
     Quo vadis, Bałtyku?
Polskie  morze  to  płytka 
słonawa  i  brudna  kałuża,  
w  której  ubywa  ryb,  
a przybywa ,,stref śmierci". 
Naukowcy zastanawiają  się 
jak  można  uratować  ten 
akwen,  zanim   dojdzie  do 
katastrofy ekologicznej.

Dawniej  z  naszego  morza 
pochodził co piąty łowiony na 
świecie  dorsz, nie brakowała 
także  śledzi.  Dziś  oba  te 
gatunki  kurczą  się  w  bardzo 

szybkim  tempie.  Nasze  morze  to  produktywny,  aczkolwiek 
delikatny  i  mało  stabilny  ekosystem.  Jeszcze  sto  lat  temu  w 
Bałtyku żyło ok. 300 tys. fok, które regulowały zasoby ryb i przy 
okazji niszczyły rybackie sieci. Wystarczyło 40 lat tępienia i ten 
,,konkurent"  rybaków przestał  się  liczyć.   W latach 60.  toksyny 
trafiające do morskiej wody wywołały u nich choroby oraz kłopoty 
z rozmnażaniem.
Ze  względu  na  niskie  zasolenie  Bałtyk  zalicza  się  do  wód 
słonawych  i  określa   się  morzem  półsłonym.  W  wodę  słodką 
zaopatruje go 250 rzek, natomiast w słoną tylko Morze Północne. 

To właśnie ilość zasolenia wpłynęła 
w ostatnich  20  latach  na  populację 
śledzi,  która  skurczyła  się 
dwukrotnie. Wraz ze zmniejszaniem 
się zasolenia, rosła ilość trafiających 
do  wody  zanieczyszczeń 
przemysłowych  i  rolniczych. 
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Pojawiło  się  zjawisko  eutrofizacji 
(nienaturalne wzbogacenie się wody 
w  związki  odżywcze). 
Konsekwencją tego jest zakwit sinic, 
czyli  toksycznych  glonów.  To 
zjawisko  będzie  się   nasilało,  z 
powodu coraz bardziej upalnych lat 
[Sinice  potrzebują  do  rozwoju 
wysokiej  temperatury  (ponad 20 st. 

C.)].  Komisja  Ochrony Środowiska Obszaru Morskiego Bałtyku 
HELCOM walczy o zmniejszenie zanieczyszczeń trafiających do 
morza. Powstał pomysł sztucznego dotleniania przydennych stref 
śmierci.  Niestety  jest  to  duże  przedsięwzięcie  wymagające 
dostarczania rocznie 2-6 mln ton tlenu. Inną metodą mogłoby być 
uregulowanie wlewów słonej wody. 

Na dnie Bałtyku spoczywa blisko 60 
tys.  ton  broni  chemicznej  w  postaci 
bomb i pocisków zatopionych jeszcze 
po II Wojnie Światowej. Upłynęło już 
wystarczająco  dużo  czasu,  by 
metalowe  osłony  rozpadły  się  
i  uwolniły  trującą  zawartość.  Czy  to 
oznacza,  że  grozi  nam  Podwodny 
Armageddon? Część broni chemicznej 
ulega  stopniowemu  rozkładowi  na  mniej  groźne  lub  całkowicie 
nieszkodliwe substancji.
     Zmiany ekologiczne w naszym morzu dobrze znoszą tylko 
stworzenia  mało  wybredne  np.:  mewa  siodłata.  Dorsz  właściwe 
warunki dla rozrodu ma tylko w okolicy Bornholmu, Gotlandii
 i w Głębi Gdańskiej, dlatego gatunkiem dominującym w Bałtyku 
stał się szprot.  Szprotom w dominacji  pomaga też większa ilość 
pokarmu, widłonoga z rodzaju Acartia i Temora, który ma lepsze 
warunki termiczne do rozrodu. Spadła również liczebność śledzia 
przegrywającego w konkurencji o pokarm ze szprotami.
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Na niekorzyść śledzia działa także malejące zasolenie.  Podobnie 
jak szprot dobrze radzi sobie typowa dla Bałtyku fląderka, która 
osiąga coraz większe rozmiary. Niepokojące stało pojawienie się 
w naszym morzu żebropława Mnemiopsis leidyi -jednego 
z najbardziej inwazyjnych gatunków. W Morzu Czarnym wywołał 
katastrofę  ekologiczną.  To  bardzo  żarłoczne  zwierzę  wyjada 
zooplankton, nie gardzi ikrą i larwami  ryb.
         Co będzie dalej czas pokaże. Na razie cieszmy się naszym 
Morzem, póki jest jeszcze względnie czyste.

Jest to streszczenie artykułu z gazety Focus nr 3/2011
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