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2. Wstępna ocena stanu środowiska polskiej strefy Morza 
Bałtyckiego w ramach wdrażania Ramowej 
Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej (zgodnie 
art. 8a i b oraz art. 9.1) 

Niniejszy rozdział zawiera wstępną ocenę stanu środowiska morskiego w zakresie 
wskaźników opisowych stanu: W1 - Różnorodność biologiczna, W3 – Komercyjnie 
eksploatowane gatunki ryb i mięczaków, W4 - Łańcuchy pokarmowe i W6 - Integralność dna 
morskiego oraz wskaźników opisowych presji – W2 - Gatunki obce, W5 – Eutrofizacja, W7 
- Warunki hydrograficzne, W8 - Substancje zanieczyszczające i efekty zanieczyszczeń, W9 - 
Substancje szkodliwe w rybach i owocach morza, W10 - Śmieci w środowisku morskim oraz 
W11 - Podwodny hałas i inne źródła energii. Ocenę wykonano na podstawie 46 wskaźników 
podstawowych przypisanych wskaźnikom opisowym (tab. 2.1). Wskaźniki podstawowe 
dotyczące ichtiofauny zostały opracowane przez ekspertów z Morskiego Instytutu 
Rybackiego PIB w Gdyni (Psuty i in. 2012). 

Wynikiem oceny w ramach poszczególnych wskaźników opisowych jest określenie 
stanu środowiska (GES) zgodnie z art. 9.1 RDSM. 

 

Zgodnie z art. 8 RDSM wstępna ocena stanu środowiska morskiego uwzględnia trzy 
aspekty: 

a) analizę podstawowych cech i właściwości oraz obecnego stanu środowiska (W1, W3, 
W4, W6),  

b) analizę dominujących presji i oddziaływań (W2, W5, W7, W8, W9, W10, W11),  
c) analizę społeczną i ekonomiczną.  

Wymienione wyżej aspekty są jednakowo ważne, co przedstawiono na poniższym schemacie:  

 

Dwa pierwsze aspekty dotyczą klasyfikacji stanu środowiska morskiego i określane są  
w dwóch klasach: stan dobry (GES) i stan poniżej dobrego (subGES), natomiast trzeci 
wyjaśnia interakcje zachodzące między elementami środowiska a społeczeństwem.  

W celu uwzględnienia obowiązującej klasyfikacji dla wód przejściowych 
i przybrzeżnych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, przyjęto, że granicę GES/subGES 
stanowi 3/5 wartości maksymalnej, którą dany wskaźnik opisowy może osiągnąć. Odpowiada 
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to wyznaczeniu granicy między stanem „dobry i bardzo dobry” i „zły, słaby i umiarkowany” 
wg RDW.  

W celu przeprowadzenia klasyfikacji stanu środowiska morskiego, dokonano podziału 
11 wskaźników opisowych na dwie grupy: wskaźniki stanu (W1, W3, W4 i W6) i wskaźniki 
presji (W2, W5, W7, W8, W9, W10 i W11). Obie grupy traktowane są równoważnie.  
 
 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW Ramowa Dyrektywa ws. Strategii Morskiej (RDSM) 
 Stan bardzo dobry Dobry stan środowiska (GES) 
 Stan dobry  

 Stan umiarkowany  
 Stan słaby Stan niezadowalający/niepożądany (subGES) 
 Stan zły  
 
 
 

 
 

Wstępna ocena była przeprowadzona na kilku poziomach. W pierwszej kolejności na 
poziomie wskaźników podstawowych, następnie opisowych, a na końcu grup wskaźników 
stanu i presji, których połączenie dało wynik końcowy oceny stanu środowiska morskiego. 

Ocena poszczególnych wskaźników opisowych W1-W11 może być dokonana na dwa 
sposoby:  

• ilościowo – na podstawie wskaźników podstawowych  

• opisowo – na podstawie oceny eksperckiej (w przypadku jeśli dla danego wskaźnika 
opisowego nie opracowano odpowiedniego wskaźnika podstawowego). 
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Ogólny stan środowiska polskich obszarów morskich został określony na podstawie 
oceny wskaźników podstawowych przypisanych wskaźnikom opisowym stanu. W każdym 
przypadku ocena została dokonana w pięciostopniowej skali (od 1 do 5) dla zachowania 
porównywalności oceny RDSM z oceną stanu wód RDW. Ostateczny wynik został wyrażony 
w dwóch klasach odpowiadających osiągnięciu lub nieosiągnięciu GES. 

W odniesieniu do wskaźników presji, oddziaływanie, których nie zawsze znacząco 
wpływa na funkcjonowanie ekosystemu, a może wynikać z obowiązujących norm np. 
dotyczących dopuszczalnych poziomów progowych hałasu, czy dopuszczalnych zawartości 
substancji szkodliwych w rybach. Przyjęto, że stan GES został osiągnięty, gdy średnia 
wartości ocen wskaźników podstawowych w obrębie danego wskaźnika opisowego 
przekroczyła 3/5 maksymalnej, możliwej do uzyskania wartości, co odpowiada dobremu i 
bardzo dobremu stanowi ekologicznemu wg RDW.  
Łączna ocena stanu dla danego podakwenu lub dla POM jest średnią ważoną  
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Tabela 2.1.1 Zestawienie wskaźników podstawowych wykorzystanych we wstępnej ocenie stanu środowiska morskiego polskiej strefy Morza 
Bałtyckiego  

  Wskaźniki opisowe (descriptors) → 
Wskaźniki 
opisowe stanu   Wskaźniki opisowe presji   

Id Wskaźniki podstawowe (core indicators)↓ W1 W3 W4 W6 W2 W5 W7 W8 W9 W10 W11 
1 Produktywność bielika X   X                 
2 Liczebność zimujących ptaków morskich      X                 
3 Indeks wielkich ryb w wodach otwartych (LFI1) X   X                 
4 Wskaźnik multimetryczny makrozoobentosu  B X     X   X           
5 Stosunek biomasy gatunków wieloletnich do biomasy całkowitej makrofitów (SM1) X     X   X            
6 Pojawianie się nowych gatunków nierodzimych         X             
7 DIN - średnie stężenie zimowe (I-III)           X            
8 DIN - średnie stężenie roczne           X           
9 TN - średnie stężenie w lecie (VI-IX)            X           

10 TN - średnie stężenie roczne           X           
11 DIP - średnie stężenie zimowe (I-III)            X           
12 DIP - średnie stężenie roczne           X           
13 TP - średnie stężenie w lecie (VI-IX)            X           
14 TP - średnie stężenie roczne           X           
15 Chlorofil-a - śr. stężenie w lecie (VI-IX)            X           
16 Chlorofil-a - śr. stężenie roczne           X           
17 Przezroczystość wody w lecie (VI-IX)           X            
18 Przezroczystość wody - śr. roczna           X           
19 Tlen nad dnem - minimum w miesiącach (VI-IX)           X           
20 Powierzchnia dna morskiego dotkniętego trwałymi zmianami hydromorfologicznymi              X         
21 Etery polibromodifenylowe (PBDE) - organizmy               X X     
22 Heksabromocyklododekan (HBCDD) - organizmy               X       
23 Sulfonian perfluorooktanu (PFOS) - organizmy               X       
24 Dioksyny i furany - ryby                 X     
25 Dioksyny, furany i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle: 2,3,7,8 TCDD TEQ+dl-PCBs               X X     

26 
Dioksyny, furany i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle: 2,3,7,8 TCDD TEQ+dl-
PCBs+7PCBs - organizmy; 7PCB - osady               X       

27 Suma 7 polichlorowanych bifenyli: 7PCB - ryby               X       
28 Suma 7 polichlorowanych bifenyli: 7PCB - małże               X       
29 Suma 7 polichlorowanych bifenyli: 7PCB - osady               X       
30 Suma 6 polichlorowanych bifenyli: 6PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153) - ryby                 X     

31 
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i metabolity wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (16) - organizmy               X       
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32 
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i metabolity wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (16) - osady               X       

33 Rtęć (Hg) - ryby               X X     
34 Rtęć (Hg) - małże               X       
35 Rtęć (Hg) - osady               X       
36 Kadm (Cd) - ryby               X X     
37 Kadm (Cd) - małże               X       
38 Kadm (Cd) - osady               X       
39 Ołów (Pb) - ryby               X X     
40 Ołów (Pb) - małże               X       
41 Ołów (Pb) osady               X       
42 Cez- 137 - ryby               X       
43 Cez-137 - woda               X       
44 Związki tributylocyny (TBT) - organizmy                 X     
45 Śmieci/odpady na linii brzegowej                    X   
46 Hałas podwodny                     X 
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2.1. Analiza podstawowych cech i właściwości oraz obecnego stanu 
środowiska  

Obecny stan środowiska morskiego określono na podstawie analizy kryteriów i związanych 
z nimi wskaźników wymienionych w Decyzji KE (2010) dla czterech wskaźników opisowych 
związanych ze stanem (state-based descriptors). 

2.1.1. Wskaźnik opisowy W1 – Różnorodność biologiczna 

 

 

 

 

 

Wskaźniki podstawowe (core indicators) przypisane W1, charakteryzują stan różnorodności 
biologicznej na poziomie gatunku, siedliska i ekosystemu (tab. 2.1.1.1). 

 

Tabela 2.1.1.1 Kryteria i wskaźniki dobrego stanu środowiska morskiego oraz 
odpowiadające im wskaźniki podstawowe zaproponowane przez grupę 
HELCOM CORESET BD dla wskaźnika opisowego różnorodność 
biologiczna (HELCOM 2012a) 

Kryteria i wska źniki dobrego stanu środowiska 
morskiego dla wskaźnika opisowego W1 Wskaźniki podstawowe  

Poziom gatunku 
Kryterium 1.1. Rozmieszczenie gatunków 

Wskaźnik 1.1.1. Zasięg 

Wskaźnik 1.1.2 
W odpowiednich przypadkach typ 
rozmieszczenia w ramach zasięgu 

Nie opracowano wskaźnika  

Wskaźnik 1.1.2 
Obszar zajmowany przez gatunek (w 
przypadku gatunków 
osiadłych/bentosowych) 

Nie opracowano wskaźnika  

Kryterium 1.2. Wielkość populacji 

Wskaźnik 1.2.1 
Odpowiednio liczebność populacji 
i/lub biomasa 

 
Ssaki:  
Tempo wzrostu populacji ssaków morskich 
Przyłów 
Przyłów ptaków i ssaków morskich w sieciach rybackich 
 

Kryterium 1.3. Stan populacji 

Wskaźnik 1.3.1. 

Właściwości demograficzne 
populacji (np. wielkość ciała lub 
struktura klas wiekowych, stosunek 
płci, wskaźnik płodności, wskaźnik 
przeżywalności/śmiertelności 

Ssaki:  
Warstwa tkanki tłuszczowej ssaków morskich  
Odsetek ciężarnych ssaków morskich 
Ptaki:  
Produktywność bielika  
Ryby:  
Indeks wielkości ryb w wodach otwartych (LFI 1) 
Indeks wielkości ryb w wodach przybrzeżnych (LFI 2) 

W1: Utrzymana jest różnorodność biologiczna. Jakość i występowanie 
siedlisk oraz rozmieszczenie i liczebność gatunków odpowiadają 
dominującym warunkom fizjograficznym, geograficznym i 
klimatycznym. 
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Kryteria i wska źniki dobrego stanu środowiska 
morskiego dla wskaźnika opisowego W1 

Wskaźniki podstawowe  

Wskaźnik 1.3.2. 
W odpowiednich przypadkach 
struktura genetyczna populacji 

Nie opracowano wskaźnika 

Poziom siedliska 
Kryterium 1.4. Rozmieszczenie siedlisk 

Wskaźnik 1.4.1. Zasięg Nie opracowano wskaźnika 
Wskaźnik 1.4.2. Typ rozmieszczenia Nie opracowano wskaźnika 

Kryterium 1.5. Wielkość siedliska 
Wskaźnik 1.5.1. Powierzchnia siedliska 

Zbiorowiska dna morskiego:  
Zasięg  głębokościowy występowania makrofitów Wskaźnik 1.5.2. 

W odpowiednich przypadkach 
objętość siedliska 

Kryterium 1.6. Stan siedliska 

Wskaźnik 1.6.1 
Stan typowych gatunków i 
zbiorowisk 

Zbiorowiska dna morskiego:  
Wskaźniki multimetryczne makrozoobentosu,  
Zasięg  głębokościowy występowania makrofitów 

Wskaźnik 1.6.2. 
Odpowiednio liczebność względna 
i/lub biomasa 

Zbiorowiska dna morskiego:  
Zasięg głębokościowy występowania makrofitów  
Zespoły pelagialu:  
MS-TA (zooplankton)  
(łączący wcześniejsze wskaźniki Biomasa widłonogów i  
Biomasa mikrofagowego mezozooplanktonu ) 
Ryby:  
Liczebność gatunków kluczowych ryb w wodach 
przybrzeżnych 
Liczebność ryb drapieżnych w wodach przybrzeżnych  

Wskaźnik 1.6.3. 
Warunki fizyczne, hydrologiczne i 
chemiczne 

Przezroczystość wody, Azot nieorganiczny, Fosfor 
nieorganiczny, Chlorofil-a 

Poziom ekosystemu 
Kryterium 1.7. Struktura ekosystemu 

Wskaźnik 1.7.1. 
Skład i stosunkowe proporcje 
składników ekosystemu (siedlisk i 
gatunków) 

Liczebność ryb drapieżnych w wodach przybrzeżnych  

Pomimo ogólnie dużej liczby opracowanych wskaźników podstawowych, nie opracowano 
specyficznych wskaźników podstawowych dla kryterium na poziomie gatunku – 
„Rozmieszczenie gatunków” i na poziomie siedlisk „Rozmieszczenie siedlisk”. Również dla 
wskaźnika struktura genetyczna populacji nie opracowano wskaźnika podstawowego (tab. 
2.1.1.1). Wynika to z braku danych w tym zakresie. W żadnym z krajów nadbałtyckich nie 
prowadzony jest monitoring pod kątem różnorodności genetycznej gatunków. 

2.1.1.1.Tempo wzrostu populacji ssaków morskich (Population growth rates of marine 
mammals) 

Wskaźnik nie został wykorzystany we wstępnej ocenie stanu środowiska morskiego ze względu 
na brak danych. 

2.1.1.2. Warstwa tkanki tłuszczowej ssaków morskich (Blubber thickness of marine 
mammals) 

Wskaźnik nie został wykorzystany we wstępnej ocenie stanu środowiska morskiego ze względu 
na brak danych. 

2.1.1.3. Odsetek ciężarnych ssaków morskich (Pregnancy rates of marine mammals) 

Wskaźnik nie został wykorzystany we wstępnej ocenie stanu środowiska morskiego ze względu 
na brak danych. 
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2.1.1.4. Liczba przyłowionych w narzędzia rybackie, utopionych ssaków morskich i ptaków 
wodnych 

Przyłów w sieciach rybackich jest uważany za najbardziej znaczące zagrożenie dla 
bioróżnorodności ssaków morskich. Eksperci grupy HELCOM CORESET BD ocenili, że w 
przypadku Bałtyku presja ta jest wysoka w przypadku morświna i fok i potencjalnie w 
przypadku morskich ptaków. Przegląd dostępnych badań wskazuje, że przyłów w sieci 
rybackie może mieć negatywny wpływ na stan populacji niektórych nurkujących ptaków 
morskich, ale pomimo zwiększonej śmiertelności, wydaje się, że przyłów nie wpływa 
negatywnie na stan populacji innych gatunków ptaków. Przyłów morświnów i fok jest trudny 
do oszacowania i w chwili obecnej brak jest wiarygodnych badań, jednak w przypadku 
morświna przyłów został określony jako największe źródło śmiertelności. Indeks nie może 
być określany wyłącznie na podstawie liczby przyłowionych zwierząt, ponieważ musi być 
odnoszony do zmiennej wielkości populacji danego gatunku. W przypadku morświna, 
opracowany przez grupę roboczą IWC (Internmational Whaling Commission) oraz 
ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans in the Baltic and North 
Sea) limit przyłowu wynosi 1,7 % populacji. Baltic Sea Action Plan przyjął jednak cel 
minimalizacji przyłowu. W przypadku fok, limit przyłowu powinien być określany dla każdej 
populacji, i nie został do tej pory określony. Generalnie, indeks dla wszystkich gatunków 
wskazuje na postęp w kierunku GES, jeżeli trend w analizowanym okresie czasu jest 
spadkowy. 

W Polsce dane dotyczące przyłowu ssaków morskich są zbierane przez Morski Instytut 
Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy od 2006 roku w ramach programu monitorowania 
przypadkowych połowów waleni. Program jest prowadzony jako realizacja wymagań 
rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr. 812/2004 z dn. 26.04.2004r. w zakresie 
monitorowania połowów z niezależnymi obserwatorami na pokładzie. Dane pochodzą jedynie 
z około 5% nakładu połowowego co uniemożliwia szacunek globalnej liczby przyłowionych 
ptaków i ssaków w warunkach niskich i wysoce zmiennych przyłowów. Z zaleceń grupy ds. 
morskich ssaków pracującej w ramach projektu HELCOM CORESET wynika, iż należałoby 
monitorować praktycznie wszystkie jednostki poławiające w danym obszarze, aby uniknąć 
nieprecyzyjnych oszacowań. Wymagałoby to wprowadzenia dedykowanego programu 
monitoringu.  

Wskaźnik nie może być użyty w ocenie wstępnej, z uwagi na brak odpowiedniej serii 
standaryzowanych danych oraz brak określonych limitów.  
 

2.1.1.5. Liczebność kluczowych gatunków ryb  
Wskaźnik określa liczebność (wydajność) gatunków kluczowych w bałtyckich wodach 
przybrzeżnych określanego na podstawie wyników monitoringu ryb w ramach HELCOM 
COMBINE. Grupa HELCOM FISH jako gatunek wskaźnikowy dla wód, w których prowadzi 
się monitoring oparty o HELCOM COMBINE wybrała okonia. Wskaźnik pokazuje czy 
liczebność i produktywność okonia jest na odpowiednim poziomie, żeby utrzymać funkcje 
ekosystemu, koncentrując się na zaopatrzeniu w żywność i odzwierciedlając poziom 
troficzny. W obszarach gdzie Wskaźnik nie wskazuje na dobry stan środowiska, GES może 
być osiągnięty przez odbudowę siedlisk, polepszenie jakości wody czy regulację presji 
rybołówstwa. 
Gatunkami kluczowymi mogą być również inne ryby spełniające kryteria częstości i obfitości 
występowania oraz znanej reakcji na presję. Kandydatami są: dorsz, stornia, sandacz. 
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Po raz pierwszy monitoring ryb wg. zaleceń HELCOM COMBINE został zrealizowany w 
2011 roku. W 2012 roku monitoringu nie wykonano. Wskaźnik może zostać użyty po 
zgromadzeniu wieloletniej serii danych, obejmującej czasem trwania przynajmniej 2 
generacje danego gatunku kluczowego. GES musi być określane specyficznie dla danego 
gatunku i danego rejonu. 

Wskaźnik nie może być użyty w ocenie wstępnej, z uwagi na brak odpowiedniej serii 
standaryzowanych danych. 

 
2.1.1.6. Liczebność kluczowych grup funkcjonalnych ryb 
Wskaźnik określa liczebność (wydajność) wybranych grup troficznych ryb w bałtyckich 
wodach przybrzeżnych określanego na podstawie wyników monitoringu ryb w ramach 
HELCOM COMBINE . Grupa HELCOM FISH do budowy Wskaźnik wybrała liczebność ryb 
karpiowatych oraz jako Wskaźnik uzupełniający liczebność ryb-drapieżników (okoń, sandacz, 
szczupak). Liczebność ryb karpiowatych wskazuje na sukces reprodukcji i wielkość 
śmiertelności, które są determinowane zmianiami w środowisku wodnym i interakcjami w 
ekosystemach przybrzeżnych. Zwiększanie liczebności ryb karpiowatych sygnalizuje wzrost 
eutrofizacji, zmniejszenia zasolenia lub zwiększania temperatury na danym akwenie. 
Liczebność ryb drapieżników uzależniona jest dostępnością pokarmu, temperaturą, 
interfakcjami w sieci troficznej oraz eksploatacją rybacką i wędkarską. W obszarach gdzie 
Wskaźnik nie wskazuje na dobry stan środowiska, GES może być osiągnięty przez odbudowę 
siedlisk, polepszenie jakości wody czy regulację presji rybołówstwa. 
Po raz pierwszy monitoring ryb wg. zaleceń HELCOM COMBINE został zrealizowany w 
2011 roku. W 2012 roku monitoringu nie wykonano. Indeks może zostać użyty po 
zgromadzeniu wieloletniej serii danych, obejmującej czasem trwania przynajmniej 2 
generacje najdłużej żyjącego gatunku z danej grupy funkcjonalnej. GES musi być określane 
specyficznie dla danej grupy funkcjonalnej i danego rejonu. 

Wskaźnik nie może być użyty w ocenie wstępnej, z uwagi na brak odpowiedniej serii 
standaryzowanych danych. 

 
2.1.1.7. Udział dużych ryb w zespołach ryb przybrzeżnych 
Wskaźnik odzwierciedla generalną strukturę wielkości na poziomie zbiorowisk w wodach 
przybrzeżnych i przejściowych określanego na podstawie wyników monitoringu ryb 
przybrzeżnych. Wyrażany jest jako CPUE (połów na jednostkę nakładu połowowego). Grupa 
HELCOM FISH, dla wód, w których prowadzi się monitoring oparty o HELCOM 
COMBINE, wskazała na różne rozmiary ryb w zależności od stosowanego narzędzia połowu. 
Zależnie od maksymalnej wielkości oczka w zestawie sieci, duże ryby zostały zdefiniowane 
jako osobniki większe niż 30 (zestaw sieci net series) lub 40 cm (zestaw sieci nordic coastal 
multi-mesh gillnets). Generalnie, duże ryby obecne w przybrzeżnych zbiorowiskach wskazują 
na dobry stan ekologiczny.  

Po raz pierwszy monitoring ryb wg. zaleceń HELCOM COMBINE został zrealizowany 
w 2011 roku. W 2012 roku monitoringu nie wykonano. W ramach pilotażowej oceny zgodnej 
z Ramową Dyrektywą Wodną wartości wskaźnika dla każdej Jednolitej Części Wód 
przejściowych wyliczone zostały wstępnie jedynie dla roku 2011 r., Zgodnie z zaleceniami 
grupy ekspertów HELCOM FISH, kategoryzowanie wielkości wskaźników powinno mieć 
miejsce dopiero w warunkach posiadania serii danych obejmujących przynajmniej 2 
generacje najdłużej żyjącego gatunku z ryb osiągających odpowiednie długości. 

Wskaźnik nie może być użyty w ocenie wstępnej, z uwagi na brak odpowiedniej serii 
standaryzowanych danych. 



178 
 

 

2.1.1.8.Udział dużych ryb w zespole ryb morza otwartego (LFI 1), (Large Fish Index (1) - 
open waters), (Psuty i in. 2012)  

Wskaźnik odzwierciedla generalną strukturę wielkości na poziomie zbiorowisk i jest oparty 
na określaniu liczebności dużych ryb. Wyrażany jest jako CPUE (połów na jednostkę nakładu 
połowowego). W chwili obecnej wskaźnik ma status kandydata (candidate indicators), co 
oznacza że znajduje się w fazie testowania. Wskaźnik LFI nie był dotychczas używany dla 
ryb bałtyckich.  

Generalnie, duże ryby obecne w połowach badawczych wskazują na dobry stan ekologiczny 
w Morzu Bałtyckim. Wskaźnik ma wyrażać zmiany śmiertelności połowowej na poziomie 
zbiorowości, gdzie niskie wartości wyrażają wzrost śmiertelności połowowej. Na wartość 
wskaźnika mogą też wpływać warunki środowiskowe takie jak temperatura lub stan 
biogenów. W czasie realizacji projektu HELCOM CORESET BD eksperci stron niemieckiej 
(pan Daniel Oesterwind) i polskiej zaproponowali wskaźnik stanu dla oceny zbiorowości ryb 
demersalnych w strefie otwartej Morza Bałtyckiego. Strony niemiecka i polska podjęły 
wspólne prace nad rozwojem i testowaniem wskaźnika dla ryb strefy otwartej w zachodnich 
i południowych podrejonach Bałtyku. 
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Rys. 2.1.1.1. Wartość wskaźnika LFI 1 dla całego POM  (2000-2011) oraz śmiertelność 
połowowa dorsza (1999-2010). 

Testowanie wskaźnika LFI w Morzu Bałtyckim wykazało jego wrażliwość na presję 
antropogeniczną. Odpowiada on na zmiany śmiertelności połowowej dorsza z opóźnieniem 1 
roku. Jeżeli w danym roku obserwujemy niską śmiertelność połowową, to w kolejnym 
wzrasta udział biomasy dużych ryb w populacji. Zależności wskaźnika LFI>30z dorszem od 
śmiertelności z przesunięciem 1 roku testowano osobno w podrejonach ICES 22-24 oraz 25-
26. W obu przypadkach stwierdzono istotną ujemną korelację. Wzrost wartości wskaźnika 
LFI 1 zaobserwowano w okresie, gdy zaczęto ograniczać połowy dorsza, co skutkowało 
zmniejszaniem śmiertelności połowowej dorsza. W związku z powyższym zadecydowano, że 
na potrzeby wstępnej oceny stanu środowiska morskiego zostanie zastosowany podział 
dotychczas obserwowanych wartości indeksu LFI 1. W okresie wysokiej śmiertelności 
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połowowej dorsza (lata 2000-2008) wielkości indeksu LFI 1 odpowiadać będą stanowi 
subGES. Ocena stanu środowiska dotyczy serii danych z lat 2009-2011. 
Na potrzeby wstępnej oceny stanu środowiska morskiego granicę subGES/GES zdecydowano 
się wyznaczyć tymczasowo na zasadzie decyzji eksperckiej. Pod uwagę wzięto: 
- średnie wartości indeksu LFI 1 dla lat 2000-2008 (wysoka śmiertelność połowowa dorsza); 
- średnie wartości indeksu LFI 1 dla lat 2009-2011 (niska śmiertelność połowowa dorsza); 
- wyniki testu istotności różnic pomiędzy ww. średnimi 

Przyjęto, że GES zostaje osiągnięty, jeżeli średnia wielkości indeksu LFI dla każdego 
ocenianego obszaru będzie istotnie statycznie wyższa od okresu referencyjnego. 

 
LFI 1 dla strefy otwartego morza - część zachodnia (ICES 25)  

Wartość wskaźnika LFI 1 w latach 2009-2011 roku wyniosła 0,85 (SD=0,05), i była wyższa 
od wyliczonej wartości średniej 0.60 (SD=0,12) dla lat 2000-2008. Różnica pomiędzy 
średnimi była istotna statystycznie. W związku z powyższym wstępna ocena tego wskaźnika 
dla strefy otwartego morza to GES. Wartość liczbowa wskaźnika do interaktywnego arkusza 
oceny wynosi 4. 

 

 
 
LFI 1 dla strefy otwartego morza - część wschodnia (ICES 26)  

Wartość wskaźnika LFI 1 w latach 2009-2011 roku wyniosła 0,80 (SD=0,10), i była wyższa 
od wyliczonej wartości średniej 0.36 (SD=0,10) dla lat 2000-2008. Różnica pomiędzy 
średnimi była istotna statystycznie. W związku z powyższym wstępna ocena tego wskaźnika 
dla strefy otwartego morza to GES. 
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Wskaźnik LFI 1 ma obecnie status kandydata i prace nad jego rozwojem nie zostały 
zakończone. Oznacza to, że przyjęta w trakcie prac HELCOM COREST FISH wielkość 
progowa, która określa, które ryby uważamy za „duże”, może ulec zmianie, ponieważ wśród 
ekspertów pojawiają się wątpliwości czy nie jest za mała dla dorsza. Poza tym na forum 
HELCOM rozważa się użycie dodatkowego wskaźnika który obejmowałby 4 gatunki denne: 
stornię, gładzicę, skarpia i witlinka. Nie jest również jasne dla jakiego obszaru należy 
wyznaczać wskaźnik. Być może w przyszłości wskaźnik będzie wyznaczany dla podrejonów 
ICES 25 i 26 łącznie. Za połączeniem tych podrejonów w ocenie stanu ekologicznego 
przemawia fakt podziału stad dorsza na stado zachodnie (22-24) oraz stado wschodnie (25-
32). 
 

 
fot. M.Wyszyński 
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Rys. 2.1.1.2. Wstępna ocena dla wskaźnika opisowego 1 różnorodność biologiczna w 
Polskich Obszarach Morskich.10 

 

Wskaźnik „Indeks wielkich ryb w wodach otwartych (LFI 1)” został wykorzystany we 
wstępnej ocenie stanu środowiska morskiego. Wartość liczbowa wskaźnika do interaktywnego 
arkusza oceny wynosi 4. 
 

2.1.1.8. Liczebność tarlaków i stadium parr troci 
Wskaźnik jest oparty na wynikach prac ICES Working Group on Baltic Salmon and Sea 
Trout (WGBAST), ICES Study Group on Data Requirements and Assessment Needs for 
Baltic Sea Trout (SGBALANST) projektu  HELCOM SALAR. Troć bałtycka to ryba 
anadromiczna, której populacja składa się z genetycznie odróżniających się stad rzecznych. 
Wyróżnia się ponad 500 odrębnych rzek trociowych, ale tylko część z nich charakteryzuje 
stabilna, naturalna populacja. Według ekspertów z ww. grup obecny status troci jest 
alarmujący, szczególnie w niektórych rejonach Bałtyku. Początkowo, jako wskaźnik 
zaproponowano tylko zagęszczenie parrów troci w odniesieniu do zagęszczenia 
referencyjnego oraz ilość rzek i jakość habitatu, w którym odbywa się tarło (HELCOM 
CORESET interim report). W toku dalszych prac uznano, że ważnym składnikiem oceny 
powinna być także liczba dorosłych tarlaków wstępujących do rzek oraz śmiertelność 

                                                           
 
 

10 Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględnia akwen strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 
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połowowa. Trwają prace nad rozwojem nowego modelu opartego na ww. elementach. Na 
obecnym etapie, uznano, że GES zostanie osiągnięty, jeżeli zagęszczenie stadium parr 
przekroczy 50% zagęszczenia referecyjnego ale nie opracowano pozostałych elementów 
oceny. Cel powinien być oparty na takim poziomie, aby stada troci utrzymywały się w 
rzekach, biorąc pod uwagę także presję rybołówstwa i wędkarstwa. 
Wskaźnik nie może zostać użyty w ocenie wstępnej, ponieważ nie jest dostępna odpowiednia 
seria wieloletnich danych o zagęszczeniach stadium parr wraz z parametrami referecyjnymi. 
Brak jest monitoringu tarlaków troci. W Polsce jest tylko jedna rzeka, w której rozradza się 
naturalne stado troci, w 16 rzekach występuje stado mieszane a w 8 troć pochodzi z zarybień. 
Włączenie wskaźnika do oceny jest uzależnione od kontynuacji dotychczasowych badań 
i opracowania odpowiednich parametrów referencyjnych. Należałoby rozważyć rozwój 
innego rodzaju wskaźnika, specyficznego dla Polski, opisującego stan ryb łososiowatych 
 
2.1.1.9. Liczebność tarlaków i smoltów łososia 
Wskaźnik jest oparty na wynikach prac ICES working Group on Baltic Salmon and Sea 
Trout. Anadromiczny łosoś jest w Bałtyku gatunkiem daleko migrującym, dużym 
drapieżnikiem. Liczebność jest limitowana odpowiedniej jakości słodkowodnym habitatem 
tarliskowym, drożnością korytarzy ekologicznych (rzek), dostępnością pokarmu, 
przeżywalnością w szczególności w pierwszym roku życia oraz presją rybołówstwa 
i wędkarstwa. Indeks jest oparty na kilku parametrach, Najbardziej istotnym jest liczebność 
smoltów łososia w rzekach, a elementami wspierającymi ocenę są: liczba rzek, w których 
występuje samoreprodukująca się populacja łososia, przeżywalność stadium post-smoltów, 
presja połowowa oraz liczba tarlaków wstępujących do rzek. W trakcie prac HELCOM 
CORESET uznano, że GES zostanie osiągnięte, jeżeli liczba smoltów w rzekach osiągnie 
przynajmniej 80% potencjalnej zdolności produkcji smoltów (PSPC). Parametr ten musi 
zostać określony dla każdej z rzek łososiowych, jednak ocena musi być dokonana w sposób 
kompletny dla każdej z sześciu jednostek zarządzania stadem łososia, na które został 
podzielony Bałtyk.  
Wskaźnik nie może zostać użyty w ocenie wstępnej, ponieważ w Polsce nie ma rzek 
łososiowych charakteryzujących się samoreprodukującą populacją łososi. Wobec 
powyższego, należałoby rozważyć rozwój innego rodzaju indeksu, specyficznego dla Polski, 
opisującego stan ryb łososiowatych. 

 

2.1.1.10. Produktywność bielika (White-tailed eagle productivity)  

Bielik jest gatunkiem drapieżnym będącym ostatnim ogniwem łańcucha pokarmowego, 
szczególnie narażonym na akumulację zanieczyszczeń z niższych poziomów troficznych.  

Na przełomie XIX i XX wieku gatunek ten w Polsce znajdował się na progu wymarcia, 
jednak dzięki objęciu go ochroną gatunkową w połowie XX wieku udało się odbudować jego 
populację. Liczebność bielika spadła w latach 70. XX wieku na skutek powszechnego 
stosowania DDT (Król 1992). W ostatnich dekadach liczba bielików w Polsce wzrasta 
(Zawadzka i in. 2008), a wzrost ten jest zróżnicowany w różnych regionach kraju (Cenian 
i in. 2006). Wzrost liczebności bielika, a co za tym idzie wysoki sukces lęgowy bielika 
i częściowo wysoka produktywność, spowodowany jest wprowadzonymi działaniami 
ochronnymi oraz eliminacją skażeń chemicznych ze środowiska (Zawadzka i in. 2009).  

Produktywność bielika jest wskaźnikiem opisującym nie tylko stan populacji gatunku, ale 
także stopień bioakumulacji zanieczyszczeń, zaburzenia/niszczenie miejsc gniazdowych 
i dostępności pożywienia. W ocenie stanu środowiska morskiego uwzględniana jest strefa 
przybrzeżna Morza Bałtyckiego – do 15 km od linii brzegowej. 
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Produktywność bielika mierzona jest odsetkiem gniazd zawierających pisklęta w stosunku do 
zasiedlonych gniazd. Na podstawie tych danych wyliczane są trzy wskaźniki: 
i) produktywność (wydajność), ii) sukces lęgowy, iii) wielkość lęgowa. 

W Polsce, od lat 70. XX wieku, bielik objęty jest monitoringiem, także w strefie brzegowej, 
obecnie w ramach Monitoringu Ptaków Drapieżnych (Państwowy Monitoring Środowiska, 
koordynowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).  

Dostępne dane pozwoliły na oszacowanie w II etapie pracy granicy GES dla wskaźnika 
produktywność bielika. Szacunek oparty był na produktywności bielika w latach 2005-2009 
(tab. 2.1.1.2). Lata 2005-2007 to okres, kiedy utrzymywał się największy sukces lęgowy 
bielika w Polsce (Zawadzka i in. 2009). 

 

Tabela 2.1.1.2. Wskaźniki reprodukcji bielika (Haliaeetus albicilla) w strefie przybrzeżnej 
Bałtyku w latach 2005 - 2009 

Wskaźniki reprodukcji 2005 2006 2007 2008 2009 
Liczba par ze znanym wynikiem lęgu 24 24 16 12 4 
Sukces lęgowy 68% 58% 87% 75% 75% 
Liczba piskląt na parę lęgową 0,92 0,71 1,31 1,00 1,00 
Liczba piskląt na parę z sukcesem 1,47 1,21 1,50 1,33 1,33 

 

Grupa ekspertów HELCOM CORESET BD zarekomendowała uznanie stanu referencyjnego 
na podstawie danych sprzed 1950 roku dla 15km strefy przybrzeżnej. Brak danych 
pochodzących sprzed 1950 roku dla polskiej strefy nadbrzeżnej Bałtyku, wyklucza 
wyznaczenie warunków referencyjnych w oparciu o dane historyczne. Przyjęto zatem, że 
zakres wartości wskaźnika reprodukcji (liczba piskląt na parę z sukcesem) w latach 2005-
2007, kiedy to sukces lęgowy bielika uznawany jest za największy (Zawadzka i in. 2009), 
odpowiada warunkom dobrego stanu środowiska (GES). W tym okresie liczba piskląt na parę 
z sukcesem utrzymywała się w przedziale 1,21-1,50. Dolną wartość tego przedziału uznano za 
granicę GES. Wartości poniżej granicy GES podzielono na 3 równe przedziały (tab. 2.1.1.3). 

 

Tabela 2.1.1.3. Klasyfikacja wskaźnika produktywność bielika wyrażona liczbą piskląt na 
parę z sukcesem  

Przedział 
wartości 

wskaźnika  

Wartość liczbowa 
do interaktywnego 

arkusza oceny 

Stan środowiska 
wg RDSM 

≥1,50 5 
GES 

≥1,21 4 
 

≥0,81 3 
subGES ≥0,41 2 

<0,41 1 

W okresie objętym oceną (lata 2008-2009) średnia wartość wskaźnika wyniosła 1,33, co 
odpowiada dobremu stanowi środowiska (GES) w rozumieniu RDSM (tab. 2.1.1.3).  

Wskaźnik „Produktywność bielika” został wykorzystany we wstępnej ocenie stanu środowiska 
morskiego. Wartość liczbowa wskaźnika do interaktywnego arkusza wynosi 4. 
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2.1.1.8. Zasięg głębokościowy występowania makrofitów/ Stosunek biomasy gatunków 
wieloletnich do biomasy całkowitej makrofitów 

Wskaźnik Zasięg głębokościowy występowania makrofitów nie uwzględnia specyfiki 
polskich obszarów morskich. Został więc odrzucony w II etapie prac (Osowiecki i in. 2011b). 
 

 
fot.M.Saniewski 
 

Wobec tego zaproponowano i wykonano 
wstępną ocenę na podstawie 
zmodyfikowanego wskaźnika Stanu 
Makrofitów SM1 Stosunek biomasy 
gatunków wieloletnich do biomasy 
całkowitej makrofitów (Ratio of perennials to 
total macrophyte biomass). Modyfikacja 
wskaźnika polegała na dokonaniu zmiany 
jednej składowej wskaźnika tj.: 
w mianowniku biomasę taksonów 
“negatywnych” zastąpiono biomasą całkowitą 
makrofitów (suma biomasy taksonów 
“negatywnych” i “pozytyw-nych”): 

 

 

 

 

 

gdzie: 
p – biomasa taksonów „pozytywnych” 
n – biomasa całkowita makrofitów 

Klasyfikacja stanu środowiska 

Do wyznaczenia granicy pomiędzy stanem dobrym środowiska (GES), a stanem poniżej 
dobrego (subGES) w polskich obszarach morskich wykorzystano dane uzyskane w sezonie 
wegetacyjnym (czerwiec-wrzesień) w latach 2005-2008 i 2010-2011, łącznie ze 147 stacji 
badawczych rozlokowanych w rejonie 4 jednostek terytorialnych oceny (tab. 2.1.1.5). 
Zebrane zostały w ramach projektów naukowych, zleceń komercyjnych, a także w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczyły biomasy makrofitów  
i pokrycia przez nie dna na poszczególnych stacjach badawczych. 

 

Wartości wskaźnika SM1 pogrupowano w 5 klas jakości ekologicznej (zgodnych z Ramową 
Dyrektywą Wodną), w przedziale od wartości najniższej do najwyższej (rys. 2.1.1.3). 
Klasyfikację wykonano metodą Natural breaks (Jenks i Caspall 1971) opartą na optymalizacji 
podziału danych na grupy ze względu na ich podobieństwo wewnątrz grupy i zróżnicowanie 
pomiędzy nimi. Zakresy poszczególnych klas jakości, którym przypisano wartości od 1-5, 
przedstawiono w tabeli 2.1.1.6. Granicę pomiędzy stanem dobrym (GES) a stanem poniżej 
dobrego (subGES) wyznaczono jako wartość graniczną pomiędzy stanem dobrym 
i umiarkowanym wg RDW, SM1=0,80. 

∑

∑
=

n

n
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Tabela 2.1.1.5 Zestawienie informacji o danych dotyczących makrofitów, zebranych w 
latach 2005-2011, wykorzystanych do wstępnej oceny stanu środowiska 
morskiego polskich obszarów morskich 

Rejon badań 
Jednostka terytorialna 

oceny 
Okres badań Liczba 

stacji 
Źródło 

rok miesiąc 

Głazowisko 
Rowy 

część wód przybrzeżnych 
Rowy-Jarosławiec Wschód 

PLCW II WB6W 

2005 czerwiec 7 Osowiecki i in. 2006 

2011 
czerwiec, 
wrzesień 

2 
Państwowy Monitoring 
Środowiska, Brzeska 2011 

2011 
czerwiec, 

lipiec 
3 

Osowiecki i in. 2011b 

Głazowisko 
Ławicy 

Słupskiej 

podakwen nr 36: Wody 
otwarte Basenu 
Bornholmskiego 

2007 wrzesień 51 Kruk-Dowgiałło i in. 2011 

2010 
czerwiec, 
wrzesień 

2 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

2011 
czerwiec, 
wrzesień 

2 
Państwowy Monitoring 
Środowiska, Brzeska 2011 

Zalew Pucki 
część wód przejściowych 
Zatoka Pucka Zewnętrzna 

PLTW III WB3 

2006 czerwiec 17 
Opracowanie 
dokumentacji… (2006) 

2008 sierpień 53 
Przyrodnicze 
uwarunkowania... (2008) 

2010 
czerwiec, 
wrzesień 

7 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

Zatoka Pucka 
zewnętrzna 

część wód przejściowych 
Zalew Pucki PLTW II WB2 

2005 wrzesień 6 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

2006 wrzesień 5 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

2007 wrzesień 5 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

2008 lipiec 7 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

2010 czerwiec 8 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

 

 

 

Rys. 2.1.1.3 Podział zakresu wartości wskaźnika SM1 dla polskich obszarów morskich, na 
podstawie danych z okresu 2005-2011. 
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Tabela 2.1.1.6 Klasyfikacja stanu ekologicznego środowiska na podstawie wartości 
wskaźnika SM1, wg Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i Dyrektywy 
Ramowej ws. Strategii Morskiej (RDSM) 

 

 Stan ekologiczny 
Przedziały wartości 

wskaźnika SM1 
wg RDW wg RDSM 

0,95< SM ≤1,0 bardzo dobry (5) 
GES 

0,80 < SM ≤ 0,95 dobry (4) 

0,57<SM ≤0,80 umiarkowany (3) 
subGES 0,20<SM ≤0,57 słaby (2) 

0≤SM ≤0,20 zły (1) 
 

 

Wstępna ocena stanu środowiska na podstawie wskaźnika SM1 

Oceny wstępnej polskich obszarów morskich dokonano uśredniając 34 wartości wskaźnika 
SM1 z okresu 2010-2011 wyliczone dla analizowanych jednostek terytorialnych oceny 
(tab. 2.1.1.7). 

Zgodnie z opracowaną klasyfikacją (tab. 2.1.1.6), średnia wartość SM1 = 0,60 wskazuje na 
umiarkowany stan ekologiczny środowiska wg RDW i stan poniżej dobrego (subGES) 
wg RDSM analizowanych akwenów w latach 2010-2011. 

 

Tabela 2.1.1.7 Wartości wskaźnika SM1 na stacjach badanych w poszczególnych 
jednostkach terytorialnych oceny, w okresie 2010-2011 

Jednostka terytorialna 
oceny 

Wartości wskaźnika SM1 

 2010 2011 
Jednolita część wód 
przybrzeżnych Rowy-
Jarosławiec Wschód PLCW II 
WB6W 

 0,05 
 0,73 
 1,00 
 1,00 
 0,44 
 0,13 
 0,36 

Średnia 0,53 
Stan środowiska wg RDSM subGES 

 
Podakwen nr 36: Wody 
otwarte Basenu 
Bornholmskiego 

0,001 0,01 
0,75 0,17 
1,00 1,00 
1,00 1,00 

Średnia 0,62 
Stan środowiska wg RDSM subGES 
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Jednolita część wód 
przejściowych Zalew Pucki 
PLTW II WB2 

1,00  
0,02  
0,02  
1,00  

0,0007  
0,0004  
0,86  
0,98  
0,98  
0,87  
0,36  

Średnia 0,55 
Stan środowiska wg RDSM subGES 

 

Jednolita część wód 
przejściowych Zatoka Pucka 
Zewnętrzna PLTW III WB3 

0,0002  
0,0003  
0,63  
0,99  
1,00  
1,00  
1,00  
1,00  

Średnia 0,70 
Stan środowiska wg RDSM subGES 

 

Wstępną ocenę stanu środowiska ww. jednostek terytorialnych – stan poniżej dobrego 

subGES – odniesiono do całości polskich obszarów morskich. 

Wskaźnik „Stosunek biomasy gatunków wieloletnich do biomasy całkowitej makrofitów” 
został wykorzystany we wstępnej ocenie stanu środowiska morskiego. Wartość liczbowa 
wskaźnika do interaktywnego arkusza oceny wynosi 3. 

2.1.1.9. Wskaźniki multimetryczne makrozoobentosu (Multimetric macrozoobenthic 
indices) 
 

 
fot. W.Kraśniewski  

Grupa HELCOM CORESET BD jako 
wskaźnik podstawowy zaproponowała 
wskaźniki multimetryczne stosowane w 
ocenie stanu ekologicznego na podstawie 
makrozoobentosu dla celów Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. Wskaźniki 
multimetryczne uwzględniają skład 
gatunkowy, liczebność lub biomasę oraz 
udział gatunków wrażliwych i odpornych 
na stres wywołany eutrofizacją.  

W większości krajów nadbałtyckich opracowano specyficzne dla lokalnych warunków 
wskaźniki multimetryczne, tj.: ZKI (Estonia), DKI (Dania), BQI (Szwecja), MarBIT 
(Niemcy), BBI (Finlandia). W Polsce stosowany jest multimetryczny wskaźnik B (Osowiecki 
i in. 2009a).  
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Przyjęto, że granicą dobrego stanu środowiska morskiego – GES jest wartość wskaźnika 
między dobrym i umiarkowanym stanem ekologicznym określonym na potrzeby Ramowej 
Dyrektywy Wodnej zgodnie z Zał. 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz. U. Nr 257, poz. 1545 (tab. 
2.1.1.8). 

Zgodnie z wytycznymi grupy HELCOM CORESET BD ocenę przeprowadzono dla każdego 
z wyznaczonych podakwenów Morza Bałtyckiego w części odpowiadającej polskim 
obszarom morskim. Podział ten zastosowano w ocenie stanu środowiska morskiego w 
projekcie BSAP (HELCOM 2011), natomiast wstępną ocenę całości polskich obszarów 
morskich przeprowadzono na podstawie charakterystyki warunków środowiskowych 
kształtujących zespoły makrozoobentosu. 

Według przyjętej metodyki wykonania wstępnej oceny wykonano następujące prace:  

i. Pozyskano i uporządkowano dostępne wyniki badań makrozoobentosu z okresu 2008-
2011 z analizą danych pod kątem przydatności dla celów przeprowadzenia wstępnej 
oceny. 

ii.  Poszczególnym podakwenom przypisano stacje badawcze, na których badano 
makrozoobentos w analizowanym okresie. 

iii.  Obliczono wartości wskaźnika B dla każdej analizowanej próby; w przypadku poboru 
kilku prób makrozoobentosu na wyznaczonej stacji, wartość wskaźnika uśredniano dla 
stacji w danym roku. 

iv. Dla każdego z wydzielonych podakwenów uśredniono wartości wskaźnika B w okresie 
2008-2011. Uzyskaną średnią odniesiono do przedziałów wartości z Zał. 3. 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych i określono stan jakości wód podakwenu. 
Stan dobry (GES) osiągnęły podakweny, w których uśredniona wartość wskaźnika B 
mieściła się w przedziale wartości wyznaczonych dla klas I i II; niższe wartości 
wskaźnika B klasyfikowały stan jako poniżej dobrego (subGES). 

v. Określono wartość wskaźnika B dla całości polskich obszarów morskich przez 
zsumowanie iloczynów uśrednionych wartości wskaźnika B obliczonych dla 
poszczególnych podakwenów i ułamka powierzchni zajmowanej przez te podakweny 
w skali całej powierzchni POM. Zastosowana metoda zapewniła właściwą 
reprezentatywność obszarową wydzielonych podakwenów, dzięki której o stanie POM 
decydował stan jakości podakwenów proporcjonalnie do ich powierzchni. 

vi. Stan POM w analizowanym okresie określono przez odniesienie wartości wskaźnika B 
do klasy wód z Zał. 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (tab. 2.1.1.8).  

vii.  Wartość liczbową odpowiadającą stwierdzonemu stanowi przeniesiono do 
interaktywnego arkusza oceny Stan POM uwzględniającego wszystkie wskaźniki 
opisowe i wskaźniki podstawowe. 

 

Wstępną ocenę przeprowadzono na podstawie danych gromadzonych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w latach 2008-2011 wykonywanego przez 
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Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie oraz 
Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu 
Badawczego w Gdyni (tab. 2.1.1.9). Łącznie wykorzystano wyniki analiz prób 
makrozoobentosu zebranych na 75 stacjach. Na każdej stacji analizowano od 3 do 5 
powtórzeń. Wartość wskaźnika B określono dla każdego powtórzenia. 

 

Tabela 2.1.1.8 Klasyfikacja wartości wskaźnika B wg Zał. 3 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód…(Dz.U. Nr 
257, poz. 1545)   

Przedział 
wartości 

wskaźnika B 

Klasa wód wg 
Rozporządzenia... 

(Dz.U. Nr 257, poz. 1545) 

Stan ekologiczny 
wg RDW 

Wartość liczbowa 
do interaktywnego 

arkusza oceny 
>3.72 I bardzo dobry 5 
≥3,18 II dobry 4 
≥2,70 III umiarkowany 3 
≥1,91 IV słaby 2 
<1,91 V zły 1 

 

Tabela 2.1.1.9 Zestawienie kompletności zbioru danych dotyczących makrozoobentosu 
gromadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 
2008-2011 

Instytucja 
badawcza 

Rok 
badań 

Liczba 
stacji 

Uwagi 

WIOŚ  
Pomorski 

2008 – Brak danych 
2009 19 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 
2010 – Brak danych 
2011 – Brak danych 

WIOŚ  
Warmińsko-
mazurski 

2008 9 
Dane nie nadają się do wykorzystania ze względu 
na brak informacji odnośnie numeru powtórzenia 

2009 – Brak danych 
2010 – Brak danych 
2011 – Brak danych 

WIOŚ  
Zachodnio-
pomorski 

2008 18 
Dane nie nadają się do wykorzystania ze względu 
na brak informacji odnośnie numeru powtórzenia 

2009 – Brak danych 
2010 16 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 
2011 9 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 

IMGW PIB 
O/Gdynia 

2008 11 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 
2009 12 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 
2010 8 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 

2011 – 
materiał został pobrany do badań, oznaczenia 
wykonywano do marca 2012r.  

 

Ze względu na niekompletność zbioru danych monitoringowych w analizowanym okresie 
czasu, wykorzystano wyniki badań makrozoobentosu pozyskane przez Instytut Morski 
Gdańsku w ramach realizacji własnych projektów, w tym również wykonanych w ramach 
badań uzupełniających w ramach realizacji niniejszej oceny. Łącznie wykorzystano wyniki 
analiz prób makrozoobentosu zebranych w ramach badań prowadzonych przez IM w Gdańsku 
na 147 stacjach. Dla każdej stacji obliczono wartość wskaźnika B z 1–5 powtórzeń 
(tab.2.1.1.10). 
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Tabela 2.1.1.10 Zestawienie zbioru danych Instytutu Morskiego w Gdańsku dotyczących 
makrozoobentosu gromadzonych w latach 2008-2011, wykorzystanych we 
wstępnej ocenie stanu środowiska morskiego 

Rok 
badań 

Rejon badań 
Liczba 
stacji 

Źródło 

2008 Środkowe wybrzeże 12 Przyrodnicze uwarunkowania... (2008) 
2009 Zatoka Pomorska, rejon Mrzeżyna 9 Błeńska i in. (2009) 
2009 Zatoka Pomorska, rejon Niechorza 9 Osowiecki i in. (2009b) 
2009 Zatoka Pucka zewnętrzna 8 Kruk Dowgiałło i Nowacki (2009) 
2009 Wody przejściowe i przybrzeżne POM  15 Osowiecki in. (2009a) 
2009 Zalew Wiślany 20 Kruk-Dowgiałło i in. (2010a) 
2010 Zalew Wiślany 30 Osowiecki i in. (2011a) 
2010 Rejon Wisły Przekop 8 Michałek-Pogorzelska i in. (2009) 
2010 Zatoka Pomorska, rejon Rewala 16 Kruk Dowgiałło i in. (2010b) 
2011 Odmorska strona płw. Helskiego  16 Opioła i in. (2011) 
2011 Rynna Słupska 4 Osowiecki in. (2011b)  

 

Wstępna ocena na podstawie wskaźnika multimetrycznego makrozoobentosu B dla 

podakwenów wg podziału „HOLAS” 

Zgodnie z podziałem HELCOM HOLAS w polskich obszarach morskich wydzielono 8 
podakwenów (tab. 2.1.1.11). Podział ten uwzględnia typologię zastosowaną w Ramowej 
Dyrektywie Wodnej, zgodnie z którą zostały wyodrębnione podakweny wód przybrzeżnych 
rozumiane jako pas wód o szerokości 1 Mm (podakweny 38 i 62) oraz podakweny 
odpowiadające jednolitym częściom wód przejściowych (podakweny 35, 35A i 38A). 
Dodatkowo podział „HOLAS” uwzględnia strefę wód otwartego morza do granicy Polskiej 
Strefy Ekonomicznej (podakweny 27, 33 i 36). 

Tabela 2.1.1.11 Podakweny Morza Bałtyckiego wyznaczone wg HELCOM CORESET BD 
2/2011 wraz z zaproponowanymi podakwenami w polskich obszarach 
morskich: 35A i 38A  

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 

 

Na podstawie wartości wskaźnika B dokonano oceny stanu środowiska w podakwenach 
HELCOM HOLAS. Wstępną ocenę dokonano na podstawie analizy wyników badań 
makrozoobentosu łącznie na 222 stacjach zlokalizowanych w 8 podakwenach wg HOLAS. 
Podakweny: 38 – Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego, 35A – Polska część 
Zalewu Wiślanego oraz 35 – Polskie wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej reprezentowane 
były przez największą liczbę danych, odpowiednio: 57, 53 i 51. Podakwen 33 – Wody otwarte 
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Zatoki Gdańskiej został oceniony na podstawie zaledwie 5 wartości wskaźnika B 
(tab.2.1.1.12). 

Tabela 2.1.1.12 Ocena stanu środowiska w poszczególnych podakwenach HELCOM HOLAS 
na podstawie wskaźnika B  

Podakwen B śr 
Klasa 
jakości 

Stan 
ekologiczny  
(wg RDW) 

Ocena  
(1-5) 

27 2,60 IV SŁABY 2 
33 1,63 V ZŁY  1 
35 3,04 III UMIARKOWANY  3 

35A 1,75 V ZŁY  1 
36 2,82 III UMIARKOWANY  3 
38 2,89 III UMIARKOWANY  3 

38A 2,13 IV SŁABY 2 
62 2.71 III UMIARKOWANY  3 

 

Wstępna ocena dla całości polskich obszarów morskich dokonana na podstawie 

charakterystyki warunków środowiskowych kształtujących zespoły makrozoobentosu  

Ocena całości POM została dokonana uwzględniając podział oparty na charakterystyce 
warunków środowiskowych kształtujących zespoły makrozoobentosu. Dane wykorzystane we 
wstępnej ocenie obejmują dno miękkie (piaszczyste, piaszczysto-muliste i muliste) polskich 
obszarów morskich, południowej części Morza Bałtyckiego. Wyróżniono pięć typów 
charakteryzujących się odmiennymi warunkami środowiskowymi (dynamiką wód, 
charakterem osadu, warunkami tlenowymi w strefie osadów dennych), które kształtują 
odmienne w swej strukturze zespoły makrozoobentosu (tab.2.1.1.13).  

Tabela 2.1.1.13 Podakweny wydzielone w polskich obszarach morskich.  

Lp. 
Nazwa 

podakwenu 
Obszar Charakterystyka środowiskowa 

Udział w ogólnej  
powierzchni POM 

[%] 

1. Zalewy 
Zalewy Wiślany i 
Szczeciński 

Akweny płytkie, silnie 
zeutrofizowane; dno muliste lub 
mulisto-piaszczyste 

2 

2. Zatoki 
Zatoka Pucka wewnętrzna 
i zewnętrzna do 20 m gł. 

Dno piaszczyste i piaszczysto-muliste 1 

3. 
Strefa 
przybrzeżna 

Morze otwarte do 20 m gł. Duża dynamika wód; dno piaszczyste 23 

4. 
Wody 
otwarte 

Morza otwarte od 20 m do 
80 m gł. 

Średnio-głębokie dno otwartego 
morza; piaszczysto-muliste i muliste 

67 

5. Głębie 

Dno o gł. >80 m;  
(Gł. Bornholmska, 
Gdańska i płd. stok 
Gł. Gotlandzkiej) 

Dno muliste; deficyt tlenu w wodzie 
powodujący okresowe wymieranie 
makrozoobentosu 

7 

 

Wstępną ocenę dokonano na podstawie analizy wyników badań makrozoobentosu na 222 
stacjach zlokalizowanych w 5 podakwenach wyznaczonych wg typologii środowiskowo-
biotycznej. Podakwen „Strefa przybrzeżna 0-20 m” reprezentowany był przez największą 
liczbę danych (101). Natomiast podakwen „Głębie” oceniony został na podstawie zaledwie 8 
wartości wskaźnika B. Oceny całości polskich obszarów morskich dokonano sumując 
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wartości iloczynu wskaźnika charakteryzujące poszczególne podakweny i udziału proc. 
powierzchni przez nie zajmowanej (wg pkt. vi metodyki oceny), (tab.2.1.1.14). 

Wartość wskaźnika B obliczona dla całości polskich obszarów morskich wyniosła 3,03. 
Wartość ta odpowiada III klasie jakości wód wg Zał. 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód…(Dz.U. Nr 257, poz. 1545). Stan ten 
określany jest jako „poniżej dobrego” (subGES) wg RDSM. Stan dobry (GES) zostałby 
osiągnięty, gdyby wartość wskaźnika była większa o 0,15. 

Tabela 2.1.1.14 Ocena stanu środowiska w poszczególnych typach środowiskowych POM na 
podstawie wskaźnika B 

Podakwen B śr 
Klasa 
jakości 

Stan ekologiczny  
(wg RDW) 

Część powierzchni 
POM [%] 

Składowe 
oceny 

Zalewowy 1,84 V ZŁY  2 0,04 

Zatokowy 2,94 III UMIARKOWANY  1 0,03 

0-20 piaszczysty 2,92 III UMIARKOWANY  23 0,67 

20-90 piaszczysto-mulisty 3,34 II DOBRY 67 2,24 

Głębie(>90) 0,73 V ZŁY  7 0,050 

    Łącznie 3,03 

    Ocena (wg RDW) UMIARKOWANY  

    Ocena (1-5) 3 

 

Wskaźnik „Wskaźniki multimetryczne makrozoobentosu” został wykorzystany we wstępnej 
ocenie stanu środowiska morskiego. Wartość liczbowa wskaźnika do interaktywnego arkusza 
oceny dla całości POM wynosi 3. 

 

2.1.1.10. Wskaźnik MS-TA (zooplankton) (Zooplankton mean size-total abundance 
indicator) 

Wskaźniki Biomasa Copepoda oraz Biomasa mikrofagowego mezozooplanktonu zostały 
zastąpione zarekomendowanym nowym wskaźnikiem łączącym biomasę Copepoda i 
mikrofagowego mezozooplanktonu oraz wskaźnika średniego udziału w ogólnej biomasie 
zooplanktonu grup o dużych wymiarach. Wskaźnik jest wyrażony w mg·m-3 lub jako procent 
całkowitej biomasy mezozooplanktonu. Monitoring mezozooplanktonu jest prowadzony we 
wszystkich krajach Morza Bałtyckiego, choć z różną częstotliwością. Zaproponowany 
wskaźnik jest ściśle powiązany z biomasą fitoplanktonu oraz z liczebnością i tempem wzrostu 
populacji ryb planktonożernych (HELCOM 2012a i b). 

GES jest określany w oparciu o dane referencyjne 
dotyczące ryb odżywiających się zooplanktonem oraz 
identyfikacji okresów (w ciągu roku), kiedy wzrost 
populacji ryb jest największy. Wartość GES utożsamiana 
jest z wartością progową pomiędzy warunkami, w których 
rozwój ryb planktonożernych jest w głównej mierze 
zależny od czynników pokarmowych, wyznaczonych na 
podstawie modelowania. Jako jednostki terytorialne 
oceny przyjęto podakweny wg podziału „HOLAS” 
zastosowanego w ocenie stanu środowiska morskiego 

w projekcie BSAP (HELCOM 2011).  
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Analiza dostępnych danych wykazała, że wstępną ocenę można wykonać na podstawie 
analizy wyników badań zooplanktonu w 6 podakwenach wg HOLAS: 27 - Wody otwarte 
wschodniej części Bałtyku Właściwego, 33 - Wody otwarte Zatoki Gdańskiej, 35A - Polska 
część Zalewu Wiślanego, 36 - Wody otwarte Basenu Bornholmskiego, 38A - Polska część 
Zalewu Szczecińskiego, 62 - Polskie wody przybrzeżne wschodniej części Bałtyku 
Właściwego. 

Na etapie przeprowadzania wstępnej oceny nie ma możliwości wyznaczenia granicy GES dla 
wskaźnika z powodu zbyt małej ilości danych dotyczących ryb planktonożernych. Obecnie 
jedyne wiarygodne dane o rybach zooplanktonożernych, które odpowiadają założeniom 
wyznaczania granicy GES, dostępne są dla szprota (ICES WGBGFAS Report 2012).  

Proces wyznaczenia GES w sposób jaki jest proponowany wymaga dodatkowych badań oraz 
przeprowadzenia procesu modelowania. 

Na etapie przeprowadzania wstępnej oceny wskaźnik ten jest testowany przez ekspertów 
z Estonii, Finlandii, Niemiec i Szwecji, którzy proponują aby wskaźnik ten testowany był 
przez pozostałe kraje nadbałtyckie, ponieważ wstępne wyniki wykazują jego wysoką 
przydatność przy ocenie stanu środowiska morskiego. Rozpatruje się również możliwość 
zastosowania tego wskaźnika przy ocenie dla wskaźnika opisowego W4 łańcuch pokarmowy. 

Wskaźnik „Wskaźnik MS-TA (zooplankton)” nie został wykorzystany we wstępnej ocenie 
stanu środowiska morskiego. 

2.1.1.11. Liczebność gatunków kluczowych ryb w wodach przybrzeżnych (Key fish species 
index - coastal waters) (Psuty i in. 2012) 

Wskaźnik określa liczebność gatunków kluczowych w bałtyckich wodach przybrzeżnych. 
Grupa HELCOM FISH jako gatunek wskaźnikowy dla wód, w których prowadzi się 
monitoring oparty o HELCOM COMBINE wybrała okonia. Okoń jest słodkowodnym 
gatunkiem, który zwykle dominuje ilościowo wśród ryb przybrzeżnych. Obszary o dobrym 
stanie ekologicznym zazwyczaj mają silną populację okonia. Gatunek jest drapieżny 
w dorosłym stadium i jest celem połowów przemysłowych i połowów rekreacyjnych. Indeks 
odzwierciedla zintegrowany efekt rekrutacji i śmiertelności. Na sukces rekrutacji wpływa 
klimat i jakość siedlisk. Na śmiertelność wpływa rybołówstwo, ale także drapieżniki jak foki, 
ptaki morskie i ryby.  

Indeks pokazuje czy liczebność i produktywność okonia jest na odpowiednim poziomie, żeby 
utrzymać funkcje ekosystemu, koncentrując się na zaopatrzeniu w żywność i odzwierciedlając 
poziom troficzny. W obszarach gdzie indeks nie wskazuje na dobry stan środowiska, GES 
może być osiągnięty przez odbudowę siedlisk, polepszenie jakości wody czy regulację presji 
rybołówstwa.  

Gatunkami kluczowymi mogą być również inne ryby spełniające kryteria częstości i obfitości 
występowania oraz znanej reakcji na presję.  

Ponieważ wszystkie indeksy według zaleceń ekspertów mają być specyficzne dla określonego 
miejsca, a Polska nie prowadziła do tej pory monitoringu zespołów ryb przybrzeżnych, stąd 
brak jest istniejących wartości referencyjnych dla W 1, które można analizować.  

Wskaźnik „Indeks liczebności gatunków kluczowych ryb przybrzeżnych” z uwagi na brak 
danych monitoringowychnie został wykorzystany we wstępnej ocenie stanu środowiska 
morskiego. 
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2.1.1.12. Liczebność ryb drapieżnych w wodach przybrzeżnych (Predatory fish species index 
- coastal waters), (Psuty i in. 2012) 

Indeks jest oparty na szacowaniu liczebności grupy funkcjonalnej ryb drapieżnych. 
Odzwierciedla efekt rekrutacji i śmiertelności gatunków włączonych do każdej z grup 
funkcjonalnych. Sukces rekrutacji zależy od jakości i dostępności tarlisk, klimatu 
i eutrofizacji. Śmiertelność zależy od rybołówstwa i od drapieżnictwa ze strony innych 
zwierząt. Te dwa parametry w różny sposób odpowiadają na wskaźniki presji. Liczebność ryb 
drapieżnych jest związana z presją rybołówstwa.  

Wskaźnik „Indeks liczebności ryb drapieżnych w wodach przybrzeżnych” ” z uwagi na brak 
danych monitoringowychnie nie został wykorzystany we wstępnej ocenie stanu środowiska 
morskiego. 

 

Podsumowanie: W1 Różnorodność biologiczna 

Ocena stanu środowiska morskiego dla wskaźnika Różnorodność biologiczna 
przeprowadzona została na podstawie 4 wskaźników podstawowych (tab. 2.1.1.15), Ocenę dla 
podakwenów przedstawiono w tab. 2.1.1.16 

Tabela 2.1.1.15. Kryterium, wskaźnik oraz odpowiadający im wskaźnik podstawowy 
zaproponowany do oceny stanu środowiska na podstawie wskaźnika 
opisowego Różnorodność biologiczna  

Kryterium Wska źnik Wskaźnik podstawowy Wstępna ocena POM 
(1-5) 

1.3. Stan 
populacji 

1.3.1. Właściwości 
demograficzne 
populacji  

Produktywność bielika  3 

Indeks wielkich ryb w wodach otwartych 
(LFI 1) 4 

1.5. 
Wielkość 
siedliska 

1.5.1. Powierzchnia 
siedliska 

 Stosunek biomasy gatunków wieloletnich 
do biomasy całkowitej makrofitów SM1 

3 
 

1.5.2 W odpowiednich 
przypadkach objętość 
siedliska 

1.6. Stan 
siedliska 

1.6.2. Odpowiednio 
liczebność względna 
i/lub biomasa 

1.6.1. Stan typowych 
gatunków i zbiorowisk Multimetryczny wskaźnik 

makrozoobentosu B 3 
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Tabela 2.1.1.16 Wstępna ocena podakwenów dla wskaźnika opisowego Różnorodność 
biologiczna w Polskich Obszarach Morskich  

Numer 
podakwenu 

Nazwa podakwenu 
Ocena  

wartość liczbowa 
Ocena  

GES/subGES 

27 
Wody otwarte wschodniej części Bałtyku 
Właściwego 

3 subGES 

33 Wody otwarte Zatoki Gdańskiej 1 subGES 
35 Polskie wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej 3 subGES 

35A Polska część Zalewu Wiślanego 3 subGES 
36 Wody otwarte Basenu Bornholmskiego 3 subGES 

38 
Polskie wody przybrzeżne Basenu 
Bornholmskiego 

3 subGES 

38A Polska część Zalewu Szczecińskiego 2 subGES 

62 
Polskie wody przybrzeżne wschodniej części 
Bałtyku Właściwego 

3 subGES 

 

Łączna ocena stanu środowiska dla W1 Różnorodność biologiczna: subGES 
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2.1.2. Wskaźnik opisowy W3 – Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i 
bezkręgowców 

 

 

Wskaźnik został opracowany przez ekspertów ds. ichtiofauny w ramach realizacji umowy 
numer 61/2010/F z dnia 9.12.2010 pt. Wstępna ocena stanu środowiska morskiego na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym 
Instytutem Badawczym a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska (Psuty i in. 2012).  

Ocena dla deskryptora 3 oparta jest na ocenie poszczególnych stad ryb komercyjnych, 
stanowiących podstawę połowów na danym obszarze. Na potrzeby oceny łącznej stanu 
środowiska Polskich Obszarów Morskich zastosowano następujący podział: 

•  Zalew Wiślany 

•  Zalew Szczeciński 

•  Zalew Pucki 

•  POM z wyłączeniem wyżej wymienionych w podziale na: 

 - obszar ICES 24 + 25 
 - obszar ICES 26 
 

Na pierwszych trzech obszarach (Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński, Zalew Pucki) operuje 
rybołówstwo łodziowe bazujące na innych zespołach ryb niż w przypadku strefy otwartego 
morza (łącznie ze strefą przybrzeżną). Podział pozostałych Polskich Obszarów Morskich na 2 
obszary wynika z podziału przyjętego przez ICES.  

Zalew Wiślany 

Na Zalewie Wiślanym prawie 95% procent wyładunków przypada na pięć gatunków: śledzia, 
płoć, leszcza, sandacza i okonia (patrz tabela). Śledź podlega zarządzaniu przez ICES a ocena 
stanu tego stada została przedstawiona w następnym rozdziale. Wśród pozostałych gatunków 
leszcz i sandacz podlega zarządzaniu przez polsko-rosyjską Komisję Mieszaną ds. 
Rybołówstwa. Wynika to z zapisów bilateralnej Umowy o Współpracy z Federacją Rosyjską.  
Połowy tych gatunków są limitowane przez określenie TAC (Total Allowable Catch). 
Stosowana przez stronę rosyjską metodyka określania biomasy oraz limitów połowowych jest 
w chwili obecnej niewystarczająca do przeprowadzenia prawidłowej oceny stanu stad. W 
perspektywie kilku lat, o ile badania finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi będą kontynuowane, a współpraca ze stroną rosyjską zostanie rozwinięta o elementy 
wynikające z wdrażania Dyrektywy Ramowej w sprawie Strategii Morskiej, informacje te 
mogą zostać włączone do oceny stanu środowiska morskiego. Do tego czasu ocena stanu stad 
leszcza i sandacza jest niemożliwa.  

W3: Populacje wszystkich ryb i bezkręgowców eksploatowanych w 
celach handlowych utrzymują się w bezpiecznych granicach 
biologicznych, wskazując rozmieszczenie ze względu na wiek i 
rozmiar populacji, świadczące o dobrym zdrowiu zasobów. 
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Na potrzeby Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich (NPZDR) w 2011 roku 
rozpoczęto badania eksploatowanej części populacji sandacza i okonia. Są to jednak dane 
niewystarczające do oceny poziomu presji rybołówstwa i zdolności rozrodczej stada. Zebranie 
danych niezbędnych do oceny stanu środowiska wymaga znacznego rozwinięcia 
Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich finansowanego przez Komisję 
Europejską i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
Średnie wyładunki ryb na Zalewie Wiślanym w okresie 2003-2007 (na podstawie danych Okręgowego 

Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni) 
Gatunek Połowy [t] % uwagi 

Śledź 1 300 67,1 Zarządzany przez ICES (stado Her 25-29 i 32 Ex GoF), 
Płoć 175 9,0  
Leszcz 171 8,8 TAC z Rosją 
Sandacz 103 5,3 NPZDR od 2011 r, TAC z Rosją 
Okoń 91 4,7 NPZDR od 2011 r. 
Ciosa 29 1,5  
Węgorz 24 1,2 Polski Plan Zarządzania Populacją Węgorza Europejskiego 
Krąp 11 0,6  
Babka bycza 9 0,4  
Stornia 6 0,3  
Karaś 8 0,4  
Inne ryby 11 0,6  
    
 1 938   
    
Troć [szt] 95   
Łosoś [szt] 1  Zarządzany przez ICES 

 

Na Zalewie Wiślanym nie prowadzono do 2011 roku standaryzowanych połowów 
badawczych, z których dane mogłyby być podstawą oceny stanu stada przy użyciu kryterium 
rozkładu wieku oraz rozkład długości populacji. Ocena stanu stad zgodnie z tym kryterium 
będzie możliwa po przeprowadzeniu przynajmniej kilkuletnich badań w ramach monitoringu 
ryb na tym obszarze. 

 

 
fot. M.Wyszyński 

 
Zalew Szczeciński 

Na Zalewie Szczecińskim prawie 95% wyładunków przypada na cztery gatunki: płoć, leszcza, 
okonia i sandacza. Na potrzeby Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich 
(NPZDR) w 2011 roku rozpoczęto badania eksploatowanej części populacji sandacza i 
okonia. Są to jednak dane niewystarczające do oceny poziomu presji rybołówstwa i zdolności 
rozrodczej stada. Zebranie danych  niezbędnych do oceny stanu środowiska wymagają 
znacznego rozwinięcia Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich finansowanego 
przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Średnie wyładunki ryb  na Zalewie Szczecińskim i wodach przyległych w okresie 2003-2007 (na podstawie 
danych Okręgowego Inspektoratu Ochrony Rybołówstwa w Szczecinie) 

Gatunek 
Połowy 

[t] % uwagi 
Płoć 961 41,2  

Leszcz 659 28,3  

Okoń 514 22,1 NPZDR od 2011 r. 

Sandacz 65 2,8 NPZDR od 2011 r. 

Węgorz 32 1,4 Polski Plan Zarządzania Populacją Węgorza Europejskiego 
Krąp 23 1,0  

Rozpiór 21 0,9  

Sieja 14 0,6  

Miętus 10 0,4  

Śledź 8 0,4  

Szczupak 8 0,3  

Boleń 4 0,2  

Lin 2 0,1  

Inne 8 0,4  

    

Suma 2 329   

    

Troć [szt] 602   

Łosoś [szt] 2  Zarządzany przez ICES 

 

Na Zalewie Szczecińśkim nie prowadzono do 2011 roku standaryzowanych połowów 
badawczych, z których dane mogłyby być podstawą oceny stanu stada przy użyciu kryterium 
rozkładu wieku oraz rozkładu długości w populacji). Ocena stanu stad zgodnie z tym 
kryterium będzie możliwa po przeprowadzeniu przynajmniej kilkuletnich badań w ramach 
monitoringu ryb na tym obszarze. 

 

Zalew Pucki 

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. Nie jest dostępna statystyka połowowa dotycząca 
wyłącznie Zalewu Puckiego - przytoczone dane dotyczą kwadratu rybackiego 
wykraczającego poza Zalew Pucki. Zgodnie z nimi prawie 95% wyładunków przypada na 
cztery gatunki: dorsza, stornię, belonę, śledzia i okonia. Na potrzeby Wieloletniego Programu 
Zbierania Danych Rybackich (NPZDR) w 2011 roku rozpoczęto badania eksploatowanej 
części populacji okonia. Są to jednak dane niewystarczające do oceny poziomu presji 
rybołówstwa i zdolności rozrodczej stada. Zebranie danych niezbędnych do oceny stanu 
środowiska wymagają znacznego rozwinięcia Wieloletniego Programu Zbierania Danych 
Rybackich finansowanego przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. W przypadku belony całkowicie brak jest danych, które mogą być podstawą oceny 
według kryteriów. Gatunek ten jednak nie został wskazany jako podlegający ocenie w 
Deskryptorze 3, ponieważ jego połowy w skali całego Bałtyku nie przekraczają 0,1 %. 
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Średnie połowy ryb Zalewie Puckim (kwadrat rybacki BR6 w wewnętrznych wodach morskich) w 2011 (na 
podstawie danych Centrum Monitorowania Rybołówstwa)* 

Gatunek Połowy [t] % uwagi 
Dorsz 36 40,6 Zarządzany przez ICES (Cod 25-32) 
Stornia 29 33,6 Nie zarządzany przez ICES do 2011r., stado Fle26 
Belona 9 10,7  
Śledż 4 4,2 Zarządzany przez ICES (stadoHer 25-29 i 32 Ex GoF), 
Okoń 4 4,2 NPZDR od 2011 r. 
Inne gatunki 5 5,7  
    
 87   
    
Troć [szt] 1 869   
Łosoś [szt] 396  Zarządzany przez ICES 
*W okresie wcześniejszym brak możliwości podziału bazy danych na połowy prowadzone w danym kwadracie 
od strony Zatoki Gdańskiej i otwartego morza. 

 

Na Zalewie Puckim nie prowadzono do 2011 roku standaryzowanych połowów badawczych, 
z których dane mogłyby być podstawą oceny stanu stad przy użyciu kryterium rozkładu 
wieku oraz rozkładu długości populacji. Ocena stanu stad zgodnie z tym kryterium będzie 
możliwa po przeprowadzeniu przynajmniej kilkuletnich badań w ramach monitoringu ryb na 
tym obszarze. Jednakże w przypadku belony konieczne jest stworzenie odrębnego programu 
monitoringu w oparciu o połowy badawcze z uwagi na sezonowość występowania tego 
gatunku ryb w Zalewie Puckim (prawie wyłącznie w maju). 

 

Obszar ICES 24+25 z wyłączeniem Zalewu Szczecińskiego 
Podstawę wyładunków stanowią cztery gatunki: szprot, śledź, dorsz i stornia. Istotne z uwagi 
na wartość są również połowy ryb łososiowatych. 
  

Średnie wyładunki ryb w Polskich Obszarach Morskich (obszar ICES 24+25) w latach 2004-2007 (na 
podstawie danych Centrum Monitorowania Rybołówstwa) 

 Połowy [t] % 
Szprot 21 263 39,9 
Śledź 15 004 28,1 
Dorsz 8 945 16,8 
Stornia 7 736 14,5 
Okoń 118 0,2 
Skarp 66 0,1 
Sandacz 61 0,1 
Gładzica 38 0,1 
Płoć 37 0,1 
Witlinek 9 0,0 
Belona 7 0,0 
Inne ryby 17 0,0 
   

Suma 53 309  
   
Troć 20 732 szt 
Łosoś 3 606 szt 
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Obszar ICES 26 z wyłączeniem Zalewu Wiślanego i Zalewu Puckiego 

Podstawę wyładunków stanowią cztery gatunki: szprot, śledź, dorsz i stornia. Istotne z uwagi 
na wartość są również połowy ryb łososiowatych. 

 
Średnie wyładunki ryb w Polskich Obszarach Morskich (obszar ICES 26) w latach 2004-2007  (na podstawie 

danych Centrum Monitorowania Rybołówstwa) 
 

 Połowy [t] % 

Szprot 45 206 82,8 

Dorsz 3 920 7,2 

Śledź 3 524 6,5 

Stornia 1 781 3,3 

Leszcz 45 0,1 

Belona 36 0,1 

Sandacz 19 0,0 

Okoń 10 0,0 

Skarp 8 0,0 

Węgorzyca 7 0,0 

Gładzica 7 0,0 

Węgorz 4 0,0 

Inne ryby  6 0,0 

Suma 54 572  

   

Troć [szt] 119 237  

Łosoś [szt] 15 389  

 
Ocena wstępna - Obszary ICES 24+25 oraz ICES 26 z wyłączeniem Zalewów 

Dokonanie oceny środowiska morskiego i doprowadzenie wszystkich gatunków przemysłowo 
poławianych do poziomu bezpiecznych granic biologicznych, jest procesem długim i bardzo 
trudnym. Spowodowane jest to brakiem danych albo zbyt krótką serią danych, jak również 
wzajemnym oddziaływaniem gatunków na siebie. Nie można w chwili obecnej wyznaczyć 
maksymalnego zrównoważonego połowu (MSY) dla wszystkich gatunków równocześnie, a 
jedynie dla poszczególnych stad osobno. Gdy zalecana wartość maksymalnego 
zrównoważonego połowu zostaje osiągnięta dla jednego stada, MSY drugiego może być 
przekroczone, np. z powodu niezamierzonej obecności w przyłowie pierwszego gatunku. Przy 
wyznaczaniu MSY należy brać również pod uwagę zależności (drapieżnik-ofiara).  

Deskryptor 3 został zastosowany do opisania stanu stad ryb i bezkręgowców poławianych 
komercyjnie, występujących w polskiej strefie ekonomicznej. W zależności od ilości i jakości 
danych dostępnych dla poszczególnych stad, wybrano różne wskaźniki. Ocenie poddano dwa 
stada dorsza, jedno stado łososia, dwa stada storni, jedno stado szprota, oraz dwa stada 
śledzia.   

Przykładem ważnego gatunku poławianego przemysłowo, a nie posiadającego planu 
zarządzania jest troć. Gatunek ten nie ma wyznaczonych limitów połowowych, ponieważ 
wiele stad należy do form występujących jedynie lokalnie, natomiast trocie polskie oraz trocie 
z rzek południowej Szwecji, Łotwy i Estonii należą do daleko wędrujących. Niemniej jednak 
kraje takie jak Finlandia i Szwecja są za wprowadzeniem szczególnej regulacji połowów troci 
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na całym Bałtyku. Regulacje te miały by obejmować zarówno narodowe jak 
i międzynarodowe środki, włącznie z propozycją wprowadzenia TAC. 

Naturalna populacja polskiej troci wędrownej jest stosunkowo niewielka, szacuje się ją na ok. 
100 tys. sztuk, a wielkość polskich połowów troci zależna jest głównie od wielkości 
zarybiania smoltami. Ogólne połowy troci na Bałtyku były najwyższe w 1993 a od 2001 r. 
stale się obniżają. Obecnie brak jest danych pozwalających na ocenę stanu stada 
występującego w Polskich Obszarach Morskich. Wyznaczenie parametrów śmiertelności 
połowowej oraz zdolności rozrodczej stada wymagają wdrożenia specjalnego programu 
monitoringu i współpracy międzynarodowej w ramach ICES. 

Stan zasobów dorszy wschodniobałtyckich (25-32), śledzi centralnego Bałtyku (podobszary 
25-29,32) i szprotów całego Bałtyku (22-32) oceniany jest za pomocą metody XSA 
(Shepherd, 1999). Biomasę dorszy zachodniego Bałtyku (22-24) wyznaczono metodą 
określającą śmiertelność połowową jako tzw. błądzenie przypadkowe –model SAM (Nielsen, 
2009). Natomiast ocenę wielkości zasobów śledzi w zachodnim Bałtyku i cieśninach 
duńskich (podobszary 22-24 i obszar IIIa) prowadzono w oparciu o metodę ICA. Do 
kalibracji metod używano hydroakustycznych ocen biomasy ryb śledziowatych oraz 
wskaźników wielkości zasobów dorszy, uzyskanych metodą połowów badawczych. Ponadto 
do oceny stanu obu stad dorszy użyto wydajności połowowych wybranych flot kutrowych: 
w przypadku dorszy wschodniego Bałtyku użyto wydajności połowowych duńskiej floty 
trałowej i netowej, a dla dorszy zachodniego Bałtyku stosowano wydajności duńskiej floty 
trałowej. Wiarygodność ocen dynamiki stad sprawdzano stosując analizę retrospektywną. 

 
Przegląd kryteriów i wskaźników dobrego stanu środowiska morskiego oraz odpowiadających im 
wskaźników podstawowych zaproponowanych dla wskaźnika opisowego: populacje ryb i bezkręgowców 
poławianych przemysłowo 

 

Wskaźniki podstawowe przyjęte do oceny GES Ocena GES/ dostępność danych, wybór do oceny  

Kryterium 3.1. Poziom presji rybołówstwa 

Wskaźnik 3.1.1. Śmiertelność połowowa (F) 

Śmiertelność połowowa zapewniająca utrzymanie  
maksymalnego zrównoważonego połowu 
F ≤ FMSY  

Wybrany do oceny stad: 
− dorszy (22-24 oraz  25-32), 
− szprota  (22-32 ),  
− śledzi (IIIa i 22-24 oraz 25-29 i 32 Ex GoR). 

Śmiertelność połowowa wyznaczona dla stad 
posiadających strategie zarządzania (inna niż FMSY) 
lub określona zasadą przezorności : 
- Flim 
 
-Fpa 
 
 
-Fmax 
 
-F0.1 

 
 
- trend F 
 
- 75% Potencjalnej Zdolności Produkcji Smoltów 

Wybrany do oceny stad: 
 
− dorsza (25-32), 
 
− dorsza (25-32), 
− szprota (22-32 ),  
− śledzia (25-29 i 32 Ex GoR), 
 
− dorszy (22-24 oraz 25-32), 
− śledzia (IIIa i 22-24), 
 
− dorszy (22-24 oraz 25-32), 
− szprota (Spr 22-32 ),  
− śledzi (IIIa i 22-24 oraz 25-29 i 32 Ex GoR). 
 
− storni 24-25 * 

 
− łosoś 22-31 
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Wskaźnik 3.1.2. Stosunek połowu do wskaźnika biomasy 
CPUE Połów na jednostkę nakładu połowowego Nie wybrany do oceny żadnego stada 

Kryterium 3.2. Zdolno ść rozrodcza stada 

Wskaźnik 3.2.1. Biomasa stada tarłowego (SSB) 
Biomasa stada tarłowego zapewniająca utrzymanie  
stada w bezpiecznych granicach biologicznych 
B ≥ BMSY trigger 

Wybrany do oceny stad: 
− dorsza (22-24), 
− śledzia (IIIa i 22-24). 

Biomasa stada tarłowego wyznaczona dla stad 
posiadających strategie zarządzania (inna niż 
BMSY trigger) lub określona zasadą przezorności: 

Bpa wybrany do oceny stada: 
− dorsza (22-24). 
 

Najmniejsza obserwowana biomasa stada tarłowego, 
po której, w kolejnym roku, następował wzrost SSB  

Wybrany do oceny stad: 
− dorszy (22-24, Cod 25-32), 
− szprota (22-32 ),  
− śledzi  (IIIa i  22-24 oraz 25-29 i 32 Ex GoR) 
− storni (24-25)* 

Wskaźnik 3.2.2 Wskaźniki biomasy  
Wskaźnik biomasy  Nie wybrany do oceny żadnego stada 

Kryterium 3.3. Rozkład wieku oraz rozkład długo ści populacji 

Wskaźnik 3.3.1. 95 percentyl z rozkładu długości obserwowanej w połowach badawczych 

Rozkład długości z naciskiem na ryby większe a przez 
to bardziej narażone na wpływ rybołówstwa 

Wybrany do oceny stad: 
− dorsza (25-32), 
− storni  (24-25 oraz 26), 
− szprota (22-32 ),  
− śledzia (25-29 i 32 Ex GoR). 

* raport dotyczący stada storni 24-25 zawiera analizę jakościową, dlatego obecną sytuację stada można określić 
jedynie na podstawie trendu. 
 

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych stad wraz z wyznaczeniem wskaźników do celów 
oceny stanu środowiska morskiego. 

 
Stado dorsza  w podobszarach 22-24 

Zarządzanie stadem zachodniobałtyckiego dorsza regulowane jest poprzez TAC oraz 
dodatkowo przez nakład połowowy, czyli wyznaczanie odpowiedniej liczby dni połowowych. 
Po okresie redukcji dni połowowych co roku o 10%, osiągnięto docelową wartość 
śmiertelności połowowej (0,6). Według obecnego planu zarządzania doprowadzi to do 
osiągnięcia SSB równej 35 200 ton w 2014 roku. Dlatego dalsze restrykcje dotyczące ilości 
dni połowowych nie są już wymagane.  

Obecnie stado jest określane jako „mające pełną zdolność do odnawiania”. Najwyższą 
biomasę, rzędu 45 – 50 tys. ton, obserwowano w pierwszej połowie lat 80. Następnie biomasa 
stada  rozrodczego obniżyła się do zaledwie 10 tys. ton na początku lat 90, później wzrosła i 
po roku 2000 wahała się w granicach 23-36 tys. ton.  Biomasę w roku 2012 oceniono na  ok. 
36 tys. ton. 
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Rys. 2.1.2.1 Dane podsumowujące stan stada dorsza 22-24 (masa w tysiącach ton). Wykres 
przedstawia wyładunki, rekrutację, śmiertelność połowową (F) oraz biomasę 
stada tarłowego (SSB). Wykres w prawym górnym rogu prezentuje zależność 
SSB od F. źródło: ICES Baltic Advice 2012 

 

Analiza retrospektywna w poprzednich latach pokazywała systematyczne przeszacowanie F. 
Od roku 2000 SSB fluktuuje w okolicach Bpa, przekraczając je nieznacznie, natomiast F 
(średnia z klas wiekowych 3-6) zmniejszało się od drugiej połowy lat 90-tych i w 2010 roku 
spadło poniżej docelowej wartości Ftarget wyznaczonej na podstawie planu zarządzania - 0.6 
(rys. 2.1.2.1). 

Według planu UE dotyczącego zarządzania zasobami dorszy w roku 2013 śmiertelność 
połowową powinna być na poziomie 0,6. Wówczas biomasa stada w 2014 powinna wynieść 
35 200 ton. 

 

Kryterium 3.1 (presji rybołówstwa) 

Śmiertelność połowowa zachodniego dorsza bałtyckiego utrzymywała się na poziomie około 
1,0 odkąd rozpoczęto szacowanie zasobów stada (1970). Należy jednak zaznaczyć, że były to 
zbyt wysokie wartości. W ostatnich latach wartość F maleje, szacuje się ją na 0,42 w roku 
2011 i jest to najniższa wartość obserwowana dla tego stada. Jednakże śmiertelność 
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połowowa przedstawiona według klas wiekowych pokazuje, że redukcja F w roku 2011 miała 
miejsce tylko dla starszych wiekiem klas (4 i więcej). Spadek Fbar (średnia śmiertelność 
połowowa dla klas wiekowych 3-6) w 2011 r. był zatem spowodowany zmniejszeniem 
połowów starszych grup wiekowych, natomiast większość połowu dorsza w zachodniej części 
Morza Bałtyckiego składa się z grup wiekowych 3-4. 

Wartość śmiertelności połowowej na poziomie maksymalnego zrównoważonego połowu 
FMSY, została wyznaczona na 0,25. Ponieważ FMSY jeszcze przez długi czas nie będzie 
osiągnięte, realnym celem jest uzyskanie i utrzymanie śmiertelności połowowej na poziomie 
0,6. Cel ten został osiągnięty w 2010 roku, dlatego dalsze redukcje F nie są na razie 
wymagane. Jednak należy pamiętać, że wyznaczona wielkość śmiertelności połowowej jest i 
tak ponad 2-krotnie większa od FMSY. Fmax oraz F0.1 wynoszą odpowiednio 0,26 i 0,17. 

 
Kryterium 3.2 (zdolności rozrodczej stada)  

Biomasa stada dorsza fluktuuje i jest silnie uzależniona od wielkości uzupełnienia. 
Największe SSB dla zachodniego stada dorsza bałtyckiego w trakcie prowadzonej oceny 
stada, czyli od początku lat 70., zaobserwowano w latach 80. (52 800 t). Następnie SSB 
spadło o więcej niż 80% do rekordowo niskiego poziomu w 1992 roku 9 400 ton. Po tym 
dramatycznym spadku, stado w połowie lat 90. zaczęło się odbudowywać. W ciągu ostatnich 
10 lat, średnia biomasa stada tarłowego wynosiła 29 000 t. SSB w 2011 roku oszacowano na 
33 500 t, co stanowiło wartość bardzo zbliżoną do średniej wieloletniej i o 15 % większą od 
średniej dla ostatnich 10 lat. Według modelu SAM SSB w 2012 roku oszacowano na 36 280 t, 
jednak przedział ufności wyniku jest bardzo szeroki (25 300 – 52 000 t). 

BMSYtrigger zostało wyznaczone na podstawie Bpa i wynosi 23 000 t. Bezpieczny poziom 
biomasy został zatem osiągnięty. SSB oszacowana na rok 2012 jest największą wartością od 
15 lat, a została uzyskana między innymi na skutek redukcji śmiertelności połowowej.  

 
Kryterium 3.3 (rozkładu wieku oraz rozkładu długości populacji) - 95 percentyl z rozkładu długości 
obserwowanej w połowach badawczych 

Wskaźnik 3.3 wyznaczany był na podstawie wyników analizy przeprowadzonej na próbach 
pobranych przez statek badawczy Baltica. W trakcie rejsu zbierane są próby głównie z 
podobszaru 25-26, a na podobszarze 24 wykonywane były tylko pojedyncze zaciągi na 
podstawie których nie można wyciągać wniosków na temat całego stada dorsza 22-24. 

W przyszłości do wyznaczenia tego wskaźnika można wykorzystać dane zebrane przez inne 
państwa nadbałtyckie. Wiąże się to z pewnymi trudnościami związanymi z dostępnością oraz 
spójnością międzynarodowej bazy danych. 

 
Stado dorsza w podobszarach 25-32 

W 2010 roku tak samo jak w 2011 informacje o nieraportowanych połowach nie były 
dostępne, jednak prawdopodobnie takie połowy były nieznaczne. Znaczący wzrost 
nieraportowanych połowów obserwowano w latach 1993-1996 oraz 2000-2007, natomiast w  
2008-2009 nie raportowanie połowów znacząco spadło i wyniosło 6-7%.  

Na podstawie danych z rejsów badawczych, jak i komercyjnych, zaobserwowano obecność 
dobrych pokoleń ryb z 2003 oraz 2005-2008 roku, które powinny prowadzić do wzrostu 
biomasy stada. Poza tym intensywność połowów została ostatnio obniżona, ponieważ 
niektóre kraje zredukowały flotę dorszową oraz wprowadziły lepszą kontrolę.  
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Polska wstrzymała swoje połowy w drugiej połowie 2007 i 2008 roku, a w 2009 i 2010 tylko 
1/3 statków miała pozwolenie na połowy dorsza. Te wszystkie czynniki znacząco przyczyniły 
się do spadku śmiertelności połowowej (w świetle zarówno wzrostu stada jak i spadku 
intensywności połowu). 

Analiza XSA szacuje wysoki poziom rekrutacji w ostatnich latach (osobniki z 2009 -205 mln 
oraz z 2008 -193 mln). Oszacowana wielkość rekrutacji jest największa od 1988 roku i nawet 
przewyższa silne pokolenie z 2003 roku – 160 mln. Jednak na podstawie prognoz rekrutacja 
2012 spadnie do poziomu 147 mln. 

Całkowita biomasa i biomasa stada tarłowego wzrastała do początku lat 80. z powodu 
ekstremalnie licznych pokoleń z 1976, 1977 i 1980 roku oraz dobrych warunków do 
reprodukcji panujących w południowym i środkowym Bałtyku. SSB spadła ze swojego 
największego w historii poziomu (około 650 000 t) zanotowanego w latach 1982-1983 do 
ekstremalnie niskiego w 1992 (93 000t). Przyczyną spadku był wzrost nakładu połowowego 
w obrębie tradycyjnego rybołówstwa (np. włoka dennego), wprowadzenie sieci skrzelowych 
oraz spadek sukcesu reprodukcyjnego przez ograniczony wpływ natlenionej, słonej wody z 
Morza Północnego. Od połowy lat 80. sukces reprodukcyjny uzyskiwany był przez to stado 
jedynie w południowych rejonach rozrodczych. Od 1987 roku wszystkie pokolenia były 
poniżej średniej wieloletniej. Po 1992 roku SSB wzrosło i w 1995 było bliskie 240 000 t. 
Następnie jednakże, SSB znowu spadło z powodu niskiej rekrutacji i wysokiej śmiertelności 
połowowej. Pojawienie się liczebnych (na tle poprzednich lat) pokoleń w 2003 i 2005 roku i 
wyższa rekrutacja w późniejszych latach, skutkowały wzrastającym trendem SSB. Obecny 
wzrost SSB spowodowany jest oczywiście egzekwowaniem regulacji dotyczących połowu 
oraz planem zarządzania rozwiniętym i przyjętym przez Unię Europejską (rys. 2.1.2.2). 

Na grupie roboczej ICES zajmującej się wyznaczaniem punktów referencyjnych na Morzu 
Bałtyckim (WKREFBAS) oszacowano zrównoważoną śmiertelność połowową na 0,3-0,4. 

Według planu zarządzania UE stosowanie docelowej śmiertelności połowowej równej 0,3 w 
2013 roku, najprawdopodobniej będzie skutkować wzrostem SSB do 313 000 ton w 2014 
roku.  

F w 2012 roku wyniesie najprawdopodobniej 0,27, czyli będzie o 4% większe niż 
śmiertelność połowowa z 2011 roku. Nie przewiduje się redukcji nakładu połowowego jako 
że wartość F jest poniżej wartości Ftarget równej 0,3, a nawet dopuszcza się wzrost ilości dni 
połowowych z 192 w 2012 do 224 w 2013. 
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Rys. 2.1.2.2 Dane podsumowujące stan stada dorsza 25-32 (masa w tysiącach ton).Wykres 
przedstawia wyładunki, rekrutację, śmiertelność połowową (F) oraz biomasę 
stada tarłowego (SSB). Wykres w prawym górnym rogu prezentuje zależność 
SSB od F . źródło: ICES Baltic Advice 2012 

 
Kryterium 3.1 (poziom presji rybołówstwa) - Śmiertelność połowowa F 

Wartość śmiertelności połowowej na poziomie maksymalnego zrównoważonego połowu 
została wyznaczona na 0,30. Śmiertelność połowowa użyta w planie zarządzania, bazująca na 
stochastycznych symulacjach również wynosiła 0,30. F w 2011 roku oszacowana na 0,26, 
bezpieczny poziom śmiertelności połowowej został zatem osiągnięty. Flim, Fpa, Fmax i F0.1 
wynosiły odpowiednio 0,96; 0,60; 1,1 i 0,25. 

 
Kryterium 3.2 (zdolności rozrodczej stada) - Biomasa stada tarłowego 

W ciągu ostatnich kilku lat obserwowany jest trend wzrostowy biomasy, po dużym spadku 
zanotowanym od końca lat 80. Najniższa biomasa stada tarłowego wystąpiła w 2005 i 
wynosiła 65 577 t, wzrastając w kolejnym roku o około 30%. SSB w 2012 oszacowano na 
262 701 t i była to największa wartość od 25 lat uzyskana głównie na skutek zmniejszającej 
się śmiertelności połowowej. W 2013 prognozowany jest dalszy wzrost biomasy (302 612 t), 
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jednak wartość ta i tak jest ponad 2,5-krotnie mniejsza niż największa oszacowana biomasa 
dla tego stada z 1980 roku.  

 

Kryterium 3.3 (rozkładu wieku oraz rozkładu długości populacji - 95 percentyl z rozkładu długości 
obserwowanej w połowach badawczych 
 

 95 percentyl z rozkładu długości dorsza 25-32.  

 

Rys. 2.1.2.3 Punkty przedstawiają 95 percentyl z rozkładu długości w kolejnych terminach 
rejsów badawczych. Rejsy odbywały się dwa razy w roku w I i IV kwartale. 
Wartość wskaźnika waha się w granicach od 34-50 cm.  Nie zaobserwowano 
wyraźnego trendu wzrostowego. 

 
Stado łososia w podobszarach 22-31 

 Łosoś jest rybą dwuśrodowiskową, rozradza się w rzekach, po czym wędruje na żerowanie 
do morza. Aby oszacować wielkość biomasy łososia, trzeba być w posiadaniu danych 
dotyczących zarówno ryb występujących w rzekach jak i w morzu. Problemem w ocenie 
dynamiki tych ryb jest mieszanie się w Bałtyku populacji pochodzących z kilkudziesięciu 
rzek. Dlatego właśnie do oceny zasobów łososia stosuje się złożone metody statystyczne 
zwane metodami bayesowskimi. Główną cechą tego modelu jest wykorzystanie informacji o 
konkretnym procesie z danych dotyczących innych stad w sytuacji, gdy bezpośrednie dane nie 
są dostępne lub ich zakres jest ograniczony. Później te wstępne informacje za pomocą modeli 
kojarzone są z danymi pochodzącymi bezpośrednio z badanego stada. 

ICES zaproponował jako cel osiągnięcie 75% Potencjalnej Zdolności Produkcji Smoltów 
(PZPS) w każdej z rzek, w której występują „dzikie” populacje łososi. Dzięki temu można 
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byłoby doprowadzić do odrodzenia stad do poziomu MSY. Stąd szacunki PZPS formułują 
podstawę obecnych punktów referencyjnych.  

Polskie rzeki należą do najmniej produktywnych, nie spotkamy w nich populacji „dzikich”, 
a jedynie populacje pochodzące z zarybiania (hodowli). Według danych pochodzących 
z kontroli połowów jak i własnych badań MIR-PIB, polskie połowy stada łososia przez wiele 
lat były permanentnie zaniżane lub podawane jako inne, nielimitowane gatunki (troć, pstrąg, 
lub pstrąg morski czy łososiopstrąg). Dlatego połowy łososia mogły być kilkukrotnie większe 
niż te, które były podawane w oficjalnych statystykach. 

Według ICES szacowane ogólne połowy łososia w Bałtyku rokrocznie znacznie przewyższają 
ustanawiany TAC.  

ICES zaleca na rok 2013 w podobszarach 22-31 połowy łososi w liczbie do 54 tys. sztuk. 
Podstawą tej rekomendacji jest zasada MSY – po rozwiązaniu Komisji Bałtyckiej poprzedni 
plan odbudowy stada łososi przestał obowiązywać, a nowy nie jest jeszcze opracowany.  

 

Kryterium 3.1 (poziom presji rybołówstwa) - 75% Potencjalnej Zdolności Produkcji Smoltów  

Cel nie został osiągnięty. Tylko jedna rzeka z 27 ma szanse osiągnąć ten poziom w najbliższej 
perspektywie. 

 
Stado storni w podobszarach 24-25 

Na skutek problemów z odczytywaniem wieku storni ocena zasobów została wstrzymana. Po 
ponownym odczytaniu wieku otolitów z ostatnich 10 lat według nowej metody do szacowania 
zasobów stada zostaną wykorzystane modele zawierające strukturę wiekową. 

Raport z grupy roboczej WGBFAS dotyczący stada storni 24-25 zawiera jedynie analizę 
jakościową. Nie są podane żadne wartości, dlatego ocena tego stada może opierać się jedynie 
na trendach. 

 
Kryterium 3.1 (poziom presji rybołówstwa) - Trend F 

Średnia śmiertelność połowowa dla stada storni 24-25 zmniejsza się znacząco w ciągu 
ostatnich kilku lat. W 2011 roku osiągnęła najniższy poziom od ponad 30 lat. 

 
Kryterium 3.2 (zdolność rozrodcza stada) - Trend SSB 

Biomasa stada tarłowego w ostatnich latach znacząco wzrosła, osiągając maksymalny stan w 
roku 2007. W ostatnich kilku latach notowany jest niewielki jej spadek. 
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źródło: Report of the ICES/HELCOM Workshop on Flatfish in the Baltic Sea (WKFLABA) 2012. 

Rys. 2.1.2.4. Zmiany biomasy stada tarłowego SSB i średniej śmiertelności połowowej Fbar 
w kolejnych latach. 

 
Kryterium 3.3 (rozkład wieku oraz rozkładu długości populacji) - 95 percentyl z rozkładu długości 
obserwowanej w połowach badawczych 
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Rys. 2.1.2.5. 95 percentyl z rozkładu długości stada storni 25.  

 

Punkty na wykresie (rys. 2.1.2.5 ) przedstawiają 95 percentyl z rozkładu długości w kolejnych 
terminach rejsów badawczych. Rejsy odbywały się dwa razy w roku w I i IV kwartale. 

Wartość wskaźnika waha się nieznacznie w granicach od 31-36 cm. Obserwowany wzrost 
wskaźnika nie jest statystycznie istotny. 
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Stado storni w podobszarze 26  

Ocena zasobów storni z podobszaru 26 nie jest jeszcze zaakceptowana przez ICES, jednak 
cały czas trwają prace nad stworzeniem właściwych modeli pozwalających na oszacowanie 
biomasy stada. Wstępne analizy pozwalają sądzić, że stado to jest w dobrej kondycji. 

 

Kryterium 3.3 (rozkładu wieku oraz rozkładu długości populacji) - 95 percentyl z rozkładu długości 
obserwowanej w połowach badawczych 
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Rys. 2.1.2.6. 95 percentyl z rozkładu długości stada storni 26.  

 

Punkty na wykresie (rys. 2.1.2.6)  przedstawiają 95 percentyl z rozkładu długości w kolejnych 
terminach rejsów badawczych. Rejsy odbywały się dwa razy w roku w I i IV kwartale.  

Wartość wskaźnika waha się w granicach od 23-34 cm. z istotnym trendem wzrostowym. 

 

Stado szprota w podobszarach 22-32 

W latach 90. w stadzie szprota pojawiło się kilka pokoleń charakteryzujących się bardzo dużą 
liczebnością. SSB przekroczyło wtedy 1 mln t, a w 1996-1997 zanotowano 1,7 mln t. 
Wartości te były kilka razy wyższe niż SSB we wczesnych latach 80. (200 000-250 000 t). Od 
1997 SSB spadała, a po 2000 fluktuowała na poziomie 0,9-1,1 mln t. SSB dla roku 2011 
oszacowano na 890 000 t.  

Jesienne rejsy akustyczne pokazują, że w ostatnich kilkunastu latach koncentracje biomasy 
stada przesuwały się w kierunku północno-wschodnim i obecnie stado koncentruje się 
głównie w podobszarach 27-29 i 32. Ma to swoje konsekwencje w wielkości średniej masy w 
poszczególnych klasach wiekowych. Parametr ten zaczął spadać od początku lat 90. i pozostał 
na niskim poziomie od tego czasu (spadek około 40% w latach 1992-1998). Spowodowane 
było to znacznym zagęszczeniem stada i rosnącą konkurencją pokarmową (rys. 2.1.2.7).  
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Rys. 2.1.2.7 Zmiana mas dla poszczególnych klas wiekowych w kolejnych latach dla stada 
szprota 22-32. źródło: ICES Baltic Advice 2012 

 

Na biomasę stada szprota duży wpływ ma dorsz, poprzez istniejącą silną zależność 
drapieżnik-ofiara. Biomasa szprota była niska w latach 80. gdy stado dorsza było duże.  

Na początku lat 90. stado zaczęło gwałtownie wzrastać i w latach 1996-1997 osiągnęło 
maksymalny obserwowany poziom 1,7 mln t. Stado powiększyło się głównie na skutek 
współdziałania dwóch czynników: silnej rekrutacji i spadku śmiertelności naturalnej (efekt 
niskiej biomasy stada dorsza). Wysoki wzrost liczebności stada szprota spowodował spadek 
średniej długości. Stado zmniejszało się a od 2001 roku jego biomasa fluktuuje na poziomie 
0,8-1,2 mln t.  

Po 2000 roku F wzrosło do 0,4-0,5, ale w latach 2010-2011 znowu spadło powodując 
znaczący spadek połowów. F w 2011 roku wynosiło 0.29 i jest to najniższa oszacowana 
wartość od 10 lat. 

Żadne z pokoleń pochodzących z lat 2009-2011 nie jest szacowane jako liczebne. Liczebność 
osobników 2009 roku oznaczana jest jako mała, natomiast z 2010 jest bliska średniej, 
przewiduje się że liczebność pokolenia z 2011 roku również będzie bliska średniej (rys. 
2.1.2.8). 
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źródło: ICES Baltic Advice 2012 

Rys. 2.1.2.8 Dane podsumowujące stan stada szprota 22-32 (masa w tysiącach ton). Wykres 
przedstawia wyładunki, rekrutację, śmiertelność połowową (F) oraz biomasę 
stada tarłowego (SSB). Wykres w prawym górnym rogu prezentuje zależność 
SSB od F. 

 

ICES zaleca w 2013 zastosowanie śmiertelności połowowej równej 0,35 (Fmsy), spowoduje 
to najprawdopodobniej otrzymanie SSB w 2014 wynoszącej 790 000 ton. 

Część połowów szprotów jest uzyskiwana w rybołówstwie mieszanym łącznie ze śledziem. 
Należy uważać, by realizując kwotę połowową szprotów, nie spowodować przekroczenia 
zalecanej kwoty dla śledzi. 

Kryterium 3.1 (poziom presji rybołówstwa) - Śmiertelność połowowa (F) 
Wartość śmiertelności połowowej na poziomie maksymalnego zrównoważonego połowu 
FMSY została wyznaczona na 0,35 i od dwóch lat nie zostaje przekroczona. Fpa i F0.1 
wynosiły odpowiednio 0,40 i 0,53. 
 
Kryterium 3.2 (zdolność rozrodcza stada) - Biomasa stada tarłowego 

SSB zmniejszyło się o połowę w stosunku do biomasy z lat 90. i nadal spada. W 1981 roku 
zanotowano najmniejszą biomasę stada tarłowego, która wynosiła 223 000 t (wzrosła w 
kolejnym roku o około 25%). SSB na rok 2012 została oszacowana na 770 000 t jest to 
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najmniejsza wartość od 9 lat spowodowana głównie odbudową populacji dorsza, ale i tak jest 
ponad 3-krotnie większa od minimalnej zaobserwowanej wartości. 

Kryterium 3.3 (rozkładu wieku oraz rozkładu długości populacji) - 95 percentyl z rozkładu długości 
obserwowanej w połowach badawczych 
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Rys. 2.1.2.9 95 percentyl z rozkładu długości stada szprota 22-32.  

 

Punkty na rys 2.1.2.9 przedstawiają 95 percentyl z rozkładu długości w kolejnych terminach 
rejsów badawczych. Rejsy odbywały się dwa razy w roku w I i IV kwartale.  

Wartość wskaźnika waha się nieznacznie w granicach od 11.5-13.5 cm. Nie zaobserwowano 
istotnego trendu tych zmian. 

Stado śledzia w podobszarach IIIa i 22-24 

Po znaczącym spadku z ponad 300 000 t na początku lat 90. do niskiego poziomu 120 000 t 
pod koniec lat 90., SSB odbudowało się nieznacznie, osiągając około 200 000 t na początku 
lat 2000. Od drugiej połowy lat 2000. stado notuje konsekwentny spadek i znajduje się teraz 
na najniższym obserwowanym poziomie. Spowodowane było to przez bardzo wysoką 
śmiertelność połowową i sekwencje mało liczebnych pokoleń. Również średnia masa w 
poszczególnych klasach wiekowych na podstawie niemieckich rejsów akustycznych 
zmniejsza się od 2007 roku, co razem ze znaczącym zróżnicowaniem w rozkładzie długości w 
podobszarach 22-24, może wskazywać na mieszanie się stad śledzi z zachodniego i 
centralnego Bałtyku.  

Śmiertelność połowowa była wysoka w połowie lat 90., osiągając wartość maksymalną 
wynoszącą ponad 0,7. W latach 1999-2007 Fbar (średnia dla klas wiekowych 3-6) 
ustabilizowała się w okolicach wartości 0,4, ale ponownie wzrosła w drugiej połowie lat 
2000. Najnowszy szacunek Fbar sugeruje niewielki spadek, jednakże trzeba pamiętać, że 
wartość w ostatnim roku jest obarczona najwyższym błędem (rys. 2.1.2.10).  
Wyniki oceny sugerują znaczną redukcje F w 2011 roku, wartość ta (0,2) jest mniejsza od 
FMSY=0,25. Nie ma więc potrzeby dalszej redukcji F, jako że SSB oszacowane na rok 2013 
jest powyżej MSY Btrigger. Zastosowanie FMSY, spowoduje najprawdopodobniej wzrost SSB 
do poziomu 180.000 t w 2014. 
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 źródło: ICES Baltic Advice 2012 

Rys. 2.1.2.10 Dane podsumowujące stan stada śledzia 22-24 i IIIa (masa w tysiącach ton). 
Wykres przedstawia wyładunki, rekrutację, śmiertelność połowową (F) oraz 
biomasę stada tarłowego (SSB). Wykres w prawym górnym rogu prezentuje 
zależność SSB od F. 

 
 

Kryterium 3.1 (poziom presji rybołówstwa) -  Śmiertelność połowowa (F) 
Wartość śmiertelności połowowej na poziomie maksymalnego zrównoważonego połowu 
FMSY została wyznaczona na 0,25. Śmiertelność połowowa spada od dwóch lat i w 2011 
osiągnęła wartość niższą niż FMSY. Fmax i F0.1 wynosiły odpowiednio 0,56 i 0,23. 

 
Kryterium 3.2 (zdolności rozrodczej stada) - Biomasa stada tarłowego 
BMSYtrigger zostało wyznaczone na podstawie najmniejszej obserwowanej SSB w ocenie 
zasobów z 2008 roku i wynosi 110.000 t. SSB w dla 2011 roku została oszacowana na 
107.342 t, natomiast prognoza na 2012 rok wynosi 132.290 t, czyli bezpieczny stan zostanie 
osiągnięty. 
 
Kryterium 3.3 (rozkładu wieku oraz rozkładu długości populacji - 95 percentyl z rozkładu długości 
obserwowanej w połowach badawczych 
Wskaźnik 3.3 wyznaczany był na podstawie wyników analizy przeprowadzonej na próbach 
pobranych przez statek badawczy Baltica. W trakcie rejsu zbierane są próby głównie z 
podobszaru 25-26, a w podobszarze 24 wykonywane były tylko pojedyncze zaciągi na 
podstawie których nie można wnioskować na temat całego stada śledzia z zachodniego 
Bałtyku. 
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Poza tym kolejnym problemem jest migracja stada latem do obszaru III w poszukiwaniu 
pokarmu, oraz mieszanie się stada zarówno ze śledziem z Morza Północnego jak i ze śledziem 
z Bałtyku Centralnego, szczególnie w podobszarach 24-26.  
W przyszłości do oceny tego wskaźnika można wykorzystać dane zebrane przez inne państwa 
nadbałtyckie oraz dane z obszaru III. Wiąże się to z pewnymi trudnościami z dostępnością 
oraz spójnością międzynarodowej bazy danych. 
 
Stado śledzia w podobszarach 25-29 i 32 Ex GoR 
Biomasa stada tarłowego w ostatnich trzech dekadach malała, zmieniając się od 1,8-1,6 mln. 
ton w połowie lat 70. do ok. 370 -380 tys. ton w latach 2001-2002.  
Niewielki wzrost SSB był obserwowany już od 2003 roku, ale w ostatnich latach ten trend 
wydaje się zanikać a w 2011 zaobserwowano nawet niewielki spadek. SSB w roku 2011 była 
szacowana na 70% średniej wieloletniej. Głównym powodem zmniejszenia biomasy jest 
drastyczny spadek średniej masy (rozmiaru) w poszczególnych klasach wieku widoczny od 
początku lat 80. W roku 1998 nastąpiło zatrzymanie powyższego trendu i masy osobnicze 
śledzi wahają się wokół nadal niskiego poziomu (rys. 2.1.2.11). 
 

 
 

Rys. 2.1.2.11 Zmiana średniej masy dla poszczególnych klas wiekowych w kolejnych latach 
dla stada śledzia Her 25-29 i 32 Ex GoR. źródło: ICES Baltic Advice 2012 

 
Jedną z przyczyn tego stanu jest to, że wolniej rosnący śledź wywodzi się z północno-
wschodniego rejonu Bałtyku i to on dominuje w połowach w ostatnim czasie. Przedstawiciele 
tych ryb są również łowieni – poza okresem tarła- w innych częściach Bałtyku, dlatego 
obserwujemy spadek średniej masy. Jednakże średnia masa spada we wszystkich rejonach 
Bałtyku i jest to następstwem rzeczywistych zmian w tempie wzrostu. Równocześnie 
obserwowany jest spadek kondycji śledzia, co spowodowane jest spadkiem zasolenia i 
wzrostem konkurencji z większym stadem szprota, oba czynniki zmniejszają dostępność 
głównego pokarmu śledzia – widłonoga Pseudocalanus spp. 
Ostatnie oceny stada oraz rejsy akustyczne potwierdzają, że pokolenia 2002 i 2007 są 
najbardziej liczną grupą w ostatniej dekadzie. Natomiast rekrutacja od połowy lat 80. 
fluktuuje generalnie pomiędzy 10, a 20 mld osobników, bez widocznego trendu.  
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Nie ma zdefiniowanych żadnych punktów referencyjnych odnoszących się do biomasy stada. 
Niewielki wzrost SSB po 2001 roku był spowodowany głównie przez zmniejszenie F oraz 
zasilenie biomasy liczebnym pokoleniem z 2002 roku.  
Śmiertelność połowowa wzrosła więcej niż dwukrotnie odkąd zaczęto szacowanie tego stada, 
ale w ostatnich latach widoczny jest trend spadkowy i ustabilizowanie śmiertelności na 
poziomie 0.2 – 0.25. Duży udział w połowach wolno rosnących śledzi może przyczyniać się 
do wzrostu śmiertelności połowowej, ponieważ w tej samej masie połowów mieści się wtedy 
dużo więcej ryb. Śmiertelność połowowa 0.19, przyjęta wcześniej jako Fpa, jest poniżej Fmed 

a obecnie także poniżej F0.1 i może być bezpiecznie stosowana jako docelowa wartość w 
zarządzaniu stadem (rys. 2.1.2.12). 
 

 
 

Rys. 2.1.2.12 Dane podsumowujące stan stada śledzia 25-29 i 32 z wyłączeniem Zatoki 
Ryskiej (masa w tysiącach ton). Wykres przedstawia wyładunki, rekrutację, 
śmiertelność połowową (F) oraz biomasę stada tarłowego (SSB). Wykres w 
prawym górnym rogu prezentuje zależność SSB od F. źródło: ICES Baltic Advice 2012 

 
Śmiertelność połowowa związana z maksymalnym zrównoważonym połowem (FMSY) oraz 
biomasa i połów wyznaczony przy użyciu FMSY są szacowane przy użyciu stochastycznych 
i deterministycznych, długoletnich projekcji (20-letni zakres danych). Do tych prognoz 
wykorzystywany jest model stado-rekrutacja Bevertona i Holta. 
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Ocena opiera się na danych z połowów komercyjnych jak i międzynarodowych badań 
akustycznych. Śmiertelność naturalna jest otrzymywana z wielogatunkowych modelioceny 
zasobów i jest uzależniona od biomasy wschodniego stada dorsza. 
 
Analiza retrospektywna pokazuje, że wcześniejsza tendencje do niedoszacowania 
śmiertelności połowowej i przeszacowywania biomasy stada tarłowego zmieniają się. 
Porównując ostatnie wyniki z wcześniejszymi widoczne jest przeszacowanie F 
a niedoszacowanie SSB. 
 

 
 

Rys. 2.1.2.13 Analiza retrospektywna dla stada śledzia Her 25-29 i 32 Ex GoR. Przedstawia 
porównanie corocznych ocen, najnowsza ocena jest wartością referencyjną. 
SSB – biomasa stada tarłowego, R- uzupełnienie i Fbar – średnia śmiertelność 
połowowa dla klas wieku 3-6. źródło: Report of the Baltic Fisheries Assessment Working 
Group (WGBFAS). 

 
 
Kryterium 3.1 (poziom presji rybołówstwa) - Śmiertelność połowowa (F) 
Wartość śmiertelności połowowej na poziomie maksymalnego zrównoważonego połowu 
FMSY, została wyznaczona na 0,16. Natomiast średnia śmiertelność połowowa z trzech 
ostatnich lat wynosiła 0,23. Bezpieczny poziom śmiertelności połowowej został więc 
przekroczony. Fpa i F0.1 wynosiły odpowiednio 0,19 i 0,25. 

 
Kryterium 3.2 (zdolność rozrodczej stada) - Biomasa stada tarłowego 
Od momentu rozpoczęcia oceny stada można zobaczyć spadek biomasy. Dopiero na początku 
lat 2000., trend ten został zatrzymany i SSB zaczyna powoli wzrastać. Najmniejsza 
oszacowana biomasa wystąpiła w 2001 roku i wynosiła 370 079 t. SSB na rok 2012 została 
wyznaczona na 604 117 t, sytuacja w ciągu ostatnich 10 lat zaczyna się zatem poprawiać, ale i 
tak wartości są dużo niższe niż osiągane w latach 70. i 80.  
 
Kryterium 3.3 (rozkładu wieku oraz rozkładu długości populacji) - 95 percentyl z rozkładu długości 
obserwowanej w połowach badawczych  
Punkty na rys. 2.1.2.14 przedstawiają 95 percentyl z rozkładu długości w kolejnych terminach 
rejsów badawczych. Rejsy odbywały się dwa razy w roku w I i IV kwartale. Wartość 
wskaźnika wahała się w granicach od 21.5-25 cm. Nie zaobserwowano istotnego trendu 
zmian wskaźnika. 
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Śledź 25-29 i 32 Ex GoR 
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Rys. 2.1.2.14.  95 percentyl z rozkładu długości stada śledzia .  

 

 
Ocena GES deskryptora 3  
Kryterium poziomu presji rybołówstwa zostało spełnione dla trzech stad: dorsza (25-32), 
szprota (22-32) i śledzia (IIIa i 22-24). Jednak w przypadku stada dorsza (22-24) oraz śledzia 
(22-24 i IIIa) obserwowany jest istotny trend spadkowy śmiertelności połowowej.  
Duży spadek wartości śmiertelności połowowej dla stada śledzia (25-29 i 32 Ex GoR) 
obserwowany od 2000 roku został zatrzymany i obecnie nie obserwuje się istotnego trendu 
zmiany F.  

Największym problemem dotyczącym kryterium 3.2 jest brak wyznaczonej wartości 
referencyjnej dla większości stad. Spośród dwóch stad posiadających wartość SSBMSYtrigger 
zarówno stado dorsza (22-24), jak i stado śledzia (IIIa i 22-24) spełniło kryterium zdolności 
rozrodczej stada. Natomiast trend zmian biomasy stada tarłowego był dla wszystkich stad 
rosnący lub nie obserwowano trendu. 

 
 

Stado 
3.1 3.2 3.3 

F≤FMSY  F trend  B≥BMSYtrigger  SSB trend  95 Percentyl  
trend  

Dorsz 22 -24     - 

Dorsz 25 -32     brak trendu 

Łoso ś 22-31      

Stornia 24 -25     brak trendu 

Stornia 26      trend wzrastający 

Szprot 22 -32      brak trendu 

Śledź 22-24 i IIIa     - 

Śledź 25-29 i 32 Ex 
GoR 

    brak trendu 

Uwaga: czerwony kolor w tabeli oznacza, że według konkretnego kryterium dobry stan środowiska nie został 
osiągnięty, zielony wskazuje na dobry stan, szary – brak dostępnych danych, natomiast kreską oznaczono brak 
przeliczeń. 
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Ocena w oparciu o wskaźniki podstawowe jest najważniejszą informacją wskazującą 
na rzeczywisty stan środowiska morskiego. Ocena dodatkowa, polegająca na analizie trendów 
została zamieszczona jedynie w celach poglądowych, z powodu braku danych referencyjnych 
dla wskaźników podstawowych w przypadku wielu stad, w szczególności dla kryterium 3.2. 
 
Podsumowanie oceny stanu środowiska morskiego dla stad pod względem kryteriów 
 

 
 
Ocena GES według deskryptora 3 w oparciu o wskaźniki podstawowe F i SSB 

GES dla stad pod względem kryteriów według interpretacji: Ocena zbiorcza według 
interpretacji  

Kryterium F SSB 
Interpretacja 1 2 3 1 3 1 2 3 

Ocena N N N T T N N N 
 
 
Ocena GES według deskryptora 3 w oparciu o trendy F i SSB 

GES dla stad pod względem kryteriów według interpretacji: Ocena zbiorcza według 
interpretacji Kryterium F trend SSB trend 

Interpretacja 1 3 1 3 1 3 
Ocena T  T T T T T 

 
 

Dla żadnego z przedstawionych scenariuszy GES nie został osiągnięty. Jedynie w przypadku 
pomocniczej analizy trendów dobry stan środowiska morskiego pod względem deskryptora 3 
został osiągnięty.  

 GES dla stad 
Kryteria F F trend SSB SSB trend 
Ocena Zielony Pomarańczowy Czerwony Zielony Czerwony Zielony Czerwony Zielony Czerwony 

 

Liczba 
stad 

3  3 6 1 2 0 6 1 
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Rys. 2.1.2.1. Wstępna ocena dla wskaźnika opisowego 3 Komercyjnie eksploatowane gatunki 
ryb i mięczaków w Polskich Obszarach Morskich.11 

 
Na podstawie dotychczas posiadanych wyników należy stwierdzić, że populacje ryb 
i bezkręgowców eksploatowanych przemysłowo, znajdujących się w polskiej strefie 
ekonomicznej nie mieszczą się w bezpiecznych granicach biologicznych. Jednocześnie brak 
jest danych do określenia stanu eksploatowanych gatunków ryb w Zalewie Wiślanym, 
Zalewie Szczecińskim i Zalewie Puckim. 

 

Łączna ocena stanu środowiska dla W3 Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb  

i bezkręgowców: subGES 

                                                           
 
 

11 Górna granica wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględnia akwen strefy spornej pomiędzy Polską a Danią. 
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2.1.3. Wskaźnik opisowy W4 – Łańcuch pokarmowy 

 

Dla wskaźnika opisowego W4 zaproponowano zestaw 4 wskaźników podstawowych 
opisujących funkcjonowanie łańcucha pokarmowego. Wskaźniki te stosowane są również dla 
W1. Szczególnie wskaźniki dotyczące kryterium 4.3.1 „Tendencje w zakresie liczebności 
wybranych grup/gatunków istotnych pod względem funkcjonalności” wyraźnie nakładają się 
znaczeniowo ze wskaźnikami podstawowymi dotyczącymi W1 (tab. 2.1.1.14).  

Wskaźniki podstawowe opracowane zostały dla wszystkich kryteriów GES (tab. 2.1.3.1). Nie 
reprezentują one jednak kluczowych gatunków i grup troficznych ekosystemu na każdym 
poziomie sieci troficznej. Zestaw wskaźników podstawowych dla tego wskaźnika opisowego 
nie uwzględnia grupy gatunków bentosowych, która odgrywa kluczową rolę w łańcuchu 
pokarmowym, stanowiąc bazę pokarmową dla wielu gatunków ryb i ptaków.  

Tabela 2.1.3.1. Kryteria i wskaźniki dobrego stanu środowiska morskiego oraz odpowiadające 
im wskaźniki podstawowe zaproponowane przez grupę HELCOM CORESET 
BD dla wskaźnika opisowego łańcuch pokarmowy 

Kryteria i wska źniki dobrego stanu środowiska morskiego 
dla wskaźnika opisowego W4 

Wskaźniki podstawowe  

 
Kryterium 4.1. Produktywność (produkcja na biomasę jednostkową) kluczowych gatunków lub grup 
troficznych 
 

Wskaźnik 4.1.1. 
Aktywność kluczowych gatunków 
drapieżnych mierzona jako ich produkcja 
na biomasę jednostkową (produktywność) 

Ptaki: Produktywność bielika 
Ssaki: Tempo wzrostu populacji ssaków 
morskich 

 
Kryterium 4.2. Odsetek wybranych gatunków na końcu łańcucha pokarmowego 
 

Wskaźnik 4.2.1. Duże ryby (pod względem masy ciała) 
Ryby:  
Indeks wielkich ryb w wodach otwartych 
(LFI 1) 

 
Kryterium 4.2. Liczebność/rozmieszczenie kluczowych grup/gatunków troficznych 
 

Wskaźnik 4.3.1 
Tendencje w zakresie liczebności 
wybranych grup/gatunków istotnych pod 
względem funkcjonalności 

Ptaki: Liczebność zimujących ptaków 
morskich 
 

2.1.3.1. Produktywność bielika (White-tailed eagle productivity) 

Bielik jest gatunkiem drapieżnym będącym ostatnim ogniwem łańcucha pokarmowego, 
szczególnie narażonym na akumulację zanieczyszczeń z niższych poziomów troficznych.  

Na przełomie XIX i XX wieku gatunek ten w Polsce znajdował się na progu wymarcia, 
jednak dzięki objęciu go ochroną gatunkową w połowie XX wieku udało się odbudować jego 

W4: Wszystkie elementy morskiego łańcucha pokarmowego, 
w stopniu, w jakim są znane, występują w ilościach i zróżnicowaniu, 
na poziomie zapewniającym w dalszej perspektywie liczebność 
gatunków i utrzymanie ich pełnej zdolności reprodukcyjnej. 
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populację. Liczebność bielika spadła w latach 70. XX wieku na skutek powszechnego 
stosowania DDT (Król 1992). W ostatnich dekadach liczba bielików w Polsce wzrasta 
(Zawadzka i in. 2008), a wzrost ten jest zróżnicowany w różnych regionach kraju (Cenian 
i in. 2006). Wzrost liczebności bielika, a co za tym idzie wysoki sukces lęgowy bielika 
i częściowo wysoka produktywność, spowodowany jest wprowadzonymi działaniami 
ochronnymi oraz eliminacją skażeń chemicznych ze środowiska (Zawadzka i in. 2009).  

Produktywność bielika jest wskaźnikiem opisującym nie tylko stan populacji gatunku, ale 
także stopień bioakumulacji zanieczyszczeń, zaburzenia/niszczenie miejsc gniazdowych 
i dostępności pożywienia. W ocenie stanu środowiska morskiego uwzględniana jest strefa 
przybrzeżna Morza Bałtyckiego –  do 15 km od linii brzegowej. 

Produktywność bielika mierzona jest odsetkiem gniazd zawierających pisklęta w stosunku do 
zasiedlonych gniazd. Na podstawie tych danych wyliczane są trzy wskaźniki: 
i) produktywność (wydajność), ii) sukces lęgowy, iii) wielkość lęgowa. 

W Polsce, od lat 70. XX wieku, bielik objęty jest monitoringiem, także w strefie brzegowej, 
obecnie w ramach Monitoringu Ptaków Drapieżnych (Państwowy Monitoring Środowiska, 
koordynowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).  

Dostępne dane pozwoliły na oszacowanie w II etapie pracy granicy GES dla wskaźnika 
produktywność bielika. Szacunek oparty był na produktywności bielika w latach 2005-2009 
(tab. 2.1.2). Lata 2005-2007 to okres kiedy utrzymywał się największy sukces lęgowy bielika 
w Polsce (Zawadzka i in. 2009). 

Tabela 2.1.2. Wskaźniki reprodukcji bielika (Haliaeetus albicilla) w strefie przybrzeżnej 
Bałtyku (15 km od linii brzegowej) w latach 2005 - 2009 

Wskaźniki reprodukcji 2005 2006 2007 2008 2009 
Liczba par ze znanym wynikiem lęgu 24 24 16 12 4 
Sukces lęgowy 68% 58% 87% 75% 75% 
Liczba piskląt na parę lęgową 0,92 0,71 1,31 1,00 1,00 
Liczba piskląt na parę z sukcesem 1,47 1,21 1,50 1,33 1,33 

Grupa ekspertów HELCOM CORESET BD zarekomendowała uznanie stanu referencyjnego 
na podstawie danych sprzed 1950 roku dla 15-km strefy przybrzeżnej. Brak danych 
pochodzących sprzed 1950 roku dla polskiej strefy nadbrzeżnej Bałtyku, wyklucza 
wyznaczenie warunków referencyjnych w oparciu o dane historyczne. Przyjęto zatem, że 
zakres wartości wskaźnika reprodukcji (liczba piskląt na parę z sukcesem) w latach 2005-
2007, kiedy to sukces lęgowy bielika uznawany jest za największy (Zawadzka i in. 2009), 
odpowiada warunkom dobrego stanu środowiska (GES). W tym okresie liczba piskląt na parę 
z sukcesem utrzymywała się w przedziale 1,21-1,50. Dolną wartość tego przedziału uznano za 
granicę GES. Wartości poniżej granicy GES podzielono na 3 równe przedziały (tab. 2.1.3). 

 

Tabela 2.1.3. Klasyfikacja wskaźnika produktywność bielika wyrażona liczbą piskląt na parę 
z sukcesem  

Przedział 
wartości 

wskaźnika  

Wartość liczbowa 
do interaktywnego 

arkusza oceny 

Stan środowiska 
wg RDSM 

≥1,50 5 
GES 

≥1,21 4 
 

≥0,81 3 
subGES 

≥0,41 2 
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<0,41 1 

 

W okresie objętym oceną (lata 2008-2009) średnia wartość wskaźnika wyniosła 1,33, co 
odpowiada dobremu stanowi środowiska (GES) w rozumieniu RDSM (tab. 2.1.3).  

Wskaźnik „Produktywność bielika” został wykorzystany we wstępnej ocenie stanu środowiska 
morskiego. Wartość liczbowa wskaźnika do interaktywnego arkusza wynosi 4.  

2.1.3.2. Tempo wzrostu populacji ssaków morskich (Population growth rates of marine 
mammals) 

Wskaźnik nie został wykorzystany we wstępnej ocenie stanu środowiska morskiego ze względu 
na brak odpowiednich danych. 

 

2.1.3.3. Indeks wielkich ryb w wodach otwartych (LFI 1) (Large Fish Index (1) - open 
waters) 

Indeks odzwierciedla generalną strukturę wielkości na poziomie zbiorowisk i jest oparty na 
określaniu liczebności dużych ryb. Wyrażany jest jako CPUE (połów na jednostkę nakładu 
połowowego). W chwili obecnej wskaźnik ma status kandydata (candidate indicators), co 
oznacza że znajduje się w fazie testowania. Wskaźnik LFI nie był dotychczas używany dla 
ryb bałtyckich.  

Generalnie, duże ryby obecne w połowach badawczych wskazują na dobry stan ekologiczny 
w Morzu Bałtyckim. Indeks ma wyrażać zmiany śmiertelności połowowej na poziomie 
zbiorowości, gdzie niskie wartości wyrażają wzrost śmiertelności połowowej. Na wartość 
indeksu mogą też wpływać warunki środowiskowe takie jak temperatura lub stan biogenów. 
W czasie realizacji projektu HELCOM CORESET BD eksperci stron niemieckiej(pan Daniel 
Oesterwind) i polskiej zaproponowali wskaźnik stanu dla oceny zbiorowości ryb 
demersalnych w strefie otwartej Morza Bałtyckiego. Strony niemiecka i polska podjęły 
wspólne prace nad rozwojem i testowaniem wskaźnika dla ryb strefy otwartej w zachodnich i 
południowych podrejonach Bałtyku. Do momentu wykonania niniejszej oceny na forum 
HELCOM nie wyznaczono granic GES dla odpowiednich proporcji dużych ryb w 
zbiorowości ryb dennych w Bałtyku. Testowanie wskaźnika pokazało, że od 2008 roku 
wartość wskaźnika wzrasta co świadczy o wzroście udziału dużych ryb w zbiorowości. 
Wzrost ten obserwuje się zarówno dla dorsza jak i dla pozostałych gatunków dennych. 
Wzrost wartości wskaźnika LFI 1 zaobserwowano w okresie, gdy zaczęto ograniczać połowy 
dorsza, co skutkowało zmniejszaniem śmiertelności połowowej dorsza. W związku z 
powyższym zadecydowano, że na potrzeby wstępnej oceny stanu środowiska morskiego 
zostanie zastosowany podział dotychczas obserwowanych wartości indeksu LFI 1. W okresie 
wysokiej śmiertelności połowowej dorsza (lata 2000-2008) wielkości indeksu LFI 1 
odpowiadać będą stanowi subGES. Ocena stanu środowiska dotyczy serii danych z lat 2009-
2011. Na potrzeby wstępnej oceny stanu środowiska morskiego granicę subGES/GES 
zdecydowano się wyznaczyć tymczasowo na zasadzie decyzji eksperckiej. Pod uwagę wzięto: 

- średnie wartości indeksu LFI 1 dla lat 2000-2008 (wysoka śmiertelność połowowa dorsza); 

- średnie wartości indeksu LFI 1 dla lat 2009-2011 (niska śmiertelność połowowa dorsza); 

- wyniki testu istotności różnic pomiędzy ww. średnimi 

Przyjęto, że GES zostaje osiągnięty, jeżeli średnia wielkości indeksu LFI dla każdego 
ocenianego obszaru będzie istotnie statycznie wyższa od okresu referencyjnego. 
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LFI 1 dla strefy otwartego morza - część zachodnia (ICES 25)  

Wartość wskaźnika LFI 1 w latach 2009-2011 roku wyniosła 0,85 (SD=0,05), i była wyższa 
od wyliczonej wartości średniej 0.60 (SD=0,12) dla lat 2000-2008. Różnica pomiędzy 
średnimi była istotna statystycznie. W związku z powyższym wstępna ocena tego wskaźnika 
dla strefy otwartego morza to GES.  

 

Wartość liczbowa wskaźnika do interaktywnego arkusza oceny wynosi 4. 

LFI 1 dla strefy otwartego morza - część wschodnia (ICES 26)  

Wartość wskaźnika LFI 1 w latach 2009-2011 roku wyniosła 0,80 (SD=0,10), i była wyższa 
od wyliczonej wartości średniej 0.36 (SD=0,10) dla lat 2000-2008. Różnica pomiędzy 
średnimi była istotna statystycznie. W związku z powyższym wstępna ocena tego wskaźnika 
dla strefy otwartego morza to GES.  

Wskaźnik LFI 1 ma obecnie status kandydata i prace nad jego rozwojem nie zostały 
zakończone. Oznacza to, że przyjęta w trakcie prac HELCOM COREST FISH wielkość 
progowa, która określa, które ryby uważamy za „duże”, może ulec zmianie, ponieważ wśród 
ekspertów pojawiają się wątpliwości czy nie jest za mała dla dorsza. Poza tym na forum 
HELCOM rozważa się użycie dodatkowego wskaźnika który obejmowałby 4 gatunki denne: 
stornię, gładzicę, skarpia i witlinka. Nie jest również jasne dla jakiego obszaru należy 
wyznaczać wskaźnik. Być może w przyszłości wskaźnik będzie wyznaczany dla podrejonów 
ICES 25 i 26 łącznie. Za połączeniem tych podrejonów w ocenie stanu ekologicznego 
przemawia fakt podziału stad dorsza na stado zachodnie (22-24) oraz stado wschodnie (25-
32). 
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Wskaźnik „Indeks wielkich ryb w wodach otwartych (LFI 1)” został wykorzystany we 
wstępnej ocenie stanu środowiska morskiego. Wartość liczbowa wskaźnika do interaktywnego 
arkusza oceny wynosi 4. 

2.1.3.4. Liczebność zimujących ptaków morskich (Abundance of wintering populations of 
seabirds) 

Wskaźnik podstawowy “Liczebność zimujących ptaków morskich” uwzględnia liczebność 
wybranych gatunków w grupach funkcyjnych. Wskaźnik może być stosowany dla gatunku, 
jako zintegrowany wskaźnik dla grup funkcyjnych lub dla wszystkich gatunków łącznie. 
Wpływ presji na liczebność populacji jest różna dla poszczególnych gatunków, a głównymi 
czynnikami presji są: zanieczyszczenia olejowe, zmiany w dostępności pokarmu (np. 
w wyniku pogorszenia warunków siedliskowych, eutrofizacja) oraz przyłów. 

GES powinien zostać określony w wyniku modelowania wielkości populacji na podstawie 
GES wyznaczonego dla wskaźników podstawowych eutrofizacji, ponieważ liczebność 
ptaków zależy od stanu troficznego ekosystemu. Do czasu opracowania modelu, GES jest 
określony jako stan aktualny, tj. średnia pięcioletnia, w przypadku POM jest to średnia 
dwuletnia, ze względu na dostępność danych z lat 2011-2012.  

Wstępna ocena stanu środowiska morskiego na podstawie liczebności zimujących ptaków 

morskich wykonana na podstawie wszystkich gatunków łącznie. 

Wstępną ocenę wykonano na podstawie danych pochodzących z Monitoringu zimujących 
ptaków morskich (MZPM) prowadzanego w Polsce od stycznia 2011 r. przez Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków. Poniższa analiza zaczerpnięta została z „Monitoringu ptaków 
morskich - Monitoring ptaków zimujących” (Meissner i in. 2012). Założenia metodyczne 
monitoringu przewidują liczenie ptaków z jednostek pływających wzdłuż profili 
wyznaczonych w strefie terytorialnej wybrzeża oraz w strefie ekonomicznej: na Zatoce 
Pomorskiej i Ławicy Słupskiej; w strefie wód przybrzeżnych do głębokości 20-30 m.  
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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, krzyżówka, mewa pospolita 
i mewa srebrzysta. Najliczniej występowała 
mewa srebrzysta (35% zgrupowania), gągoł 
(16%) oraz krzyżówka (11%).  
fot. S.Wiktorowicz 

Monitoringiem Zimujących Ptaków 
Morskich, na podstawie którego oceniony został stan środowiska, objętych zostało 15 
gatunków ptaków podzielonych na gatunki podstawowe i gatunki dodatkowe (tab. 2.1.3.2). 

Tabela 2.1.3.2. Podział gatunków objętych Monitoringiem Zimujących Ptaków Morskich  na 
gatunki podstawowe i gatunki dodatkowe, główny czynnik presji (Meissner  i 
in. 2012) 

Gatunki podstawowe Czynnik presji 

Nur rdzawoszyi Gavia stellata eutrofizacja, przyłów 

Nur czarnoszyi Gavia arctica eutrofizacja, przyłów 

Perkoz rogaty Podiceps auritus eutrofizacja 

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena eutrofizacja 

Lodówka Clangula hyemalis eutrofizacja, przyłów 

Uhla Melanitta fusca eutrofizacja, przyłów 

Markaczka Melanitta nigra eutrofizacja, przyłów 

Nurnik Cepphus grylle eutrofizacja 

Alka Alca torda eutrofizacja 

Nurzyk Uria aalge eutrofizacja, przyłów 

Gatunki dodatkowe  

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus eutrofizacja 

Mewa srebrzysta Larus argentatus eutrofizacja 

Mewa siodłata Larus marinus eutrofizacja 

Mewa pospolita Larus canus eutrofizacja 

Śmieszka Larus ridibundus eutrofizacja 
 

Dla każdego gatunku liczebność określono na podstawie wskaźnika zagęszczenia 
określającego liczbę ptaków w przeliczeniu na 1 km2, a liczenie ptaków odbyło się zgodnie ze 
standardową metodyką (Komdeur i in. 1992). Obserwacjami ptaków objęta została 
powierzchnia 525,3 km2 (Rys. 2.1.3.1). 

W styczniu 2011 r. przeprowadzono badania polegające na liczeniu ptaków z jednostek 
pływających wzdłuż 56 profili 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. Z grupy gatunków wyznaczonych do monitoringu jako podstawowe najliczniej 
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występowały 3 gatunki kaczek morskich: lodówka, markaczka i uhla. Najliczniejsza z nich 
była lodówka, licząca ponad 15 000 osobników.   

W roku 2012 w pasie wód terytorialnych zaobserwowano wszystkie gatunki podstawowe dla 
Monitoringu Zimujących Ptaków Morskich, w obszarze Zatoki Pomorskiej położonym poza 
tą strefą – 9, a na Ławicy Słupskiej stwierdzono 7 gatunków z tej grupy. Najliczniejszymi 
gatunkami z grupy podstawowych były, podobnie jak w roku poprzednim,  kaczki morskie: 
lodówka, uhla i markaczka. Liczebność zimujących ptaków morskich w 3 wydzielonych 
obszarach badawczych oraz łącznie dla całego badanego obszaru polskich wód morskich 
przedstawiają tabele 2.1.3.3-2.1.3.6. 

 

 
Rys. 2.1.3.1 Lokalizacja profili badawczych, na których przeprowadzono liczenie ptaków w 

2011 i 2012 roku (Meissner i in. 2012) 

 

Tabela 2.1.3.3 Porównanie zagęszczeń (liczba ptaków·km-2) ptaków zimujących w obrębie 
wód terytorialnych w 2011 i 2012 roku (Meissner i in. 2012), (+ - liczebność 
< 0,01) (dane PMŚ) 

Gatunek 2011 2012 
Lodówka 33,74 28,51 

Uhla 19,05 20,12 

Mewa srebrzysta sensu lato 3,59 2,27 

Markaczka 1,30 1,83 

Alka 0,13 1,69 

Perkoz dwuczuby 0,54 0,41 

Mewa siodłata 0,06 0,09 

Łabędź niemy  0,08 

Edredon 0,62 0,07 

Nurzyk  0,07 

Mewa siwa 0,32 0,06 

Nur czarnoszyi 0,05 0,06 

Kormoran 0,05 0,04 
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Perkoz rogaty 0,08 0,04 

Szlachar 0,03 0,03 

Nurnik 0,01 0,02 

Krzyżówka  0,02 

Nur rdzawoszyi + 0,02 

Gągoł 0,07 0,01 

Nurogęś 1,84 + 

Perkoz rdzawoszyi 0,02 + 

Śmieszka 0,01 + 

RAZEM 61,6 55,46 

Tabela 2.1.3.4 Porównanie zagęszczeń (liczba ptaków·km-2) ptaków zimujących na Ławicy 
Słupskiej w 2011 i 2012 roku (Meissner i in. 2012) (dane PMŚ) 

Gatunek 2011 2012 
Lodówka 6,15 190,91 

Uhla 1,42 0,61 

Alka  0,59 

Mewa srebrzysta sensu lato 0,26 0,28 

Mewa siwa 0,06 0,04 

Nur czarnoszyi 0,02 0,30 

Nurzyk  0,10 

Markaczka 0,10  

Nurnik 0,06 0,06 

Mewa mała 0,06  

Nurogeś 0,04  

Perkoz rogaty 0,02  

RAZEM 8,19 192,88 
 

Tabela 2.1.3.5 Porównanie zagęszczeń (liczba ptaków·km-2) ptaków zimujących na 
pełnomorskiej części Zatoki Pomorskiej w 2011 i 2012 roku (Meissner i in. 
2012) (dane PMŚ) 

Gatunek 2011 2012 
Lodówka 17,72 121,19 

Uhla 28,15 62,67 

Markaczka 2,74 7,54 

Mewa srebrzysta sensu lato 0,40 0,28 

Perkoz rogaty 0,04 0,10 

Kormoran  0,04 

Perkoz rdzawoszyi 0,01 0,03 

Nurnik 0,01 0,01 

Nur czarnoszyi 0,01 0,01 

Mewa siwa  0,01 

Mewa siodłata 0,03  

Nurzyk 0,01  

Nury nieoznaczone 0,07  

RAZEM 49,21 191,89 
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Tabela 2.1.3.6 Porównanie zagęszczeń (liczba ptaków·km-2) gatunków z grupy 
podstawowych stwierdzonych w obrębie wszystkich profili badawczych w 
2011 i 2012 roku (Meissner i in. 2012) (danePMŚ) 

Gatunek 2011 2012 
Lodówka 33,74 56,22 

Uhla 19,05 23,76 

Markaczka 1,30 2,39 

Perkoz rogaty 0,08 0,04 

Perkoz rdzawoszyi 0,02 0,01 

Nurnik 0,01 0,02 

Nur czarnoszyi 0,05 0,07 

Nurzyk 0,00 0,06 

Alka 0,13 1,37 

Nur rdzawoszyi 0,00 0,01 

RAZEM 54,37 83,95 

 
Liczebność zimujących ptaków morskich jest kształtowana przez kilka czynników, m.in.  
panujące warunki lodowe. Na zbiornikach w całości zlodzonych ptaki te nie występują wcale 
lub są notowane w bardzo niskich liczebności. Dlatego ocena warunków pogodowych i stan   

zlodzenia kontrolowanych obiektów musi stanowić stały element analiz dotyczących 
zimowania ptaków związanych ze środowiskami wodnymi. Pod uwagę należy brać również 
zależność pomiędzy liczebnością ptaków a czynnikami presji, głównie eutrofizacją, 
wpływającą na bazę pokarmową poszczególnych gatunków. Dlatego też grupa HELCOM 
CORESET BD ustaliła, że wartość granicy GES powinna być ustalana w powiązaniu ze 
wskaźnikami m.in. eutrofizacji czy chlorofilu a w wyniku modelowania.  

 

[o
s/

km
2 ] 

 
 

Rys. 2.1.3.2 Zagęszczenie gatunków z grupy podstawowej stwierdzonych w obrębie 
wszystkich profili badawczych w latach 2011 i 2012 oraz wartość GES 
(zielona linia)  
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Do czasu opracowania modelu (co będzie możliwe po opracowaniu wskaźników presji), GES 
jest określony jako stan aktualny, tj. średnia pięcioletnia. Ponieważ w Polsce monitoring 
ptaków prowadzony jest dopiero od 2011 r. przyjęto, aby wartość GES była wyliczona jako 
średnia dwuletnia (rys. 2.1.3.2, tab. 2.1.3.7) i została uaktualniona po okresie 5 lat od 
rozpoczęcia monitoringu.  

 

Tabela 2.1.3.7 Ocena stanu środowiska w wyznaczonych obszarach badawczych za rok 2012 

Podakwen 

Wskaźnik 
Liczebność 

zimujących ptaków 
morskich 

wartość indeksu 

wody terytorialne 55,46 

Ławica Słupska 192,88 

pełnomorska część Zatoki Pomorskiej 191,89 

cały obszar 83,95 

stan środowiska GES 

 

Ze względu na zbyt małą ilość danych nie można określić warunków referencyjnych, z tego 
względu wartość do interaktywnego arkusza oceny stanu określono metodą ekspercką na 4. 
Do czasu zgromadzenia wystarczającej ilości danych i opracowania modelu nie można 
określić granic klas między przedziałami wartości do interaktywnego arkusza oceny. Po 
uzyskaniu danych z założonego przez grupę ekspertów HELCOM CORESET BD okresu 
oceny należy ponownie wyliczyć wartość wskaźnika Liczebność zimujących ptaków morskich 
jako średnią 5-letnią. 
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Ocena wstępna dla wskaźnika opisowego W4 Łańcuch pokarmowy 

Ocena stanu środowiska morskiego dla wskaźnika opisowego W4 Łańcuch pokarmowy 
przeprowadzona została na podstawie 3 wskaźników podstawowych (tab. 2.1.3.8). 

Tabela 2.1.3.8. Kryterium, wskaźnik oraz odpowiadający im wskaźnik podstawowy 
zaproponowany do oceny stanu środowiska na podstawie wskaźnika 
opisowego Łańcuch pokarmowy  

Kryterium Wska źnik Wskaźnik podstawowy 
Wstępna ocena POM 

(1-5) 

4.1. Produktywność (produkcja 
na biomasę jednostkową) 
kluczowych gatunków lub grup 
troficznych 
 

4.1.1. Aktywność 
kluczowych gatunków 
drapieżnych mierzona 
jako ich produkcja na 
biomasę jednostkową 
(produktywność) 

Produktywność bielika  
 4 

4.3. Liczebność/ 
rozmieszczenie kluczowych 
grup/gatunków troficznych 

4.3.1.Tendencje w 
zakresie liczebności 
wybranych 
grup/gatunków istotnych 
pod względem 
funkcjonalności 

Liczebność zimujących 
ptaków morskich 

4 
 

4.2. Odsetek wybranych 
gatunków na końcu łańcucha 
pokarmowego 

Duże ryby (pod 
względem masy ciała) 

Indeks wielkich ryb w 
wodach otwartych 
(LFI 1) 

4 

 

Tabela 2.1.3.9. Wstępna ocena podakwenów dla wskaźnika opisowego Łańcuch pokarmowy 
w Polskich Obszarach Morskich  

Numer 
podakwenu 

Nazwa podakwenu 
Ocena  

wartość liczbowa 
Ocena  

GES/subGES 

27 
Wody otwarte wschodniej części Bałtyku 
Właściwego 

4 GES 

33 Wody otwarte Zatoki Gdańskiej brak brak 
35 Polskie wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej 4 GES 

35A Polska część Zalewu Wiślanego 4 GES 
36 Wody otwarte Basenu Bornholmskiego 4 GES 

38 
Polskie wody przybrzeżne Basenu 
Bornholmskiego 

4 GES 

38A Polska część Zalewu Szczecińskiego brak  brak 

62 
Polskie wody przybrzeżne wschodniej części 
Bałtyku Właściwego 

4 GES 

 

Łączna ocena stanu środowiska dla wskaźnika opisowego Łańcuch pokarmowy – GES. 
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2.1.4. Wskaźnik opisowy W6 – Integralność dna morskiego 

 

Wskaźnik opisowy W6 dotyczy stanu oraz zasięgu występowania morskich siedlisk dennych 
wraz z uwzględnieniem presji wywieranych na te siedliska. Opisywany jest za pomocą dwóch 
kryteriów oraz powiązanych z nimi sześciu wskaźników (tab. 2.1.4.4). Dla kryterium 6.1 
Szkody fizyczne, przy uwzględnieniu właściwości substratu nie zaproponowano wskaźnika 
podstawowego. 

W ramach prac grupy HELCOM CORESET BD (HELCOM 2011a, b, c, d) opracowano 
łącznie 11 wskaźników do oceny stanu środowiska, uwzględniających ww. kryteria 
i wskaźniki. Ostatecznie wybrano dwa wskaźniki podstawowe, tj.: „Zasięg głębokościowy 
występowania makrofitów” i „Wskaźniki multimetryczne makrozoobentosu” uwzględniające 
kryterium 6.2 Stan zbiorowiska bentosowego (tab. 2.1.4.1). Oba wskaźniki podstawowe 
odnoszą się również do wskaźnika opisowego W1 w zakresie kryterium 1.5 Wielkość 
siedliska i 1.6 Stan siedliska (tab. 2.1.1.1).  

Tabela 2.1.4.1 Przegląd kryteriów i wskaźników dobrego stanu środowiska morskiego oraz 
odpowiadających im wskaźników podstawowych zaproponowanych przez 
grupę HELCOM CORESET BD dla wskaźnika opisowego integralność dna 
morskiego. 

Kryteria i wska źniki dobrego stanu środowiska morskiego 
dla wskaźnika opisowego W6 

Wskaźniki podstawowe zaproponowane 
przez grupę HELCOM CORESET BD 

 
Kryterium 6.1. Szkody fizyczne, przy uwzględnieniu właściwości substratu  

Wskaźnik 6.1.1. 
Rodzaj, liczebność, biomasa i rozległość 
obszarowa odpowiednich substratów 
biogenicznych 

Nie zaproponowano wskaźnika 

Wskaźnik 6.1.2 

Rozległość dna morskiego dotkniętego w 
znacznym stopniu skutkami działalności 
człowieka w przypadku poszczególnych 
rodzajów substratów 

Nie zaproponowano wskaźnika 

 
Kryterium 6.2. Stan zbiorowiska bentosowego 

Wskaźnik 6.2.1. 
Występowanie szczególnie wrażliwych 
i/lub tolerancyjnych gatunków 

Zbiorowiska dna morskiego:  
Zasięg głębokościowy występowania 
makrofitów 

Wskaźnik 6.2.2 

Multimetryczne wskaźniki oceniające stan 
i funkcjonalność zbiorowiska 
bentosowego, takie jak różnorodność i 
bogactwo gatunkowe, stosunek gatunków 
oportunistycznych do wrażliwych 

Zbiorowiska dna morskiego:  
Wskaźniki multimetryczne 
makrozoobentosu  

Wskaźnik 6.2.3 
Odsetek biomasy lub liczby osobników 
powyżej określonej długości/wielkości 
ciała 

Nie zaproponowano wskaźnika 

Wskaźnik 6.2.4 
Parametry opisujące właściwości (kształt, 
nachylenie i punkt przecięcia prostej z osią 

 
Nie zaproponowano wskaźnika 

W6: Integralność dna morskiego utrzymuje się na poziomie 
gwarantującym ochronę struktury i funkcji ekosystemów oraz brak 
niekorzystnego wpływu zwłaszcza na ekosystemy bentosowe. 
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współrzędnych) spektrum wielkości 
zbiorowiska bentosowego 

 

2.1.4.1. Zasięg głębokościowy występowania makrofitów/ Stosunek biomasy gatunków 
wieloletnich do biomasy całkowitej makrofitów 

Wskaźnik Zasięg głębokościowy występowania makrofitów nie uwzględnia specyfiki 
polskich obszarów morskich (Osowiecki i in. 2011a). Oceny dokonano na podstawie 
zmodyfikowanego wskaźnika Stanu Makrofitów SM1 Stosunek biomasy gatunków 
wieloletnich do biomasy całkowitej makrofitów (Ratio of perennials to total macrophyte 
biomass). 

Wskaźnik Zasięg głębokościowy występowania makrofitów nie uwzględnia specyfiki 
polskich obszarów morskich. Został więc odrzucony w II etapie prac (Osowiecki i in. 2011b).   

Klasyfikacji oraz wstępnej oceny dokonano na podstawie zmodyfikowanego wskaźnika Stanu 
Makrofitów SM1 Stosunek biomasy gatunków wieloletnich do biomasy całkowitej 
makrofitów (Ratio of perennials to total macrophyte biomass). Modyfikacja wskaźnika 
polegała na dokonaniu zmiany jednej składowej wskaźnika tj.: w mianowniku biomasę 
taksonów “negatywnych” zastąpiono biomasą całkowitą makrofitów (suma biomasy 
taksonów “negatywnych” i “pozytywnych”): 

 

 

 

 

 

gdzie: 
p – biomasa taksonów „pozytywnych” 
n – biomasa całkowita makrofitów 

Zmodyfikowany wskaźnik SM1 nosi nazwę: „Stosunek biomasy gatunków wieloletnich do 
biomasy całkowitej makrofitów” (Ratio of perennials to total macrophyte biomass). 

Klasyfikacja stanu środowiska 

Do wyznaczenia granicy pomiędzy stanem dobrym (GES), a stanem poniżej dobrego 
środowiska (subGES) w polskich obszarach morskich wykorzystano dane uzyskane w sezonie 
wegetacyjnym (czerwiec-wrzesień) w latach 2005-2008 i 2010-2011, łącznie ze 147 stacji 
badawczych rozlokowanych w rejonie 4 jednostek terytorialnych oceny (tab. 2.1.4.2), zebrane 
zostały w ramach projektów naukowych, zleceń komercyjnych, a także w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczyły biomasy makrofitów  
i pokrycia przez nie dna na poszczególnych stacjach badawczych. 

Wartości wskaźnika SM1 pogrupowano w 5 klas jakości ekologicznej (zgodnych z Ramową 
Dyrektywą Wodną), w przedziale od wartości najniższej do najwyższej (rys. 2.1.4.1). 
Klasyfikację wykonano metodą Natural breaks (Jenks i Caspall 1971) opartą na optymalizacji 
podziału danych na grupy ze względu na ich podobieństwo wewnątrz grupy i zróżnicowanie 
pomiędzy nimi. Zakresy poszczególnych klas jakości, którym przypisano wartości od 1-5, 
przedstawiono w tabeli 2.1.4.3. Granicę pomiędzy stanem dobrym (GES) a stanem poniżej 
dobrego (subGES) wyznaczono jako wartość graniczną pomiędzy stanem dobrym 
i umiarkowanym wg RDW, SM1=0,80. 

∑

∑
=

n

n

Bc

Bp
SM

1

11
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Tabela 2.1.4.2 Zestawienie informacji o danych dotyczących makrofitów, zebranych w 
latach 2005-2011, wykorzystanych do wstępnej oceny stanu środowiska 
morskiego polskich obszarów morskich 

Rejon badań 
Jednostka terytorialna 

oceny 
Okres badań Liczba 

stacji 
Źródło 

rok miesiąc 

Głazowisko 
Rowy 

część wód przybrzeżnych 
Rowy-Jarosławiec Wschód 

PLCW II WB6W 

2005 czerwiec 7 Osowiecki i in. 2006 

2011 
czerwiec, 
wrzesień 

2 
Państwowy Monitoring 
Środowiska, Brzeska 2011 

2011 
czerwiec, 

lipiec 
3 

Osowiecki i in. 2011b 

Głazowisko 
Ławicy 

Słupskiej 

podakwen nr 36: Wody 
otwarte Basenu 
Bornholmskiego 

2007 wrzesień 51 Kruk-Dowgiałło i in. 2011 

2010 
czerwiec, 
wrzesień 

2 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

2011 
czerwiec, 
wrzesień 

2 
Państwowy Monitoring 
Środowiska, Brzeska 2011 

Zalew Pucki 
część wód przejściowych 
Zatoka Pucka Zewnętrzna 

PLTW III WB3 

2006 czerwiec 17 
Opracowanie 
dokumentacji… (2006) 

2008 sierpień 53 
Przyrodnicze 
uwarunkowania... (2008) 

2010 
czerwiec, 
wrzesień 

7 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

Zatoka Pucka 
zewnętrzna 

część wód przejściowych 
Zalew Pucki PLTW II WB2 

2005 wrzesień 6 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

2006 wrzesień 5 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

2007 wrzesień 5 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

2008 lipiec 7 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

2010 czerwiec 8 
Państwowy Monitoring 
Środowiska 

 

 

Rys. 2.1.4.1 Podział zakresu wartości wskaźnika SM1 dla polskich obszarów morskich, na 
podstawie danych z okresu 2005-2011. 
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Tabela 2.1.4.3 Klasyfikacja stanu ekologicznego środowiska na podstawie wartości 
wskaźnika SM1, wg Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i Dyrektywy 
Ramowej ws. Strategii Morskiej (RDSM) 

 Stan ekologiczny 
Przedziały wartości 

wskaźnika SM1 
wg RDW wg RDSM 

0,95< SM ≤1,0 bardzo dobry (5) 
GES 

0,80 < SM ≤ 0,95 dobry (4) 

0,57<SM ≤0,80 umiarkowany (3) 
subGES 0,20<SM ≤0,57 słaby (2) 

0≤SM ≤0,20 zły (1) 

Wstępna ocena stanu środowiska na podstawie wskaźnika SM1 

Oceny wstępnej polskich obszarów morskich dokonano uśredniając 34 wartości wskaźnika 
SM1 z okresu 2010-2011 wyliczone dla analizowanych jednostek terytorialnych oceny 
(tab. 2.1.4.4). Zgodnie z opracowaną klasyfikacją (tab. 2.1.4.3), średnia wartość SM1 = 0,60 
wskazuje na umiarkowany stan ekologiczny środowiska wg RDW i stan poniżej dobrego 
(subGES) wg RDSM analizowanych akwenów w latach 2010-2011. 

Tabela 2.1.4.4 Wartości wskaźnika SM1 na stacjach badanych w poszczególnych 
jednostkach terytorialnych oceny w okresie 2010-2011 

Jednostka terytorialna 
oceny 

Wartości wskaźnika SM1 

 2010 2011 
Jednolita część wód 
przybrzeżnych Rowy-
Jarosławiec Wschód PLCW II 
WB6W 

 0,05 
 0,73 
 1,00 
 1,00 
 0,44 
 0,13 
 0,36 

Średnia 0,53 
Stan środowiska wg RDSM subGES 

 

Podakwen nr 36: Wody 
otwarte Basenu 
Bornholmskiego 

0,001 0,01 
0,75 0,17 
1,00 1,00 
1,00 1,00 

Średnia 0,62 
Stan środowiska wg RDSM subGES 

 

Jednolita część wód 
przejściowych Zalew Pucki 
PLTW II WB2 

1,00  
0,02  
0,02  
1,00  

0,0007  
0,0004  
0,86  
0,98  
0,98  
0,87  
0,36  
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Średnia 0,55 
Stan środowiska wg RDSM subGES 

 
Jednostka terytorialna 
oceny 

Wartości wskaźnika SM1 

 2010 2011 
część wód przejściowych 
Zatoka Pucka Zewnętrzna 
PLTW III WB3 

0,0002  
0,0003  
0,63  
0,99  
1,00  
1,00  
1,00  
1,00  

Średnia 0,70 
Stan środowiska wg RDSM subGES 

Wstępną ocenę stanu środowiska ww. jednostek terytorialnych – stan poniżej dobrego 

subGES – odniesiono do całości polskich obszarów morskich. 

Wskaźnik „Stosunek biomasy gatunków wieloletnich do biomasy całkowitej makrofitów” 
został wykorzystany we wstępnej ocenie stanu środowiska morskiego. Wartość liczbowa 
wskaźnika do interaktywnego arkusza oceny wynosi 3. 

 

2.1.4.2. Wskaźniki multimetryczne makrozoobentosu (Multimetric macrozoobenthic 
indices) 

 
fot. J.Woroń  
 

Grupa HELCOM CORESET BD jako 
wskaźnik podstawowy zaproponowała 
wskaźniki multimetryczne stosowane w 
ocenie stanu ekologicznego na podstawie 
makrozoobentosu dla celów Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. Wskaźniki 
multimetryczne uwzględniają skład 
gatunkowy, liczebność lub biomasę oraz 
udział gatunków wrażliwych i odpornych na 
stres wywołany eutrofizacją.  

W większości krajów nadbałtyckich opracowano specyficzne dla lokalnych warunków 
wskaźniki multimetryczne, tj.: ZKI (Estonia), DKI (Dania), BQI (Szwecja), MarBIT 
(Niemcy), BBI (Finlandia). W Polsce stosowany jest multimetryczny wskaźnik B (Osowiecki 
i in. 2009a).  

Przyjęto, że granicą dobrego stanu środowiska morskiego – GES jest wartość wskaźnika 
między dobrym i umiarkowanym stanem ekologicznym określonym na potrzeby Ramowej 
Dyrektywy Wodnej zgodnie z Zał. 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9.11.2011 r. 
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz.U. Nr 257, poz. 1545 (tab. 
2.1.4.5). 
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Zgodnie z wytycznymi grupy HELCOM CORESET BD ocenę przeprowadzono dla każdego 
z wyznaczonych podakwenów Morza Bałtyckiego w części odpowiadającej polskim 
obszarom morskim. Podział ten zastosowano w ocenie stanu środowiska morskiego w 
projekcie BSAP (HELCOM 2011). Natomiast wstępną ocenę całości polskich obszarów 
morskich dokonano na podstawie charakterystyki warunków środowiskowych kształtujących 
zespoły makrozoobentosu. 

Według przyjętej metodyki wykonania wstępnej oceny wykonano:  

i. Pozyskanie i uporządkowanie dostępnych wyników badań makrozoobentosu z okresu 
2008-2011 wraz z analizą danych pod kątem przydatności dla celów przeprowadzenia 
wstępnej oceny. 

ii.  Poszczególnym podakwenom przypisano stacje badawcze, na których badano 
makrozoobentos w analizowanym okresie. 

iii.  Obliczono wartości wskaźnika B dla każdej analizowanej próby; w przypadku poboru 
kilku prób makrozoobentosu na wyznaczonej stacji, wartość wskaźnika uśredniano dla 
stacji w danym roku. 

iv. Dla każdego z wydzielonych podakwenów uśredniono wartości wskaźnika B w okresie 
2008-2011. Uzyskaną średnią odniesiono do przedziałów wartości z Zał. 3. 
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód…(Dz.U. Nr 257, poz. 1545) i określono stan jakości wód podakwenu. Stan dobry 
(GES) osiągnęły podakweny, w których uśredniona wartość wskaźnika B mieściła się 
w przedziale wartości wyznaczonych dla klas I i II; niższe wartości wskaźnika B 
klasyfikowały stan jako poniżej dobrego (subGES). 

v. Określono wartość wskaźnika B dla całości polskich obszarów morskich przez 
zsumowanie iloczynów uśrednionych wartości wskaźnika B obliczonych dla 
poszczególnych podakwenów i ułamka powierzchni zajmowanej przez te podakweny 
w skali całej powierzchni POM. Zastosowana metoda zapewniła właściwą 
reprezentatywność obszarową wydzielonych podakwenów, dzięki której o stanie POM 
decydował stan jakości podakwenów proporcjonalnie do ich powierzchni. 

vi. Stan POM w analizowanym okresie określono przez odniesienie wartości wskaźnika B 
do klasy wód z Zał. 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód…(Dz.U. Nr 257, poz. 1545). (tab. 2.1.1.8).  

vii.  Wartość liczbową odpowiadającą stwierdzonemu stanowi przeniesiono do 
interaktywnego arkusza oceny Stan POM uwzględniającego wszystkie wskaźniki 
opisowe i wskaźniki podstawowe. 

Tabela 2.1.4.5 Klasyfikacja wartości wskaźnika B wg Zał. 3 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód…(Dz.U. Nr 
257, poz. 1545)   

Przedział 
wartości 

wskaźnika B 

Klasa wód wg 
Rozporządzenia... 

(Dz.U. Nr 257, poz. 1545) 

Stan ekologiczny 
wg RDW 

Wartość liczbowa 
do interaktywnego 

arkusza oceny 
>3.72 I bardzo dobry 5 
≥3,18 II dobry 4 
≥2,70 III umiarkowany 3 
≥1,91 IV słaby 2 
<1,91 V zły 1 
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Wstępną ocenę przeprowadzono na podstawie danych gromadzonych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska (PMŚ) w latach 2008-2011 wykonywanego przez Wojewódzkie 
Inspektoraty Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie oraz Oddział Morski 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni 
(tab. 2.1.4.6). Łącznie wykorzystano wyniki analiz prób makrozoobentosu zebranych na 75 
stacjach. Na każdej stacji analizowano od 3 do 5 powtórzeń. Wartość wskaźnika B określono 
dla każdego powtórzenia. 

Tabela 2.1.4.6 Zestawienie kompletności zbioru danych dotyczących makrozoobentosu 
gromadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 
2008-2011 

Instytucja 
badawcza 

Rok 
badań 

Liczba 
stacji 

Uwagi 

WIOŚ  
Pomorski 

2008 – Brak danych 
2009 19 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 
2010 – Brak danych 
2011 – Brak danych 

WIOŚ  
Warmińsko-
mazurski 

2008 9 
Dane nie nadają się do wykorzystania ze względu 
na brak informacji odnośnie numeru powtórzenia 

2009 – Brak danych 
2010 – Brak danych 
2011 – Brak danych 

WIOŚ  
Zachodnio-
pomorski 

2008 18 
Dane nie nadają się do wykorzystania ze względu 
na brak informacji odnośnie numeru powtórzenia 

2009 – Brak danych 
2010 16 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 
2011 9 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 

IMGW PIB 
O/Gdynia 

2008 11 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 
2009 12 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 
2010 8 Dane wykorzystane we wstępnej ocenie 

2011 – 
materiał został pobrany do badań, oznaczenia 
wykonywano do marca 2012r.  

Tabela 2.1.4.7 Zestawienie zbioru danych Instytutu Morskiego w Gdańsku dotyczących 
makrozoobentosu gromadzonych w latach 2008-2011, wykorzystanych we 
wstępnej ocenie stanu środowiska morskiego 

Rok 
badań 

Rejon badań 
Liczba 
stacji 

Źródło 

2008 Środkowe wybrzeże 12 Przyrodnicze uwarunkowania... (2008) 
2009 Zatoka Pomorska, rejon Mrzeżyna 9 Błeńska i in. (2009) 
2009 Zatoka Pomorska, rejon Niechorza 9 Osowiecki i in. (2009b) 
2009 Zatoka Pucka zewnętrzna 8 Kruk Dowgiałło i Nowacki (2009) 
2009 Wody przejściowe i przybrzeżne POM  15 Osowiecki in. (2009a) 
2009 Zalew Wiślany 20 Kruk-Dowgiałło i in. (2010a) 
2010 Zalew Wiślany 30 Osowiecki i in. (2011a) 
2010 Rejon Wisły Przekop 8 Michałek-Pogorzelska i in. (2009) 
2010 Zatoka Pomorska, rejon Rewala 16 Kruk Dowgiałło i in. (2010b) 
2011 Odmorska strona płw. Helskiego  16 Opioła i in. (2011) 
2011 Rynna Słupska 4 Osowiecki in. (2011b)  

Ze względu na niekompletność zbioru danych monitoringowych w analizowanym okresie, 
wykorzystano wyniki badań makrozoobentosu pozyskane przez Instytut Morski Gdańsku w 
ramach realizacji własnych projektów, w tym również wykonanych w ramach badań 
uzupełniających w ramach realizacji niniejszej oceny. Łącznie wykorzystano wyniki analiz 
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prób makrozoobentosu zebranych w ramach badań prowadzonych przez IM w Gdańsku na 
147 stacjach. Dla każdej stacji obliczono wartość wskaźnika B z 1–5 powtórzeń (tab.2.1.4.7). 

Wstępna ocena na podstawie wskaźnika multimetrycznego makrozoobentosu B dla 

podakwenów wg podziału „HOLAS” 

Zgodnie z podziałem HELCOM HOLAS w polskich obszarach morskich wydzielono 8 
podakwenów (tab. 2.1.4.8). Podział ten uwzględnia typologię zastosowaną w Ramowej 
Dyrektywie Wodnej, zgodnie z którą zostały wyodrębnione podakweny wód przybrzeżnych 
rozumiane jako pas wód o szerokości 1 Mm (podakweny 38 i 62) oraz podakweny 
odpowiadające jednolitym częściom wód przejściowych (podakweny 35, 35A i 38A). 
Dodatkowo podział „HOLAS” uwzględnia strefę wód otwartego morza do granicy Polskiej 
Strefy Ekonomicznej (podakweny 27, 33 i 36). 

Tabela. 2.1.4.8 Podakweny Morza Bałtyckiego wyznaczone wg HELCOM CORESET BD 
2/2011 wraz z zaproponowanymi podakwenami w polskich obszarach 
morskich: 35A i 38A 

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 

Na podstawie wartości wskaźnika B dokonano oceny stanu środowiska w podakwenach 
HELCOM HOLAS. Wstępną ocenę dokonano na podstawie analizy wyników badań 
makrozoobentosu łącznie na 222 stacjach zlokalizowanych w 8 podakwenach wg HOLAS. 
Podakweny: 38 – Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego, 35A – Polska część 
Zalewu Wiślanego oraz 35 – Polskie wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej reprezentowane 
były przez największą liczbę danych, odpowiednio: 57, 53 i 51. Podakwen 33 – Wody otwarte 
Zatoki Gdańskiej został oceniony na podstawie zaledwie 5 wartości wskaźnika B 
(tab.2.1.4.9). 

Tabela 2.1.4.9. Ocena stanu środowiska w poszczególnych podakwenach HELCOM HOLAS 
na podstawie wskaźnika B  

Podakwen B śr 
Klasa 
jakości 

Stan 
ekologiczny  
(wg RDW) 

Ocena  
(1-5) 

27 2,60 IV SŁABY 2 
33 1,63 V ZŁY  1 
35 3,04 III UMIARKOWANY  3 

35A 1,75 V ZŁY  1 
36 2,82 III UMIARKOWANY  3 
38 2,89 III UMIARKOWANY  3 

38A 2,13 IV SŁABY 2 
62 2.71 III UMIARKOWANY  3 
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Wstępna ocena dla całości polskich obszarów morskich dokonana na podstawie 

charakterystyki warunków środowiskowych kształtujących zespoły makrozoobentosu  

Ocena całości POM została dokonana uwzględniając podział oparty na charakterystyce 
warunków środowiskowych kształtujących zespoły makrozoobentosu. Dane wykorzystane we 
wstępnej ocenie obejmują dno miękkie (piaszczyste, piaszczysto-muliste i muliste) polskich 
obszarów morskich, południowej części Morza Bałtyckiego. Wyróżniono pięć typów 
charakteryzujących się odmiennymi warunkami środowiskowymi (dynamiką wód, 
charakterem osadu, warunkami tlenowymi w strefie osadów dennych), które kształtują 
odmienne w swej strukturze zespoły makrozoobentosu (tab.2.1.4.10).  

Tabela 2.1.4.10  Podakweny wydzielone w polskich obszarach morskich.  

Lp. 
Nazwa 

podakwenu 
Obszar Charakterystyka środowiskowa 

Udział w ogólnej  
powierzchni POM 

[%] 

1. Zalewy 
Zalewy Wiślany i 
Szczeciński 

Akweny płytkie, silnie 
zeutrofizowane; dno muliste lub 
mulisto-piaszczyste 

2 

2. Zatoki 
Zatoka Pucka wewnętrzna 
i zewnętrzna do 20 m gł. 

Dno piaszczyste i piaszczysto-muliste 1 

3. 
Strefa 
przybrzeżna 

Morze otwarte do 20 m gł. Duża dynamika wód; dno piaszczyste 23 

4. 
Wody 
otwarte 

Morza otwarte od 20 m do 
80 m gł. 

Średnio-głębokie dno otwartego 
morza; piaszczysto-muliste i muliste 

67 

5. Głębie 

Dno o gł. >80 m;  
(Gł. Bornholmska, 
Gdańska i płd. stok 
Gł. Gotlandzkiej) 

Dno muliste; deficyt tlenu w wodzie 
powodujący okresowe wymieranie 
makrozoobentosu 

7 

Wstępną ocenę dokonano na podstawie analizy wyników badań makrozoobentosu na 222 
stacjach zlokalizowanych w 5 podakwenach wyznaczonych wg typologii środowiskowo-
biotycznej. Podakwen „Strefa przybrzeżna 0-20 m” reprezentowany był przez największą 
liczbę danych (101). Natomiast podakwen „Głębie” oceniony został na podstawie zaledwie 8 
wartości wskaźnika B. Oceny całości polskich obszarów morskich dokonano sumując 
wartości iloczynu wskaźnika charakteryzujące poszczególne podakweny i udziału proc. 
powierzchni przez nie zajmowanej (wg pkt. vi metodyki oceny), (tab.2.1.4.11). 

Tabela 2.1.4.11 Ocena stanu środowiska w poszczególnych typach środowiskowych 
POM na podstawie wskaźnika B 

Podakwen B śr 
Klasa 
jakości 

Stan ekologiczny  
(wg RDW) 

Część powierzchni 
POM [%] 

Składowe 
oceny 

Zalewowy 1,84 V ZŁY  2 0,04 

Zatokowy 2,94 III UMIARKOWANY  1 0,03 

0-20 piaszczysty 2,92 III UMIARKOWANY  23 0,67 

20-90 piaszczysto-mulisty 3,34 II DOBRY 67 2,24 

Głębie(>90) 0,73 V ZŁY  7 0,050 

    Łącznie 3,03 

    Ocena (wg RDW) UMIARKOWANY  

    Ocena (1-5) 3 
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Wartość wskaźnika B obliczona dla całości polskich obszarów morskich wyniosła 3,03. 
Wartość ta odpowiada III klasie jakości wód wg Zał. 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód…(Dz.U. z 2011 r., Nr 257, poz. 1545). 
Stan ten określany jest jako „poniżej dobrego” (subGES) wg RDSM. Stan dobry (GES) 
zostałby osiągnięty, gdyby wartość wskaźnika była większa o 0,15. 

Wskaźnik „Wskaźniki multimetryczne makrozoobentosu” został wykorzystany we wstępnej 
ocenie stanu środowiska morskiego. Wartość liczbowa wskaźnika do interaktywnego arkusza 
oceny dla całości POM wynosi 3. 

 

Podsumowanie: W6 Integralność dna morskiego 

Wstępna ocena środowiska morskiego polskich obszarów morskich dla wskaźnika opisowego 
W6 – Integralność dna morskiego, przeprowadzona za pomocą wskaźnika podstawowego B  
i wskaźnika proponowanego SM1 wskazuje na stan poniżej dobrego (subGES), (tab. 2.1.4.12). 
Wstępną ocenę dla podakwenów zamieszczono w tab. 2.1.4.13.  

Tabela 2.1.4.12 Kryterium, wskaźnik oraz odpowiadający im wskaźnik podstawowy i 
zaproponowany do oceny stanu środowiska na podstawie wskaźnika 
opisowego W6 – Integralność dna morskiego  

Kryterium Wska źnik Wskaźnik 
podstawowy/proponowany 

Wstępna ocena 
POM (1-5) 

6.2. Stan zbiorowiska 
bentosowego 
 

6.2.1 Występowanie szczególnie 
wrażliwych i/lub tolerancyjnych 
gatunków 

Stosunek biomasy 
gatunków wieloletnich do 
biomasy całkowitej 
makrofitów (wskaźnik 
Stanu Makrofitów SM1) 

3 

6.2.2. Multimetryczne wskaźniki 
oceniające stan i funkcjonalność 
zbiorowiska bentosowego, takie 
jak różnorodność i bogactwo 
gatunkowe, stosunek gatunków 
oportunistycznych do wrażliwych 

Wskaźniki multimetryczne 
makrozoobentosu 3 

 

Tabela 2.1.4.13 Wstępna ocena podakwenów dla wskaźnika opisowego Integralność dna 
morskiego w polskich obszarach morskich  

Numer 
podakwenu 

Nazwa podakwenu 
Ocena  

wartość liczbowa 
Ocena  

GES/subGES 

27 
Wody otwarte wschodniej części Bałtyku 
Właściwego 

2 subGES 

33 Wody otwarte Zatoki Gdańskiej 1 subGES 
35 Polskie wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej 3 subGES 

35A Polska część Zalewu Wiślanego 1 subGES 
36 Wody otwarte Basenu Bornholmskiego 4 GES 

38 
Polskie wody przybrzeżne Basenu 
Bornholmskiego 

3 subGES 

38A Polska część Zalewu Szczecińskiego 2 subGES 

62 
Polskie wody przybrzeżne wschodniej części 
Bałtyku Właściwego 

3 subGES 

Łączna ocena stanu środowiska dla W6 Integralność dna morskiego: subGES 


