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Wartość finansowa usług przyrody
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Cena wody ... 
dorszowej

J.M.Węsławski 2008 W.R.Foto.K.E.Skóra

Min. 11-12 (~13-16) PSU

Max.  10ºC

Min. 2 ml/l



Główni beneficjanci bogactwa 
morskich zasobów przyrody
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W wymiarze  ekonomicznym

Jakość środowiska = jakość życia człowieka

W wymiarze przyrodniczym



3 warunki trwałych korzyści

... istnienie wartościowych zasobów przyrodniczych 
... niskie koszty ich utrzymania 

... wysoka wartość dostarczanych usług



Tezy:
• Istnienie siedlisk(a) - gwarancją istnienia gatunku (-ów)
• Istnienie gatunku - możliwość (pewność) odkryć pro-medycznych
• Istnienie gatunku charyzmatycznego - atutem komercyjnym 
obszaru ludzkiej działalności   
• Pewność istnienia gatunku - warunkiem i szansą na bogactwo jego 
zasobów i możliwości eksploatacji.
• Duże zasobów gatunku (ów) - trwałość ekologicznej roli w 
ekosystemie (biocenozie)  i (lub) pewność możliwości 
ekonomicznego wykorzystywania 
• Suma naturalnych siedlisk tworzy naturalny krajobraz - atut 
komercyjny na obszarach ludzkiej działalności (szczególnie 
turystycznej) 
• Piękno naturalnej przyrody atutem komercyjnym



Równowaga ekologiczna
Stabilna zdolność do 
utrzymania lub odtwarzania 
przez ekosystem swojej 
charakterystycznej struktury i 
funkcji za pośrednictwem 
mechanizmów biotycznych

http://www.xbordercurrents.co.uk/wildlife/marine-ecosystem-2

Nie ma zrównoważonego rozwoju bez  
zapewnienia równowagi ekologicznej



© Arch.SMIOUG

Odniesienie 
przestrzenne –

wybrzeże i 
akweny polskiej 
strefy 
ekonomicznej 
Morza 
Bałtyckiego



Zlewisko
bałtyckich 

rzek 
w Polsce

Granica Bałtyku



Stan jakości 
ekosystemu w 

różnych rejonach  
Bałtyku 

według  HELCOM
HELCOM, 2010. Ecosystem Health of the Baltic Sea
2003–2007: HELCOM Initial Holistic Assessment.

Balt. Sea Environ. Proc. No. 122

Uwarunkowania 
środowiskowe

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=251



Stan 
bioróżnorodności 

w różnych 
rejonach  Bałtyku 

według  
HELCOM

HELCOM, 2010. Ecosystem Health of the Baltic Sea
2003–2007: HELCOM Initial Holistic Assessment.

Balt. Sea Environ. Proc. No. 122

Uwarunkowania 
przyrodnicze



Źródło: Atlas siedlisk dna polskich obszarów morskich. 2009. IO PAN i in.

Wartość przyrodnicza 
– siedlisk dna polskiej 
strefy Bałtyku



Dyrektywy ... 
Ustawy ...
Rozporządzenia ...

Prawne narzędzia zapobiegawcze oraz 
naprawcze 

Np. 

Dyrektywy - „Siedliskowa” ,  „Ptasia”, „Wodna”

Ramowa Dyrektywa ws Strategii Morskiej

Ustawa o ochronie przyrody, ...   Prawo ochrony środowiska 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt



- zapobieganie eutrofizacji
- ograniczenie intoksykacji
- ekofilny transport morski
- ochrona różnorodności biologicznej

Komisja Helsińska przyjęła, na podstawie badań i wyników monitoringu, że kluczowymi 
kwestiami dla ochrony środowiska morskiego Bałtyku są:

Bałtycki Plan Działania HELCOM
(BSAP)

Polityczne narzędzie naprawcze

+ Zalecenia HELCOM i innych konwencji międzynarodowych



Artykuł 15
Ochrona przyrody 

i różnorodność biologiczna
Umawiające się Strony podejmą, indywidualnie i wspólnie, 
wszelkie właściwe środki w odniesieniu do obszaru Morza 

Bałtyckiego i jego przybrzeżnych ekosystemów, na które wpływ 
wywiera Morze Bałtyckie, w celu zachowania przyrodniczych 
siedlisk i różnorodności biologicznej oraz ochrony procesów 

ekologicznych.

Środki takie zostaną również podjęte w celu zapewnienia zrównoważonego 
wykorzystania zasobów naturalnych na obszarze Morza Bałtyckiego.



Ochrona przyrody i jej różnorodności 
Ochrona naturalnych procesów przyrodniczych 
Ochrona gatunków
Ochrona siedlisk

Algorytm ochrony przyrody morza 
wynikający art.15 Konwencji Helsińskiej

... dla zrównoważonego i trwałego rozwoju cywilizacyjnego człowieka !!
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Konkluzja (GIOŚ) w stosunku do zapisów 
Ramowej Dyrektywy ws Strategii Morskiej



Przestrzeni potrzebuje nie tylko człowiek

Brak siedliska = eliminacja gatunku Obniżenie jakości siedlisk  = to brak GES ....



Wskaźniki jakości określające dobry 
stan środowiska (GES) RDSM
1. Utrzymana jest różnorodność biologiczna. Jakość i występowanie siedlisk oraz rozmieszczenie i 
bogactwo gatunków odpowiada dominującym warunkom fizjograficznym, geograficznym i 
klimatycznym 

2. Gatunki obce wprowadzone do ekosystemu w wyniku działalności człowieka utrzymują się na 
poziomie, który nie powoduje szkodliwych zmian w ekosystemach 

3. Populacje wszystkich ryb i skorupiaków eksploatowanych w celach handlowych utrzymują się w 
bezpiecznych granicach biologicznych, w odpowiedniej strukturze wskazując wieku i wielkości
zasobów, i stanie zdrowia

4. Wszystkie elementy morskiego łańcucha pokarmowego, w stopniu w jakim są znane, występują w 
normalnych ilościach i zróżnicowaniu, na poziomie, który w dalszej perspektywie może zapewnić
bogactwo gatunków i utrzymanie ich pełnej zdolności reprodukcyjnej

5. Do minimum ogranicza się eutrofizację wywołaną przez działalność człowieka, a w szczególności 
jej niekorzystne skutki, takie jak ubytki różnorodności biologicznej, degradacja ekosystemu, szkodliwe
zakwity glonów oraz niedobór tlenu w dolnych partiach wód.



Wskaźniki jakości określające dobry 
stan środowiska (GES) RDSM

6. Integralność dna morskiego utrzymuje się na poziomie gwarantującym ochronę struktury i 
funkcji ekosystemów oraz brak niekorzystnego wpływu zwłaszcza na ekosystemy głębinowe.

7. Stała zmiana właściwości hydrograficznych nie ma niekorzystnego wpływu na ekosystemy 
morskie.

8. Stężenie substancji zanieczyszczających utrzymuje się na poziomie, który nie wywołuje 
skutków charakterystycznych dla zanieczyszczenia.

9. Poziom substancji zanieczyszczających w rybach i owocach morza przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi nie przekracza poziomów ustanowionych w prawodawstwie Wspólnoty ani 
innych odpowiednich norm.

10. Właściwości ani ilość znajdujących się w wodzie morskiej odpadów nie powodują szkód w 
środowisku przybrzeżnym i morskim.

11. Wprowadzenie energii, w tym hałasu podwodnego, utrzymuje się na takim poziomie, że nie 
powoduje ono negatywnego wpływu na środowisko morskie.



Gatunki pozbawione siedlisk 
nie mają szans na przetrwanie !



Gatunek poza 
naturalnym siedliskiem



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

Inne:  Wydmy białe, wydmy szare ... , lasy bażynowe

Zostera marina ?

Lista morskich siedlisk chronionych
prawem UE (nie pełna)



DYREKTYWA RADY 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r.

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
(tzw. Dyrektywa  siedliskowa / habitatowa)

siedliska przyrodnicze oznaczają obszary lądowe lub wodne
wyodrębnione w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne
i biotyczne, zarówno całkowicie naturalne, jak i półnaturalne

siedlisko gatunku oznacza środowisko określone przez szczególne
czynniki abiotyczne i biotyczne, w którym gatunek ten
żyje w dowolnym stadium swojego cyklu biologicznego

- planowanie zagospodarowania terenów i polityka rozwoju powinny zachęcać do utrzymania 
cech krajobrazu o dużym znaczeniu dla dzikiej fauny i flory;

- należy ustanowić system nadzoru stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych 
dyrektywą;

Definicja siedliska

1

2



Siedlisko – zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), 
niezależnych od biocenozy, które panują w określonym miejscu, działających 
na rozwój poszczególnych organizmów, ich populację lub całą biocenozę. 

Siedlisko określa warunki istnienia zajmujących je typów zbiorowisk 
roślinnych i związanych z nimi zgrupowań zwierzęcych. 

Siedlisko danego gatunku to przestrzeń, w której ten gatunek występuje.

W szerokim rozumieniu równoważnym terminem jest habitat.

Wielu gatunkom, szczególnie zwierzęcym, dla 
zamknięcia cyklu życiowego potrzebna jest 
możliwości bytowania w sekwencji siedlisk ...
(właściwych „adresów ekologicznych”)

Definicje prosta za wikipedia.pl

i

ii

iii



Przyczyny i przykłady 
utraty różnorodności

siedlisk oraz gatunków



Miejsce niebezpieczeństwa utraty 
siedliska w hierarchii zagrożeń dla 
różnorodności gatunkowej morza

2. Nadmierna eksploatacja zasobów żywych i nieożywionych

3. Eutrofizacja

5. Introdukcje i inwazje gatunków nie rodzimych

Zagrożenia te najczęściej współwystępują, ale 
wiele z nich  może samodzielnie odgrywać 
poważną rolę destrukcyjną. 

1. Fizyczne niszczenie, fragmentacja i likwidacja siedliskZłe zarządzanie zasobam
i przyrody.

6. Zmiany klimatyczne ?

4. Zanieczyszczanie substancjami toksycznymi 



Nim się ociepli lub ochłodzi w międzyczasie zmienimy 
strukturę gatunków i siedlisk

6. Zmiany klimatyczne: (?)



‘;dsaAPrzewidywania

Wzrost 
poziomu 
morza
za ok.100 lat



5. Introdukcje i inwazje gatunków nie 
rodzimych:
· zarybienia (celowe)
· zawleczenia, ucieczki z hodowli (przypadkowe)
· semi-naturalne inwazje przez poszerzenie 
zoogeograficznego zasięgu występowania pod wpływem 
antropogenicznego udostępniania nisz w nowym-sąsiednim 
siedlisku. 

Problem nierodzimych populacji i stad

Gatunki 
siedliskotwórcze



Rcicznica

Pąkla





4. Zanieczyszczanie substancjami 
toksycznymi

• wprowadzanie do środowiska morskiego: toksycznych dla 
organizmów substancji chemicznych (np., związków typu 
DDT, PCB, metali ciężkich, substancji ropopochodnymi, 
leków); szkodliwych elementów fizycznych (np. odpadów 
komunalnych, przemysłowych oraz militarnych),
zanieczyszczeń mikrobiologicznych.



Ochrona
przed zanieczyszczeniami i  zmianami klimatycznymi

nie wystarcza aby zachować bioróżnorodności



3. Eutrofizacja

· antropogeniczne przedostawanie się do ekosystemu morza 
nadmiaru biogenów i materii organicznej, prowadzące do 
zmian troficznych (wzrostu żyzności), zmian chemicznych 
(np. ubytków tlenu) i fizycznych (spadek przejrzystości 
wód, wzrost osadów);

Dopływy fosforu Dopływy azotu Stopień eutrofizacji wód Bałtyku 

HELCOM, 2010. Ecosystem Health of the Baltic Sea 2003–2007: HELCOM Initial Holistic Assessment. Balt. Sea Environ. Proc. No. 122

per 
capita



Konsekwencje ograniczonego dostępu światła
dla bentosowych siedlisk strefy phytalu

•Zawężenie pasa siedlisk 
makrofitów i zmiany ich 
struktury gatunkowej

•Zmniejszenie powierzchni 
tarlisk fitofilnych gatunków 
ryb, siedlisk skorupiaków i 
mięczaków

•Zmniejszenie miejsc 
schronienia i żerowania dla 
narybku i form dorosłych 
ichtiofauny



2. Nadmierna eksploatacja zasobów 
żywych  i nieożywionych:
· nadmierne połowy gatunków przemysłowych dokonywanie 

zmiany struktury zasobów; nadmierne połowy przynęt (ryb i 
skorupiaków); przyłów gatunków chronionych i rzadkich;

· eksploatacja makroglonów (np. krasnorostw i brunatnic);
· eksploatacja podłoża (np. wydeptywanie, wydobywanie kruszywa).



Nadmierna eksploatacja przez przyłów 
gatunków chronionych i niewymiarowych

Fot. J.Abramowicz,    K.E. Skóra

Morświn Trocie / łososie



1. Fizyczne niszczenie, fragmentacja 
i likwidacja siedlisk:

· całkowite (np. budowa umocnień brzegowych, falochronów,  
polderów, wydobywanie piasku i kruszywa, tworzenie 
pogłębionych torów wodnych);

· częściowe (np. refulacje brzegów, niszczenia dna przez 
trałowanie, wypłukiwanie makrofitów).



Półwysep Helski, przykład kempingu Ekolaguna

maj 2006                sierpień 2006                 lipiec 2007



PRZYKŁADY

i

PROBLEMY



Eksploatacja przez obecność

Za: J.M.Węsłąwski „Żywa plaża” 2009

Np. presja na plaże:



Zanikanie gatunków roślinnych
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Foto. J.Abramowicz i K.Skóra



Fot.J.Abramowicz

Problem braku światła

„Trawa” morska

Zostera marina



Problem braku światła

http://www.sci.utu.fi/projects/biologia/ekologia/Sebdem_2011/abstracts.html

Morszczyn



GEF/SGP
Rejony w których zanikł morszczyn

Zanik morszczynu

/ =  zanik „podwodnych lasów”/



Fitofilna fauna zasiedlająca morszczyn

Źródło: Helcom - zmodyfikowane



Lokalne zagrożenia 
dla siedlisk ekotonu brzegu



Trzciny i sit u brzegów  Półwyspu Helskiego (Zat.Pucka) Fot.K.E.Skóra

Brzeg morza- najdroższy fragment ziemi



Nielegalne modyfikacje brzegu

NIEZGODNE

Z PRAWEM

Usypywanie plaż na potrzeby kempingu (surf- i kite- surfingu)



Kemping POLARIS - czerwiec 2005



Skala strat w siedliskach morskich 
szuwarów u brzegów Półwyspu Helskiego

(Dane: M.Mizgalska, NPK/RDOŚ)



Szkoda w środowisku naturalnym 
bezumowne zajęcie terenu, 
bezumowne czerpanie korzyści,

Opłacalność 
zniszczenia ?



Zniszczenia w fitobentosie

Dno w rejonie kempingu (1) wydeptana roślinność  (2) skutek pracy spychacza 



Foto. J Abramowicz

Chary (Ramienice)



Fot. D.Bógdał ^, fot.  A.Adamski >

Krewetka bałtycka wśród gałęzatek

Połów przynęty (krewetek) do połowu 
węgorzy (Zat.Pucka)



Środki zaradcze są możliwe

Propozycja pomostu dla kempingowych wind- i kiete-
surferów (Zatoka Pucka,  K.Skóra)

Fot.D.Bógdał

Lata 90.



Niedoceniane siedlisko plaży



Biokatalityczny filtr



Coastal Sands as Biocatalytical Filters 

IOPAN & Co.

Za: J.M.Węsłąwski, Ekosystem plaż, turystyka i ochrona przyrody.2009



Czyste biologiczne 
spalanie 75kg 
odpadków 
organicznych na m2

rocznie
= około 600 euro/km plaży !

Za: J.M.Węsłąwski, Ekosystem plaż, turystyka i ochrona przyrody.2009

Wartość m2 w przypadku obliczenia szkód 
w środowisku np. z powodu katastrofy 
tankowca 



Niektórzy mieszkańcy
piaszczystego dna

Fot.J.Abramowicz



Umacnianie (ochrona) brzegu
(choć czasami konieczne) 
nie jest ochroną przyrody 

Umocnienia brzegu Zat.Puckiej (Fot. K.E. Skóra)



Czy przetrwa naturalny brzeg Zatoki Puckiej ?

Fot.K.E.Skóra



Refulacja – miękka metoda umacniania 
brzegu  
Refulacja – miękka metoda umacniania 
brzegu  

Foto.Z.Grabowiecki



Brzeg umocniony 

opaską betonowo-
kamienną  >

Brzeg umocniony 

opaską betonowo-
kamienną  >

< brzeg umocniony ostrogami 

< i refulatem< i refulatem



Zmiana charakteru siedliska
= zmiana struktury fauny

(problem kompensacji przyrodniczych)

Foto/Graf. K.E. Skóra Fot. D.Bógdał



KEMPINGI
PŁW.HELSKIEGO



Kemping Kaper

3 kwietnia 2009
Opracowane przez NPK i RDOŚ



Solar 2004-2005

Kemping Solar

1997

Opracowane przez NPK i RDOŚ

Lipiec 2007 2 kwietnia 2009



Kemping POLARIS

Fot.K.E.Skóra, D.Bógdał



Polaris marzec 2007 luty, 2007

styczeń, 2004

Opracowane przez NPK i RDOŚ



Utrata drożności szlaków migracji
z siedliska do siedliska



Bariery migracyjne w przestrzeni morskiej 

Sieci



Ruch jednostek pływających w 
rejonie Zatoki Gdańskiej



Sekwencji siedlisk 
potrzebują gatunki 

wędrowne 
– ryby, ptaki, ssaki
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Zatoka Pucka
Rzeka Płutnica

Problem morskich szczupaków



Powierzchnia siedliska - powierzchnia tarliska
(problem melioracji)



~95%

W strefie głębokości 0-1 m, w pierwszej dekadzie lipca od 1992 do 2003

Udział ryb ciernikowatych 
w strukturze ichtiofauny Zalewu Puckiego

Fot. J.Abramowicz



Słodkowodne ryby w Bałtyku zagrożone  

Tytuł w szwedzkiej gazecie: 

Szczupak i okoń są bliskie wyginięcia. 
Naukowcy nie wiedzą dlaczego ? 

Konferencja w Öregrund



Aby ryby były muszą mieć 
zapewnione:

Miejsca rozrodu 

Miejsce żerowania

Miejsce schronienia

Drożne szlaki migracji

Brak zagrożeń

BEZ RYB NIE MA RYBAKÓW !



Foto J.Parysek

Wartość krajobrazu



Nadmorski Park „Krajobrazowy”

Fot. 1- K.Kowalski, 
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Unikatowość wartością



Wydmy szare *







Gatunki 
charyzmatyczne

też wymagają
siedlisk

Foki (szara, pospolita, nerpa)

Morświn

Jesiotr „bałtycki”

Łosoś



Ostoja - Mewia Łacha

Status: 

Natura 2000, 
Rezerwat, 

Park Krajobrazowy



Stado fok w ujściu Wisły – Przekop
Rezultat >20 lat restytucji bałtyckich fok szarych

Fot.D.Bódał 2011

?



Kontestacja działań ochronnych
przez część rybaków, samorządów, polityków 

Skuteczna ochrona przyrody zagrożeniem dla 
bezpodstawnego czerpania zysków z jej niszczenia ?



Znaczenie siedliska typu 1140 dla foki i człowieka



Ryf Mew - potencjalna ostoja fok

Status: Natura 2000, BSPA,  Park Krajobrazowy



Ryf Mew (unikatowe siedlisko w Polsce)

Fot.M.Ostrowski



Marsz śledzia



Zakłócenia 



Ochrona morskich siedlisk kluczem 
do skutecznej ochrony gatunków 
zagrożonych i osiągania pożytków 

ekonomicznych
Jak to zrobić ?

Spotkanie przedstawicieli GR Nowa Perspektywa Finansowa 

oraz GR ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, 

funkcjonujących w ramach Sieci „Partnerstwo : Środowisko dla Rozwoju”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna



2 możliwe podejścia

≠

Ekocentryczne ? Antropocentryczne ?





Pustkowie

Za: J.M.Węsłąwski „Żywa plaża” 2009



Dziękuję za 
uwagę 


