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Pytania uczestników:

• Czy jesteśmy w stanie przewidzieć jaki wpływ na środowisko morskie mogą mieć 
planowane farmy wiatrowe?

• Proszę o wskazanie wpływu eksploatacji węglowodorów (pracy platform 
wydobywczych) na środowisko morskie

• Proszę o rozwinięcie tematu eutrofizacji, jeśli będzie na to czas.
• Strefy beztlenowe- czy obecnie ta sytuacja nie jest lepsza (niż w 2006r)? kilka lat 

temu był duży wlew (lub kilka?) czy mamy bardziej aktualną mapę

• Jeszcze jedno pytanie na przyszłość: czy prowadzenie prac refulacyjnych na brzegu 
morskim chroniących brzeg wpływa na stan ekosystemów położonych głębiej



• Nadmierne zakwity, zakwity 
toksycznych sinic

• Zmniejszenie przezroczystości wody
• Rozwój nitkowatych glonów
• Zanik łąk podwodnych

Zagrożenia - Eutrofizacja

• Hipoksja 
• Zmiana składu gatunkowego

zoobentosu i ryb 
• Anoksja
• Śmierć zoobentosu i ryb
• Brak miejsc rozrodu dla dorsza

Nadmiar związków 
biogenicznych w morzu 
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mir.gdynia.pl/historia-dorszowej-zapasci/
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Hipoksja i anoksja 
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Model zależności pomiędzy fosforem i azotem w Morzu Bałtyckim

HELCOM 2009

Zwiększenie
Wiązania N2

Zwiększenie produkcji

Wzrost 
sedymentacji

Wzrost 
konsumpcji  O2

Wzrost  anoksji

Uwalnianie P z osadów 



https://helcom.fi/wp-content/uploads/2019/12/BSEP156.pdf
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Rozwiązania 



Plan poprawy warunków tlenowych w Bałtyku

• Bałtycki Plan Działań (Baltic Sea Action Plan)
• jednym z priorytetów jest zapobieganie eutrofizacji poprzez 

ograniczenie dopływu substancji biogennych do Bałtyku 

Dokument podpisano 15 listopada 2007 roku w Krakowie
Trwają prace nad nową wersją BSAP powinna być gotowa w 2021 r.  



Najbezpieczniejsze dla ekosystemu jest: 

• Ograniczenie dopływu substancji 
biogennych do Bałtyku (azot i 
fosfor)

• Zachowanie i odtwarzanie 
przybrzeżnych obszarów 
buforowych (naturalnych filtrów)

Brzana i in. 2018, Villnäs i in. 2019 
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