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(Bonsdorff & Pearson 1999)
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Półzamknięte, młode słonawe morze zasiedlone przez odporne i  oportunistyczne 

gatunki 

W funkcjonowaniu ekosystemu dominacja czynników fizycznych (wlewy, temperatura, 

biogeny) 

Pod względem różnorodności biologicznej najprostsze morze Europy 



Prognozowane niższe zasolenie – zmiana występowania gatunków, silniejsza 

stratyfikacja, zmiana obiegu biogenów



Prognozowane podwyższenie temperatury wody –

(tlen, biogeny, zakwity, tempo metabolizmu…) 



Temperatura, tempo metabolizmu i długość życia
(wyższa temperatura, przewaga r-strategów)
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Prognozowane zmniejszenie strefy eufotycznej – (sztormy, resuspencja, zakwity) 



Zimnolubne, kaloryczne okrzemki Ciepłolubne, toksyczne sinice

Prognozowana zmiana w fitoplanktonie



Prognozowane pogorszenie warunków dla ryb dennych

i wzrost populacji ryb pelagicznych



Wartość biologiczna dna – zmieni się ? (strefy azoiczne) 



Różnorodność biologiczną opisujemy 

jako liczenie obiektów

• Genów 

• Populacji 

• Gatunków

• Zbiorowisk

• Siedlisk

• Krajobrazów 

Wszelkie odmiany relacji n/N 
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Liczba gatunków makrofauny i skorupiaków w Zatoce Puckiej 

(dane za Ossowiecki 2000 oraz własne 2010)

Number

of species

in Puck Bay



Ginące gatunki w Bałtyku ?

Ubyło:

Ryby – 1 gatunek 

(jesiotr) 

Przybyło:

Małże – 3 gat. 

Ślimaki – 2 gat. 

Skorupiaki – 28 gat

Ryby – 2 gat.  



Bioturbatory –

dżdżownice morza

Scoloplos armiger 

S. Olenin, 2006

Jedyny taki gatunek w Bałtyku



Laminowane osady zatrzymują 

4x więcej PCB niż 

bioturbowane (Jansson 2000)
1,9 * 109 ton osadu przetwarzane rocznie w 1950,

5x mniej dziś 

Zmiana klimatu –zmiana gatunków –zmiana 

funkcji – zmiana procesów 

biogeochemicznych w wielkiej skali

S. Olenin, 2006



W morzu im mniejsze tym ważniejsze oraz mniej znane 

(czerwona linia oznacza poziom wiedzy)

Pętla mikrobiologiczna może być odpowiedzią o przyszłość ekosystemu Bałtyku



Wzrasta presja na użytkowanie dna i przestrzeni morskiej 



Prognozowane:

podniesienie poziomu morza, wyższa wysokość falowania, erozja 



-0.5mln

- 5mln

-50 mln

+5mln

+0.5mln

+50mln

Bez połowów pelagicznych                        Z połowami pelagicznymi

Konsekwencje manipulacji w mało zróżnicowanym ekosystemie



Fot. P. Balazy

Wnioski:  

żeby reagować, musimy zrozumieć co się dzieje,

zapewnić obieg informacji o sytuacji w morzu i współpracować w skali Bałtyku. 

Na gminnej plaży nie zwalczy się eutrofizacji.


