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Ekolodzy chcą ratować Bałtyk? Niestety, szczekają pod
niewłaściwym drzewem
6 kwietnia 2021 | 07:00

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

2 ZDJĘCIA

Foka w Bałtyku (Fot. Adam Wajrak / Agencja Gazeta)
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Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, ekolog morski z 40-letnią praktyką, dyrektor
Instytutu Oceanologii PAN
Prof. dr hab. Tomasz Linkowski, ichtiolog, emerytowany dyrektor (2000-15)
Morskiego Instytutu Rybackiego
Prof. dr. hab. Lech Stempniewicz, ekolog, emerytowany szef Katedry Ekologii
Kręgowców na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
W ostatnich tygodniach z okazji nakładających się obchodów Dnia Ziemi, Dnia
Wody, Dnia Rzek oraz Dekady Oceanu media przyniosły wiele informacji o
zagrożeniach dla oceanu i Morza Bałtyckiego wraz z deklaracjami podejmowania
inicjatyw ochroniarskich. Publiczne zainteresowanie ochroną środowiska jest
niesłychanie ważne i niezbędne do poprawy stanu naszej znękanej planety.

Ale odnosimy wrażenie, że w Polsce w sferze
spraw związanych z morzem i jego ochroną
panuje przekaz niespójny z rzeczywistością.

Powtarzające się w doniesieniach medialnych problemy bałtyckie to mieszanka
prawdziwych i nieistniejących kłopotów, zapożyczenia z innych rejonów świata i brak
rozeznania w specyfice naszego morza. Najczęstsze tematy to:
• kurcząca się populacja dorsza i niszczące zasoby rybołówstwo,
• ginące na Bałtyku morświny i foki,
• zagrożenie tysiącami wraków z cieknącym paliwem i składowiska broni
chemicznej,
• nadmierne zużycie nawozów w Polsce powodujące zakwity sinic i powstawanie
stref beztlenowych,
• porzucone sieci rybackie zagrażające rybom, ssakom morskim i płetwonurkom.
Odnosząc się do powyższych problemów, warto przytoczyć powiedzenie
przypisywane Markowi Aureliuszowi (a naprawdę autorstwa teologa niemieckiego
Reinholda Niebuhra): „Panie, daj mi cierpliwość, abym pogodził się z tym, czego
zmienić nie mogę, daj mi siłę, abym zmieniał, co mogę, i daj mi mądrość, abym
odróżnił jedno od drugiego”.
Według powyższej klasyfikacji punkt pierwszy, czyli
ratowanie bałtyckiego dorsza, to sprawa, która znalazła
się już poza naszymi możliwościami.
Dorsz na Bałtyku jest reliktem chłodnego i dobrze
natlenionego morza, które teraz szybko się ociepla i traci
tlen. Efektywne rozmnażanie dorsza jest ograniczone jego

Czytaj także:

Bałtyk się dusi. Zamieni się
w beztlenową, martwą
pustynię?

fizjologią i obecną sytuacją hydrologiczną na Bałtyku.
Odpowiednie do rozrodu warunki panują dzisiaj na
małym obszarze Basenu Bornholmskiego (odpowiednio
wysokie zasolenie i zawartość tlenu), który kurczy się z

roku na rok.
Ocieplenia Bałtyku oraz idącego za nim wysłodzenia i ubóstwa tlenu przy dnie nie
zatrzymamy, a jedynie w najbardziej optymistycznym scenariuszu lekko spowolnimy.

Dorszowi na Bałtyku prawdopodobnie nic już nie
pomoże.

Do tego warto pamiętać, że bałtyckie rybołówstwo jest regulowane przez Komisję
Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej. Niestety, ograniczenia połowów
dorszy były zazwyczaj mniejsze, niż wskazywałby na to stan biologiczny
eksploatowanych na Bałtyku stad.
Punkt drugi - ginące ssaki morskie na Bałtyku - to bardzo
silny medialny przekaz, ale bardzo pokrętny.
Foka szara, po kryzysie populacji w latach 1960-80,
odrodziła się i dziś w północnym Bałtyku prosperuje
około 38 tys. osobników, które żerują głównie na śledziu.
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Ok. 100 z nich odwiedza wybrzeże Polski, powodując

Tu, gdzie Wisła się kończy

straty u kilkunastu rybaków poławiających w ujściu
Wisły. Nie ma to jednak istotnego znaczenia dla połowów

ryb w skali Bałtyku.
Foki, które szybko uczą się wybierania dużych i cennych ryb (łosoś, troć, dorsz) z
sieci stawnych i narzędzi haczykowch, powodują lokalnie znaczne straty, przez co
pojawiają się żądania rybaków ograniczenia populacji tych zwierząt. Regulowany
odstrzał foki szarej jest prowadzony w Finlandii i Szwecji. U nas odstrzał nie ma
sensu (foki odwiedzają nas ze Skandynawii), zamiast tego trzeba płacić
odszkodowania.

Nie ma żadnych wątpliwości, że foka szara na
Bałtyku nie jest gatunkiem zagrożonym, a tym
bardziej wymagającym czynnej ochrony.
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Kasia Sokołowska: "Moda
nie jest jednorazowa"

Rzekomo ginący gatunek „bałtyckiego morświna” to niewielka subpopulacja
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zdrowego i licznego gatunku (szacowany na 700 tys. sztuk w Atlantyku) z Cieśnin

Jak stworzyć miasto
rezylientne? O metodzie
małych kroków

Duńskich (około 24 tys. osobników).
Część z nich odwiedza Bałtyk wschodni. Niektórzy

Materiały promocyjne Partnera

uważają, że można wykazać tożsamość genetyczną tej

Nowocześni w nowoczesnym
domu

grupy, ale nawet oni nie uznają jej za podgatunek czy
"rasę".
Materiały promocyjne Partnera

Wpuść nowoczesność do
swojej kuchni

Kilka sztuk martwych morświnów znajdowanych co roku
na naszym Wybrzeżu warto zestawić ze śmiertelnością
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Słodziak tygodnia, morświn
z bałtyckich morsów

morświna w sieciach na Morzu Północnym - ocenianą na
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kilka tysięcy sztuk rocznie.

Inwestycje kołem
zamachowym Krakowa po
pandemii

Pytanie co z tym robić ? Obserwować, nie przeszkadzać
zwierzętom.
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Nie ma potrzeby specjalnych procedur aktywnej
ochrony morświna.

Punkt trzeci, czyli przedstawianie bałtyckich wraków jako zestawu „bomb
zegarowych”, których rdzewiejące zbiorniki zaleją nas wkrótce ropą naftową, jest
chyba cyniczną grą na zdobycie pieniędzy.
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
zarejestrowało nie mniej niż 2,5 tys. tzw. zaczepów
rybackich, czyli wraków w Polskich Obszarach Morskich.
Wiele z nich pochodzi z II wojny światowej i te mogą
zawierać paliwo.
Mogą, ale niemal wszystkie zostały trafione bombami,
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Rządowy zespół zajmie się
niebezpiecznymi wrakami
na dnie Bałtyku

storpedowane spłonęły, przełamały się i osiadły na dnie.
Jeżeli jakimś cudem ocalał gdzieś duży zbiornik paliwa,
to – prawdopodobnie tak jak na dobrze znanym wraku
„Stuttgart”, który leży pod Gdynią – owo paliwo ma dziś

konsystencję smoły i zagłębia się w mulistym osadzie, spływając powoli po stoku
dna i rozpuszczając się w wodzie w minimalnym stopniu.
Oczywiście warto zbadać wszystkie potencjalne niebezpieczne wraki – jak leżący
niedaleko wspomnianego wraku „Franken” – ale nie wymaga to kosmicznej
technologii ani ogromnych nakładów finansowych.

Nie ma żadnych dowodów, że paliwo wycieka z
któregokolwiek ze znalezionych u nas wraków.

Dużo poważniejszym problemem jest broń chemiczna (wielkie ilości pod
Bornholmem i Gotlandią, mniej na Głębi Gdańskiej). Nie ma wątpliwości, że
toksyczność tych środków jest śmiertelnie groźna, ale na szczęście bardzo źle
rozpuszczają się one w wodzie i leżą w obszarach głębi beztlenowych, pozbawionych
życia, skąd tylko przez nieszczęśliwy wypadek (albo celowe działanie) mogą być
wydobyte na powierzchnię.
Od lat trwają intensywne badania i próby rozwiązania
tego problemu (przez zniszczenie), ale nie opracowano
jeszcze bezpiecznej i praktycznej metody. Problem jest
prawdziwy, ale nie kwalifikuje się do podjęcia nowych,
natychmiastowych działań.
Problem numer cztery – czyli nadmierne zużycie
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Bomba ekologiczna tyka na
dnie Bałtyku. Czy zatopiona
broń chemiczna jest
groźna?

nawozów powodujące eutrofizację (przeżyźnienie) morza
i powstanie stref beztlenowych.
To mieszanka półprawd i nieporozumień.

Polska po wejściu do Unii Europejskiej
zredukowała zużycie nawozów w rolnictwie – dziś
polski rolnik zużywa ich mniej niż Duńczyk, Fin
czy Szwed.

Problemem jest jednak to, że jesteśmy ludnym krajem o dużym obszarze rolniczym i
nawet ograniczając się do maksimum i tak będziemy eksportować do Bałtyku więcej
nawozów niż Skandynawia.
Polacy to ok. 45 proc. populacji zamieszkującej zlewisko
Bałtyku, a grunty użytkowane rolniczo w Polsce stanowią
ok. 50 proc. analogicznych w pozostałych krajach tego
obszaru. Po wejściu do Unii - w wyniku powstania
wielkiej liczby oczyszczalni ścieków, zbudowanych w
oparciu o wsparcie finansowe z funduszy UE - Polska
Czytaj także:

zlikwidowała większość źródeł substancji biogennych.

Bałtyk stanie się
turystycznym rajem?

W dodatku ilość fosforu zgromadzonego na dnie Bałtyku
jest tak duża, że procesy biochemiczne w strefach

beztlenowych wprowadzają go wciąż od nowa do ekosystemu i modele
matematyczne nie pozwalają na optymizm w sprawie koncentracji fosforu przed
upływem kilkudziesięciu lat.
Strefy beztlenowe Bałtyku to tylko częściowo efekt nadmiernej produkcji
organicznej. W równym lub większym stopniu to skutek słabej wymiany wód, braku
mieszania pionowego – czyli efekt silnego uwarstwienia wód Bałtyku (lekka słodka
na powierzchni, cięższa słona przy dnie), co powoduje stagnację i praktycznie
uniemożliwia wymianę tlenu.
Ta stagnacja z kolei jest głównie efektem ocieplania się Bałtyku i jego wysłodzenia.

Czy da się coś z tym zrobić ? Na pewno trzeba
dbać o naturalną retencję wód rzecznych –
renaturalizację przepływu rzek przez bagna,
rozlewiska i meandry, gdzie najlepiej jest
pochłaniany nadmiar fosforu.
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To nie da szybkiego efektu, ale na dłuższą skalę to jedyna metoda – bo rolnictwa nie
zamkniemy.
Problem piąty, czyli porzucone sieci rybackie. Został on
na Bałtyk zapożyczony z globalnej listy oceanicznych
kłopotów. Liczące setki metrów porzucone pławnice
tworzą wielometrowej głębokości dryfujące płoty łapiące
wszystko na swojej drodze, najczęściej ptaki morskie,
żółwie, wielkie wędrujące ryby i delfiny, zdarza się też, że
Czytaj także:

wieloryby.

Rząd pakuje nas w kanał.
Chce uregulować polskie
rzeki

Na Bałtyku ten problem nie istnieje, używanie pławnic
zostało zakazane po 2000 r. „Porzucone sieci” to zwykle
włoki zaczepione o wraki na dnie, które oczywiście mogą

stanowić pułapkę dla ryb, ale częściej tworzą ich sanktuaria - ze względu na
niedostępność takich miejsc dla włoków używanych przez rybaków.
Nie można porównywać skali tego problemu na Bałtyku z otwartym oceanem.
Wyolbrzymianie tego problemu w mediach służy zdobywaniu środków pomocowych
dla rybołówstwa.
Organizacje pozarządowe lub instytucje naukowe koordynują projekty uzyskane na
ten cel z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa ARiMR, a rybacy zarabiają,
łowiąc „porzucone sieci” i oczyszczając z nich Bałtyk. Polak potrafi!

Czy to znaczy, że nie ma czym się martwić?
Niestety nie, Bałtyk ma kłopoty, w tym takie,
którym jesteśmy w stanie zaradzić.

1

Spływ farmaceutyków rzekami do morza (od antybiotyków z
wielkoskalowych hodowli zwierząt po ludzkie lekarstwa). To
niebezpieczny rodzaj zanieczyszczeń, który da się uregulować
przez ściślejszą kontrolę.

2

Zanieczyszczenie plastikiem. To problem globalny, ale i nasz (choć
u nas nie jest najgorzej). Wymaga szybkiej akcji, bo plastik
gromadzi się w środowisku i z roku na rok będzie go coraz więcej

3

Zadbanie o renaturalizację rzek i porzucenie obłędnych planów
kanalizacji Wisły – bo stan Bałtyku zależy od czystych,
samofiltrujących się rzek.

4

Niszczenie siedlisk na brzegach morskich i presja użytkowników
na wybrzeże. Konieczny jest powrót do ochrony wybrzeża przed
zabudową i pozostawienie większości brzegu procesom
naturalnym – zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami.

5

Jak najszybciej trzeba rozpocząć dyskusję nad dostosowaniem się
do nieuchronnego podniesienia poziomu morza – i losu strefy
brzegowej.

6

No i oczywiście kluczowe są działania krótko- i długofalowe
związane z przejściem na neutralne lub niskoemisyjne źródła
energii w celu powstrzymania globalnego ocieplenia.

***
Autorski przegląd wydarzeń codziennie na Twojej skrzynce. W kilka minut dowiesz
wszystkiego, co najważniejsze. Zapisz się!

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Teraz pierwsze 4 tygodnie prenumeraty za 1 zł
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże
i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o
książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi. Zrezygnować możesz w każdej
chwili.
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zgryz 06.04.2021, 07:57
Racjonalny wywód, a jednak przeczący zastosowanemu cytatowi.
Sitwa budowlano-deweloperska, która kończy betonowanie Odry, a będąc w trakcie przekopu Mierzei
Wiślanej (ach, te masy fosforu z Zalewu Wiślanego, które dostaną się do Bałtyku), zabiera się do
gruntownego betonowania Wisły oraz jej dorzeczy od Beskidu przez park Ojcowski, a kończąc na
gigantycznej zaporze w Siarzewie.
Mając za nic prawo (krajowe i unijne), procedury (plaga specustaw z natychmiastową wykonalnością
niezależnie od późniejszego i nic nie zmieniającego wyroku sądowego) czy też protesty społeczne.
Zatem, co MOŻNA zrobić? Edukować i uwrażliwiać społeczeństwo, by właśnie nie robiło lokalnych
szkód i temu służą kampanie posługujące się morskimi ssakami oraz sieciami.
WYSTARCZY (i w artykule jest pokazane, dlaczego to nie ma sensu w Polsce) nie zabijać, co niestety
jest bardzo nie w smak PiS-owskim nominantom, którzy wolą napuszczać i judzić, zamiast właśnie
PŁACIĆ odszkodowania.
Tak, organizacje ekologiczne akurat robią, co MOGĄ wobec nie liczącej się z niczym oraz nikim, a
zwłaszcza polskim społeczeństwem i środowiskiem naturalnym mafii PiS.
4
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Odpowiedz

wildernessking 06.04.2021, 07:48
"Czy organizacjom pozarządowym naprawdę chodzi o ratowanie Bałtyku, czy tylko o zapewnienie
źródeł finansowania dla własnych działań?" - o to drugie, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. Ich celem
nie jest poprawa sytuacji, tylko właśnie szczekanie o tym, że jest źle i trzeba coś "robić"..
5
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pedro.666 06.04.2021, 08:26
Ekologia jest od dawna quasi religią. Zamiast diabłem straszą człowiekiem - zresztą częściowo
słusznie. Nic dziwnego, że zbierają przy tym na tacę "co łaska" i ciągną kasę gdzie się da od rządów.
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gothmucha 06.04.2021, 08:25
Fajnie, że eksperci zabrali głos. Szkoda, że po to, by skrytykować tych, którzy starają się ratować
Bałtyk bez pomocy ekspertów. Bez, bo eksperci w Polsce rzadko bezpłatnie współpracują z ngo, a
sami przecież nie mają siły przebicia by szeroko dotrzeć do ludzi.
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