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„Atlas siedlisk dna polskiego
obszaru morskiego” powsta³ w ra-
mach prowadzonego przez dwa lata
miêdzynarodowego projektu „Przy-
rodnicze uwarunkowania planowa-
nia przestrzennego w polskich ob-
szarach morskich z uwzglêdnieniem
sieci Natura 2000”. Zosta³ sporz¹-
dzony z wykorzystaniem najnow-
szych osi¹gniêæ technologicznych i
pomiarowych. Przedstawia m.in.
osady, temperaturê, zasolenie, pr¹-
dy przydenne, fale wiatrów. Na-
ukowcy okreœlili miejsca wystêpo-
wania fauny i flory dennej oraz ssa-
ków, ryb i ptaków badanych obsza-
rów.

– Celem projektu by³o sporz¹-
dzenie inwentarza, przedstawiaj¹ce-
go, co mieœci siê na dnie polskich
obszarów morskich – powiedzia³
prof. Jan Marcin Wês³awski z In-
stytutu Oceanologii Polskiej Aka-
demii Nauk na spotkaniu z dzien-
nikarzami z Klubu Publicystów
Ochrony Œrodowiska EKOS. Pro-
fesor koordynowa³ projekt, w re-
alizacjê którego zaanga¿owane zo-
sta³y  polskie instytuty badawcze:
Instytut Oceanologii PAN, Instytut
Oceanografii UG, Instytut Morski
w Gdañsku, Morski Instytut Rybac-
ki i Pañstwowy Instytut Geologicz-
ny oraz Norweski Instytut Badañ
Wody i norweskie Przedsiêbiorstwo
Badañ i Doradztwa GEOMOR.

– Prace zakoñczyliœmy dwa
miesi¹ce temu dziêki wsparciu z Nor-
weskiego Funduszu Finansowania
Badañ – doda³ prof. Wês³awski.

Byæ mo¿e Ba³tyk nie ma ju¿
sekretów

O tym, ¿e w Ba³tyku ¿yje je-
den z najmniejszych waleni œwiata
– morœwin, wie wielu Polaków, ale
o bioturbatorach ryj¹cych muliste
dno morskie na ogromnych obsza-
rach – przeciêtny obywatel wie
znacznie mniej. A ich wp³yw na
podmorski ekosystem jest
znacznie bardziej efektywny
ni¿ wydawaæ siê mo¿e pa-
trz¹c na mizern¹ pow³okê
tych robaczkowatych stwo-
rzeñ.

– Nasze mapy warto-
œciuj¹ przyrodê – opowiada
prof. Wês³awski. Zgodnie z
europejskim trendem, trwa
moda na przydawanie warto-
œci wszystkiemu, tak¿e przy-
rodzie. St¹d wiele terminów
czysto naukowych jak siedli-
sko – habitat, ekosystem, bio-
ró¿norodnoœæ zaczyna funk-
cjonowaæ jako pojêcia praw-
ne, wchodz¹ do œwiata go-
spodarki i biznesu.

– Przy opracowywaniu
map nie chodzi³o nam o ko-
rzyœci ekonomiczne lub so-
cjalne dla cz³owieka jakie
niesie przyroda. Przy oce-
nach braliœmy pod uwagê
unikalnoœæ danego obszaru,
stopieñ nagromadzenia ga-
tunków, kondycje zdrowotn¹
zbiorowisk organizmów, zna-
czenie gatunków jako kon-

struktorów siedlisk lub jako pe³ni¹-
cych inne funkcje na rzecz ekosys-
temu takie jak np. natlenianie osa-
du przez organizmy ryj¹ce. W takim
ujêciu funkcja gatunku odgrywa
du¿e znaczenie i wysok¹ wartoœæ
przyznaje siê organizmom pe³ni¹cym
wiele funkcji, bo to od nich zale¿y
wystêpowanie wielu innych gatun-
ków – mówi prof. Wês³awski.

Mamy pierwszy w kraju Atlas siedlisk obszarów morskich

CZAS SKOÑCZYÆ
Z CZARNYM PR BA£TYKU

Pierwszy kompleksowy zestaw map prezentuj¹cych œrodowisko przyrodnicze Ba³tyku, z jego najwa¿-
niejszymi i najcenniejszymi habitatami, z punktu widzenia naszego pañstwa opracowali polscy na-
ukowcy zwi¹zani z ekologi¹ morza i ochron¹ ekosystemów morskich.

Krystyna Forowicz

Nowoczesna ekologia silnie ³¹czy siê z
gospodark¹ i polityk¹ – podkreœla prof.

Jan Marcin Wês³awski z Instytutu
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Foto: Aldona Zyœk
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W towarzystwie morœwina

G³ówne role w Ba³tyku „graj¹”
ssaki: morœwiny – jedyny gatunek
walenia ¿yj¹cy w naszym morzu, nad-
zwyczaj p³ochliwy i foki, które wy-
stêpuj¹ niezwykle rzadko dlatego ich
rozmieszczenia nie da siê badaæ przez
regularne obserwacje terenowe. To-
warzysz¹ im ptaki przylatuj¹ce nad
polskie wybrze¿e z pó³nocnej Euro-
py, ¿eruj¹ przy dnie zbieraj¹c mal¿e i
skorupiaki. Niekiedy tworz¹ du¿e
skupiska i okresowo odgrywaj¹ wa¿n¹
rolê jako drapie¿niki w siedliskach

dennych (np. lodówka, niewielka
kaczka morska, czy uhla z bia³ymi lu-
sterkami na skrzyd³ach). Uhla to wa¿-
ny gatunek dla siedlisk dna morskie-
go, poniewa¿ ¿eruje na faunie dennej
nurkuj¹c do 60 m g³êbokoœci, podob-
nie jak nieco mniejsza od niej mar-
kaczka, tak¿e nurkuj¹ca kaczka.

W ich otoczeniu rozkwita buj-
ne ¿ycie niezauwa¿anych istot –
przedstawicieli fauny dennej. To one,
robaczkowate, pracowite i niepozor-
ne przekopuj¹ powierzchniow¹ war-
stwê osadów, modyfikuj¹ model Ba³-
tyku, graj¹ „pierwsze skrzypce” w pro-
cesach bioturbacji.

W Ba³tyku wystêpuj¹ tylko dwa
gatunki bioturbatorów, ale s¹ bardzo
liczne i s¹ w stanie zmieniæ chemizm
czy jakoœæ dna morskiego. Jednym z
nich jest be³kaczek – skorupiak dora-
staj¹cy do 10 mm. Wystêpuje wzd³u¿

ca³ego polskiego wybrze¿a i na La-
wicy S³upskiej. Najliczniej zasiedla
dno Zatoki Gdañskiej. Preferuje dno
obfituj¹ce w detrytus, którego u¿ywa
jako materia³u do budowy swojego
domku – d³ugiej rurki, któr¹ zakopu-
je g³êboko w warstwie osadów. Rów-
nie pracowity jest inny przedstawiciel
bioturbatorów, wieloszczet – nereida.
Jego ryjek uzbrojony w dwie du¿e
chitynowe ciemnobrunatne szczêki
pozwala mu wykopaæ w dennych osa-
dach domek do g³êbokoœci kilkuna-
stu centymetrów. U ujœcia Wis³y za-
notowano maksymaln¹ liczebnoœæ

przekraczaj¹c¹ 900 osobników na me-
trze kwadratowym dna.

Warto zwróciæ uwagê na nie-
wielkiego ma³¿a – rogowca ba³tyckie-
go. Spoœród gatunków wystêpuj¹cych
w polskiej strefie jest on najbardziej
odporny na niedobory tlenu i jest je-
dynym gatunkiem zamieszkuj¹cym
obecnie muliste dno Zatoki Gdañskiej
na g³êbokoœci 80 m. Ma³¿e przycze-
pione do kamyków, ziarenek piasku
b¹dŸ roœlin za pomoc¹ nici bisioro-
wych to naturalne oczyszczalnie.
Przepompowuj¹ ogromne iloœci
wody. Np. ma³giew piasko³az zako-
puje siê do 25 cm, kontaktuje siê z
powierzchni¹ dna za pomoc¹ d³u-
gich syfonów. Jako filtrator pe³ni
istotn¹ rolê w transporcie materii or-
ganicznej do osadu, a poprzez g³êbo-
kie zakopywanie siê w osadach – w
procesie bioturbacji.

– Waloryzacja biologiczna sta-
³a siê modnym sposobem pokazywa-
nia przyrody. Trudno oceniæ który
gatunek ma wy¿sz¹ wartoœæ. Bioró¿-
norodnoœæ jest wartoœci¹ sama w
sobie – podkreœla prof. Jan Marcin
Wês³awski.

Zatoka Pucka cenny fragment
przyrody

W skali ca³ego polskiego wy-
brze¿a Zatoka Pucka, uwa¿ana jesz-
cze do niedawna za najbardziej zde-
gradowany ekologicznie obszar, jest
najbardziej wartoœciowym fragmen-
tem przyrody morskiej – uwa¿a prof.
Wês³awski:

– Tylko tam wystêpuj¹ roœliny
wy¿sze – nie glony, ale roœliny naczy-
niowe, wieloletnie byliny, które zmie-
niaj¹ ekosystem dna – np. trawa mor-
ska dostarcza przez system korzenio-
wy tlen do osadu, co tworzy nowy typ
„biogenicznego siedliska”.

Zatoka jest jednym z trzech ob-
szarów polskiej czêœci Ba³tyku – obok
£awicy S³upskiej i wybrze¿a miêdzy
Ustk¹ a osad¹ Stilo, który zosta³ prze-
badany w ramach miêdzynarodowe-
go projektu „Przyrodnicze uwarunko-
wania planowania przestrzennego w
polskich obszarach morskich z
uwzglêdnieniem sieci Natura 2000”.

– Dok³adne badania Zatoki Puc-
kiej, jakie przeprowadziliœmy w ra-
mach tego projektu, pokazuj¹, ¿e chro-
nione ³¹ki trawy morskiej, choæ znisz-
czone, regeneruj¹ siê i maj¹ siê coraz
lepiej. To dobra prognoza dla wystê-
powania na tym obszarze chronionych
ryb, œciœle zwi¹zanych z wystêpowa-
niem tych traw – igliczni i wê¿ynki.
Mo¿e nawet warto rozwa¿yæ stworze-
nie w tym miejscu rezerwatu botanicz-
nego – postuluje profesor.

Zaskoczeniem dla naukowców
okaza³y siê wyniki badania obszaru,
który s³abo wypad³ we wstêpnej kla-
syfikacji biologicznej – pas wybrze-
¿a miêdzy Ustk¹ a Stilo. Choæ nie ma
tu zbyt wielu gatunków roœlin i zwie-
rz¹t, to jednoczeœnie jest to obszar naj-
czystszego i najmniej zmienionego
œrodowiska.

Czas skoñczyæ z czarnym PR Ba³tyku, katastroficznymi wizjami
zatrutego morza.

Foto: Aldona Zyœk
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– Wynika to z charakteru Mo-
rza Ba³tyckiego, które jest zbiornikiem
m³odym, gdzie temperatura, zasolenie
i falowanie maj¹ decyduj¹cy wp³yw
na wystêpowanie gatunków na dnie.
St¹d fauna i flora ba³tycka jest bar-
dziej uboga na wschodzie Ba³tyku.
Taki obszar silnego falowania i piasz-
czystego dna niespecjalnie sprzyja
wystêpowaniu bogatych zbiorowisk
przyrodniczych. Wiêcej gatunków na-
szej fauny wystêpuje na zachodzie, bo
tam jest wiêkszy stopieñ zasolenia
wody, a zwierzêta morskie wol¹ s³on¹
wodê – t³umaczy profesor.

Wyj¹tkowym ekologicznie frag-
mentem polskiej czêœci Ba³tyku jest
tak¿e £awica S³upska. To unikatowy
na naszym piaszczystym wybrze¿u
obszar kamienistego dna – pozosta-
wione przez lodowiec g³azy, poroœniê-
te s¹ gêsto czarnym krzaczastym glo-
nem – widlikiem i filtruj¹cymi ma³-
¿ami – omu³kami. £awica jest nasz¹
naturaln¹ raf¹ i ¿ywym filtrem zna-
cz¹co poprawiaj¹cym jakoœæ wód w
strefie przybrze¿nej. Pó³nocny Ba³tyk
ma dno skaliste lub pokryte kamie-
niami, ale na naszym piaszczystym po-
³udniu, ta kamienna ³awica to praw-
dziwy przyrodniczy rarytas.

Zdaniem prof. Wês³awskiego
czas skoñczyæ z czarnym PR Ba³ty-
ku, katastroficznymi wizjami zatru-
tego morza. Ba³tyk jest w tej chwili
w zupe³nie dobrym stanie, nawet je-
œli nie jest to najczystsze morze na
œwiecie.

Pogodziæ naturê z inwestycjami

– Nowoczesna ekologia silnie
³¹czy siê z gospodark¹ i polityk¹ –
podkreœla profesor. Dlatego „Atlas
siedlisk dna obszarów morskich” (wy-
dany zarówno w wersji drukowanej
jak i elektronicznej) bêdzie pomocny
w konstruowaniu szczegó³owych map
inwestycji na polskim wybrze¿u, w
rozmowach z deweloperami, specja-
listami od zarz¹dzania œrodowiskiem
i gospodarowania przestrzeni¹.

– Obecnie obserwuje siê, zarów-
no na œwiecie jak i w Polsce, ogromn¹
ekspansjê cz³owieka na p³ytkie przy-

brze¿ne obszary morskie. Koñcz¹ siê
powoli tereny inwestycyjne na l¹dzie,
a wspó³czesna technologia pozwala ju¿
na budowanie na morzu i wybrze¿u.
Mo¿na siê spodziewaæ boomu inwe-
stycyjnego np. na farmy wiatrowe sta-
wiane w pasie morskim, sieci przesy-
³owe, œwiat³owody, hotele czy nawod-
ne mariny – przewiduje prof. Wê-
s³awski. – Nasze mapy mog¹ byæ po-
mocne w przypadkach konfliktu racji
ekologicznych z racjami ekonomicz-
nymi – mówi.

Kiedy polityka wchodzi w
przyrodê

Profesor jest przeciwny du¿ym
instalacjom w morzu (podobnie jak
budowie wie¿owców od BrzeŸna do
Sopotu, bo i takie pomys³y rodz¹ siê
na Wybrze¿u) ale, jak podkreœla, trze-
ba znaæ proporcje zagro¿enia. Dlate-
go nie buntuje siê przeciw budowie
Gazoci¹gu Pó³nocnego, który pobie-
gnie œrodkiem Ba³tyku, jak wiêkszoœæ
przyrodników i polityków.

– Dlaczego rura niemiecko-ro-
syjska jest z³a, a norweska dobra – pyta.
– Technologie s¹ podobne. Symulacje
komputerowe pokazuj¹, ¿e przy budo-
wie korytarza pod gazoci¹g powstanie
chmura ró¿nych zwi¹zków tworz¹cych
zawiesinê, która bêdzie opada³a w od-
leg³oœci nie dalej ni¿ 700 metrów z pra-
wej i lewej strony wykopu. Inwestycja
nie bêdzie mia³a negatywnego wp³ywu
na ekosystem Morza Ba³tyckiego. O
wiele wiêkszym zagro¿eniem dla ekosys-
temu morza – uwa¿a profesor – jest
budowa przez Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo kawerny w okoli-
cach Kosakowa, sk¹d bêdzie odpro-
wadzana solanka do Zatoki Puckiej.

Jednak wszystkie dzia³ania na
morzu jak na l¹dzie musz¹ podlegaæ
takim samym obostrzeniom.

– Ka¿da du¿a inwestycja musi
mieæ ocenê oddzia³ywania na œrodowi-
sko – podkreœla³ prof. Jan Marcin Wê-
s³awski podczas spotkania z dziennika-
rzami z Klubu Publicystów Ochrony
Œrodowiska EKOS zorganizowanego
przez WFOSiGW w Gdañsku.

Krystyna Forowicz
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Wody w Cannes.
Do tej pory osady powsta³e po
oczyszczeniu œcieków by³y wy-
korzystywane m.in. pod upra-
wê roœlin niejadalnych czy
drzew nieowocowych. Ale zmie-
ni¹ siê unijne przepisy. Za rok,
dwa nie bêdzie mo¿na osadów
przeznaczaæ nawet do przyrod-
niczego wykorzystania.
Radomskie Wodoci¹gi ju¿ za-
wczasu pomyœla³y o tym, co
zrobiæ z setk¹ ton osadu mo-
krego, który powstaje ka¿dej
doby. Przygotowa³y projekt i
dosta³y dotacjê z Unii Europej-
skiej. Fundusz Spójnoœci sfi-
nansowa³ 63% wartej 7 mln
euro inwestycji. Powsta³y stacja
odwadniania i suszarnia taœmo-
wa osadów.
– Nowa instalacja pozwala na
czterokrotne zmniejszenie iloœci
osadów, a tak¿e ich higieniza-
cjê, bo suszenie odbywa siê w
temperaturze ok. 130oC. Na
koniec uzyskujemy granulat o
cieple spalania porównywalnym
z wêglem brunatnym, który jest
doskona³ym paliwem alterna-
tywnym – mówi Pawe³ Olszew-
ski, dyrektor oczyszczalni œcie-
ków w Radomiu.
 Wodoci¹gi sprzedaj¹ granulat
firmie Sita, zajmuj¹cej  siê pro-
dukcj¹ takich paliw. Ale Wodo-
ci¹gi ju¿ z³o¿y³y kolejny wniosek
o dotacjê unijn¹ z Funduszu
Spójnoœci na rozszerzenie in-
stalacji, by samemu produko-
waæ energiê. Maksymalna pro-
dukcja granulatu wynosi ok. 32
m3/dobê.
– Granulat, który uzyskujemy w
ci¹gu godziny, mo¿e po spale-
niu dostarczyæ energiê po-


