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BA£TYK ZACZYNA SIÊ
UÓ
ZRÓDE£ RZEK
Aldona Zyœk
W listopadzie br., w Krakowie na konferencji HELCOM-u zostanie przyjêty Ba³tycki Program Dzia³ania
(BSAP), którego celem jest zdecydowana poprawa stanu naszego morza.
Morze Ba³tyckie jest morzem
specyficznym, izolowanym od otwartych mórz. Wymiana wód w tym morzu
nastêpuje co 30–50 lat. Jest to ponadto
morze p³ytkie, œrednia g³êbokoœæ to 52
metry, a najwiêksza 460 m. Poza tym
Ba³tyk jest niewielki, zajmuje powierzchniê 385 tys. km2, chocia¿ jego zlewnia
jest 4 razy wiêksza. Ma to wp³yw na œrodowisko Ba³tyku, bo cz³owiek u¿ytkuje
i u¿ytkowa³ tereny zlewniowe od wielu
lat, szczególnie rolniczo.

drugiej wojnie œwiatowej materia³y
wybuchowe i broñ chemiczna. Do zagro¿eñ Morza Ba³tyckiego trzeba jeszcze doliczyæ transport. Oblicza siê, ¿e
na Ba³tyku przebywa dziennie ok. 2000
statków, a prognozuje siê, ¿e w przysz³oœci ruch ten bêdzie wzrasta³. Ewentualna awaria tylko jednego tankowca,
to zanieczyszczenie Ba³tyku na wiele
lat, ale awaria (np. na skutek ataku terrorystycznego) gazoci¹gu, którego budowa jest planowana na dnie morza, to
Foto: Jacek Zyœk

Morze Ba³tyckie jest morzem specyficznym, izolowanym od otwartych mórz.

G³ównym problemem ekologicznym Ba³tyku jest eutrofizacja. W jej
wyniku zmienia siê sk³ad fauny – gatunki potrzebuj¹ce czystych wód s¹
wypierane przez te, które mog¹ zadowoliæ siê wodami mniej czystymi. Innym skutkiem dzia³alnoœci gospodarczej cz³owieka jest kondensacja metali
ciê¿kich w warstwie przydennej, gdzie
praktycznie zamar³o ju¿ wszelkie ¿ycie.
Du¿ym problemem s¹ te¿ zatopione po
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katastrofa niewyobra¿alna, trudna do
jakiegokolwiek oszacowania.
Na pocz¹tku wrzeœnia w Ministerstwie Œrodowiska mówiono o jednym z najwa¿niejszych problemów
Ba³tyku, jakim jest jego eutrofizacja.
Stanowi ona bardzo powa¿ny problem,
bo praktycznie przez okres XX wieku
Ba³tyk z oligotroficznego morza o czystej i przejrzystej wodzie sta³ siê morzem eutroficznym.
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G³ówny inspektor ochrony œrodowiska Marek Haliniak, otwieraj¹c konferencjê, mówi³ o zaanga¿owaniu Polski w ochronê œrodowiska Morza Ba³tyckiego. Przypomnia³, ¿e Polska jest
jednym z pañstw cz³onkowskich HELCOM-u – Konwencji o ochronie œrodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego –- znan¹ jako Kkonwencja
Helsiñska, która zosta³a podpisana w
1974 r. przez wszystkie kraje Morza
Ba³tyckiego, a w 1992 r. przez nowopowsta³e kraje nadba³tyckie i Uniê Europejsk¹. G³ównymi zadaniami HELCOM-u jest dostarczenie we w³aœciwym
czasie informacji o zmianach œrodowiskowych i stanie wra¿liwego œrodowiska morskiego, oraz rozwój wspólnych
celów i przedsiêwziêæ, które rz¹dy
pañstw Morza Ba³tyckiego powinny
wdro¿yæ do ich narodowych programów œrodowiskowych i przepisów
prawnych.
– W ramach HELCOM-u stworzono Ba³tycki Plan Dzia³ania, strategiczny dokument Komisji Helsiñskiej, który wyznaczy ramy dzia³añ w obszarach
priorytetowych, takich jak substancje
niebezpieczne, bioró¿norodnoœæ transport morski i eutrofizacja – powiedzia³
minister Haliniak, który stwierdzi³, ¿e
zmniejszenie eutrofizacji jest kwesti¹
bardzo trudn¹; ze wzglêdu na koszty
ekonomiczne wymaga zaanga¿owania
i pe³nej wspó³pracy administracji, przemys³u oraz organizacji pozarz¹dowych.
– Eutrofizacja to taki etap ewolucji ekosystemów wodnych, w którym
wysoka zasobnoœæ w substancje biogenne stymuluje nadmierny rozwój biomasy powoduj¹c zaburzenie równowagi ekosystemu – powiedzia³a Anna Bakierowska z Sekretariatu Komisji Helsiñskiej i GIOŒ, przypominaj¹c definicjê tego zjawiska.
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Eutrofizacja objawia siê m.in.
Â poprzez
intensywny rozwój glonów
oraz zakwity fitoplanktonu, nadmiern¹ produkcjê materii organicznej, niedobór tlenu oraz wzrost ³adunku substancji biogennych, a tak¿e
obumieranie organizmów bentosowych, w tym ryb.
G³ówn¹ przyczyn¹ eutrofizacji
Baltyku s¹ nadmierne iloœci azotu i fosforu, które trafiaj¹ do Ba³tyku.
– Oko³o 75% ³adunku azotu i
co najmniej 95% ³adunku fosforu
sp³ywa do Morza Ba³tyckiego za poœrednictwem rzek oraz w postaci bezpoœrednich zrzutów zanieczyszczonych wód, 25% ³adunku azotu pocho-

Jak zapowiedzia³a dr Bakierowska, zak³ada siê znaczne zmniejszenie
zrzutów substancji biogennych do
Morza Ba³tyckiego. Maksymalny zrzut
tych substancji po 2016 roku to 20 690
ton fosforu i 601 710 ton azotu, nale¿y
wiêc zredukowaæ wartoœæ zrzutów o 15
250 ton fosforu (co stanowi ok. 40%) i
o 135 000 ton azotu (ok. 20%).
Dokonania wyj¹tkowo du¿ych
redukcji oczekuje siê od Polski, bo zrzut
fosforu musimy zredukowaæ o 60%, a
azotu o 50%. S¹ to, zdaniem wielu ekspertów, zbyt du¿e wymagania w stosunku do naszego kraju zwa¿ywszy, ¿e
wysokie zrzuty netto tych substancji
wynikaj¹ ze znacznej gêstoœci zalud-

Oblicza siê, ¿e na Ba³tyku przebywa dziennie ok. 2000 statków ro¿nej
wielkoœci, a prognozuje siê, ¿e w przysz³oœci ruch ten bêdzie wzrasta³.

dzi z depozycji atmosferycznej – powiedzia³a dr Anna Bakierowska, która przedstawi³a te¿ szczegó³owe cele
ekologiczne dla Ba³tyku wyznaczone w ramach BSAP.
Te cele to m.in. osi¹gniecie stê¿eñ biogennych zbli¿onych do poziomów naturalnych, czystej wody,
zakwitów na poziomie naturalnym, a
tak¿e spowodowanie naturalnego
rozmieszczenia oraz wystêpowania
organizmów morskich roœlinnych i
zwierzêcych.
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nienia w Polsce. Gdy przeliczymy wartoœæ zrzutu na pojedynczego mieszkañca, to okazuje siê, ¿e jest du¿o ni¿szy
ni¿ w krajach o bardziej intensywnie
prowadzonej gospodarce rolnej.
G³ówne Ÿród³a zanieczyszczeñ
pochodz¹ z tzw. Ÿróde³ rozproszonych,
tj. rolnictwa i gospodarstw komunalnych.
W trakcie konferencji dyskutowano m.in. propozycji¹ wprowadzenia
zakazu na stosowanie detergentów zawieraj¹cych fosfor w zlewni Ba³tyku.

Dr Anna Oborska ze Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i
Œrodków Czystoœci przekonywa³a o
zaletach fosforanów.
– Poprawiaj¹ w³asnoœci detergencyjne i pianotwórcze œrodków czystoœci. Powoduj¹ lepsz¹ sp³ukiwalnoœæ
w twardej wodzie. Zapobiegaj¹ tworzeniu odk³adaniua siê kamienia i osadów
na materia³ach i w pralkach.
Anna Oborska postuluje te¿
zwiêkszenie iloœci nowoczesnych
oczyszczalni œcieków
– Je¿eli problemem jest eutrofizacja limitowana fosforem, jedyne rozwi¹zanie to budowa oczyszczalni œcieków z usuwaniem fosforu. Naszym zdaniem, obowi¹zuj¹ce od 1995 roku ograniczenie zawartoœci fosforanów do 6%
w przeliczeniu na czysty fosfor to poziom, dziêki któremu przy minimalnym
wp³ywie na œrodowisko mo¿na wykorzystaæ wszystkie zalety fosforanów jako
sk³adników detergentów.
Wiele osób, z obecnych na sali,
nie zgadza³o siê ze stanowiskiem dr
Oborskiej. Uwa¿ano, ¿e nie mo¿na dzia³aæ zgodnie z zasad¹ koñca rury, czyli
budowaæ superdrogiech, nowoczesneych oczyszczalnie œcieków, które
usuwaj¹ tak¿e fosfor. Postulowano raczej rezygnacjê z u¿ywania fosforanów
w œrodkach czystoœci. Wed³ug ekspertów, istniej¹ te¿ ekonomiczne powody
stosowania fosforanów w œrodkach czystoœci, bowiem w Polsce znajduje siê
zak³ad produkuj¹cy fosforany, nie ma
zaœ ¿adnego produkuj¹cego zamienniki, dlatego te¿ proszek z tzw. zamiennikiem by³by zdecydowanie dro¿szy od
tego z fosforanami.
Maria Staniszewska, prezes Polskiego Klubu Ekologicznego, przekonywa³a w³aœnie do zrezygnowania z dodawania fosforanów do proszków do
prania i zast¹pienia ich zeolitami – rodzajem glinki.
– W trzech krajach w Europie,
tzn. w Niemczech we W³oszech i Norwegii, ju¿ nie dodaje siê fosforanów do
detergentów, a Szwecja, Austria W³ochy, Wêgry, Estonia i Norwegia wspólnie wystosowa³y do Komisji Europejskiej list, w którym ¿¹daj¹, aby Unia
wprowadzi³a zakaz u¿ywania fosforanów w detergentach. Komisja Europejska rozpoczê³a prace nad tym zagad-
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nieniem – powiedzia³a Maria Staniszewska dodaj¹c, ¿e do tego zakazu powinny do³¹czyæ siê te¿ kraje spoza Unii,
np. Rosja.
– Wszystkie kraje musz¹ pomóc
w uratowaniu Ba³tyku. Ka¿dy jest odpowiedzialny, a zakaz fosforanów w
proszkach i p³ynach zmywaj¹cych jest
prostym sposobem, na który wszyscy powinni siê zgodziæ – podkreœla³a Maria
Staniszewska.
Oczywiœcie, do morza trafia tak¿e fosfor z nawozów sztucznych, jednak znaczna jego czêœæ przechodzi do
gleby i nie sp³ywa do rzek.
Minister Haliniak mówi³ te¿ o
wci¹¿ rosn¹cych zrzutach nieczystoœci ze statków i promów, w coraz
wiêkszym stopniu przyczyniaj¹cych

– Nasza Federacja od 2004 roku
prowadzi monitoring funkcjonowania
ferm przemys³owego tuczu zwierz¹t w
Polsce. Trzeba zaznaczyæ, ¿e na naszym
terenie znajduj¹ siê a¿ 103 przemys³owe fermy, spoœród 300, jakie funkcjonuj¹ w zlewni Ba³tyku – powiedzia³
Jakub Skorupski ze Stowarzyszenia
Gaja podkreœlaj¹c, ¿e ok. 40% ferm w
Polsce nie posiada wymaganego pozwolenia zintegrowane.
Z wielkotowarow¹ produkcj¹
zwierzêc¹ wi¹¿e siê wiele problemów.
Jednym z nich jest zanieczyszczenie
wód., Nnastêepuje przenawo¿enie gruntów, a nastêpnie odp³yw nawozów organicznych z pól do wód gruntowych i
powierzchniowych, a w koñcu do Ba³tyku. W ten sposóbn trafia do morza
Foto: Pawe³ Wójcik

Budujemy wprawdzie nowe oczyszczalnie œcieków, ale to, niestety, wci¹¿ za
ma³o. Na zdjêciu oczyszczalnia w Swarzewie.

siê do eutrofizacji morza., Pproponowa³, aby dokonaæ odpowiednich
zmian w prawie europejskim, które
zabroni takich praktyk.
Z du¿ym zainteresowaniem
obecni wys³uchali te¿ prelekcji przygotowanej przez Stowarzyszenie
Gaja prezentuj¹cej stanowisko organizacji pozarz¹dowych dotycz¹ce
ferm przemys³owego tuczu trzody
chlewnej,
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znaczny ³adunek azotu i fosforu przyczyniaj¹cy siê do eutrofizacji. Oprócz
azotu i fosforu t¹ drog¹ trafiaj¹ do Ba³tyku tak¿e zanieczyszczenia mikrobiologiczne, takie jak fekalne streptokoki, Escherichia coli, wirus ró¿yczki i
pryszczycy, larwy i jaja robaków znajduj¹ce siê w gnojowicy.
Oczywiœcie, jak podkreœla³ Jakub
Skorupski, fermy maj¹ bardzo negatywny wp³yw nie tylko na Morze Ba³tyc-
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kie, ale przede wszystkim na zdrowie i
¿ycie ludzi oraz roœlin i zwierz¹t ¿yj¹cych najbli¿ej prowadzonej takimi metodami hodowli.
Fermy takie powinny zostaæ
uznane jako punktowe Ÿród³a zanieczyszczeñ (tzw. hot spoty), nale¿y te¿
zwiêkszyæ udzia³ w³adz samorz¹dowych w kontroli i egzekucji przepisów ustawy Prawo ochrony œrodowiska, a tak¿e przestrzegaæ zapisów prawa, które okreœlaj¹ 30 paŸdziernik
2007 r. jako ostateczny termin, do
którego wszystkie zobligowane prawem fermy musz¹ uzyskaæ pozwolenia zintegrowane.
Rados³aw Gawlik ze Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko-Unia” proponowa³ zbudowanie Partnerstwa dla
Ba³tyku, szerokiego forum ponad podzia³ami politycznymi, które m.in. zabiega³oby o oœrodki na kontynuacjê
dzia³añ na rzecz Ba³tyku, wspieranie
inicjatyw oddolnych, takich jak promocja ryb ba³tyckich, problem wraków i
sieci porzuconych, miêdzynarodowe
sprz¹tanie Ba³tyku.
– Przy z³o¿onych problemach, a
z takimi w wypadku naszego morza
mamy do czynienia, szanse na sukcesy
zwiêkszaj¹ siê, jeœli uda siê w³¹czyæ
przedstawicieli ró¿nych œrodowisk,
którzy czêsto krótkoterminowo mog¹
mieæ przeciwstawne interesy (np. rybacy nastawieni na zwiêkszanie po³owów
i ekolodzy, chc¹cy chroniæ zasoby ryb),
lecz d³ugofalowo mog¹ uzgodniæ rozs¹dne kompromisowe rozwi¹zania –
przekonywa³ Rados³aw Gawlik.
Rados³aw Gawlik mówi³ o
ogromnej roli edukacji, której celem
jest przybli¿enie Ba³tyku i jego problemów spo³eczeñstwu. Mówi³ o koniecznoœci wzbogacania programów szkolnych, o informacje o polskim morzu, o
potrzebie tworzenia specjalistycznych
oœrodków edukacyjnych, o uœwiadomienie, wszystkim, ¿e Ba³tyk zaczyna
siê u Ÿróde³ rzek.
Ostatnie kilkadziesi¹t lat to wyj¹tkowo z³y okres dla Ba³tyku., Zzginê³y podwodne morszczynowe lasy,
zginê³o wiele gatunków zwierz¹t i roœlin. Budujemy wprawdzie nowe
oczyszczalnie œcieków, ale to, niestety,
wci¹¿ za ma³o.
Aldona Zyœk
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Ba³tykowi grozi wielkie niebezpieczeñstwo. Wspó³czesna
dzia³alnoœæ cz³owieka, ale te¿ wydarzenia z przesz³oœci
daj¹ siê temu akwenowi we znaki
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MORZE UWIÊZIONE
W SIECIACH
Kazimierz Netka
W sobotê, 15 wrzeœnia, zakoñczy³ siê okres ochronny dorszy w naszym morzu. Jednoczeœnie, Komisja Europejska zarz¹dzi³a zakaz po³owu tych
ryb we Wschodnim Ba³tyku (na wschód
od wyspy Bornholm) - do koñca bie¿¹cego roku. Powód: nadmierne wy³awianie dorszy i zagro¿enie zag³ady stad
tych stworzeñ.
Polskim rybakom bardzo siê ta
decyzja nie podoba. Zapowiadali, i¿
zakaz z³ami¹. Tymczasem, nie tylko Komisja Europejska, ale te¿ organizacje
ekologiczne traktuj¹ ten problem jako
zagro¿enie dla Ba³tyku. Okazuje siê bowiem, i¿ nie tylko tzw. prze³owienie
(zbyt du¿e efekty prac rybaków) ale te¿
inne czynniki s¹ przyczyn¹ nag³ego
spadku liczebnoœci dorszy we Wschodnim Ba³tyku. Znana jest sprawa znacznego zanieczyszczenia tego morza i
zbytnie u¿yŸnienie jego wód. Jest jednak jeszcze jedna przyczyna masowego zabijania ryb. To sieci, pozostawione na zawsze w morzu. One chwytaj¹
swój ³up bez przerwy.
Na to zjawisko zwraca uwagê
Fundacja Nasza Ziemia. Podczas akcji
Miêdzynarodowego Sprz¹tania Ba³tyku, Fundacja ta zrealizowa³a projekt
sprz¹tania sieci zaczepionych na wraku statku „Memel”. Owo „pilota¿owe”
sprz¹tanie pozwoli³o zebraæ doœwiadczenia dla programu usuwania z naszego morza zagubionych tam sieci z Ba³tyku. Akcja odby³a siê w Zatoce Pomorskiej. Uczestniczyli w niej nurkowie z magazynu „Nurkowanie” i statek
badawczy „Nawigator XXI” Akademii
Morskiej w Szczecinie.
Wyci¹gano sieci by³y zaczepione na wraku statku „Memel” (niemiecka nazwa K³ajpedy, miasta na Litwie),
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znajduj¹cego oko³o 12 mil na pó³noc
od Œwinoujœcia.
„Najpierw trzeba znaleŸæ sieæ, do
której mo¿na bezpiecznie podp³yn¹æ
(samemu siê nie zapl¹taæ!), odci¹æ sekatorem, no¿em lub specjalnym hakiem
jej fragment, nie za du¿y (nie za ciê¿ki), tak aby mno¿na go by³o wyci¹gn¹æ
na powierzchniê” - czytamy w relacji z
tego przedsiêwziêcia, opublikowanej
na stronie internetowej Fundacji Nasza
Ziemia (www.naszaziemia.pl). S³u¿¹ do
tego specjalne worki, do których podwi¹zuje siê sieci. Nastêpnie nape³nia siê
te worki powietrzem, by siê wynurzy³y
i podnios³y sieæ na powierzchniê morza. Wydobyty przedmiot ³adowany jest
na ³ódŸ. W ci¹gu ³¹cznie kilku godzin
spêdzonych pod wod¹, nurkowie wydobyli kilkaset kilogramów siatek zaczepionych na ww. wraku. Bior¹c pod uwagê warunki pracy i mo¿liwoœci ludzkiego organizmu, to bardzo dobry wynik.
– Sieci zaczepione na wrakach i
innych obiektach to przyczyna wielkich
strat ryb – informuje S³awomir Brzózek, uczestnik akcji. – Wed³ug szwedzkich szacunków, rocznie w takich pu³apkach ginie kilkadziesi¹t tysiêcy ton
ryb!
Jak d³ugo owe zabójcze pozosta³oœci pozostan¹ w Ba³tyku? Wiele wskazuje, ¿e dziesi¹tki lat. Nowoczesne urz¹dzenia po³owowe s¹ bowiem wykonane ze sztucznego tworzywa. Nieprêdko
takie nylonowe nitki os³abi¹ siê w wodzie. Bywaj¹ one niebezpieczne nie
tylko dla ryb czy ssaków morskich, albo
nurkuj¹cych ptaków. W nylonowe,
mocne oka mog¹ zapl¹taæ siê te¿ ludzie. I to wcale nie nurkowie, schodz¹cy na znaczne g³êbokoœci. Zwoje sieci
s¹ przynoszone przez sztormy do brze-

gów. Ka¿dy k¹pi¹cy siê przy pla¿y,
mo¿e w takiej pl¹taninie zostaæ pod
wod¹ i siê utopiæ. Na jednym zatopionym statku mo¿e le¿eæ wiele sieci.
Dwa dni przed koñcem okresu
ochronnego na ba³tyckie dorsze, w sprawie ich ocalenia wypowiedzia³y siê
polskie ekologiczne organizacje pozarz¹dowe. Opublikowa³y swe stanowisko pt. „Dajmy szansê odrodziæ siê ba³tyckim dorszom”.
„Jeœli zakaz zostanie z³amany,
Polska bêdzie musia³a liczyæ siê z powa¿nymi konsekwencjami, ³¹cznie ze
wstrzymaniem unijnych dotacji dla
sektora rybo³ówstwa oraz postawieniem
Polski przed Europejskim Trybuna³em
Sprawiedliwoœci” - napisano w tym
apelu. Obecny konflikt polskich rybaków z Uni¹ jest tylko czêœci¹ z³o¿onego problemu zbyt intensywnych i czêsto nielegalnych po³owów ryb ba³tyckich. Takie po³owy sprawiaj¹, ¿e m.in.
odbudowa stada wschodniego dorszy
staje siê praktycznie niemo¿liwa. Naukowcy z Miêdzynarodowej Rady Badañ Morza jedyn¹ szansê dla odrodzenia siê populacji widz¹ w ca³kowitym
zamkniêciu ³owisk na Wschodnim Ba³tyku na okres minimum roku. W odpowiedzi na postulaty naukowych cia³
doradczych Komisja Europejska postanowi³a ograniczyæ po³owy wschodniego stada dorsza w 2008 roku o 23%.
Polscy rybacy, nie jedyni przecie¿ u¿ytkownicy naszego morza, powinni podporz¹dkowaæ siê unijnym regulacjom.
„Ochrona stale malej¹cych zasobów dorsza ba³tyckiego, poprzez ograniczenie po³owów tego gatunku oraz
przeciwdzia³anie k³usownictwu morskiemu i degradacji ba³tyckiego ekosystemu, musi staæ siê priorytetem go-
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spodarki morskiej, a tak¿e samych rybaków” – czytamy w stanowisku organizacji ekologicznych. – „Dlatego apelujemy do nich o powstrzymanie siê od
demonstracyjnego ³amania prawa i
przypominamy, ¿e to w³aœnie od stanu
zasobów dorsza zale¿¹ miejsca pracy
wielu z nich, a tak¿e los czêœci przemys³u zwi¹zanego z przetwórstwem tych
ryb. Organizacje pozarz¹dowe, naukowcy, administracja pañstwowa oraz
Komisja Europejska powinny byæ w
tym wzglêdzie jednomyœlne. Nale¿y
doprowadziæ do jak najszybszej odbudowy stada dorszy z myœl¹ o przysz³oœci rybo³ówstwa.
Pragniemy przypomnieæ, ¿e podobna ignorancja w podejœciu do
ochrony dorszy mia³a ju¿ miejsce w latach 90. i doprowadzi³a do ca³kowitego wytrzebienia populacji tej ryby, co
z kolei spowodowa³o upadek ca³ego

dzialnoœci za jego trwa³¹ zdolnoœæ do
eksploatacji zasobów przyrodniczych
Ba³tyku”.
Organizacje ekologiczne troszcz¹
siê nie tylko o ryby.
„Nale¿y tak¿e zadbaæ o to, aby
na czas ochrony dorsza zapewniæ ochronê dla przetrwania zagro¿onego likwidacj¹ potencja³u po³owowego - przede
wszystkim ludzi, ale tak¿e i sprzêtu” napisali sygnatariusze: Federacja Zielonych Gaja, Fundacja Nasza Ziemia,
Greenpeace Polska, Klub Gaja, Polski
Klub Ekologiczny, Stowarzyszenie
Ekologiczne Eko-Unia, WWF Polska.
Organizacje ekologiczne od
dawna ostrzegaj¹, ¿e z naszym morzem
nie dzieje siê najlepiej. Ba³tyk jest
wielk¹ toalet¹ dla p³ywaj¹cych po nim
statków - twierdzi WWF, œwiatowa organizacja dzia³aj¹ca na rzecz ochrony
przyrody.

Popl¹tane, nylonowe sieci, wyrzucone przez sztorm na pla¿ê w Gdañsku
Sobieszewie Orlu. Cz³owiek by siê z takiej pu³apki nie wyswobodzi³, podobnie jak
metalowe pojemniki, które wpad³y wczeœniej w te sieci i obci¹¿y³y je.
sektora zwi¹zanego z rybo³ówstwem w
tym regionie. Pracê straci³o wówczas 30
tysiêcy osób. Nie mo¿emy dopuœciæ do
tego, aby podobna sytuacja zdarzy³a siê
w Polsce.
W dyspozycji Ministerstwa Gospodarki Morskiej s¹ ogromne œrodki
finansowe. Do 2013 roku Polska ma do
wykorzystania 651 mln euro pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Najwy¿szy czas, ¿eby nasz rz¹d
skorzysta³ z tych pieniêdzy m¹drze, z
myœl¹ o kreowaniu przysz³oœci polskiego rybo³ówstwa, w duchu odpowie-
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– Zanieczyszczanie œciekami z
jednostek p³ywaj¹cych odbywa siê w
majestacie prawa – alarmuje Pawe³
Œredziñski, specjalista ds. komunikacji WWF Polska. – Fekalia i woda z
pok³adowych toalet, ³azienek oraz
kuchni s¹ zrzucane wprost do wody!
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
wystarczy, ¿e statek znajdzie siê w odleg³oœci 12 mil od brzegu i ju¿ mo¿e
opró¿niæ swoje zbiorniki ze œciekami.
Pozwala na to konwencja MARPOL.
Brudy te mog³yby zostaæ przekazane do
oczyszczalni œcieków w portach.
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Szacuje siê, ¿e statki pasa¿erskie
na Ba³tyku „produkuj¹” co najmniej 1,6
miliarda litrów tzw. szarej wody (z ³azienek, kuchni i czyszczenia pok³adu) w
skali roku. Nieczystoœci z toalet s¹ wypuszczane do morza 100 milionów razy
rocznie. Wiêkszoœæ przewoŸników promowych nie informuje o tym, co robi ze
œciekami. Dlatego, mo¿na przypuszczaæ,
¿e te p³ynne brudy trafiaj¹ wprost do naturalnego œrodowiska – stwierdza WWF.
Spustoszenie mog¹ poczyniæ zanieczyszczenia uwalniaj¹ce siê z wraków le¿¹cych na dnie Ba³tyku. Ostrzega przed tym Szwecja. Chodzi zaœ o
utopione okrêty i statki z okresu II wojny œwiatowej. Staj¹ siê one niebezpiecznymi bombami ekologicznymi.
Rdza prze¿era m.in. ich zbiorniki paliwowe i dochodzi do wycieków. Wzd³u¿
szwedzkich wybrze¿y le¿y oko³o 700
takich wraków. Nikt nie wie, ile z nich
kryje w sobie zapasy ropy.
Podobne zagro¿enia istniej¹ te¿ na
polskiej czêœci Ba³tyku. Ju¿ nieraz na
Zatoce Gdañskiej odnotowywano pojawianie siê plam ropy, wydobywaj¹cej siê
z spoczywaj¹cego na dnie statku.
Ba³tyk stoi teraz w obliczu kolejnej katastrofy. Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e w czasie budowy gazoci¹gu na
dnie morza miêdzy Rosj¹ a Niemcami
dojdzie do naruszenia amunicji i gazów
bojowych, które po II wojnie œwiatowej
topiono w Ba³tyku. Nieraz pojemniki z
iperytem wpadaj¹ rybakom w sieci i s¹
wyci¹gane na powierzchniê. Bywa, ¿e
przywo¿one s¹ na brzeg...
Ba³tyk i tak jest ubogi w stworzenia, w porównaniu z innymi morzami. Ten obraz siê zmienia. Jednych gatunków ubywa, np. prawie wygin¹³ jesiotr zachodni. Wypreparowany okaz
tej ryby rzeczno-morskiej mo¿na obejrzeæ w Akwarium Gdyñskim. Przybywaj¹ zaœ do Ba³tyku inne jesiotry.
Inwazja obcych gatunków przybiera na sile. Konsekwencje tego s¹ nieweso³e dla fauny oryginalnej dla Ba³tyku. Na przyk³ad, ryba babka bycza,
która rozpowszechnia siê w naszym
morzu od pocz¹tku lat 90. ubieg³ego
wieku, zajmuje miejsca innych stworzeñ. Niewielu ma naturalnych wrogów;
cz³owiek niechêtnie je ³owi, bo maj¹
niewielkie znaczenie gospodarcze.
Bycze babki mno¿¹ siê wiêc bez wiêkszych przeszkód.
Kazimierz Netka
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