym problemem również w Polsce. Przykładowo, badania Pokorskiego i Kulwasa, 
przeprowadzone w zaledwie jednym porcie rybackim – w porcie w Rowach, przez trzy 
sezony, w trakcie których połowy wykonywano przy użyciu 11-12 kutrów, wykazały, iż w 
okresie badań w sieciach stawnych stosowanych przez rybaków z Rowów zginęło w sumie 
1958 ptaków, z czego zaledwie 1249 zostało przywiezionych do portu. Najliczniejszym 
gatunkiem była lodówka (ok. 60 %) oraz uhla (ok. 11 %) i nur rdzawoszyi (ok. 8 %). Ponadto 
Stanowisko IUCN-SSC/Wetlands International Duck Specialist Group przedstawione po 
zakończeniu trzeciego Pan-European Duck Symposium (kwiecień, 2012 r.), wskazuje 
jednoznacznie na poważny spadek liczebności populacji uhli i lodówki, wymagający pilnego 
wprowadzenia monitoringu, badań oraz działań ochronnych w celu zatrzymania negatywnego 
trendu. Dane o spadku liczebności wielu gatunków ptaków morskich potwierdza też szereg 
publikacji, a swoje zaniepokojenie tym faktem oraz konieczność podjęcia działań (w tym 
monitoringu) zostało wyrażone m. in. w stanowisku Porozumienia o ochronie afrykańsko-
euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (AEWA). Ponadto zgodnie z Polską 
Czerwoną Księgą Zwierząt, główną przyczyną wymierania morświnów w Morzu Bałtyckim 
jest ich przyłów w sieciach rybackich, głównie stawnych.  

 
O skali przyłowu mogą również świadczyć dobrowolne informacje pochodzące od 

rybaków lub martwe zwierzęta znalezione na brzegu morza. Z raportów WWF Polska 
sporządzonych w ramach projektu „Ssaki morskie”  wynika, że w 2011 roku znaleziono na 
brzegu 50 martwych fok i 1 martwego morświna a w 2010 roku 53 martwe foki i 5 
morświnów. Z uwagi na duży stopień rozkładu zwłok większości znalezionych zwierząt nie 
udało się jednoznacznie zbadać przyczyny ich śmierci, jednak w części przypadków foki były 
oplątane sieciami rybackimi, co pozwoliło stwierdzić, że najbardziej prawdopodobną 
przyczyną ich śmierci był przyłów. Zgodnie z raportami WWF w 2011 r. znaleziono 6 fok, 
które padły ofiarą przyłowu, natomiast w 2010 r. było to 10 osobników. Wśród wszystkich 
znalezionych martwych osobników były również i takie, które miały na ciele ślady urazów 
mechanicznych (rany, otarcia) świadczące prawdopodobnie o kolizji z jednostką pływającą 
lub nawet celowym okaleczeniu zwierzęcia. 

 
 Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia, a gdzie to możliwe, do eliminacji 

przypadkowego połowu ptaków morskich, wydaje się niezbędne i potrzebne. Jest to związane 
zwłaszcza z prawdopodobną istotną wielkością przypadkowego połowu ptaków morskich i w 
efekcie zmniejszaniem rentowności połowu, oraz złym stanem ochrony populacji niektórych 
zagrożonych gatunków tych zwierząt. 

 
Monitorowanie przypadkowych połowów ssaków morskich (konkretnie - waleni) 

wynika z realizacji przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 
2004 r. (zwanego dalej rozporządzeniem 812/2004) ustanawiającego środki dotyczące 
przypadkowych połowów waleni w rybołówstwie oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 88/98 (Dz. U. UE L 150 z 30.04.2004 r., str.12 z późniejszymi zmianami), według których 
Polska została zobowiązana do realizacji Programu obserwatorów od dnia 1 stycznia 2006 r. 
Celem programu prowadzonego od 2006 r. jest monitorowanie połowów rybackich na kutrach 
o długości równej lub przekraczającej 15m, prowadzących połowy przy użyciu sieci stawnych 
skrzelowych o prześwicie oczka powyżej 80mm oraz włoków pelagicznych pod kątem 
przypadkowych połowów waleni w Polskich Obszarach Morskich. Od 2007 r. w trakcie 
obserwacji rejestrowane są również przypadki przyłowów ptaków morskich. 
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W trakcie całego okresu badań nie zanotowano ani jednego przypadku przyłowu ssaków 
morskich w podobszarach połowowych ICES nr 24, 25, 26 Morza Bałtyckiego. Jedynie w 
2007 roku zanotowano jeden przypadek przyłowu foki szarej (Halichoerus grypus) w 
rejonie Zatoki Gdańskiej. W latach 1986-2012 pozyskano 127 zgłoszeń obecności 
morświna w polskich obszarach morskich  - w tym: 

15- zaobserwowanie morświnów żywych 

37- znalezieniu zwłok na brzegu morza 

75 – przyłów.  

 
Mimo, że na podstawie monitoringu przypadkowych połowów ssaków morskich, 

wykonywanego na mocy Rozporządzenia Rady (WE)  nr 812/2004,  nie zanotowano ani 
jednego przypadku przyłowu ssaków, w tym samym okresie, rokrocznie odnotowuje się 4-5 
martwych osobników morświnów znajdowanych na polskim brzegu. Znaczny stan rozkładu 
zwłok nie zawsze pozwala na ustalenie przyczyn śmierci 
 

Obserwowany w trakcie monitoringu nakład połowowy znacznie się zmieniał. Najniższy 
był w 2006 roku, z uwagi na zbyt późne uruchomienie programu monitoringu (listopad 2006) 
i wyniósł 0,7% całkowitego rocznego nakładu dla sieci stawnych i 0,5% dla włoków 
pelagicznych (tylko w zakresie podlegającym monitorowaniu). Najwięcej połowów 
obserwowano w 2007 r. jednak w tym okresie wysiłek badawczy skupiono na obserwacjach 
połowów pławnicami, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Wspólnot Europejskich nr 
812/2004 zostały z dniem 1.01.2008 r. zostały zabronione do stosowania z uwagi na 
potencjalnie negatywny wpływ na populację morświna. Z uwagi na fakt, że w trakcie 
obserwacji połowów włokami pelagicznymi nigdy nie zaobserwowano przyłowów ptaków, w 
tabeli 1.2.18. podano liczbę obserwowanych dni połowów przy użyciu sieci stawnych. W 
każdym z dni obserwowano zazwyczaj więcej niż wystawienie jednego zestawu (średnio 4). 

 

Tabela 1.2.18. Liczba obserwowanych dni połowowych i zaobserwowanych 
przyłowionych ptaków 

Rok Liczba 
obserwowanych 
dni połowowych 

Odsetek połowów 
monitorowanych 

Liczba zaobserwowanych 
przyłowionych ptaków 

2006 32 0,2 % Brak informacji 
2007 199 16 % (pławnice) 477 
2008 108 6 % 0 
2009 130 21 % 62 
2010 16 1,1 % 0 
2011 44 7,6% 6  
2012 50 2,4% 7 

 

W przyłowach najczęściej obserwowano alkę (tabela 1.2.19.) oraz nurzyka zwyczajnego i 
lodówkę (tylko w 2009 roku). Uwagę zwraca fakt, że większość ptaków przyłowionych w 
2007 roku (pochodziły z pławnic) była żywa. Pławnice jako sieci pelagiczne, unoszące się tuż 
pod powierzchnią wody pozwalały zachować ptakom życie do czasu uwolnienia ich przez 
rybaków. 
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Tabela 1.2.19. Skład gatunkowy i stan ptaków przyłowionych w trakcie obserwowanych 
połowów 

 
Gatunek \ Rok  2007 2009 2011 2012 Suma 
Stan ptaków żywe martwe Brak 

informacji 
o stanie 
ptaków 

żywe martwe żywe martwe  

Alka (Alca 
torda) 

266 47 - 1 0 - - 108 

Nurzyk 
zwyczajny 
(Uria 
aalgae)  

103 30 4 0 3 1 2 64 

Nur 
czarnoszyi 
(Gavia 
arctica) 

21 2 - 0  - - 10 

Nur 
rdzawoszyi 
(Gavia 
stellata) 

3 0 - 1 0 - - 4 

Lodówka 
(Clangula 
hyemalis) 

1 0 55 - - - - 56 

Peerkoz 
dwuczuby 

1 0       

Uhla 
(Melanitta 
fusca) 

- - 2 1 0 - - 3 

Edredon 
(Somateria 
mollissima) 

- - 1 - - - - 1 

Mewa 
srebrzysta 
(Larus 
argentatus) 
 

- - -   0 1 1 

Gatunek 
nieoznaczony 

3 - - - -  3 6 

 398 79 62 3 3 1 6 281 
 

Na obszarach specjalnej ochrony ptaków (kod PLB) aktywne są mniejsze jednostki 
łodziowe, poniżej 15 m, operujące różnorodnym sprzętem stawnym, w tym również sieciami 
o rozmiarze (prześwicie) poniżej 80 mm. Program Monitorowania Przypadkowych Połowów 
Morświnów uwzględnia głównie monitoring jednostek powyżej 15 metrów, które zazwyczaj 
operują poza strefą przybrzeżną.W ograniczonym zakresie obejmuje również monitoring 
łodzi o długości 6-10 m operujących w obszarze Zatoki Puckiej. Monitorowanie połowów 
dokonywanych przez jednostki mniejsze niż 15 m (o długości w granicach do 10 m), w 
ograniczonym zakresie, realizowane jest również w ramach programu badań prowadzonego 
na Zalewie Wiślanym polegającego na ocenie stanu zasobów ryb ze szczególnym 
uwzględnieniem populacji leszcza i sandacza. Rezultatem tego programu jest zebranie i 
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opracowanie danych o wielkości połowów, ich strukturze oraz ocenie stanu zasobów, także z 
uwzględnieniem badań nad przypadkowym połowem ptaków i ssaków morskich. Ponadto, na 
Zatoce Puckiej od 2010 r. realizowany jest projekt „Restytucja kluczowych elementów 
ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej - ZOSTERA” (PO Infrastruktura i Środowisko). W 
ramach jednego z zadań „Inwentaryzacja wpływu rybołówstwa na ekosystem” monitorowany 
jest połów małych łodzi rybackich operujących w rejonie Zatoki Puckiej. Projekt zostanie 
zakończony w 2014 roku. Wstępne wyniki wskazują, że ptaki nie są tak częstym przyłowem, 
jak uważają niektórzy eksperci. Występuje znaczne zróżnicowanie ze względu na typ sieci 
stawnej i miesiąc obserwacji. Z uwagi na fakt, że rybołówstwo w określonych miesiącach 
ukierunkowane jest niemal wyłącznie na jeden typ sieci, nie będzie możliwa analiza 
porównawcza pomiędzy poszczególnymi typami. Wstępne wyniki wskazują, że najwięcej 
ptaków przyławia się w sieci ukierunkowane na połów ryb łososiowatych w okresie od późnej 
jesieni do wiosny, co jest związane z migracjami i zimowaniem. Część ptaków przeżywa 
spotkanie z siecią rybacką. Fakt ten nie został uwidoczniony w opublikowanych dotychczas 
polskich pracach naukowych, w których dokonywano szacunków przyłowu ptaków na 
południowym Bałtyku, z uwagi na inną metodę zbierania informacji o takich przypadkach 
(polskie prace do tej pory bazowały na współpracy z rybakami tylko na lądzie). 

Presja rybołówstwa na dno morskie - nakład połowowy narzędzi dennych 

 
Jedynym rodzajem rybackich narzędzi połowu oddziaływujących na strukturę i 

integralność dna są włoki denne (OTB) i tuki denne (PTB). Na potrzeby niniejszego 
opracowania wykorzystano dane dotyczące połowów w latach 1995-2010, będące w 
posiadaniu MIR-PIB oraz Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR) w Gdyni.  
 

Za parametr opisujący nakład połowowy przyjęto tzw. statkodni, czyli liczbę dni jakie 
dany statek spędził na połowach. Dni połowowe wzięte pod uwagę pomijały czas spędzony 
na dopłynięcie i powrót z łowiska - uwzględniono tutaj nie pełen czas rejsu, ale wyłącznie dni 
raportowane jako te, w których dokonano połowów.  
 

Obliczenia wykonano dla statystycznych jednostek powierzchni jakimi są bałtyckie 
kwadraty połowowe (rozdzielczość: X : 0.33(3)°, Y: 0.166(6)°; powierzchnia pełnego 
kwadratu waha się w zależności od położenia od 389 do 404 km2). 
 
Uwzględniono narzędzia do połowów dennych tzn. włoki denne (OTB) oraz tuki denne 
(PTB).  
W obliczeniach uwzględniono ponadto, że: 
• jednostka rybacka może przemieszczać się w ciągu dnia między kwadratami i raportować 

połowy z kilku kwadratów rybackich; 
• jednostka rybacka może w ciągu dnia kończyć jeden i zaczynać następny rejs, co powoduje 

podwojenie w bazie liczby statkodni dla danej jednostki; 
• jednostka rybacka może w ciągu jednego dnia wykorzystywać różne narzędzia połowowe, 

co powoduje powielenie statkodni w bazie; 
• jednostka rybacka może raportować kilka połowów tego samego dnia w tym samym 

kwadracie, zamiast dziennej sumy połowów (błąd raportowania); 
• bazy zawierają błędy lokalizacji (dane usunięto). 
Zmiany nakładu dla poszczególnych lat zaprezentowano na Rys. 1.2.67. 



161 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1.2.67. Zmiany nakładu połowowego dla poszczególnych lat.
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Na przedstawionych mapach widać zarówno istotne zróżnicowanie przestrzenne 
oszacowanego nakładu jak i generalny spadek intensywności stosowania obu analizowanych 
narzędzi połowowych. Przyczyny trendu spadkowego najprawdopodobniej wynikają po 
części z redukcji floty (po przystąpieniu do Unii Europejskiej), a także wprowadzaniu nowych 
narzędzi zarządzania, takich jak tzw. trójpolówka. 
Sumaryczny nakład połowowy w badanym okresie przedstawia Rys. 1.2.68. Pozwala on 
określić obszary potencjalnie narażone na presję wynikającą ze stosowania omawianych 
narzędzi dennych. 
 

 

 
Rys. 1.2.68. Sumaryczny nakład z lat 1995-2010. 
 

W okresie 16 lat (lata 1995-2010) nastąpiły znaczne zmiany intensywności nakładu 
połowowego (Rys. 1.2.69.). Niewielki wzrost nakładu zanotowano w zachodniej części 
Polskich Obszarów Morskich (POM), natomiast bardzo znaczną redukcję zaobserwowano w 
rejonie Rynny Słupskiej i Basenu Gdańskiego.  

Ewentualna próba określenia istotności presji rybołówstwa musi uwzględnić nie tylko 
analogiczne dane z krajów łowiących w wodach Bałtyku Południowego, ale także fakt dużej 
odporności na tego typu presję zespołów organizmów dennych zamieszkujących piaszczyste 
dno w tym rejonie (wyniki projektu COST-IMPACT, współfinansowanego ze środków 5 
Programu Ramowego Unii Europejskiej nie wykazały istotnego wpływu trałowania na 
zespoły makrozoobentosu i meiofauny w rejonie Zatoki Gdańskiej). Ponadto, oba 
analizowane narzędzia: włoki denne (OTB) oraz tuki denne (PTB) są powszechnie uważane 
za znacznie mniej niebezpieczne dla struktury dna i zamieszkujących je organizmów w 
porównaniu do drag i "beam trawls", w praktyce niestosowanych w naszych wodach.  
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Rys. 1.2.69. Zmiana nakładu obliczona pomiędzy 1995 i 2010 rokiem. 
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Wielkość połowów w podziale na podobszary ICES (24-26) i narzędzia połowu 

Polskie połowy dorszy w 2011 roku [t] 
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Polskie połowy płastug [t] w 2011 r.  

 

stornia skarp gładzica stornia skarp gładzica stornia skarp gładzica stornia skarp gładzica

I 7,76 0,00 0,00 17,21 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 25,02
II 210,81 15,03 0,38 61,15 0,94 0,00 0,45 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 288,91
III 231,67 0,44 0,82 552,87 1,42 0,95 0,64 0,02 0,00 0,11 0,00 0,00 788,93
IV 109,10 0,01 0,00 374,84 0,71 1,50 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,29

suma 559,33 15,48 1,19 1006,06 3,10 2,45 1,23 0,02 0,00 0,31 0,00 0,00 1589,16

I 75,29 0,02 0,00 3084,79 0,12 5,10 2,33 0,00 0,00 3,46 0,00 0,00 3171,10
II 830,96 39,99 3,59 436,33 0,08 0,00 7,38 0,06 0,00 7,17 0,00 0,00 1325,56
III 660,14 3,60 2,95 506,72 0,50 2,14 0,90 0,00 0,00 10,79 0,00 0,04 1187,77
IV 59,61 0,10 0,30 976,47 3,27 16,15 1,29 0,00 0,00 2,35 0,00 0,18 1059,71

suma 1625,99 43,71 6,84 5004,31 3,97 23,39 11,91 0,06 0,00 23,76 0,00 0,22 6744,15

I 4,27 0,00 0,00 217,00 0,06 0,00 0,08 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 221,47
II 221,25 9,35 0,43 21,60 0,00 0,00 0,80 0,00 0,01 1,26 0,00 0,00 254,69
III 464,57 0,26 0,06 12,26 0,05 0,03 1,73 0,00 0,00 19,95 0,00 0,00 498,91
IV 199,72 0,14 0,71 249,57 0,84 0,00 0,59 0,00 0,00 22,64 0,10 0,00 474,31
suma 889,81 9,76 1,19 500,42 0,95 0,03 3,20 0,00 0,01 43,92 0,10 0,00 1449,38

ogółem 3075,13 68,94 9,23 6510,80 8,01 25,86 16,33 0,07 0,0167,99 0,10 0,22 9782,68

suma 
końcowa

BAL24

BAL25

BAL26

podobszar 
ICES

kwartał
sieci stawne włoki denne rozpornicowe sznury haczykowe inne
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Polskie połowy śledzia [t] w 2011 r.  

Podobszar Przeznaczenie Typy narzędzi 1 2 3 4 Suma 

24 konsumpcyjne ciągnione (trały) 153,5 129,3 545,0 443 1270,8 
    pułapkowe 7,0 220,4 0,0 0,0 227,4 
    skrzelowe 10,0 232,9 0,0 4,8 247,7 
    Suma 170,5 582,6 545,0 447,8 1745,9 
  przemysłowe ciągnione (trały) 0,0 1,0 22,6 21,0 44,6 
  Razem Podobszar 24 170,5 583,6 567,6 468,8 1790,5 

25 konsumpcyjne ciągnione (trały) 3978,8 3081,1 7050,4 3512,9 17623,2 
    pułapkowe 0,0 117,6 0,0 0,0 117,6 
    skrzelowe 2,0 217,8 21,8 0,1 241,5 
    Suma 3980,8 3416,5 7072,2 3513,0 17982,5 
  przemysłowe ciągnione (trały) 601,3 363,0 52,4 209,0 1225,8 
  przyłów ze szprota ciągnione (trały) 143,7 0,0 0,0 0,0 143,7 
  Razem Podobszar 25 4725,8 3779,5 7124,6 3722,0 19352,0 

26 konsumpcyjne ciągnione (trały) 655,2 674,5 976,2 1331,5 3637,4 
(morze)   pułapkowe 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 

    skrzelowe 39,5 41,3 0,1 2,6 83,6 
    Suma 694,7 717,8 976,3 1334,1 3723,0 

  przemysłowe ciągnione (trały) 1658,7 421,2 0,0 0,0 2079,9 
  przyłów ze szprota ciągnione (trały) 113,9 82,4 0,0 168,9 365,2 

  Razem morze 2467,3 1221,4 976,3 1503,0 6168,1 
(Zalew  konsumpcyjne pułapkowe 0,0 1799,1 0,0 0,0 1799,1 

Wiślany)   skrzelowe 3,4 10,0 0,0 0,0 13,4 
  Razem Zalew Wiślany 3,4 1809,1 0,0 0,0 1812,5 
  Razem Podobszar 26 2470,7 3030,5 976,3 1503,0 7980,6 
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Polskie połowy szprota w 2011 r. 
 

Podobszar 
ICES Kwartał Połów [t] 

24 

1 121,99 

2 372,64 

3 4,00 

4 189,86 

razem 688,48 

25 

1 2 323,82 

2 6 861,94 

3 22,48 

4 313,09 

razem 9 521,32 

26 

1 11 662,08 

2 19 940,20 

3 2 959,33 

4 3 402,85 

razem 37 964,45 

  SUMA 48 174,25 
 


