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PRZEDMOWA

Są truy potężne skłąd.niki puylody polskiei, swoim
wptywem UIgbiąiące od wieków ndsz chalgktel naIo-
|lowy: molze, góIy i pustczą leśną. Naipotężnieiszego
x nich, tzn. Bałtyku, dotYczy książka Prolesora Kazi-
Inielzą Demela, znąwcy, ą zalazem golącego iego mi-
lośnik(l. w seIii wydąwniclwą wiedzy Powszechnej
t}!. ,Pnyloda polska", ksiqżką ta mą spelnić dwd za-
(ląIliq: po pielwsze, mą oną zbliżyć wszystkich ciągnq-
(:ycll z głębi kląju ruld moźe .ozumowo do Bął-
lykU, pruez udzielenie im lzete]nej intolmacii nąLlkowei
o iego plzYrcdzie, ą więc jego geogrufii, geologii i bio-
Iogii, po wtórc, ma ona wiqzać uczuciowo z ,,pol-
skim morzem" tych, któruy ią czytać będą. Książką Plo-
Iesotq Demelą moźe i powinną osiągnąć obydwą cele:
l)ielwszy - pIzez swą bogatą treść laktyczną, pod,aną
w świetnei i w nąjlep$zym znączeniu populalnei toI-
mie, drugi - plzez szczely zapąI i miłość, z io-kimi
AllloI mąluje ohloz,y ,,nos?,ego" molzą. Po plzeczytaniu
lej książki w domLl czy w szkole - a ieszcze lepiei
w plzylodzie, cżY lo Ąq plaży, czy na 9tlomym klil]e
llh pod latąmią morską, czy też ną ig.chcie, kutrue Lub
tl1,! statku - pozostąwi ona \! pąmięci i sercu każdego
Nwój tIwaĘ śIad.

Nie brońcie się, czytelnicy, Nzed ulokiem ksiqżki
l)rcIesorą Demela, Plzeciwnie, ulnie poddąicie się uczu-
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ciu, którc wami ząwłcL1lnie plzy jej czytdniu i pIze,
żywqniu- Nie czytaicie jei szybko i pobieżnie. Po-
zwólcie Autorcwi i Jego pjęknei nulącii pIowądzić się
po wszystkich jej rczdzia]ąch zgodnie z Iozumnym ukła,
(iem książki, któIy wied"zie czytelnikc od §ro§unłorvo
pro§tycł §plaw pod§lawowych do zągadnień colaz to
b u (lz i e j sko mpl i kow ąny c h.

w rczdzialacll dotyczących dzieiów Bałtyku dowie,
cie się o prue(IziwnYch pruemianachl jakie nąsze mo-
rze Wzeżyło w okrcsie po]odowcowym, tlwąjącym z gó,

Ą 10 lysięcy lat. z histoIią tą i wahnieniumi zgsa]enią
Z,wiqzane są odwieczne przemiąny we !]olze i Iqunie,
Po obszetnym rozdziale o roślinach morskich (plankto-
nowych i benlosowych), w któIym us}yszycie o wę,
drówkach po dnie molskim nąszych botąników i z,oo-
\ogów i o ich zdumiewąiących odkryciach osobiiwych
IoIm życią ,,ng dnie mofza", dowiecie się wie]e o geo,

llrąIicznym Iozmieszczeniu rcślin i zwielząt w cqłym
tsąłtyku i o zmieĄnych waIunkąch ich życią. Szczegó]-
nie zaintercsuią Was zapewne §ug,esrywne opisy życia
lok, molświnów i wielorybów (o któlych może nie sły,
szeliście, że tu się ziawiaią!), g także _ a może prze-
de wszyslkim - rclacje o życiu ptaków morckich
i przymorskich i o ich tajemniczych, dą]ekich wędlów-
kąch. wiele uwagi poświęcono Iybom Bałtyku i ich
biologii bańzo umieiętnie połączono teruźnielszość
z pIzesz]ościq geologicznq w szeIegu oblązów paleon,
tologicznych, Nąwiązując do bio]ogii i ewolucii ryb
Autor przedstąwił obszelnie gątunki ryb użytkowych
Bąłtyku, sezonowość ich poiąwów oIaz ich łowiska.
Wywody te uzupelnigją obruzy rybolówstwa na zale-
wąch orąz bardzo intercsujqce ze stąnowiską gośpo-
d.arczego inIormącje o zapqsach ryb i wdajności
Iybnei Baltyku.

Tak w nąjwiększym sklócie pruedstawia się ultlcd

t lrcśc książki Prcle!]olT Deme]a, zilListlowane j szczo,
,l rze licznymi Iycinami.

Nlożemy mówić o szczęściu, że ]os dQł dzisiejBzemu

l.,lroleniu do Ęki tak pięknq ksiqżką o nąszym moIzu,
lnlpis(lnq pIzez Llczonego, któIy cąłe swe życie poświą-
,-i| bądaniom Bąłtyku. z kążdej jei \tlonicy wid,ąć, że
., pol§kim moruL| napisał człowiek morua, należący
lk) poko]enią pionieIskicll iego badączy i znąwców,
l)żięlri tym właściwościom pląca PIolesold Deme]Q

ptzeclłuża linię Ąąilepszych trudycji polskich pisalzy
'tl 

1:rzyrodzie BałtykLl, nąwiązuiąC wprost do tąk głoś,
trych nazwisk, iąkimi sq i pozostaną w naszej liteląlu,
t)ł ptzyrod.niczei nazw iska prcIesolów Michala S!e,
ll!I,(:kiego, JeIzego smoleńskiego i niedawno zmalłego

^1 
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Przed nalni globus, Spójrzmy na miejsce, gdzie Znaj-
duje się Bałtyk. Zobaczl,my niewielką powieIzchnię
jasnoniebieskiej barrvy o znąnym Wszystkim ząrYsie,
obramowanym Półwyspem Skąndynawskim i brzegami
śIodkowej i wschodniej Europy. Nie jest jednąk dla
nas lM tej chwili ważne, gdzie leży i jaki ma kształt
BąłtYk, Iecz chcemy poznać jego IozmiąIy i głębokość.
PolóWnując Bałtyk z cąłością wód oceąnicznych, wy-
rażnie ną naszym globusie zaznaczonych kolorem nie-
bieskim, uśWiadomimy sobie, jak drobną stano\ł/i ich
cząstkę. Jeżeli całośc wszYstkich oceanów i mórz zaj,
muje na powierzchni kuli ziemskiej 361 mln km', to
Bałtyk liczy ząIedwie około 400 tys. km', iest wiec
molzem małym, równym w pTzybliżeniu 1/900 częscr
Wód $,szechoceanu. Jest również molzem płTtkim, o głę-
bokości wynoszącej plzeciętnie 55 m, a maksYmąlnie
niewiele przekraczającej 250 m w najIozlegiejszYch
swych basenach Gotląndzkim i Botnickiur,

czy więc uzasadnioną jest odpowiedż, jąką
łem przed laty od jednego z moich kolegóW, wybi
go przyrodnika, który zresztą jeździł po licznych
Tzach i dużo podTóżował, a ną moje pYtąnie,
dotąd nie wybrał się nad nasze morze, odpowiedział:
Cóż, Baityk to plzecież... kaluża, nie molze.

Niewątpliwie z punktu widzenia rozmiaró,\Ą- i ni

l!i|ll<i<lh głębokości - Bałtyk w stos],rnku do innYch
lttr'lrz, a |ym bardziej oceanóW, być może, jest tylko..,
,, k o ltlżą",

,l()żcli jednak spojlzymy na Bałtyk nie tylko z takie-
l|() |)olównawczego stanowiska w odniesieniu do głę-
llrllillśr:i i rozmiarów naszego morza, ale jeżeli zdecy-
(lllil)lrry się wyblać i stąnąc na jego wysokim brzegu,
lr1l. l)rzylądka Rozewskiego, by ogarnąć wzlokiem roz-
li.(ll,! polvielzchnię wodY, Ioztacząjącą się przed nami
l (|inącą w bezklesnej dali, jeżeli pIzYpatlzymy się
!t,i(,lkim wałam fąl z szumem Załamującym się o brzegi,
ll.i(.li poczujemy orzeźwiający powiew śWieżego mol-
IikilllIo po\ĄrietTzą, zalegającego ponad Tozległym hoTy-
7(llllom, mimo Woli uświądomimy sobie potęgę morskie-
rlrl żywiołu nawet nad Bałtykiem i zTozumiemy, że nie
rr.lrl kałużą jesteśmy, lecz nad morzem prąWdziwym,

'fćtk. I\-awet to małe i płytkie Morze BaltYckie, po-
ll|(,Zone jednak z resztą Wód oceanicznych, jest cząstk.]
wiclkiej całości, gdzie można badać Wszystkie nąjważ-
lli,,iszc zagadnienia z Wiedzą o moTzu związane.

l}.lłtyk jest molzem szczególnym - to plawda. W pe]^,-

lly|]r stopnitl odbiega on swym charakterem od peł-
lly(,h, otwaTtych móIz, głóWnie z powodu małej głębo-
kl)ści, słabego zasolenią wód i sIódlądowego położe-
lli.l, Niemniej jest morzem pTawdzil,ym, Wysuwającyt]l
1!lllóslwo problemórv specjalnych, sobie tylko właści-
Wych, obok wielu innych - wspólnych wszystkim wo-
t|,,lll morskim lub oceanicznym.

l}ułtyk! Słowo wszystkim nam drogie: Nasz BałtYk! -lllolze, do któIego plzYlega polskie wYblzeże, Morze
n(lśZej przeszłości, teTaźniejszości, przyszłości. DIoga
lltl szeroki świat. ŹIódło zasobów molskich, Rybołów-
łlWo molskie. PoIty: Gdańsk, Gdynia, Szczecin. Szkoła
(,lIurakIeró\Ą, i \i,oli,.. czYż należy dowodzić potlzeby
?lliljomości tego molza, choćby najogólnie:szej, przeż
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każdelJo z obywaleli? Każdy Z nas w ten czY inny
Sób bezpośIednio lub pośIednio styka się ze spl
]Tlorskimi. Znajomosc tego moTza jesL konieczna
demu, chociażby dlatego, że na przykładzie BałtYku
jedynego naszego moTza - zapoznąjemy się z
nieniami morskimi, tak Tóżnymi często od lądowych,

Nie,\^/ątplilvie pod baldzo różnymi kątami wi
nożna o morzu pisać i tTaktowaći sądziml., że ujęci
plzyrodnicze, w' znącznym sLopniu ekologiczne, to
czy pokazujące wzajenlnc stosunki międzv
mi żywymi a otaczającym je śIodowiskiem, zainteresu
je każdego, kto pIagnie zdobyc pełne
,,morskie". Zapoznanie się z ogólną geoglafią,
i życiem Bałtyku będzie podstawą do Iozumienia
Iza także z innych punktólv widzenia.

Z OGÓLNEJ GEOGRAF|| BAŁTYKU

Polożenie BolĘku i jego regiony

l,|,,zewnqtrznej" gTanicy.
Ż biologicznego punktu Widzenią jak najbardziej uza-
lnionY wydaje się pogląd wyłączający z włąściwego
llYku pTżejściowy rejon cieśnin i pIzyjmującY oele-
ttti oroz przejście Cedsel-Darss między duńską wyspą

a Wybrzeżem Meklemburskim za nąturalną gIą-
ocicizielaiącą Bałtyk od Wspomniąnego rejonu

oJściowego. obie te cieśniny mają Wysokie pTogi

rń i ta m), kt6le w ogromnym stopniu utludniają
lonQ wód bałtyckich i rejonu przejściowego, od-
jalc Bałtyk słonawe, rozcieńczone obfj-

(lopływem wód rzecznych, biologicznie odmienne
o(l mórz mniej więcej normalnie słonych.

\ł oparcirr o topografię dna i ZaIysY brzegów Wyróż-
można w BałtYku 3 główne baseny: południowY -
}n BoTnholmski, śroclkowy - Basen Got]andzki i pół-

_ Basen Botnicki

11



yllllll Il()rnho]mska, położona międży BoTnholmem
wybl7()icln szwedzkim. Rynny, nadel chalakteIy-

yl,?lll) (llu topoglafii dna Bałtyku, stano\vią Węższe
y(|lllż()nc Zogłębienia łączące rozleglejsze głębie.
llnlrrll (kl|,|andzki, najTozleglejszy i najgłębszy, o po-
l|lk(tWyltl plzebiegu, sięgą po WYniosły lejon pasmą

yrIl Alon(lżkich i szkier fińskich, któIy oddziela go
Ilnlr,tltl Bolnickiego. Rozległa Głębia Gotlandzka,
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Położenie Baityku

W Basenie Bornholmskim pierwsza z kolei
ATkońska, niejznacznie przekraczająca głębokość 50
sięga po wyspę Bornholm, druga, rozleglejsza i qłęt
Głębia Bornholmska, o maksymalnym zagłĘbieniu'tóS
znajduje się na wschód od wyspy. od północy łączy Il|żolściowy Iejon cieśnin i ,,granica" Bałtyku

12

:..r(,.i...]|_i 
]

9,- 6-"
Px|J



między Gotlandią a sztokholmem żnąjduje się nai
/l lyłlil l({|llIit,llisLylni lawicami (olla, odlząńska, Słup-
lłn, ślrlrlhrlwo), będącymi pozostałościami moren, świad-

sze miejsce na Bałtylru - Jamą Landsolt (a59 m), W l, |)lZi,W.lżojących wpływach lodowcowYch, tak
łudniowYm Iejonie Basenu Gotląndzkiego leży tIr, zitznączonych rv rzeżbie dna Bałtyku. Nątu-

1r,l1lrlllttlizacja moTza Q,ypływa z tej lodowcowejGdańska (113 m), połączona z Głębią Bornholmską
ną Słupską.

W przeciwieństwie do obu basenów - Bolnho Wylttr,,zr, l)olsl(ie, zwane róWnież pobrzeżem bał-
,skiego i Gotląndzkiego, tworzących Bałtyk Włąści
Basen Botnicki jest raczej Wielką zatoką, przedziel
Wyniosłością dna, wznoszącą się na 30-50 m pod,wierzchnią wody, na dwa rejony: południowY, głę
maksymalnie do 294 m, tzw, Morze Botnickie, i

Pl7yllr zrlżllrl Wod,\. południoWego Bałtyku mają nie-
lr, r|lr;lloliości, nie przekTączające 10 m u 1vybTze-

locny - Wlaściwą zatokę Botnicką, o nąjwi Itltltrltztt Zachodniego, ą 20 m w rejonie Zatoki Po-
zagłębieniu 140 m.

Głębie i łączące je rynrry, szczególnie charąk
Il!l, .ll,(lynie W Zatoce Gdańskiej głębsze izobaty'

nl) I)odchodzą bliżej bruegów i twoTzą początek
ll() !v1.1ś.iWej Głębi Gdańskiej.

Dynomiko wód i olmosfery

Nlo rllcga wątphwościl że lozcieńczone, słonawe śro.
o wód o słablTn zasoleniu jest WyTazem ściela-

alq wpływów oceanicznych z kont],nentalnymi ną
nflłLyku, Z jednej stlony, utrudnionY dopływ

ałollyclr, któTe spodem przedostają się z cieśnin,
.| strony, wielki napływ wód śródlądowych iicz-

t,ł(,l(, Wynoszący blisko 500 km3 (łącznie z opa-
, l lwż.llęQnrenrem parowanra) - oto dwa prze-

sobie czynniki zasadnicze, Wpływające ną
hydlologlcznY i dynamikę Bałtyku,

llośc wód wlewana lzekami zakłóca Iówno-

o maksymalnym zagłębieniu 250 m, leży na lvschód
wyspy Gotlandii, nieco ku północo-Zachodowi od ni

Reiony Bałtyku

14

południowego

yrrltl rll,t Irllltlqlalii dną, razen z 1yyniosłymi pią-

ltt, IltzylrlrJa do połrrdniowych bTzegów Basenu
Iltłrlltlskil,tItr, a Zatoka Gdańska jast najbąrdziej po-
Irlw,1 z.l1,1k.l BascnIl Gotlan(]zkiego,

linie lączące punkty o jednakowej głĘbokości,
mapach oceanów, móIż i jeziol.no ia

15



\\,agę poziomową pomiędzy obu molZami, Bałtyki
i Molzem Północnym, połączonymi rejonem ci
Bąłtyk ma stale poziom Wody o kilkanaście
tTów lvYższy, Ło zlldczy ma bilans dodatni. Jest to
czyna pielwotna powstawania plądu WypIowadząj
go wody Bałtyku na zewnątrz do oceanu, a
i przecirłrnego, kompensacyjnego, wplowadzającego
łem do BałLyku wody z cieśnin duńskich.

Nąjbaldziej stały na BałtYku jest prąd nieząIeżny
lviatrów, płynący z północy na południe Wzdłuż
kich brzegów, podczas gdy plądy u brzegów
wych i wschodnich zależą w dużym stopniu od .Wi

trów. W związku jednak z pIzewdgą wiatlów
nich obserwuiemy u południowych brzegów najczęści
prądy od zachodu na wschód, a rr wschodnich
z południa na północ.

WiatTy wywielają duży Wpły,Vv na dynamikę
wiejące od zachodu hamują odpływ Wód plzez
ny, podnoszą ich poziom, splzyjają klążeniu Wód
Wielzchniowych w kierunku plzeciwnym luchowi
zóWki zegara. Natomiast WiatTy kontynentalne, z ki
IunkóW przeważnie wschodnich, ulatwiają odpływ \Ą,
'bąłtyckich plzez cieśniny, obniżają ich poziom,
jak powiedzietiśmy, na Bałlyku jest kilkanaście
metlów Wyższy od poziomu Wód Molza Północnego.

Tak więc na Bałtykrr ścierają się bąrdzo rvidoczni
wpływy oceaniczne z konlynentalnymi, Widocune
\,v kielunkach wiatTóW i ich us|osunkowaniu się zmi
nym, jak i w pTądach. PIzejściowość klimątu
z położenia morza. \y'y' lóżnych sezonach obselwuj
zmienny na ogół układ ciśnienia atmosfeTYcznego,
I,y W sumalycznym Tocznym ujęciu pozwala
st]^,ieldzić przewagę wpływów oceanicznych nad k
tynentaInYmi. okTes Ietnio-jesienny cechuje
Wiatló1^, oceanicznych, podczas gdy Wiosną r

; , 'i';,
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rzo$,e, twolzące Się niejednokIotnie .!V wyniku
tl"lvałYch wiatróW z kielunków zachodnich i po I
nej ich zmianie na inne, zwłaszczą póhrocne ki

Przewaęla wiatlóW zachodnich nąd Wschodnimi
znacza Się szczegóInie na Bałtyku południorvl,rn i
kowym, tędy bowiem przechodzą głóWne toIY
balometl,ycżnych, przynoszących lalem ochłodzenie
wietrza, zimą jego ocieplenie, wraz z towarzyszącą
częściej tym zmianom dżdżystą, pochmurną pogodą.

W plzeciwieńStwie do Bąłtyku południo\,Vego,
(lającego bar(lziej atlantyckim wpływom, rejon
ny - Bolnicki odznacza się klimatem §ubalk|yczn
o zimach ostTych i kTóŁkiej ]etniej, z reguły
porze loku. Niże atiąntyckie ten Tejon omijają,
waż jest odglodzony od Atląnlyku Wysokim
GóI skandynawskich, odbicie dwoistości
Bałtyku, jego borealnego i subalktycznego
w obu rejonach: południowym i północnym,
my lównież W' rozmieszczeniu i składzie fąuny, tak
Iaźnie plzecież uząleżnionej od wPłyWóW

worunki termiczne i świetlne

Położenie morzą W stlefie klimalycznej umiark
nej chłodnej, jego wYdłużenie w kieTunku
wym, znaczny kontYnentalizm w związku ze
lvym położeniem, płytkość moIza, szelfowy chalaktel
wszystko to razem Wpływa na tempelaturę i
kę cieplną morza, na dużą zmienność temperatur W
leżności od sezonu i miejsca.

W poTównaniu do Molza Północnego Bałtyk
ty jest baldźiej ku północy pluez Zalokę Botnicką.
tynenlalizm siInie zaznaczony czyni go sulowszym
i cieplejszym latem niż Morze Północne. Na

llllIl1,1,1llllv l.,llIii: no|Ll]cmy w s.crpniu w rejona_ch po-

trrllrIr,w,, w,,, ll,,rlrri"ll, (J(,zic ]nogq l)rżckluczać tB", zdś

ttłrlr,, zllliźrlrlt, c|o zerowycl', nielriedy naWet poni-

|al$, lll)ltl!łono były plzy Helu i GdYni ,W lutym,
lirrl w t,t,jrlnach śIodkowYch Morza Północnego
fillllV |,(,Wiclzchniowe 

,$,ahają siq W glanicach
'|, llłlIlyk Zatem ma Iozleglejszą rozpiętośc teI-
ql Illil!Ą(lżiWq l:tlbarktyczną zimę o ternpeTatulach

_/J
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la|.|llo ll)) l,empelal,ury wód po\Ą,ierŻchniolvych
lln lly k ll i Morża Północnego
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od 5' W c]ół C]o najniżsżvch. Zbliżonych clo 0-1', a łvi
s;tlIową polę l,oku. kŁórcj MoIże Północne. iakootw te i bliżej ALlantyktL ]eżące, W zaso(lżie trie
siada,

W związku z wydłużeniem norua kLl północy {(
54" do 66'' szero]<ości geocJlaficżnej północnej) isinie
C]lrże Ióżnice rożpiętoś.,i telmicznej !t/ za]eżności
szerokości geogTalicznej, czyli lV kiclunku połudnjk,\,Vym. PrzY posu\Ąraniri się liu północy, Iozpię|ośc l
]niczna zmniejsza się przez wzmaganie ,,noldyzmu'',jesl ńWnoznaczrc Ze żniżką maksymalnych tempela
]ala, PIzy postl\,",aniu siq ktt zachoclowi, a wiec W ki
rill,kt, r,L,cantl,,loIi,jolny zu,vżkc lcnlpcl,]LuT minima
nvcłr w miesiącach zimowych, natomiasL ni
spaclają maksyma letnie, Tak więc z jeclnej strony a
nizm, z drugiej - kontynenta]izm pótnoiny doŚyć
rowy ścielają się Z lóżnym efektel,n W różnych rej
nach Bałtyku, co niewątp]i.lvie plzyczynia się cto rrri
mć]icenia skali i żmienności warunkólv termicźnvch
dziej niż w MoIZu Północnym i ?najduje to odbicie tw życiu molzd.

1A/ kierltnku 1lionowynr zmiany termiczne pozosta
\Ąl ścisłym związkLl .z C]vu\^,ąrstwolvościa żasolenj
a tl,rn somym z gęslości.} u,oclY. \4/arstwa górna
ra wody wysłodzone, a mniejszej gę5Łości,
dolna - wody o lviększym zasoleniu i gęstości, Na
njższe tempelatuly, odpowiadające zimowym powiel]
chliołvyrn, Występują nie PIzy dnie, lecz w dońej
ści lvąrstłVy górnej, na głqbokości około 60 m, Ó
dociera piono\^,a cYrktllacja w związku z jesienno-
lnolvym och]a(lżdniem siĘ Wód powicrzchn iowvch, PrZ
rlennc wody, żasilanp nurlem \Ą.ód slonych napł}Wdj
cych z cieśnin 7,azwyczaj późną jesienią lub zlma. mi
temL]elatury wyższe. zbliżone do minimaInych 4
Morza Północnego. Wocly przydenne Są wiqc cjep]e

lll lvrrrl l1,1rl llillli. l Lo jesL hydrografj(lnil ,,specYfika'
lll ll l, l, ll,

/, WillllIlLllllli ł(j],]nicZnymi wiążą się żj.l\^,iska zamaI,
rtlrlrl l zl,,rlzlrtiil, Wydłużenie molzą w kicrunku połud-

lllhl,$ ylll u,IllyWil na Znaczne ]okalne Ióżnice telmiczne.
/lrlllhrr llrllllicliir żamalza pIa\,!ie całko\,Vicie ną okles
', il lllll,.i(;(y zi]l,]owych, a pó]rrocne plzybrzeżne '!Vo-

rly ll,r,,,, lrl .;l()(lkoweUo na okrcs 3-4 miesięcy. U nil-
rlr\,r Ir llrz|rIrrw Zilna tlwa 1-2 niesiqcy, kjedy to ża-
ll1.1l/,l|,J |)|\,1!7(, rłody, Poszcze_cló111e 1aLar są jednak Ióż-
Ilr,, rrrl,,żll,, (xl l]itsilcllia oceanicznych cży kontynenLal-
llyi ll !vIlIywllw (lanc(lo Ioku. Szcżególnie sulowe bYiY
,/llll\, !v 1,11,11,1l| 19'.|,8|29, 194V/4a, 1962/63.

N,l l1,1llylill l{l(l występr]je pod różnymi postaciami,
1rllrllrllrlir. i,l|( l]il innych molzach północnych, jako śryż,
|,il| |lIl|1,1(llwv, 1lol<rywa lodou,a, kra, liok ]odowy ilp.
1,1ll l,, ł,l/Wy( /,lj (;i.nr sta(lio pro(,eił Zomarzania ola/
rllltrtr zlrlllzcrlia u,ód, które u naszych brzegóv wvstę-
IlllJl| $, 1,1żl)y{,l] WaIian[ach, najcZęściej W (lIugiej po-
lrlu,r,. zlllly,,ril7 nLl prżcd\VioŚniu,

Wrrlrtrllli ślvictlne Bałtyku są nieliolzysLne. Jego po
lrlrlllir, (rxl 54" (]o 66' szerokości gcolllalicznej pół[oc-
llnl|, ,l lylll sa]nym kąt padanią promieni słonecznYch
llt!łll7,1 llllż(l rilżnice <1łrt<iości dnia, Mały kąt wznie-
tInlllil :.ll,ń..l na](| l]olyzorlLem W szerokościaclt !Vyż-
l7yl ll Ill)Wll(iLljc duże straty pIomieniowania przeż ocl-
|1|1,|1, ;lrrlrlrirlni od powierzchni moTża, Strąia zwięksża
tlq Ill7y wz])lll7onyln molztl, osiągając w klańcowych
wnl lll:l{ 1.1(,ll 11,1narl 400/o,

1,1t,7l),l qo(]żjn słonecznych nad BałLykiem wynosi
wt7|,rll,J Wiosllą śrcdnio 1,5 godzinY na dobę, w lecie
ll1,1ł,k t illzitc może B, w jesieni 3-5, w zimie 1-3 go-
tli|,lll, i]l(,(llrin rocźna lóu-na się 6,3 godziny na dobę.
lltińr l r.lrlrrlii słonecznej pochodzącej wpIost od słoń-
('nl |,l,i,llI |riaDcj plzez wody BałLyku na iednostkę
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powieIzchni, wynoszą od 40 do 86 cavcm2 na
dzinę.

_Bałtyk, jąko pły|kie moTze śrócllądowe o dużympływie v,ód rzecznych, odznacża się obfitą l
mineialną, zwłaszcza W pobliżu ujść rzecznyĆh.
z_a pomocą taIczy secchiego, najplostsżego prj
clo badaijia plżezloczystości v,ody, wskazulą, Ze
ne różnice zależą nie Łyle od szerokości geograf;cl
ile raczej o(l od]egłości oc] uiśc rzecznyctr. ponaato
ży 1vplyw ma pora roku, co wiąże sie. z okrł
napływów Wód rzecżnych, Minimalną przezl
strł,ierdzono w kwieLniL], maksymalną w iislopadzie.
kilka danycĘ doLy(zacych głqhokoś;i, na kióre' ztąIcza Secchiego z pola Widzenia obseTwatoTaI w
toce Gdańskiej przv Helu na głqbokości 9 m, zaśstlony otWartego BalIyku no gtqbokości ]2 m, W
Gdańskiej graniczne glębokoścj l.rzezToczystości
lą €F-15 m, w R]TInie Słupskiej 9-tS m, w okoiiBornholmu 19 m. Ilość śWiatła na głębokości, na któlznika z pola widzenia biała tąrczJ Śecchieqo, jak
kazały pomiary Atkinsa, ,\^,ynosi przeciętnie' i6o/nilości, jaką dociera od słońca do powierzchni morza.
. Uwzględniaiąc jednak duże ilości tlenu (nieraz prz
kraczające t000/o wysycenia w okresach zaklvitów
ktonu) w całei górnej rozcieńczonej ,warstwie, t
przyprrszczać, że fotosynteza może odbYlvąć się v/
łej._.jej glubości, zwłaszcza przez gatunki plankl
Ioślinnego o minimalnych rvymaganiach rłobóc
ków świetlnych (0,3 i 0,6 cal/cm; ną godzinę.

, 
WaTunki pieTwotnei plodukcji na ńałtyku niestały jeszcze należycie zbadąne, co stanowi Dow

Jukę. w _wiedzy o moTzll, porl wieloma innymi
dami tak dobrze zbaddnym.

||lr',rli Bollyku są bardzo lozmaite, Duże różnice wy,

|| ;i;;l,,,,; i ;,i;u Ie j on em półn ocn_ym 
] J.:^Y::j ""TJf;,,:;

i;;:,;;;;1,';i"ń,r wynika z ich odmiennej struktury

;i;;;,;' ; i, : i. l;;i;;;ny Te j on Bałtyku, wi,::_:::" ś:j::,:
,,1 ,, 

'"Ui"'o"irO,ińe 
statisie bTzegi Szwecii

;,,.'Il, ; ;;ri.g;-"tuł,ru,y,r,, takich, jak 
^łupkil/' \i.,w zaslęqu 5rr<r1 sLoryl"l

ii]",," ' '.ałn.''qrunity, 
kLóre zakrzepłv jeszcze

jii,,,,',1 1r.i,".i,L;'".ł, ni,""i Ziemi, w :,* ,1,_"_Ę::
|"i;:,,;,,"l,; nlloli staristvćn surowych -y!'19żI
iln,,i i"*".i', Finlandii i_rejonu wY§p A]":1"j:T

lu 
'-),,",,łi"i. 

cherakteiystyczny dla póhroc-

it'ut.,, tu,,, wvbrzeży - szkicTowY, uLworzonY

;l;' ;l,;,i,;y;,i'"kal istvch wysepek, l,",ilłl:l
iii,, ,r,,,,, i,:.ri"; linii brzegowej, bogatej 'v lic_zne
'nłil,, 

1,,iłwyspy, świądczące o zatopion$n 1]::

Typy wybrzeży

Śrjii"iv '"E niebezpieczne i tludne dla

kl,,l maią poludnioWc brzegi naszego Bal-

;,,;;,,;; il;.;;ic co nalmniej .z|ery ich

, Wv(lmo\łc, plaskie i zalewowe,

nl l 
'nilzywomY bllcgi strome, iy,::|:a

,tu rńrr"'lLń mnielsze wyniosłości,

"v*,'li 
rri""v iodowcowego p.,!l99^,|",_,:

vjrlia-morza. Fala dziala niszcząco na

'rił,i,v .Orv.vo i obsuwa, !*"I"J _!]:::
'. 

';; 

',,r".ii-iej 
zasłaną zwałami kamieni,

Óńii ,ią."g. się rnorenowego -,s,":11,
' Ńuit' Zo-rotą 

-couńską kępy naclmoT-

()ksywska i Pucka są_ klasycznymr
ńvbrzeża. Klif owe bIzegi spoty-

yzLlrtljtiw i innych miejscowoscl
i,rr:lli,,r,.t iej, chociaż plzeważającym
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typem brzegów Pomorza Zachodniego, podobni€ jak
c'aiego nałti,ku południowego, śą piaszczyste - brzegi
wydmowe.

itzybrzeżne prądy, pł],nące od zachodu przesuwają
duż€ masy piasków w kierunku wschodnim, z tych
piachów poótrodzących ze zniszczonych klifów oraz
i rzek, kt3re przyniosły je do molza, fale budują przy-
brzeżne wiiły podwodnÓ, stopniowo wypychane z wody,
Wiatry osuJziją te wyniesione z molza piachy i two-
,"ą " 

nich wyrównane blzegi wydmowe. Mi€jscami,_np,
priy Łebie lub na Mierzei lMiśtanej, takie wydmy
iięgają t itr,.ra"iesięciu metrów wysokości. Rosną tam
słonorośla i trawy wYdmuchrzyce, któIYch Iozrasta-
jące się kłącza wiążą piaszczyste podłoże; brzegi wy-
dmowe często pokIyte są mniej lub Więcej gęstYm,
poLręconym od Wiatró&, i Wichrów lasem liściastym,
łominuląiym zwłaszcza w zachodnich rejonach nasze-
go wybrzeża.- Wyńrzeża płaskie, w odróżnieniu od piaszczysto,
wydńowych, spotykamy tam, gdzie docierają do mo-

rza praaóliny rzek z ostatniego okresu zlodowacenia,
Dno takich pladolin ma z leguły podłoże toTfowe

i wciska się nieraz dosyć daleko w morze, Zjawisko
to, bardzo znamienne dla wielu miejsc Wyblzeża, ilu-
struje walkę morza z to ami lądowymi, Plaży tu nie
ma, i z tego względu ną WYlóżnienie zasluguje typ
wybrzeża bezplażowego, któIe może bYć postrzępione
Iub o zarysacń złagodŻonych, wyrównanych ptzez dzia,
łanie fal.

Wybrzeża tYpu zalewowdgo, powstające w_ po-

bliżrr ujść rzeĆznych, chalakteryzuje częściow€ odgTo-
dzenie td morza plzestlzeni zalanych niegłęboką Wodą,
jak np. zalew Wiślany i szczeciński, najczęściej wY-
slodzoną z powodu słąbej łączności ząlewu z morzem,
zalew Wiślany odgrodzony jest od moIza zdlesioną

MióIzeją Wiślaną, a Zalew Szczeciński - wyspaml
Wolin i Uznam, powstałymi z zespolenia się sz€Teg"u

drobniejszych rłrysp wydmov,ych, połączonYch z utwo-
Tąmi i loTmami dyluwialnymi, pochodzącYmi z moreny
czołowej i dennej. zalew, pozoslając w łączności z vło,
clarni Bałtyku, tak pod względem hydrograficznym,
jak i biológicznym, jest środowiskiem o chaTakteTze
przejściowl,m między wysłodzonym moTzeml jakim jesŁ

Bałtyk, ą słodkim jeziorem.
c;łkowite odcięcie od morza zal€wu lub zatoki za-

mienią je w jezioro przymorskie, któIego dobryńi pTry-

kłaclami na 
-naszyrr 

dŹiś wyrównanym Słowińsko-Ka-
szubskim Wyblze,żu połuclniowym są takie jezioTa, jak
Sarbskie, ŁÓbsko, Gardno, Wicko, Jamno, Bukowo
i inne aż po Wolin, gdzie leży tego samego typu mąle
jezioro Koprowo. Są one pozostałościami tTansgresjr
morskiej, kiedy to blzeg Bałtyku sięgał dalej ku.po-
łudniowi i twórzył powyginaną linię zatok i cYplóW,

odcięte od Eorza jeziora plżymorskie
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ą nieustannie plzez plądy przesuwane od zachódu
piachy tworzyły mielzeje zamykające zatoki i prze-
kształcające je z czasem W' pTzymolskie jeziora.

Nodmorskie porki norodowe

Nasze wybrzeże tworzy nizinny pas Badmorski, ną
któxy składają się następujące cztery geogTaficzne re-
jony: Nizina Szczecińska, po obu stronach odry i Za-
lewu szczecińskiego, Pobrzeże Słowińsko-Kaszubskie
Wzdłuż otwaltego brzegu Bałiyku, Żuławy łly'iślane
$, delcie Wisły i Pobrzeże Warmińskie nad zalewem
WiślanYm,

Na poblzeż.u bałtyckim mamY dwa wielkie parki
narodowe: woliński i słowiński.

Woliński PaIk Narodowy obejmuje nadet rna-
lowniczą i nóżnicowaną pod względ€m ulzeźbienia
północno-zachodnią czqść rvyspy Wolin, która stromy-
mi ścianami klifowYmi opada ku Bałlykowi, a nieco
łagodniejszymi do zalewu Szczecińskiego, wyjątkowo
bogatą szatę roślinną Parku chalakt€ryzują lasy mie-
szane tYpu dąbrórv oraz piękne buczyny trawiaste
bez podszycia, z chaTakterystYczną perłówką jedno-
kwiatową, zaś w rejonie przymorskim fragmentY boru
bażynowego. zaróWno floIa, jak i Eozmaicona fauna
§kupiają liczne i ciekawe elementy biogeograficzne
zachodnie, północne, a naweL południowe kseloteT-
micme, koncentlujące się w pobliżu dawniej eksplo-
atowanych złóż wapieni kredowych w okolicacb Lubina.
Szczególną uwagę zwTaca na ]Molinie obfitość ptaków
drapieżnYch i Wodnych bądż lęgowych (np, bielik. ła-
będź niemy) lub też innych, co do których nie zawsze
łatwo orzec, czy się tutaj gnieżdżą, czy tylko zalatują.

-!ą
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W każdym rązie spotyką się sokoła wędrownego, ko-
buza, pustułkę, or]ika klzYklilvego, myszołowa, bło:-
niaką, gołębialzą, kroguica, rybołowa, kormorana
i inne.

słowiński Park Narodowy nad Łebą, ściślej nad
jeziorami Łebsko i Gardno, ma krajobraz 1^I Polsce
Wyjątkowy, o nie ustalonych wędrujących Wydmach,
jednych ż największych w Europie. w swym najwyż-
szym szczycie, na GóIze Łąckiej, Wydmy przekraczają
40 m, Wskutek wędrówki ruchomych piąsków powstąłY
Lam plą,lvdziwe cmentąTzyska dlzew Wystających su-
chymi pniami i konarami z morza piasków ruchomych.
Wydmy nad Łebą pokryły nie tylko całe połacie ]a-
sóW, ąle róWnież torfowiską okoliczne, a nawet czę-
ścio,!t,o jeziolo. WiatIY plzesuwąjące piaski odsłaliąją
miejscami ciemniejsze Walstwy kopalnych gleb Jeś-
nych, bielic borowych, które świo<lczą o niejedno-
kIotnym zasypylĄ-anirr laSóW. Pąrk Słolviński jest Iów-
nież Tezelwatem osobliwej roślinności wydmo\9ej, ilu-
strującej swój rozwój od stadium skromni],rtkiej floly
plażY pTzyblzeżĄej zale\yanej ialąmi, poplzez WYdmY,
białą i szaIą, do loślinności nadmolskieqo boru sosno-
wego, rrtwolzonego z pokręconych sosen wraz z buj-
nie krzewiącymi się w Tunie leśnym kępami czarnej
bażyny, Jezioro Łebsko stwalza także pTawdziwy laj
d]a pLactwa wodnego oIaZ lądov/ego w oklesie ciągóW,
Całą swą osobliwą przYrodą PaIk słowiński jak naj-
baTdziej kompletuje się z odrębnym w zasadzie - Par-
kiem lr'Volińskim_

GEOLOGICZNE DZ|EJE MORZA

Przedlodowcowo historio obszoru bołtyckie9o

'Iransgresje molskie ną obocne obszaly Bałtyk! po-

lll(]niowego, jakie miałY miejsce w elze mezozolczĄe)
iw trzetiorzędzie, nie pozostawiły śIadólv w jego

rtzislejszym życiu, Jedynie warstwy osadowe ._z i:h
l. tomńlinami, spoLykane W różnych miejscach (Rugia,

,"Irrił"zu szweili1- niewątpliwie świadcz .ą 
o wielkich

t<.i<tonicznych zmianach tego obszalrr, nie przypoml-
l]ojącego jeszcze w owYch odległych czasąch w niczYrn
(lZisiejszeqo ukształtowania morza.

Osaay ilor"a górnokledowego, napotykane w_wieI-
,,,,niach na Pomoizu i Warmii, oraz bieLejące z daleka
$,ielkie ściany skalne obok Arkony na Rugii, .utwo-
l f.one ze świótnej, niemal czy§tej kredy, a także od-

kryt,ki kiedyś e-ksploatowanych utlvoIó\Ą, kredowych
W pobliżu Lurina, na wyspie Wolin, i osadY kledowe
,,u,i Ni"-n". pod Grodnem są szczególnie wymow-
lrymi śladami wielkiego śródziemnego molza, k}-óre

lliczyło się z innymi molzami okresu kredowego i po-

kiywało iównież obszal dzisiejszego południowego
lJałtyku.

Późniejsza, trzeciolzędowa tTansgresja molska, daLu-

i(lca sie z okresu dolne0o oligocenlI, która zatopilą
iozleole" obszary Europy ocl Danii oż po UTal, równo-



cześnic objęła lakżc poluC]nioWY i południowo-Wschod-

lri Teion dzisiejszego B,rłLyku,'''rii'u.ior"eaoiuu, a tynr lrardziei kIedowa tlansgresJa

. i 
" 

' 
iv rv 

^: 

"].i""r. 

' 
f azam i rozwoiŃymi Baltyku wspó}

.""roógÓ, ]ecz co najwyżej okIesami }ristolii geolo-

"i."i"i "Ur""rrr 
bałtyckiógo, i to w sżczegóIności jego

ii'""iaii^i"-"il .":o"Ó*, Ol""u, północny Bałtyku T_ilł
^zasadniczo- inną histolię, o czym najwymolvnleJ swldu-

czv budowa geologiczna bfzegów,
inaczeJ ma się lzecz z ewolucją ge9'osl zl1 tla::y1:

w okresie późnolodowcowym i polodowcowY* .:1..i:
rzeczvrłriste fazy, któIe w ogromnym slopnlu zawdzylv

;T-lil;l; qio'qrJi,",v"t,, hydrolo9icznych i bioto-

cticznvch dzisiejszego morza,
"'Ó"il;"L"ji;;;;J Bałtyku i nieodwlacalnym biegu

j"Ó ;"1;;i';;cydowalo . kitka czynników, k|óre

działały bądź lównoczesnle, Dądź w różnYch okresach,

;;i""i!;ąJ "re 
kolejno doplol,uadzily różne fazy PIa-

;;i,Ń'-;" itun,,'.o,u" bardziej plzypominającego

*-*iil."u""u. Tak doblze poznaną histolią, aczkolwielt
*-'p"ji.iu' geologicznym stosunkowo niedawną, nre

każdv reion może się poszczYclc,
WviSciówyrn zjawiskiem, z któTvm wrązą slę ldzy

rozwojowe BałŁyku, jako mo,"u "ńIiżoo,go 
ksz_L*tem

;;;;Ś;;fi;i."l,,i"go, był pIoces zlo.dzcnia,,Wsku-

i"t, cotoniu się lądolodu wlaz ze stopniowym to_pnle-

"ri* r"dl-*=k'óry pokrl,wał wówcząs masyw Skan-

,l-,.o.^,ii wwzwalalV sie oqIomne ilości wód sPlywa-

ij""Ji""ti*i po przedpotu lodowca w kierunku prze-

'rJ"iri"' 
""i"iritowym 

lut ku zachodowi, Wody te

.,-" 
""iri"i"- i"*.owe zaglębienia, powodując zmianę

tJntiouraĆii twolzących się basenów, stanowrącycn

,o"*Jior" oklesy Bałtyku,
' "Śl;"'il;*;..;i,,l" j,"ą ,otę odgrywaty zagłębienia

,p;;;;;;; siiłaÓ*u"iu*i' tektonicznymi, domino-

\!ała natomiast żłobiąca dźiała}ność IodowcóW, cały
i,rrń. Sałrvk., \,fłaścil,łrego z jego rynnami łączącymi
Ciętię Sorrrirot-ską z Gdańską i Gottąndzką - to

dzieło erozii lodowco,\,vej."Ńi; 
ń;; jednak wątpiiwości, że na obszalze Zaioki

llot"i.r.i"i, zirówno w jej południoWej, Iozle9lejsz_ej

,,".S"i #'t"*, Vorzu SÓtnictim, jak w węższej, pół-

;,;;;i,. więc we właściwej Zatoce Botnickiej, erozjd
i,,aŃto*u również dziąlała, żłobiąc rynny o pTzebiegu

rxlludnikowvm, któIe pogłębiaty pierwotną tekionicZną
)uklęs]ośc, iy* .u-1^ podnosząc erozję do roli czyn-

tlika geologicznego najważniejszego na obszaIze ca-

I(,qo Bałtyku.
i; 6.ń dwóch czynników _ tektonicznych luchów

ll ,rru|y ziemskiej i erozji lodowcowej - dzialających
i,. oliiur"u Bałtyku w rbżnym czasie, dołączyć trzeba
i,,,rr.r" i"n", ,ido."n" w okresach polodowcowych,

ittóre zmieniały zarysy basenów po\Ąstających w na-

vI sie ruch Dowolnv i stopniowy w kieTunku pTze-

ńny., .i,a.atte.y".,ią"y się podnoszenieT . lądl
ten, chociaż niewietti, tlwa po dzień dzisiejszy,
ie 'w 

relonactr północnych Skąndynawii, gdzie

tociętnie wynosi 1m na stulecie,
ł"pii!"i" lodów na obszarze półkuti północnej

olenie ogromne; mąsy wody, dotąd uwięZionej,
owało ogólne podniesienie się poziomu moTza

ktlkadziesiąi metrów i aytargnięcie jego wód no



ląclcllte zaqłr2bJeniil i l]iZjn}, Tcli c?,Ynnik nlial l,(i\,\,-

nj.ł łu,,iurl,, zl].](,/(]l)i(,, 1loiiilll,riz zaważyt na wzglq<l-

;,;; ;;;i;i"j z]r]iiilliL, I(onli(JLu:,lcji bascn(i",/ ]ląłLvk|L

W okreSie poioalowcow yln,

l(rótka hisL,,,'.l n,lszcL " BolIvkrl jók,l mor7a ]ab'iło-

nci.,l kszr.lllr lll Ll,, b.,,,,Il (|,,,i.iiL,|§,7,cqo, dal(lJ]"t sl(:

).ń.r,ri" ,,,, k^||/,a okloill Lul|,,\!,,o\!nql" ics, stom-

,,iir."rron,, z |lu,ł r,rltt l,ilktt czr nrliI lrv koInin" ,io żmic-

łialą.y, n, ioi noj,, ,ś" j iedn,]L z\^ iq/all!,,h z nlo(,cs^n]

7]odowacenia.

^$ .:

fs ;

Poiodcwcowe dzie!e Bołtlku

l'rżvL].1Llzlrly' :lq l,r(lż l)",7l ",c,|/',lnl'm 
lóżom ltrob,rl-

,,k;; 'Ń ,ru,,,ruln. lł ]u s _r l i li ,l, ] i tlco'oLliczll^i, Jlczqt

,li ,,"1,1o*"i"l,-r-, n, "., r,.', RJILvc\i{, J,/iu,u L,nL],1\\,_c,

',4,_,r,.c. \ oI,1iL,,r,", J,,/,ioIl, ,\ll( \ ltl\o\\c, \lol/c t ltL)l y-

,,o*", vorr. Lill,,]cd-MY,] i lJ,]ll\k \!,§,)i,l( /'\nV, lfan^c

o najtvażnici;z1,,h f.lzur'l rbillrIlil"l, k")l, Ill7cl,\Ą0l

.i,, ,iiii a"i"i".1.rych, (]oIylżij osLa|,nie!lo oklcstl k)dow-

, o,r,etlo, kin,ly t,, lq,'ol1,1 :l,,1l riul ir,ł , , polll(lni",Ą } nl

i;j,r'k,.,i]ul l,)7j;(l]vlll 7J-;,,t]i,,1,1 p"kIv\,,ll jc\/,'lc

ii"r1,'"'""*i" ' 
'-1,,1,in,l',,, 

\\ lcll! |,) l)"ń,i<llo n,l .i',Io
,,;i".i"!;;n; i tl,", hutll,i,n k|,ń, l| |o"|^UIc iL7ioro,

i,ir- Buliv( ki,, .| c,tiorą Lol|o\1,c, ',okl\r\\,a-
],,." ,,,,",r"i .,/rś,1 lti,:lyk|, polrldniowcUL,_ i,. "o,l,U:]
,,'c,lu, 1,1crnic z ZJl,,la ri|lsk,r, Bylo |,, klIh,tl|,]sc e

tvaiqav rut przcc1 naszi1 erą, O(1(lzielonc tarcz,} ]oclo-

-o orl lłor"i Północlleqrl, rniało poziorrr wVżsży przy-

,ri.r.roi.i" o Llw.l(llin,{'u |ii ^J n1,1ru$, Klimi l ,\ tyIn

i).,." n',,i"'.,"r,ir" stll,,"r y, łb| ż,l"" ,l" kIimuttl Llyiqicj-

szej Grenlanciii.
okl cs Len mógł tlwa('] ponat] i] 000 Jal,, l]o (]ż}ĄTl,

;: Ą.-cł-,- . :"
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i},j]iv( ].lc .Ic7jo o Lodo!\,'e

. ]llialc 1op.icllią ]ą(l()lo(]tl (ril l)ollrdnio i w zwii}Zku

l)()wsLill]icln ].lclnoś(i od,/ach(l(]ll, naslęp(rje w kitkrt
l,, ,.rr 1i 1ll,zelcrr nadlr1ial,rl uI(](l do Mor7i1 PóJnocnec1o,
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\{odniego mąłża alktycznego
joldia (Yoldio (PoltlandiąJ qr
crico), któTy plzedostał się od
zachodu z otwalLego oceanu.
Żyzne muły tego molza, osa-
dzone ną nizinlYch brzegąch
Szwecji i Finlandii, upewniają Malż ioldia

nąs o istnieniu tej lazy i pTecyzują okTes jej trwania,
Molze to istniałó stosrrnkolvo krótko, około 1000 lat,

W ZWiąZku z poclrriesieniem siq dna cieśnin rr brze-
gólv Szrvecji, Morże Yoldiowe w latacll 6800 p, n, e,

iosLaje odciqte od łączności z Atlantykiem, zanim mo-

rlio Jiq terru pIzeciwsLawić podnoszenie poziomu mo-

lża, Powstaje Jezioro Ancyluso\^le z pozto-

lnem o jakieś 30 nl WyższYm oal lvspółczesnego, Zasi-

ląnc woilami z topniejącego, szybko zmniejszającego
siQ l.ldolodu. Po Wysło(lzeniu zasiedlą je fauna słodko,
rvóctną, lvśród któr€j gatunkiem plzewodnim staje się
i|Iimak plzytulik (Ancylus lluv ialilisr, charakterYstyczny
tlla zimnej, bieżącej wodl, slocikiej, klimat łagodnieje,
Z alktYcznego, jakim bYł w okresie joldiowym, plze-
(]lo(izi \^, borealny, nieco cieplejsZY od alklycznego
i barclziej srrchy. Równocześnie z topnieniem lotlol,ca,

Wylównanie poziomu i wtąTgnięcie Wód słonych, Je-
ziolo Lodowe W ldtach około 7900 p. n. e. stąje się
Morzem YotdioWymt nazwanym tak od pTze- ŚIimak plzytulik
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MoIże Litorynowe

JezioIo Ancylusowe

ocieplaniem się klimalu i oglomnym napływem lMód

śródlądowych, poziom Jeziola Ancylusowego podn
się, a jednocześnie towalzyszy mu podnoszenie się

]ądu (dodatnie luchy izostątyczne), wylvołujące w kon-

,,itwe".3i transgrei;ę wód aż pozą dzisiejsze połud-

niov/e bIzegi Bałtyku,



pod koniec okresu ancylusolvcgo, gdy następuje
przelew wód ku zachodowi poprzez duńskie Bełty,
dncylltsowa faza Prabałtyku około 5000 lat p.n.e.
r]zyskuje lączĄość z Morzem Północnym popTzez rejon
cieśnin duńskich i pTzechodzi W nolvą fazę. ,Powstaje
MoIze LitoIynoWe, bardziej słone od dzisiej-
szego Bąłtykri, ząsiedlone rv pohldniowych rejonach
przez prawdziwą molską faunę, jak również cieplej-

sze - co najmniej o 2-3",
KlimaL żłagodniał, z borealne-
go stął się atlanŁyckj, o plze-
ciętnej Iocznej tempeIatuTze
clo 19'. \Ą' dzieiach BałtYku
polodowcowego był to okres
najcieplojszy, po któIYm zno-
\Ą,tl żacżyna się ochładzanie,
trrvającc do dziś.

MoTze LitoIynowe istniąło
około 3500 lat, po czym ja-
kicś 2 000 ląt p.n,e. izo§ta-
tycZne ruchy skolupY ziem-
skiej spowodowały Wyniesie-
nie dna 1{ cieśninach, ich

zwężenie i spłycenic, a lym sąmym \M lez],rltacie
osłabienie wpłYWó\{ al]ąnlyckich, ta]( silnie zą7,naczo-
nych 1v okresie litorynowym. Wody śIódlądowe, wno-
szone Izekarni do Baltyku, zmieniają molze w zbioTnik
wód słonawych, Dominującą staje się błotniarka
(Lilnnea ovąta bąlticą) oIaz nie znany dotąd w Bął-
tyku małż piaskołaz (Myą ąIenoJią). Faza ta stopniowo
przechodzi We Współczesną, któIą obok piasko-
łaza chaTakteTyzuje w sZczególności małż rogowiec
(Macomą Doirico), nądający dzisieiszej fauuie bałtyc.
kiej morskiego pochoclzcnia najbardziej znamienne
piętno. Gatunek ten, WytrzymałY na ząiany słoności

i tempelatuly, wys|ępuje nie tylko w płytkich wodach
pIzybTzężnych, 1ecz nie napotkawszy konkluentów
Ópanował Iównież lJłębsze wody Ba}tyku do 40-50 m,

Jly' sto§unkowo kfótkim geologicznie okresie czasu,

niespełna kilkunastu tysięcy 1at, przeszedł Bałtyk co
najńniej 5 faz wyTóżniójących się zmianą warrrnków
klimatyóznych, hyriroIogicznych i bioIogicznych, w tym
cuasie na 

-obszaize Plabałtyku ścierały siq ze sobą

Małż piaskołaz

lvpływy alktYczne i atlantYckie, słonawowodne
i iłóatowoane, zimne z cieplejszymi, któTe ostatecżnie
7adecYdowały o środowisku i o życiu Bałtyku dzisiej-
.""go. Króti.ą chalaktelystYkę tych faz podajemY
u, tabe,li:

Polodowcowe fazy rozwojol,e Baltyku

Okres WspółczesnY Bałtyk W słabej łączności z At]an-
albo Myo i Mo"o^ą tYkietn. TYpoWe molze słona,We,

o zrów-noważonych wpływach o-
ceąnizmu i kontynentalizmu, Fau-
ną i flora ma chalakteI miesza-
ny. Na lądach! buk, olchą,
śl{ielk.
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okTes LitorYna
ok, 4 000 lat p.n.e.

okres Ancylus
ok. 6 800 lat p,n.e.

okres yoldia
ok, 7 900 lat p.n.e.

BałtYckie Jezioro
Lodowe (ZapoIowe)
od ok, 16 000 do ok.
l 900 p.n.e,

Bałtyk w łączności z Atlantykiem
borealnym. PIżeWaga łagodnago
oceanizmLi. Fąuna i flora ątlan-
tYcka, Na lądach| dąb,

Ba}tyk staje się jezioIem zamkniq-
Lym. Przewaga kon|ynenta}izmu.
Fąuną i flora lvód słodkich. Na
lądachI osika, bIzoza, sosna. Po-
Zion] wor]y o 30 m Wyższy od dzi-
siejszego.

Bałtyk W łączności z Molzem Lo-
dowcowym od północy, z Atlan-
tylśiem borealnYm od zachodu.
PIzeivąqa surowego oceanizmu.
Faurra i florą alktyczna. Na lą,
dachI tundla.

Jezioro pokTywa znaczaą cząść
poludniowego i środkowego Bał-
tYku, lącZnie z Zatoką Ryską i
Fińską. Poziom lvód wyższy od
dzisiejszego o drvadzieścia kilka
metrów. Klimai baldzo surowy,
arkLyczny, zbliżony do klimatu
dzisiejszej Grenlandii.

Fqunq - odbiciem historii Bołtyku

]vly' odległym, !V naszYm ludzkim pojęciu czasul a W
skali geologicznej baldzo niedawnym, okresie przenik-
nęła do Bałtyku fauna, któIa dziś wYstępuje wylącznie

Podwój

r," zimnvch ieqo \\odach, rozsiedlona przeważnie w pół-

1,ocnvcń reiońch morzd, w południowych zaś Występu-

i.l i"q"łr w wodach głębszych, Są to zwielzęta, któ-

iu.r, niu "noi,lrl"-y 
po"u Bałlvkjem oni w Atlantyku,

irni W Molzu" Północnym, lecz jedynie W MoTzu ATkty-

"r,nv-. 
vują więc one ząsięg geoglaficznY nie ciągły,

i.,./ .o""r*u"y i macierzystym - aIktycznym, i dla-
Iano W BalLvkll uważane są za gatunki reliktowe, które
l)rzelIwałv i okresu Morza Yo]diowego, Jakie to for-

i""i - Oi. ważnieisze z nich: foka obTączkowana, ży-

i.lla w Zaroce BoL;ickiej, gdzie Tozradza się zimą ną

in,lłiu, ku. Iogacz - ryba i rodziny głowaczów, pod,

wój - skorupiak denny z rzędu równonogów, szcze-
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gólnie typowy dla Bałtyku, drobne skorupiaki - kieł-
żolvate obunogi z rodząju Ponloporeią, Widłonóg -Linlnocąlanus grimaldi, szczeponóg - Mysis mixtą,
małż - A§tqrće borecljs, robak siklviak - Hg]iclyp|L|s
§pjnulo§u§, meduzą z grupy ti * Halitholus ciIrutus.

Niewielka ta lista, obejmująca najważniejsze Telikto-
we gatunki, występowaniem i życiem nawiązujące do
jednej z odległych faz lozwojol^,-ych morza, świadczY
Wymownie, że Bahyk kryje w sobie ślady dawnych
dziejóW nie tYlko W uwąrstwieniu brzegó,w i szczątkach
życia dawnego (muszle - Yo]dict arcticą w nadbrzeż-
nych osadach}, ale i w dzisiejszej faunie. w środowisku
baltyckim znajdują one waTunki zbliżone do tych, jakio
mają w swojej ojczyż\ie - Molzl,l Alktycznym. \ły-
daje się, że BałtYk jest moTzem jakbY szczególnie na-
dającym siq do glomadzenia lelikto\Ąrych, zabytkowych
gatunków alktycznych. WyciąCjnięi],/ \f kieIunku po-
łudnikowym, a przez ZaŁokę Botnicką wYsunięty dąleko
na północ, otoczony Półwyspem skąndynawskim i bIze-
gami EuIopy, Bałtyk ulega w dużYm stopniu Wp}ywom
klimatu lądowego, wYstępują tu sulowe, mroźne zimy,
znacznie Ióżniące go o(l pobliskiego Morza Północne-
go, Jest w pe,$,"nYm stopniu molzem zankniętym, a ]M

każdYm razie wyiuolowanym, PlzetTwałe do okresu jol-
diowego populacje galunkóW ąrktycznych znajdują w
nim jako zbiolniku zimnym WaTunki przypominające
rodzime, Rozmnażaią się tutaj mąsowo, co śWiądczy
najwymowniej, jak spTzyjąjące, optymalne znajduią tu
środowisko. w niektóIych punktach Basenu Bolnholm-
skiego oraz RYnny słupskiej stwierdzi]iśmY zagąSzcze-
nia małża - Astute boreoli§, przeklacząjące 2 000 oką-
zóW na 1m2 dna, w podobnie wielkich populacjach
Występują: skorupiak podwój, kiełże Z Ioalzaj],r Ponro-
poleio i ponad dnem w toni wodnej płYwąjące szcze-
ponogi - Mysis mixtą, skolupiaki podobne do małych

Mąpkd Ioz5iedleni.l geograficżnego podwoja

l,rlezIoclvsLvch kleWclek. NajWidoczniej WyLrzymują

l,"" X."kl""'".ic z innymi gaŁunkam,, są jąkby pfote-

i;;il;;;;;;;'sprzyjajice, ila nich korzystne, a dla

irrv.r, ,|vr ,.rror,Ó- fi"y."nu walunki środowiskaI zi-

,,,n.t *ooę i Iozcieńczone W znacznym sLopniu ŚIod_o-

rrisko moiskic, osIdLni lakL zasluOuje ną szczegolnc

1,,iaiir"Sr""i., wszystkie bowiem reliktowe formy ar-
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ktvczne są plzYstosowane do Tozcieńczonego środowi-
ska, typow,ego dla BałLYku,

ŃoŃ" Ókresu litoiynowego - okresu łączności

" *oairni Atlantyku, istniejące po dzień dzisiejszy,
chociaż już w nieco słabszym Stopniu ue względu na

zwężenie i Spłycenie cieśnin rejonu plzejściolego,
sprzyjały wprówadzeniu elementów fauny ątląntyckiej,
któIe dziś dominują.

Takie szczególnió typo*" dlą Bałtyku s9tnn!], ja!
śledź, szprot, a'orsz, ttEdry, kIewetki, podwoiki (ldoleo),

meduza ihełbia i inne, to plzecież folmY atlantyckie -
molskie, nie obciążone tradycją ąrktycznego pochodze-

nią z okresu joldiowego, kiedy Bałtyk pozo§tawał w
bezpośTedniej łączności z dawnym Morzem Lodowco-
WYm. Folmy te, nie rtzależnione o(t zimnej lodowatej
nuoay jut ielikty arktyczne, opanowały raczej wody
górne i środowiska wócl przybrzeżnych, \,vystawione. ną
większe zmiany sezonowe wąrunków cieplnych; w więj{-
szYm stopniu niż ich krewniacy z wód otwaTtych Mo-
."u Pół.,Ó"n"go i Atlantyku pTzystosowały się one_ do
rozcieńczonyih słonawyĆh wód Bałtyku. Można wśród
atlantyckicń gątunkóW molskich wyTóżnić elementy
północne - borealne, i południowe - śródziemnomol-
ikie, o różnei wYtTzymąłości na warunki cieplne i roz-
radzające się w rozmaitych okresach sezonowych, co

świadczy o ich pochodzenirr i rozsiedleniu.
okles współczesny chąrakteryzuje ulrudniona ]ącZ-

ność wszechbceanu z rozcieńczonym śTodo,lviskiem wód
bałtyckich, FakL ten tłumaczy vr'ystępowanie_ gatunkóW
słodi<owodnych i słonawowodnych jako odrębnych ele-
mentów obok attantyckich i arktYcznYch.

znajdujemy w BałtYku także imigrantów ostatniego

okresu, Świadczących o niepełnym ,,wysyceniu" bio-
tycznym środowiska bałtyckiego. Imiglanci, znalazłsz,y

ńu oń.atl"orr" nisze ekologiczne, czyli odpowiednie dla

żvcją siedliska oIaz dosLateczne zasoby pokarmowe,

pizy .,słabionaj LonkrIrencji miĘdzygat unkowej, roz-

.rrużuć 
"iq 

mogą mąsowo W nowym środowisku, stając

,ii ui"-""t"- 
-.Xładowym fauny aktualnej, Oto plzy-

KTab wełnistoszczypcy, s,mica

LładV imiqIantóW ostaLniego okresu: 5tulbioplaW -'Ć.iłrńiinłri i""pja i mały krabik Rhitillopqnopeus hol-

'.i 
.lń"io w Zilewie Wiślanym, małż Tacicznica żyje

* zater^ie WiśJanym i Szczecińskim, Ponadto wYstępu-

j,ł: krab welnisto irrry p.y, wic]łonóg - AcuIią tonsa,

slimaczek wodożYtka i inne.

Dodać wreszcie należY, że jako moTze młode, datu-

,.." 
"iu 

oO końca okresu lodowcowego, Bałtyk nie w}-

i"orr"i outunta* ani Todzajów endemicznych - sobie

staściwy:ch, kontrastując pod tym względem z morża-

,"i-riur.lv-i, takimi jak Morze śródziemne, lub całko-

wicie lvyizolowanymi jak Molze KaspijSkie,



SŁONAWE ŚRODOWISKO ŹYC|A

Słoność i wlewy

UszeTegowanie głębi Bałtyku wzdłuż jednej, ]ekko
załamującej się ]inii, jalrą tWoIZą baseny południowy
i środkowy, j€st korzYstne clla napływającego z cieśnin
pTądu slonej Wody, która jako gęstsza, zgodnie z pla-
wem ciążenia, gromadzi się plzy dnie, W związklt
z takim układem wodą rY głębiach zachodnich jest bąr-
dziej słona niż we wschor]nich i północnych. W Głębi
Arkońskiej może miec ponad 200/oo, w Bolnholmskiej
]60/00, 1.1/ Gdańskiej 130/oo, w Gotlandzkiej 12oloo, w Land-
sort 110/oo, w głębokich wodach MoTza Alandzkiego
7-B0/or:, w Morzu Botnickim 6-70loo, ry Zatoce Botnic-
kiej plzy dnie 4-50loo,

W wodach powicTzchniolvych, tak w zachodnim, jąk
i śTodkowYm Tejonie Bałlyku, słoność oczywiście jest
mniejsza niż przy dnie, o Wiele baTdziei jednorodna
i lvyraźnie maleje dopiero W zatokachi Ryskiej, Fińskiej
i Botnickiej, najbaIdziej oddalonych od źródła wód
słonych płynących z cieśnin.

WlewY r^ród słonYch napływają do Bałtyku dwiemą
dlogamil plzez cieśninę Sund, połączoną bezpośrednio
ze słonym Kattegatem, któIa W najwęższym miejscu
ma tylko 4 km szerokości, a zaopatlzona W Wysoki
,,pTóg" jest v, t}'ln miejscu ząIedwie na 7 m głęboka,

Slnnośc WóCl po\!ierżchnioWych Bottyku, Morzd Pólnocnego
i półnoĆnych Tejonótv Atlantyku (w promilacD}

l.oteż rola tego Wejścią jest niewątptiwie mniejsza niż
przejścia Gełser-Darss między duńską wyspą FaIsteI

i, ŃyUrzeZem Meklembulskim, 34 km szerokiego
i w na;płytszym miejscu do 18 m głębokiego,

lr"e" pi"elŚcle Geciser-Darss pł},nie woda słona z wie-

. zrrie koiłuiącego się Molza Betlów, która przeszła Już
Zatoką Kilóńską i Meklemburską, 1W płYtkim do 30 m
Morzu Bełtów następuje mieszanie się prądów, dolnego
tlapIowadzająceqo i góInego wyprowadzającego .wody
z bałtyku. Ń rej niegłębokiej cieśninie mieszanie za-

lczy Ód ł-płyrvór,v meteoIologicZnych, jest ułąt\^rione

ltrb rrlrrrdni-one, na ogół jednak uwarstwienie wód za-
,t llocza się bąIdzo wyrażnie.



W Bąłtyku właścil\,-ym warunki hychograficzne zależą
przede W;zystkim od tokalizacji basenóW olaz. od siły
wlewów slonej Wody. cechuje je sLobilizacja niewątpll-
wie większa niż r^l Bełtach, gdyż WlewY w Bałtyku,
pochodące niejako,,z drugiej lęki", nie są tak gwał-

tóWne jak W lejonie cieśnin.
' rvV kńrunku poziomym, posuwając §ię od zachodu_klr

' wschodowi, molna stwierclzić, że słonóść na powieIzchni
,wvnosi około 8o/oo w Glębi ATkońskiej, około 70/on

W zatoce cdańskiej, 60/oo w Morzu Aiandzkim i na wo-

dach Iińskich, 4,5oloo w Zatoce Ryskiej, aż ,\Ą, końcu
spada do waTtości zbliżonych do 00/otl W całkowicie
ńysłodzonych końcowych lejonach zatoki Fińskiej i
Botnickiej.

Ten stópniowy spadek słoności na długości boż mąła

1 5oo km, otl nełtow po krańce pólnocne zaLoki Botnic-
kiej, nadaje BdłtykoWi znaczenie centla]nego zbloInr-
ka,'szczególnie ,rudalą.ego się do badań biologii lMód

słonawycń, zwłaszcza ekologii i fizjologii organizmóW,
W kierunku pionowym uwarstwienie jest ostlzej zą-

znaczone niŻ vr Morzu PÓłnocnym, a nawet i cząInym,
aczkolwiek słabiej niż w Bełtach, Różnice słoności od

oowierzchni do dna wynoszą jatem w Morzu Północ-
'nym zaledwie 0,1-0,2łoo i jedynie W pjzybrzeżnych
w-odach Skagerraku są nieco większe; w Bałtyku nąŁo-

mia§l, w Głębi Alkońskiej i Basenie Bornholmskim, \Ąry-

noszą ponad 8o/oo, w Basenie Gotląndzkim i Głębi Gdań-
skiej 

" 
$onad 4oloo i tylko w blzeżnych Iejonach zatoko-

wycL zaledwie 10/oo. W Morzu Bełtów dochodzić mogą
do 150/oo,

Powielzchniowy układ ,Wód lozcieńczonych ma W za-

leżności od rejo;u grubość od 40 do 80 m i dopielo
w jego dolnych warstwach następują dosyć raptowne

"*iaiy słorróś.i, skok zasoIeniowy, któIy im__ostrzej
jest zaznaczony, tym baTdziej splzyja stąbilizacji 9ęsto-
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!i( iowcj lvalsLu,, [)orllcbtlc (]Cl-($,icżanie w(i,l ż l,e(lo po,

rrOrlLl iv ltalIyJłLr,i(lsl, n!ILl(lni()llc, ])o(l()l)ni, jak lv Mo-
lżli CZoItry I)l()Wdd7,i i() (io ,,sLd(]nacii" lv(')d l,]a głq-

lliach Borllholrns]ijcj, Gdąisliicj i Got]andżkiej, do za-

lriklr t]enli, PoWsl,a!Vania lia\^rel siaIko\Ą,odollr WIaz

Z karl]asL],old]nyDli lionsckrvcnc.jalni bio]o(iicznymi, I ten

iilli{ de.].dUj.] o ie(]I]ci 7 l)o(islarVoWYc]r właściwości
l]aily]iu.

Ta](ie nieko-Zyslnc (]la gospodalki morza i jego życia
$,arrtnki !łqbokich \,,ó(l BąłLy]iu, zbliżone do czalno-
inorskich, zmicnioDc ZosIają jedynie pIzez nieTegLt
jarDe Wiqksże rvlcv;y wod_v słonej poplzez pIóg Darssu,
rł,Ierv1. zlviqkszające nat]e])ic]lic, odświeżające żastałe,

|,rzyclenne \,VYjałowione u,ody, podnoszące ich słoność,

'fakic lvlelvy, n a j \\,,,vlaźrlie j zaznacżające się w base-
lrach zaclroc]niclr Arlrońskim i Bornholmskilr, docho-
(lżii] inoqą ta](że C]alej, Clo Głabi Gclańskiej i Got]andz-
lijej, MoUą ,,plz€v/alst\Ąriac" rł,ocly, jak to obserlvowano
w ialach 1933/34 oIdz w ]ataclr 1951/52, kiecly to około
]]00 lim|l wo(lY słonej 1,niosło (]o Baltykll 1lonad 4 mi-
liardY ton soli. S]oność Głębi Bornholmsliiej \Ą' wal-
,L,lvic poniżc.j 70 Dl po(lnios]ą siq rłlórł,czas do 21,50/oo,

il Głqlli GcJańskicj |)Izcjścio!vo <lo 160/oo.

Wpływ no źycie

W \\'yniktt Lych \łlcu,óW rośnic nje tylko słoność,

,\\ )v1.1]in rr Llr ll i s,,lc L'oqnnj(,l],ć lJ7otanv, [os[o-

,.IrVJ 
- 

slo$^tn ],.,lc|,lli, oll5$icżanic środowiqk,r bdl-

lyciic,1o, a]e ló\v],]iei przyby\,vają lvlaz u mąsami wod-

l] _vr,],] i organizD]_v, W żasą(lzie nie WYsLępujące nolmal-
rlie rv i3i1l1.ku, j(tóre ]ajio ,,gośc]'o" ż lvlorzą Północnego
rnoqlą znalcźil ltllai 1Virrr]ntj (lo [rWałe§o żadomowlenla

,19



się. Do takich gatunkóW północnomolskich W głębo-

kiih wodąch Iejonu zachodniego, np. w Głębi Born-
holmskiej, należy meduza - Metlidium octocostatum,
a w Zatóce Gdańskiej widłonóg oitłona simili§, speł_
niają one rolę wskałników mas wodnych, z któTymi

Meduza - MetIidiurfl oclocóstatum

wołvwaia do Baltvku, wskaźników wlewów i ich za-

slęqu. ńzela jednak zaznoczyc, że najczęściej po pew-

ny'ń czasie, w miarę tworzącej się stagnacji wód den-

nych z powodu braku wlerłów, organizmY te znikają,
'Słonawe Iozcieńczone środowisko wód bałtyckich de-

cyduje bardziej niż jakiekolwiek inne śIodowisko mor-

skie 
-o 

mieszanym składzie fauny utworzonej 2 qatun,

kóW morskich, slodkowodnych olaz słonawowodnych
i o ich lozmieszczeniu pionowym i poziomrn,

Liczba gatunków TYb morskich jest niewielka W.po-
równaniu z Morzem Północnyml przy czym wyraźnie

Inaleje v,r miarę posuwania sic na wschód i ku pólno-

, y, ."ru" 
"n 

Slabnącym zasolcnicm Środowiska, W ską-
(lclraklt żyje ponad ttlo gatunkóW, W Kattegącie 75,

w BełLach 55, w- Basenie Bolnholmskim 27, ,w zatoce
l;ińskiej i Botnickiej 17-20. Zmniejsza się także licźba
,1alunków bezklęgowców pTzy poslrwaniu się w _kie-

nku wschoclnim i północnym. Zdrobnieniu podlega
lównież p[zecięiny lozmiaT gatunkóW morskich (me-

,luzlr, maŻe, ryty1, t<tOre w Bąłtyku występują ly głęb-
\żYch wodach niż w Morzlr Pólnocnym.

Śłodko*odne gatunki loz§iedlone są w nąjbaTdziej
lvysłodzonYch róionach moTźal w wodach plzyblzeż-

05l0
Ekologiczny

15 20 25 30

spektr fauny Baltyku
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nych, zaLokac},t. zaleiVach. Nalolniasl Z Chlżych rejo-
nów molzą jedynie lvody Zaloki Rolnickiej olaz Wscho,
dnie rejoDy Wód liliskich, nając większą domieszkę
wód słodkich, koncenlrują W sobie stosunkowo duży
pTocent gątunkóW slo(ikowodnych,

TIżccim e]ementem ekologicznYm fairny Bałtyku w
odniesienilr do czYnnika zaso]enio\\rego są gatunki sło-
xawowodne, nie wyslępujące W morzach normalnie sło-
nYch ani 1,1/ Wodach słodkich, np. Wie]oszczet neTeida -Nelei§ divel§icolor, pąkla - Bąląnus implovisus, TóW-
nonóg - sphcercma nlgicąudQ, skoIupiak szczeponóg

- Neomysi§ vuJg(Iis i inne, Wymągąją one słoności
pośIedniei między słonością moIską a środowiskiem
słodkowodnym, są szcżególnie tYpowe dlą śTodowiska
bałtyckiego i wyslępują w obfitości.

Procentowe zestąlvienie gatunkóW owych trzech gTup
orqanizmów, pIzewążnie z\Ą,ierZęcych, wystqpujących
W śIodowisku baltyckim najlepiej ilustluje tak zwany
ekologiczny spekLI faunY,

1wody battyckie góIne, rozcieńczone dopływem wód
śródlądowych z Tzek, o słoności od 5 do 100/oo, mają
stosunkowo najlfięcej gatunkóW słonalvolvodnych (sko-
rupiaki widłonogi - planktonowe). w wodach przy-
dennych, o słoności 10 do 150/oo i większej, jaką jest
Tt, Głębi Bornholmskiej, czyli 1,1/ Wodach dolnego nurtu,
który naplywa z cieśnin, pTzeważają gatunki morskie,
np. skorupiak widłonóg oithoną oIaz strzałką - sogi'lo
ereqon§, ly'y'reszcie w l\rodach o słoności malejącej od
5 do 3o/oo przeważają organizmy słodkowodne, wio-
śląrki, wrotki, co obserlvować można w końcowych
częściach zatok i W zalewąch bałtyckich, W związku
z tdkim rozmieszczeniem farrny, W uzależnienirr od czyn-
nika słoności, ustalona została klasylikacja Wód
nar,vych, uwzglęclniająca W szczególności stosunki
tyckie, co leasumując podajemy w. tabeli|

-- 
oov "łono*" *"11

ślodko- 'lłonawe slonalvo- | mofśkle
śłonawc l -łus"i*" morslrie ] po\łryżei 15'/00

] 3-50ł0 soll | 5-10"/," so]i lo-]5łŃ so]I *],
s]od]rie

l

panują
"*".*^'. ] 

na]bujnielszy
ofEanlzmy rozwój fauny
;i"T;;;"" "ń"*,*.u-nei

Czytelnikowi, któIy nie widział innego moTza plócz
llaszego, niewątpliwie niełątwo jesi stworzyć sobie do-

li |aclny obraz życia innych móIz na podstawie plzeczy-
1,1ncj literatury przYroClniczej. Ale kto og]ądał Morze
Śr,jdziemne, czarne, AClTiatYk albo odwiedził otwąrte
\,t Vblzcża Atlantyku, z ich luozmaiconą, bogatą fauną,

n,i,to.".rą zw|aszćza plzy odpływie morza, ien zTozumie

r],lbrze, ie Bałtyk jest molzem biologicznie wyjątkowo
ll]o]o rrrozmaiconym. Jeżeli spytąmy o głórvną przy-
(,żynę lego znamiennego dtą Bałtyku faktu, to odpo-

uuicctź 
"rraldzierrry 

przede \Ą,szystkim W słonawym cha-

1,1l<terze śioclowiska, które jest Iozcieńczonym środo-
Wiskiem oceanicznym, selekcjonrTjąc},Tn 1{ ogTomnym
l,|()pniu organizmY moT§kie, niezdolne przystosować się
( l() v,alunków wód słonav,yclr.



FLORA OSIADŁA N,Iorza Yoldiowego. Dziś znajdują 1^r naszYm morzu vfa-

runki podobne do swej alktYcznej ojczyzny,
Oclribną rł,reszcie giupę tworzą rośliny typowe_ dla

wód sionawych oraz słodkowodne, częściowo związa-
ne z lądem, bo z lądu pochodzące, które nie Tnaj9.ni:
wspólnlgo z glonami morskimi, twoTząc),mi najważniej-
szy element geoglaJiczny ftory bałtyckiej,

irat wyraźnyctr endełlitów, czyli gatunków wyłącz-
nia występujących w Bałtyku, dowodzi młodego Wieku

flory, któia pizybrała indywialualne oblicze dopiero
ż końcem okTesu lodowco,lvego,

Uwugi ogólne

Roślinność Bałtyku, poclobnie jalr fauna, składa się
2 gatunków molskich, słonawolvodnych i słodkowod-
nych. Licuba gatunków molskich jest niewielka, ą po-

szczególne osobniki są mniejsze od tych, któIe żyją
w innych środowiskach molskich. Flola bałtycka jest
barrlzo podobna do północnomorskiej, iednak mniej
urozmaicona, pTzenikają tu bow-iem plzeważnie zimno-
rvodne formy, borealnoarktyczne i subalktYczne. Tłu-
maczyc to można kontynentalnym śródlądowYm położe-
niem morza olaz Wydłużeniem głównego basenu WIaz
z Zatoką Botnicką daleko ku północy, po 66' szerokości
geoglaficznej północnej, SpTzyją temu Tównież utIud-
niona łączność z Morzem Północnym, cieplejszym plze-
cież niż Bałtyk, bo oglzewąnym nurtami PIądu Atlan-
tyckiego, Niezależnie od gatunkó,!V zimnoWodnych, wła,
ściwych Morzu Północnemu i brzegom Norwegii, ma
Bąłtyk gątunki Teliktowe (np. brunatnicą sphąceląria
olcrica), nie Występujące w Morzu Północn].T n ani w
Atlantyku, a jedynie w Morzu Arktyczn}m. Występo,
wanie tych form, podobnie jak TeliktóW fauny, tłuma-
czYć należy czynnikami historycznymi, pTzetTwaniem
ich od cząsów wczesnei fazy lozwojowej Bałtykrr -

Glony

Dominującą loślinnością osiadłą w BałtYku, podob,

nie jak w innych moTzach, są glony, kióIych główne
qrrrpy t*or"ą zielenice, bIu]Tainice l kTasnolosty, są
i,o ióSli"y plechowe, nie zróżnicowane na korzenie,
pędy i liście jak rośIiny WyżSz€ - kwiatowe,' Ziete.,ice vrystępują w najbaIdziej płytki,h .wodactr,
wystawionych na-'azjilanje pełnego naświetlenia,..obok
lnikroskopówych form, prowadzących życie poroślowe'
a|bo pasożytnicze, są ],YśTód nich glony okazałe, np,

1lrzeditawiciele wstęgowatych tąśm - enteromorfy czy
ilitkowatych krzaczastych gałęzatek, porastdjących _góT-
ne piętra kamieni, słupów i pąli, tuż poniżej Zetknięcia
l,ię 

-wódy z powietrzem. Częste są one nawet w por,

tu.ł,, ga"i" nle szkodzi im zal\ieczyizczenie wody,
InnY Wygląd mąją Tamienice, reprez€ntowane u_ nas

,,.rcr'kilki qatuntów (Chara baltica, Chgru cIinita,
|łń o"p"rso" i Tolypellg nidifico). Są typowe dla wód

' Polośla albo epifity - rośLiny lo§nące na innych rośIi,

noct, "ie Zyjące ;Óanai< ictr ko§ztem, lecz samożywne,
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s]onalvych, płYtkicli j (]()lJlZe 
]) lZc ś,\,!,ic]t lonych, l'oZba-

vione \ł].tściW_v(]h kolżcni l|nricni(,e,,,\,yżei je(inal(
!l oIganizo\\, ane od !Jąk)żatlii i LaŚnY, prl},J)ominąj.} ma-
]e choinki o żie lollvc}l qali!Zliach. l)lccha impfe(jnolva,
na wĘg]ąncln wapnią jcst b.]r(l7o kILrcha. l)ospoLiLe są
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w wodach słodkich, w moTzu
jednak posuwa się w swym roz,
siedleniu do żYznych wód przy-
ujścio$Ych, ząsilanych nanosina-
mi rzek. W nasuym moTzu zostela
występuje w postaci łąk podwod-
nych v, Zatoce Puckiej tuż pTzed
łąwicą mewią Rewa-Kuźnica, ną
głębokości 6-t0 m, przy Jastarni,
a także w kilku innych punkląch
Wyblzeża, między innymi W za-
toce Pomorskicj przy Swinouj-
ściu, koło DaIłoWa i pomiędzY
Łebą i Rozewiem. Inne gatunki
roślinności kwiatowej to nielicz-
ne stosunkowo formy, charakte-
rystyczne dta ]Mód słonawych,
WYstępujące w pTzYujściow]rch
Iejonąch lzek, W WysłodzonYch
zatokach olaz w typowych zbior-
nikach słodkowodnych (np. ru-
pią morska, ząmętnica błotna
i in.). Trzecią grupę kwiatowych
twoIzą gatunki pocl Względem
pochodżenia słodkowodne, Wy-
Lrzymujące nieznaCzne zaso]enie
śIodowiska, od§owiadające słabo

§lonawym wodom do 5-60/oo, jakie znajdują się w koń-
cowych częściach zatok i w zalewach Bałtykll. NależY
lu kilka gatunkóW ldestnic - 

glzebieniasta, nitkowata,
plzeszyta, olaz wywłócznik lrłosowy, tzcina pospolita,
pałka wodna i inne.

Rdestnica glzebieniasta porasta dno piaszczYste w
nriejscąch płytszych. Jej liście wysmukłe, ostlo zakoń-
czone, WyTąstają Z Widlasto lozgałęzionej łodygi, do-

Rdestnica nitkowata

chodzącej nieraz do 3 m wysokości. Kwitnie podobnie
jąk zostera W miesiącach letnich, Kwiaty małe, niepo-
zoIne.

w przeciwieństwie do wód słodkich, stojących jezior
i stawóW - środowisk, do których lośliny kwiatowe,
a więc pierwotnie lądowe przy§tosowały się i gdzie
stwolzYły szeIeg cieka"lvYch i uTozmaiconych typóW
ekologicznych, np. oczelety trzcin lub rośIiny o liś.
ciach pływających czy całkowicie poglążonych W wo-
(]zie 

- molzą okazały się śIodowiskiem Itie splzyjają-
cym przystosowaniu Ioślinności lądowej. Jedynie nie-
liczne gatunki słodkowodne poszerzYły swój zasięg,
wkraczając ,,nieśmiąło" w słonawe wody Bąłtyku i za-
siedlając brzeżne rejony litolalu, WYsłodzone zatoki
oIaz plzyuiściowe lejony wód przybrzeżnych.

Reasumując, można żespoły (zbiolowiska) flory osią-
dłej naszych wód Baftyku uszereqować W następujący
pionowy układ (wg Kornasia):

Liloral (30--J0 cm) - zespół zielenic
SublitoląI górny (1-4 m) - zespół ramienic;

(2-7,5 m) - zespół molszczynu
sublitolal głębszy 16-10 m) - zespół łąk podwod-
nych zosteTy morskiej.

W Bałtyku - moIzu pozbav,ionym pływów (przy-
płyWóW - odpływów) - Wyróżnione plzez botaników
ekologiczne piętIa mają zasiĘg pionowy węższy niż n6
otwartych brzegach oceanicznych.

od blzegu zespoły powyższe otaczają oczeretY - Io-
śliny typu sitowia i tlzcin, Iozwinięte vr' szczegó]ności
przy ujściach rzecznych i w najpłytszych przybrzeżnych
rejonach Zatoki Puckiej oraz zalewóW: Wiślanego i
Szczecińskiego - zapewne zbliżone do zespołu sitowia
morskiego,

Na zalewie Wiślanym w stlefie plzybTzeżnej wylóż,



dwa gal,].rnkii r^lYwłócznik kłosoWY i logatek. Zaciszne
zaioki rnulisie spIzYjają rozlłrojolvi licznych innych
nadu,lolskich gaLunków, lrlóIe tlvoTzą tu gęste §kupie-
nia będące składową zbiorowiska z dominacją obu
wsponrnianych gaŁunków,

Roś]innośc plzybrzeżna Zalewu wiślanego wykazuje
duże zlóżnicowanie, zależrie od miejsca Występowania;
w pewnych lejonach tworzy zwarte koncentTYczne pa-
sy, W innych kępy, a nawet na niektóIych odcinkach
Wybrzeża, gdzie działa silniejsza erozja, blak roślinności,

1v1/ części południowo-zachodniej, najbaldziej Wysło-
dZonej, Tośiinność zbliża się do typowej dla zbiorni-
kóv,r jeziornych lub stawó'W. Natomiasi w części pół,
nocno-wschodniej, gdzie zasolenie wody nieco wzrasta,
a bTzegi są podmywane, miejscami nawel niszczone
przez tale, spotykamy głóWnie roślinność oczeretową
z ptzewagą tlzcinY i sitowia. tam tYlko gdzieniegdzie
można doshzec lośtinność o liściach pływających oTaz
zanurzoną.

Flora przybrzeżna jest siedliskiem wyjątkowo ko-
rzystnym dla organizmów z\9ieTzęcych. obfitość sko-
IupiakóW i mięczakóW stwaTza prawdziwe żerowisko
d]a IYb. Tutaj znajdują się również tarliska wielu 9a-
tunkóW ryb, a tąkże miejsca z wodą śWieżą i dobrze
natlenioną, gdzie wylasta narybek i młodzież.

RośIinność pfżyhrzeżna znajduje zastosowanie w rol-
rlictwie i pIzemyśle. Tlzcina, pałka i sitowie sfużą
jerko pasza i ściółka dla bydła. Nadają się także do
Wyrobu mat i splzętu lybackiego. Pałka jest sklzęt-
nie zbieTana jako suloWiec używany do produkcji
\^lókna technicznego. ze względu na swą kruchość
i hygroskopijność, oraz do Wyrobu kaItonu i papieru,

Plzybliżoną biomasę powietrzno-suchą rośIinności
plzyblzeżDei nąszej części Zalewu wiśIanego szacują
na około 60 000 ton.

nia się kilka typóW roślinnościi oczeletY, Iośliny twąr-
de, roślinność o liściach pływających na powierzchni
wody, roślinność o liściach ZanurzonYch. Tworzą one
kilką mniej lub więcej jednolitYch, często nawet jedno-
gatunkowych zbiorowisk.

Zbiorowisko trzcin twol|Zy najbaTdziej zewnętTzny
pas lośIinności plzybfzeżnej. Zwalty zespół tlzciny po-
spolitej rośnie gęsto i bujnie, utTudniając zakolzenie-
nie się innych gatunkóW.

Zbiorowisko pałki Z d-lvoma gatunkami: pałką wąsko-
li§tną i szerokolistną, IosnącYmi zą tTzciną, po we-
wnętrznej stronie jej żasięgu, $/Ystępuje rączej kępa-
mi, Iuki zaś między nimi Wypełniają lośliny o liściach
płył-ających i o liściach zanulzonych.

Zbiolo,wisko sitowią składa §ię głównie z oczeleLll
jezioTnego, natomiast sitowiec nadmoIski Występuje
spoladycznie. sitowie Tośnie za pałką po WewnętTznej
stlonie jej zasięgu i nie twolzY tak zwaltego i gęstego
zbiolowiska jak trzciny. \M przestworach między jego
kępami Wyslępują skupienia roślinności o liściach płY-
wającYch i zanurzonych,

zbioTowisko pałki i sitowia, złożone z pałki wąsko-
listnej i oczeretu jeziolnego, znajduje się ,W pasie Io-
ślinności oczeletowej między pałką a sitolviem, na
qłqbokości 30-90 cm. Zasiqg wyslępowonia w qIani-
cach 30-350 m od blżegu.

Zbiorowisko glążela twoTzą d\ya główne gatunkiI gIą-
żeI żółŁy i grzybień północny, często także Iośnie tu
Tdeshlica pływająca, Zbiolowisko to wYsunięte jest na
zewnątrz pąsa roślinności twardej, ,!V kierunkrt środka
Zalewu,

zbioIowisko rdestnic odznacza się dominacją gatunku
Idestnicy plzeszytej, która lośnie niewielkimi kępami,
często sięgającymi daleko w głąb Zalewu.

zbiolowisko wywłócznika i rogatka chaTakteryzują



giczno-molskich i techniczno-Iybackich, Morski .Insty-
tut Rybacki latem 195? rokrr zapocząLkował na Wodach
plzybTzeżnYch Bałtyku biologiczne badąnia podwodne.
W przybliżeniu oszacowano ilość zasobów rośIinności
osiadłej w plytszych lejonach Zatoki Puckiej, zwłaszcza
naniesionych prądami, odeIwanych od podłożą zaso-
bów widlika - krasnorostu, z którego otTzymuje się
agar-agar. ]M tym ce]u przeprowadzono rekonesans wi-
zualny dnai liniowy - Wzdłuż pewnych kierunków,
olaz lokalny - dookołą wybrauych punktów. Na§tępną
czynnością było zbieranie roślinności podwodnej tzw.
metodą liwadIatów - Z 1m2 na wybranych punktach,
dla ustalenia jej ilościowego występowania.

W praktyce, mając na Względzie ekonomię czasu
i sił, płeŁWonuTek przepływał ponad dnem nie samo-
dzielnie, lecz ciągnęła go motorówka, którd pTzesuwa-
ła się z małą szybkością w określonym kielunku na
tTasie do kilku kilomehów; stel wodny umożliwiał mu
ullzymanie się na do,\Molnej głębokości ponad dnem, co
pozwalało na dokładne poznaniel jak gęsto jest ono
ząrośnięte przez roślinność,

Bądanie lokalne dookoła punktu Wyblanego polega-
ło na rozpoznarriu stanu zalośnięcia dna w promieniu
plzeciętlie 50 m, co odpowiadało mniej więcej ł/5 hek-
tara. Ułatwiło to Wprowadzenie poplawki do pierwot-
nych Wartości szacowania przez lekonesans liniowy.

Posługując się omóWioną metodą oszacowano zasoby
widlika w zatoce Puckiej ną 11,5 tys, ton surowca.
Redukując tę ilość do 1/s, otrzymuj e się około 2 300 ton
suchego widlika, Ząkładając że 1OOo/o suchego widlika
claje około 25o/o agar-agaru, można było ogólnie osza-
cować, iż zapasy tego suTowca z zatoki Puckiej wy-
staTczą na Wyprodukowanie 560 ton agal-agaru.

Bałtyk południowY z powodu braku na dłuższych od-
cinkach bTzegu Skalistego, niezbędnego Warunku życia

Na zalewie szczecińskim rozmieszczenie Ioślinności
wyższej nie było jeszcze rr Dąs pTzedmiot,"* P:quł
*' t"r.i'- stop;iu jak na Ząle\Ą/ie wiślanym, Uklad
pasowy roslinności w związku z żyznymi nanosinami
'ÓJrv j""t tam miejscami nawet silniej louwinięty niż
,ru żui"*i" ]vrr'iślanl.rn. Szczególnie dużą rolę odgry-
wają trzciny, a wśród loślinności całkowicie pogrążo-

nej - rdestnice,

Obserwucjo życio podwodnego

DużY postęp w metodyce biologicznych badań pod-

*oarrucń spowodo$rało zastosowanie tzw, akwalungu,
autonomicznego skafandra (ptuca wodnego), który
w odróżnienń od skafandra klasycznego nie wiąże
nulka ani z dnem, ąni z powielzchnią, daje natomiast
pełną swobodę poluszania się pod ]^'odą i 9b:e:w9-
ivanii ziawisk'i dowolnej pozycji na głębokości do

40 m (wyjąLkowo ?0-100 m). Jest stosunkowo leRkl
i nie wńaga jednostek specjalnie pTzYstosowanych

cio celóń nuikowych, z któTych należałoby nim kie-
rować,

NuTek zaopatlzony W akwalung na plecach, 
_ 
dostąr-

czający mu powiótrza, ubrany w lekki _kostium

" 
ńai"iii gąbczastej, z płetwami kauczukowymi na no-

gach, może swobodnie obserwować, mielzyć, fotogra-
f"ować i filmowąć zjąwiska biotogiczne, czyli badać je
w naturalnym, obc}T n sobie środowisku, Płetwonurek
znajduje sii w syLuacji podobnej do organizmu wod-
nego nektonicznego, a więc plywającego niezaleznle oq

IuchóW Wody.
Doceniając wagę tej nowej metody badań oraa. wi-

dąc ńotliwości Źastosowąnia jej do obseTwacji biolo-



(l]ą lviq](s,,:ości bIrlnaLnjc, a l.akże ż Iacji słona,lvego
śIo(]owjsko, ogIćil,]j(jżająrc(l(J Irl7]i]ajtoś('] lIć]1tlr]kliw rnol,-
skich, Dic !\,Ydąje siq ]lyt': ]<orz)rslą},ill śrLlclorłiskicm
Clla tych glonóW i ich rnaso-wego wYstępolvalria. Nie-
rnniej lxzePlowadżon§ już badania technoloqiczne olaz
plób]i sżacowanią żapas(j\T wykazćr]y, żc sklzęinc żbje-
Iąi)je wyIzuconego plżcż sztolmy \łid]i]ia i molszczynLl
na cełej długości nasze_rio wYbTżcża powinllo poklyć
klaiowe zapotrzebol\,anie na agal-agar i zwiażki algi-
no,ive. Próby plodrrkcji żąpoczątkowała spółdzielnia v,
1)ucku,

Jeżeli chodzi o tlawę molską żbielaną ną plażl., a po-
chodżącą z iesiennych posztolmov/l,cjL,,-WyIZuLóW", to
użyskuje siq przeciqtnie ponad 30 lon (lV sląnie su-
chym) rocżnie. zastosowanie znąjduje ona \!, plzem],-
śle tapicelskim, lv zlviązlirr jednair Z importern,!V ostat-
nich lątach włókien liści palno.vyclr, lri]kadziesiąt tou
\Martościowego S!]Iol{ca, coloczlrie \{yIzucanego na pla-
że v-ybrżeża wschodnicqo. qłó,wnie w rejonie Zatoki
Puckiej, nie jest doiąd W dostaLecznYm s|ol]niu wyko-
IzYstane.

Roślinnośc molską oilvar..Lych brzegilrv oceonicznyclr,
podobnie jak i BąłtYliu, nie jesL jeszcże należ,ycie \Ąry-

kolzystana, ponrjmo że plzedsta!\lia ogromne źródło su-
Iow-cą walLoŚciowego pod lvie]u wzglęClami jako po-
karm, żI(idlo Wiiąnrin. aqal-aqalu, alqinianóW, potasu,
jodu, soClu itp. oficjalna statystyka światowa (FAo)
podaje za ostatnie ląta około 600 tys. ton glonóW lY}L
doby\yanych Iocż:ni(. ,/- rnólz i o(]eanó\Ą,, Nie uwzględnia
jednak takich krajów, jak ZSRR, USA, Chiny Ludo,we
i Indie, maiących oryomne lvybrzeża morskie. Można
plz}rpuszcżai], że kaŻde z tYch pań§tw lvydobylva co
nąjmniej Lyle, co.Iąponia, cz_vli okolo 1lół miliona ton
Iocznie. PIo(]ulicja rośiinnoścj morslriej eksp]oaLoWa-
nej może więc wynosić 2-2,5 rnln lon Iocżnie.



DENNE żESPOŁ"/ zWlERżĘcE

Bołłyk - morze mołżów

spośI.,Ci beżklqgorvcólv BałLykrr małże zasłrtgttj.! na
l,zczególną rrlvagę. l)rż€de Wszystkim śą one powszech-
l]ie żnąrle szel§Zej publiczności już choćb,r ż leqo
\r/q]qdu, że icir mus,lcLi(i nitjcżęścicj spol,}lra się rl.t

1llażach, gdzie je l,czaso iczc zbieraj.] oraz cżqsio ja-
jio je(lyrrc tlole.t bałlyckie lxz},Wożą do domLl ipl-żc-
,llor,vrrją.

'i-e pfzcvlażnic ma5owo Wys|qpującc !laLunki (lecyc]rrją
1) Iożrnai|ych ak|ualnyclr WaIunkach środoWirką bą]-
LVckieUo, o iego plo(Luiicji bioioqiczlrcj, DiekLóre ż ni(]h,
jiiii lr)!]o!,/icc, l)iasko]iiz i jo]cia są Io],ntar,i pfżeWodni-
Il:i l()7$,ojo,W),.ll f.rż iJałi),litl, D.iityl( J}olil(lnio\Vl, :,i bio-
l()qicZneg() ]JtLnliLL1 Wi(LZcDi.l jcsL ma1,1.]l1l ]naliżó\v, ])().i,
(r:.rs gCiy 1lólnocne rejon_v, 

'a!V}asżcz.i 
Wo(lY Ząioki 1]01-

lli(kic.i, !Jdzie LYpo\^/c dla Ba!łt},kil \,{łą]jci!\,e.J|) ]nalże
,lsJągajq krańcc s$,ójcgo Zosięgu, clr.lfa](Lel}żtlją in(]żci
.i(L,]:l1pialii, Oio kilka "9t,Z(Jl{]dó\,", dlil kióll.,cjl -ń,al1.o

llicco sżc /,c qó łol^,.jej onló!^/ia ]liokl."].c [Iil.NIrtii nldłż.j\n.
lio.Jolricc ])ąłtyc]ii, stoslln§orl,r-, lieitiel]rl, c]o 2 ctn

(|]Ll(ji lIa]ż, rl różowej, ]]6ic'aqście] (l}adki.], l]o1(r,Vic.i
!,,,alsIWŁ] iolJ()\!il skolt]Pcc, zamykaiilcl:1 siQ 5żc7,clni(],
żVjc l)rZo!vażl]ie na (lnie mu]isLvm nd !llqbo]iości 20,-

5 N.s. Rsltv}: 65



50 m w zasięgl,t całego Bąłtyku właściwego, W Baftylru
\Ą-Yslępuje jednak g]qbiej niż w Moliru pólnocnym.

Rogowiec Wapienny jesl nieco większy od popTzed-
nieEo, spłaszczony z boków, o białej, baldziej kluchej
skoTuj]ce, Żyje na głębokim dnic Basenrr Bolnhoim-
skiego, Wytrżymalszy od bałtYckiego na słąbo natle-
nioną wodę.

@ffi@,
Małże Baitykul a. piaskolaz, b, seIcólvka, c, !ogo,iviec

Piaskołaz albo małgiew, nąjwiększY małż Bąłtyku,
do B cm długi, o dużej białej, dwuklapowej skorupie,
żyje na dnie, głębol(o Zagrzebany l^, piasku. Z porłierz-
chnią piasku komunikuje się z.r pomocą długich, mię-
sistych, złączonych ze sobą syfonów, nąprowadzają-
cych i odplowadząjących wodę, któIa dosŁaIcza mu
pokarmu mikroskopowego, a oplukując skrzela, umo-
żliwia oddychanie.

Sercówka o dwuklapowej skorupce, głęboko żeber-
kowanej, clługości do 2,5 cm, pospolita jest na dnach
płytkich, piaszczystYch oIaz na telenach dna zaIosłego,

Astcjte borcalis, małż zimnowo(lDy o skolupce dwu-
'lr]apolvej, ciosyć grubej, cićIrlnoo]iwkol,elro koloru, wy-
sLępuje na glębsZych Clnąch ilastych, dobrze przewie-

lrzonych napływem świeżYch słonYch Wód W lejonie
zitchoclnim: w Głębi Arkóriskiej i Rynnie Slupskiej,
W Bałtyku uważąny jeSL za gatunek leliktowy, aTk-
l,ycżny.

omułek jada}ny, o długości 3-5 cm, ma ciało po-
kryte ciemnoglanatową, miejscami blunaLną skorupką,
przyczepioną do podwodnYch przedmiotów za pomocą
l)isioru, zastYgłych w wodzie nici, wydzielanych przez
specjalny grucZoł nogowy, Wystqpuje najczęściej zwar,-

lymi ze§połami na najrozmaitszYm poclłożu, jak zwaIty
piasek, kamienie, WTaki, a nawet na nieklóTych mniej
rttchliWycil zlYierzętach,

Spokrewniona u omułkiem racicznica jest sLosunko-
rvo niedawnym plzytlyszem, inigrantem, który ZnaLazł
()dpo1,/iednie lvaTunki śIodowiskowe w obu naszych z,]-

lewach, a zwłaszcza w szczecińskim, gdzie Tozrod,lił
siq w takich ilościach, ż,e stał się czynnikicm dnotwór-
czym na wiellrą §kalę.

i{ozmieszczenie lokalne mąłżów, a także innych drob-
nyc]r zwielząt dennych (jak skolupiąki, wieloszczety,
sikwiaki) zależy w dużym stopniu ocl nątuIy osadólv,
kkjle W Bałtyku są dostątecznie urozmaicone. Na icb
|)owsląwąnie WpłYwały nie tylko InaLeliały tarle (pias-
ki, muły), Wnoszone lzekąmi, i życie organiczne morza,
ole także warunki slwoIzone pTzeż okles io(lowcowY,
kLóry pozostawił po sobie kamieniste moleny, żwjly
i g]iniaste iły.

Ną ogół osadY mają układ koncenŁIyczny, to znocuy
Iozmieszczają się zgodnie z 1varstwicami głębokości.
Zewnętrzną aŁoczkq tworzą piachy, dalej W miejscach
glqbszych zalegają iodo\ycolre iły - 

pozostąłość Zim-
nego jolcliowego okresu. lMleszcie najgłęb§ze miejsca
basenów i głębin poklywa cuchnący siarkowodorenr
sZlam olganicznego pochodzenia, utwoTzony głóWnie Ze

szcżątków i odchodó,lv pJanj(tonu.
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zagrzebąne w piasku lub mule, ale ]M razie potrzeby po-

trafią doblże pływać.
Jeieli za kiyierium podziąłu fauny dennej weźmie-

my nie sposó'6 poluszania się, ale odżywianie, naj-

clęściej v,iążące Śię ściśle z poluszaniem, to tąkie spoj-
r"enie na pizódstawicieti fau]ry clennej Bałtyku pozwoli
ocenić we włąściwYm świeile lolę każdego z nich W go-

spodarce zespołu, chodzi o to, aby poznąć dąIle zwie-
rze; nie tylko ,\ł, świe|le jego pokrewieństwa z innymi,
ale raczeJ pod kąLem jego związku z otoczeniem oraz
z innymi organizmami. Ekologię inteTesują pIzecież
rtzaleńne stoiunki między zwieTzętąmi w danym śro-
dowlsku. a to zależy od ich Iozmiarów, poluszania się,
pTzede Wszystkim zaś od sposobu zdobYwąnia pokalmu,

Jak ważna dla życia zespołowego zwielząt w natu-
Tze jest sprawa odżywiania się, świadczy poróWnanie
dwu |ak typolvych w Battyku małżów jak sercówki i ro-

Uowca, czqsto w pobliżrr siebie wYstępujących, obyclwa
Ódżywiaią się mikroskopowym pokąrmem, który sYfo-
nami wyceclzają z rvody. Sercówka jednak czerpie po-
kaTm z wolna opadający na dno, jeszcze nje o§adzonY,
jest sestof agiem (seston - zawieszony w wodzie
pokarm), podczas gdy rogowiec wYdłużon),m syfonem
aspiracyjnl,m (naprowadzającyn wodę) wyławia po-

kaim jił Ósadzony, jest bentofagiem, Oba małże
nie konkr]Iują ze sobą pod wzglqdem o(lży,$,cz],Tn, mo-
gą istnieć w pobliżu, choć najczęściej, w zależności od
jeszcze innych warunków, zajmują Tóżne nisze ekolo,
o iczn e.

Rozmieszczenie zespolów zwierręcych

Denne zespoly zwierzęce BałLyklt można okleś]ić ja-

ko mało ruozmaicone, a odnosi się to w szczególności

(lo zespołów dna głębszego. Jeden z bądaczy, Duńczyk
C,G.J, Petersen, poznalvszy szczegółowo zespoły ZWie-
lZQce reionu przejściowego cieśnin olaz północnego
Atląntyku, był tak zaskoczony małym ich urozmaice-
niem, że całe to moTze chalaktelyzował jednym tylko
zespołem dennym, w któTym dominuje mąlż rogowiec.
Do takiego poglądu upoważniło go i to, że małź ten
W związku z małym zasoleniem wód powierzchniowych
BałtYku zwiększą zasięg pionowy, zajmuje tereny dna
qłqbszecJo, do 4o-5o m, gdzie znajduje Wodę bardziej
słoną niż na dnach płytkich, Być może także blak kon-
klirelcji odgTywą poważną rolę W submelgencji, czyli
]rogTążaniu się tego gatunku, który poza Bałtykiem, np.
W MoIZu Północnym, żYje W zupełnie płytkich, sięgają-
(ych do 5 m, Wodach przYblzeżnych.

Rodania późniejsze wykazały, że głębokie wody Bał-
Iyku mają co najmniej trzy albo cztelY odlębne ze-
spo]y zwielzece, charaktel},z ujące się dominacją Ióż-
nych qatunlió\ł, oczywiście nie są one zbyt wyraźnie
o.] siebie odclzielone, niemniej w śTodkowych rejonach
zosięgu 7rl9cydowanie różnią się od siebie.

W za,|,oce Gdańskiej i śIodkow}m Bałtyku panuje
zespół rogowca, W któTym ten małY małż jest głóW-
nvm sk}a<lnikiem na crłębokościach niewielkich. Jednak
na dnach głębszych, mulistych, ustępuje zimnowodnej
fąunie, repTezento]^,anei pTzez takie gątrrnki ąTktYcz-
ne, jak podwój, slroTupiaki Pontoporcią lemorutL i Dia,
Stylis rcthkei oTaz sikwiaki Hllicryptus spinulo§us,
a miejscami lakże Pliapulus cdudatus,

Posuwając się ku północy, W kieTunku Baselu Got-
landzkiego, tYlko co pTzytoczony dla Głębi Gdąńskiej
zcspół zimnowotlnY WYbitnie Ubożeje, gatrlnki ustępują,
,,wvklinowują się" i lv najgłębszych środkowych Teio-
nach z powodu słabeqo nalleniania wó<l zespół składa
Się wyłącznie z populacji obunoqa Ponroporeia lemolata



i nąjbaldziej odpoInego na bIak tlenu wieloszcz€ta
Scolóplos armigel, który w swej czerwonej krwi mą

hemoglobinę, ułatwiającą mu oddychanie nawel 1cu-
cnnąłm siarkowodolem szlamie oIganicznYm Gtębi
Gdańskiej.

w naidalej ku północy wysuliętych sulowych rejo-
nach Bałtyku, w wodach Basenu Botnickiego, o czym
tu Wspominamy dla porównania, wYstępują jako ga-

tunki dominujące w zespołach dennych zimnowodny re-
liktowY skolupiak podwój - Mesidotea enfolnon i sko-
rrrpiak obunóg PontopoIeia affinis; ostaini zwlaszcza
pojąwić się może W takich masacb jak kilka tysięcy
Ókazów na 1 mż dna i staje się wówczas ważnym skład-
nikiem pokarmowym ryb użyikowych.

Posuwając się w kierunku zachodnim od Wód zatoki
Gdańskiej, fauna denna Wzbogaca się pod Względem
ilości gatunków i przyjmuje bardziej molski charąkter.
W Rynnie Słupskiej i cłębi Arkońskiej w dobrze ocl-

śWieżanej, bardziej słonej wodzie na dominując€ miej-
sce w zespole wysuwa się mal,ż AstąIte boleoris, kió-
remu na dnie słabo odśWieżanej Glębi BolnhoJmskiej
towarzyszy, a miejscami wysuwa się jako dominujący,
zimnowodny rogowiec wapienny, większy od rogowca
bałtyckiego, o więcej spiaszczonej, cieńszej białej sko-
Iupce.

Jeżeli u naszych południowych bIzegów zechcemy
śledzić życie d€nne W Wodąch zupełnie płytkich, io
przekonamy się, że na piaszcżystł,m podlożu dna płyt-
kiego Togowiec bałtycki ustępuje, ą zjawia się sel-
cówka oraz piaskołaz, w miejscach ząś gdzie dno jest
twardsze, gdzie |eżą kamienie, Wraki, jakaś kłodą lub
pal, tam znaleźć można oprócz zielenic trzy baIdzo cha-
Iaktelystyczne osiadle gatunki: pąklę, mszYwioła ko,
lonialnego oraz powszechrrie znanego omulka. Na płyt-
kim dnie piaszczystym żyje lównież gatnela - drapie,
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żna krewetką denna, zagTzebaną 1r' piasku, Z któIego
lvysuwa jed}mie oczy utnieszczcne na szypułkach, M'o-
de lląderki najchĘtniej tzymają się również płytk:ch
brzegów piaszczystych, dobrze nasłonecznionYch, gdzie
szybko Wylastają.

Bez polównąnia większą Tozmaitością źycia odznaczą
się dno zarosłe, które na pTzestrzeni naszego morza
różnicuje się - 

jak już podawaliśmy - w trZY 9łówne
iic{iiiska: glony blunatnice rt brzegów wyniosłych, kli- ,

fowych, łąki podwodne, utwoTzone z roślinności kwia-
towej jednoliściennej, Idestnicy i trawY molskiej,
i z poklywających najpĘtsze dno zalośli lamienic, tYpo,
wych dla najbardziej końcowego rejonu Zatoki Puckiej.

Brunatnioe mają faunę WYjątkowo ubogą| co naj-
wyżej omułek, pąkla tub wieloszczet nały - Spirorbis,
o spiralnie skręconej wapiennej skorupce, pTzYtwier-
dzony tu i owdzie do plech brunatnic. Nąjczęściej jed-
nak burzliwe morze rr brzegów kamienistych utTudnią
powstanie jakichś vrięcej urozmąiconych i ustabilizo-
wanych zespołów zwierzęcych.

Łąki podwodne w najbardziej typowym skupieniu
występują wzdfuż mielizny Rewa-Kuźnica od stlonY
Małego Morza na głębokości 6-10 m, ponadto tworzą
ieszcze kilka mniejszych skupień przy Jastarni, Łebie,
Datłowi€ i 1{/ Zatoce Pomorskiej. Jest to siedlisko obfi-
tego i urozmaiconego zespołu zwierząt, skupiającego
nie spotykane w innych środowiskach gatunki. Z drob-
nych Tybek żYją tu: igticznia, wężynka, cierniczek, ku,
rek, ostropletwiec i liczne inne, przevążnie młodo-
ciane formy. spośród skorupiaków spotyka się uielo,
nąwe, harmonijnie ze środowiskiem ubarwione pod-
Tvoiki, przejrzyste zielonkawe drapieżne kIewetki Po-
Iaemon adspelsLIs i barwne skorrrpiaki szczeponogie
Praunus flexousus. całość zespołu tlaje plzedsmak lro-
lorystycznego życia mórz ciepłych.

lwystępują tu także gatunki baTdziej odpoTne na
zmiany 

-iemperatury i słoności, jak nereida, omułek,
kiełż oraz spotykane także na innych typach dna za-

rosłego slodkowodne ślimaczki przytuliki i błotnialki,
W Jamie Chałupskiej Zatoki Prrckiej pośród roślinno-
ści utworzonej z ldestnicy w dużej ilości Występuje
i rozIadza się slodkowodna ośliczka.

Płytki końcowY lejon zatoki Puckiej, o średnich głę-

bokościach do 3 m, wyjątkowo jak r^r Jamie Chałup-
skiej czy Rynnie Puckiej do 5 m głęboki, ą w najgłęb-
§żym kotle kużnickim ponad 8 m, ma dno prze\Ą,ażnie
piaszczyste, poklyte rzadkimi darniami lalrienicY.
Gdzieniegdzie Występuje Idestnica grzebieniasta oIaZ
osiadła sinica - Rivulalią atru. zespół launy jest zde-
cydowani€ mieszany słoDawo-słodkowodny, ut,,Ą,oIzonY
7 gaiunkóW wytrzymałych na duże teTmiczne wahania,
głównie W związku z ptytkością śIodowi§ka. obok,ty-
powych foIm słonawowodnYch, jak ślimaki Wodożytki
i wieloszczel neleida, Występują tu formy morskie, wy-
tlzymujące zmianY słoności, orąz zwielzęta tYpowo,
słodkowodne.

U uiścio WisĘ

PTzyujściowy rejon Wisły naleĘ zaliczyć do szcze-
qólnie ciekawych pod względem faunistycznym. Wody
tego reionu chaTakteTyzują się niewielkimi głębokoś,
ciami, &!em przeważnie piaszczystym i rozmaicie za,
rosłym, wreszcie, co dla fauny ma szczególne znacze-
nie, małą słonością, wahającą się pTzeciętnie w grani-
cach od 2 do so/on w M8ItWej Wiśle i zalewie Wiśla-
nym, a do 6-70/oo w Zatoce Puckiej i Zatoce Gdańskiej,
nie licząc właściwej Wisły i głębokich wód Zatoki



Gdańskiej, o słoności Wyż§zej. Temperątura W oklesie
letnim Wynosi 15-20", a w rozległych zbiornikach,
jak w Zalewie WiśIanyrn, do 20-2ż'.

spośród skorupiakóW dziesięcionogich teTen ten od
dawna zamieszkują dwa gatunkiI garnela pospolita
i krewetką bałtycka. Garnela zaglzebana w piasku pro,
wadzi życie dTapieżne, podczas gdy klewetka - zielo-
nej barwy, plawie pruezroczysta, róWnież drapieżna wy-
stępuje na dnach zarosłych zatoki Gdańskiej i Puckiej
w środowisku o zasoleniu powyżej 60,/oo,

Przed około czteTdziestu latY zączął pojąwiać się,w
plzyujściowych wodach zatoki Gdańskiej szybko roz-
siedlający się w wodach zachodniej Europy, zawleczo-
ny z Chin, krab wełnistoszczypcy, któIego jednak w
ostatnich latach rzadko się u nas spotyka. słonawe
wody Bałtyku nie stanowity wąrunków splzyjających
dla jego rozTodu; ząpewne dlątego nie zdołał zadomo-
Wić się trwale i jest przykładem tak zwanego zasiqgu
rozproszonego.

z prawdziwie trwałym zasiedleniem skoIupiaka, któ-
ry przywędrował do nas dopiero przed kilkunastu latY,
spotykamy się W zalewie Wiśtanym. Tutaj w pierw-
szych latach po drugiej Wojnie śWiatowej lybacy za-
częli poławiać niewielkie ,krabiki, które po Taz pielw-
szy zostały u nas opisane W roku 1951, okazało się,
że są to typowe dla !t/ód słonawych krąbiki ga|unku
Rhithropąnopeu9 harlisi hid.entata, zf,aT\e z wód słoną-
wych Holandii, dokąd najprawdopodobniej przybyły ze
swej właściwej ojczyzny - zachodnich wybrzeży Ame-
ryki Północnej, Gatunek t€n znalazł W zalewie obfite
źródła pokarmu wśród zespołów racicznicy, a także
najwidoczniej kolzYstne Warunki d]a rozrodu. w ]atach
1953-1955 stwierdzono obecność kTabika i w wodach
Martwej Wisły oraz w portach Gdańska i Gdlmi, zado-
mowił się więc tTwale jako niedawny przybysz i po-

szerza swój zasięg. optymalne warunki znajduje W wo-
dzie słonawej 2---suloo, aczkolwiek wytlzymuje Zasole-
nie od 1 do 80/oo,

Możną tu wspomnieć także o znalezieniu przed kilku
latY nie notowanego dotąd u ujścia Wisł Tąka am€-
rykańskiego (Cambąrus ijmo§u§), podobnego z wyglądu
rto naszegó długoszczypcowego, któIy obecnie s1ał się
pospolitym mieszkańcem Nogatu aż po ujście do Zalewu
wiślarr"go włącznie. Zasiedla ],1rięc wody słodkie, o sło-
ności nie przekraczającej 0,50/oo,

omówione skolupiaki dziesięcionogi, Zwłaszcza kla-
by i rak amelykański, są przykładami imigrantóvi ostat,-

niego okresu, a z nich na dobre zadomowił się krabik,
zjawisko zadomowienia się w wodach zalewowych je-
szcze kilku innych przybyszy, jąk lącicznica, stułbio-
pław coldyrophoro. widłonóg Acorria tonso i ślima-
czek wodołytka, świadczy, że środov,łisko wód słona-
wych,nie było wysycone biotycznie i miało wolDe ni-
szó ekologiczne, któIe zostały Wypełnione. FaktY te
dowodzą ąktualnYch zmian fauny i wskazują na dyna-,
miczną sLronq życia zespołowego.

w zolewie szczecińskim

Dla uzupełnienia naszych wiadomości o zespołach
Clennych przenieśmy się na płytkie ,łyodY zalewu
Szczecińskie(7o, które mają wszelhie cechy środowiskd
słodkowodńego, a równocześnie pnyujściówego w Ie-
jonie, dokąd przenikają wody Bałtyhu. zalew nie wy-
tworzYł sobie właściwej fauny słonawowodnej, Slo-
nośc waha się tu W d,osyć dużych granicac}r od 20loo

w ujściu Piany, Świny i Dziwny do 0,050/oo w najbar-
dziej południowym Tejonie Zale,Wu, Różni się nieco
w poszczególnych porach loku, naj,WYższa jest zimą.



W przeważnej części zalewu Szczecińskiego fauna
jest monotonna z pTzewagą folm §łodkowodnYch; Ba
dnie mulistym dominują czerwone skąposzcz€ly ru-
reczniki oraz larwy dwuskrzYdłych z rodziny ochotko-
watych, Wysiępujące w pokaźnych ilościąch, do kilku
tysięcy sztuk ną 1 mż dna. Na dnie piaszczystym ma-
sowo żyją róvinież maleńkie małże grochóweczki i więk-
sze ocl nich kuliste - Sphaerium, Liczne są skorupiaki
z rodzaju Cotophium, masowo Iozlodzony kiełż żdlojo-
wiec, a spośród skorupiakóW dziesięcionogów Zawle-
czony krab wphistoszczypcy, importowąny tak ame-
rykański oraz dużo ślimakóW i wypławkóW. zagęgzcze-
nie fauny uwarunłowane j€st żyznością podłoża wżbo-
gacanego wodami Odry.

SzczegóInie znamienną dta obfitujących w organiczną
zawiesinę wód zalewu Szczeciń§kiego jest Tacicznica,
skupiona W b dzo zwalte zespoły, pra\rrdziwe wielo-
walstwowe ławice, oblastające muszle innych mięcza-
ków. kamienie, zatopione w Wodzie pale i wlaki. o sile
lego zespołu i jego znaczeniu mogą świadczyć ilości
siĘgające kilkudziesięciu tysięcy sztuk na 1m'dna
i Ważące do 3,5 kg. Racicznice, ,występujące głównie
na slokach miel.izn i wYnioslości, zajmują na zalewie
ponad 40 kmg powieTzchni dna, o łącznej biomasie się-
gającej kilkudziesięciu tysięcy ton wagi. z tej masy
colocznie przeważna część osobnikóW ginie, co spra,
wia, że ną dnie Zalewu gTomadzą się Wielkie ilości pu-
stych muszelek. Ten osobliwY małż jest nie tylko waż-
nym czynnikiem dnotwóIczye, lecz WywieTa również
wpływ na Zespołowe życie zalewu jako filtrator zą*

wiesiny i pToducent mąterii orgąnicznej, pochodząc€j
z rozkładu ogromnej masy ciał ginących osobnikóW.

Pioszczysto plożo

Rożlaczająca się od niskiego blzegu po pagóIkowate
wydmy plaża jest §iedliskiem baldzo specjaln}an, do
którego tylko niewiele gątunków zdołało sie plzYsto-
sować. Należą do nich skolupiaki morskie obunogi -zmieraczki,,,czyściciele" ptaży, odżywiający się buL,
Wiejącymi szczątkami organizmów roślinnych i zwie-
Izęcych wyrzucanych pTzez morze. życie aktylyne plo-
Wadzą o zmierzchu i nocą, są bowiem Wrażlił\,e na
działanie promieni słonecznych, a tąkże na osusząjące
c]ziałanie WiatróW. WYstępują w wielu miejscach wY-
brzeża, ale zawsze trzymają się tego Wyjątko,1vego śro-

zmieracżek

(lowiska supralitoralnego, spryskiwanego bryzgąmi lub
niejednokIoLnie pokrytego falami przy buEliwym sta-
nie. morza.

D'\^ra inne pokTewne zmieraczkowi skolupiaki pla-
żowe mają występowanie zlokalizowane. orchestig- ca-
vimańa żyje na plażach obu naszych zalewówi Szcze-
cińskiego i WiśIanego, gdzie twoTzy lzadkie stąnowiska
i, jak dotąd, jedyne w. Polsce. skorupiąk ten w prze,
ciwieństwie do zmierączka tEyma się laczej plaży ka-
mienistej u brzegów Wyniosłych _ klifowych. Dlugi
gatunek, Ialorchestią deshayesi, stwieTdzony został
ll podstawy Mierzei Helskiej, od strony Zatoki Puckiej.
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])otlrlbllie jak zInieraczck i one spelDiają \Mażną rolę
1łi,Ll,,c,,y!cicJcirJ',,1. ł" lds/.<:1.al |iiedy rllalso\1/() \liysLq-
|]uj.l. s4 |o l)o!i ilrr}l 5d]Jro]agi, odżY!Viające się bulWie-
jącyIlj sż(]Zi},,ii.rllli organi(]Z]]yIni, kLóre moIle \{ obli-
|-(]ści WyI?:Llcii,

])lćLża jesi, s]edliskicrn życia Lakże (llobnej launy ]ą-
(]()Wej, gi{ll,!il.c sLaW()o(){{.j!v. rrp. klcsżcZ}- i owadóW,
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lLlIlrliV!,c, nio p1,1Qdżilcc si.jci pajqcZaki pogo}ice, pto-
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p1.1żr- Irrożr]a Zncr]cźć 1i-iuszle sercó\,rlii, rogovlca, piasko,
]aza i olrrLllka. ńryiltlco]le ,/, l7^\orża\ pfzeż |alowa]nie
bądź jako pusLc si(ollt|]r, bEil,i jeko żywe maJże, kŁóIe
s:zyblio giną wskuLelt Wysuszenja lub Zos|ają wYje-
tlz.ole plzez brodźce i Inc\ły, chqlnie żefujące ijo
brzcgctcit,

Plażą jesl siedliskiem sżczegó1l]ej flory sionoToś]o-
,łej |)iasli.)\łej, nic spoty}'.rnej U(]Zje in(]Zjoj, wykaZu-
jącoj irarcllo \^ryrażllc ccchy pIżysLoso$r.tnia się do
Iegc, osobii!Vego §i.]Clli§lia pIzejściou,ego n]iędzy n]o,
lZenI a i.ideln, w Zasa(lżic d]ir roślit1 jąło\łego, viysta-
\4/ioncgo Na osllslaj.]a].] clzi.rJ,lnic !ViailÓw, a ldlem na
:jill]{] ]1as]o]rec:ł]] ic], ic.

1)iolllo]5]ią IJol<; pi,rz,,, i,wolro nic]iczntl, alc oadcf
cl]aiaI(ict y:]Lycż]](, !].t|_!llll( i, ja]( hoDkcnid, grosZek nad-
Iliofski, lltli!^/ici ilłililtotsk.i, .r nieco da]cj W kierunku
wv(lrrr -_pię]illt., ]]o(1 oćiir(rl]i] zIjiIj(lując,v siq mikola-
.jcii nat(l]n()rs]ii. i'.]n \,r]yf(]!^rllil ]\tl bIz.)cj( niżir]nym pla-
ża Włnśc j\,Va plzc(i\l.)(l,/.i rV w}.dr[y, lttolc !§ e lvcześniej-
Jjżyll] sla]drlri11 roz!\;oju jarj.() tż$l. \V)Clmc biat}ą pola-
sLają lr|\Ty - \,!y(]nlL].l]l,żVc.l i piasko!,,nica, I]ardziej
Zaa\łatllso,VVat]al \! loż\Ą/{).iu flol} Wyd]I]al sżi|!a |)lze-
(]ho(17i !v Jas wvrJ;nr,\l,y, (il]i c]latlatklcIysLyc7,1Y dla
l'lcltt i ivli<ll zr:i \V i:ilelllej,
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czym 
_się żywią dane gatunki i komu one z kolei służąza pokalm. JesL to żmudno procedura, która w pierwi

szej ko.lejności pozwala ustalic miejsca bogate i ubo-gie w pokarm lub cąłkiem jałowe.
Drobiazgowe polskie badąnia na Bąłtyku południo-

Wym, gdzie z gęslej sieci punktów zbieiano mateIiałdla oszącowania wagowej ilości organizmów z 1 mldna molskiego, wykazały cluże globalne waltości, Wy-noszące dla całości Bałtyku południowego ł 7OO OOb tónDezkIęgowców dennych. Z ilości tej na zwalle zespołymalza omułka plzypada 3 4o0 000 Lon; pozostałą ilość
h,yorzą 

.inne .mołże, np. rogowiec, u tuiZ" "ło*piikid_enne,i .wieloszczety. sprowadzona do jednostki po-wleTzchnl dna, ogólna biomasa Bałtyku poludniowÓgo
wynosi^ około 40 g/mr, zaś d.Ia całego naitytu otoio30.9/mr, Dla poIównąnia można dodać, że'w MorzuPółnocnym biomasa benlosu osiąga ł,yższe *urtoJ.li wynosi 240-300 g/m' HarmoniŃe to'zresztą z lrii-kakrotnie wyższą wydajnością rybnó Morza Północneoow polównąniu do rvydajności Bałiytu. OuZa sLosu"n-

|,"^y:, |'1**:, ,jaką Lwoizy omułek, jest ,, ;r;;;;
:l1ŁT, tezużytecznym pokarmem, ponieważ prańie
zaona lyba tym małżem się nie żywi. Biomasą benlosuqo oyspozycji Tyb na Baltyku południowym zbliża sieWręc do wartości około 1300 000 ton-

Roczna produkcja, czyli wagowy plzyros| żywvch
olganizmów w molzach umiarkowanycń, taticn .;ał ńał-tyk,. jes_t._zbliżona do 1, czyli mniej,więgqj róvina Uio-masre. W. moIzach arktycznych, zimniejsŻych od Bał-
lĘl 99"i", olgąnizmy _rosną wotniej, próaukc;a jest
mniejsza od biomasy (P/B : 11g1, " * p"ł.Ńir.v"l.
..:"ś'"jyyll, np. w Morzu Kaspijskim, jest więiszi

W MoRsKlEJ ToNl

Plonkton

'l'ori lVodną Bąłtyku nie ma cech prz€sLrzeni wod-
l)Ych pląwdziwie oceanicznych, nie jest Więc pelagia-
lom Iozlaczającym się ponad wielkimi głębiąmi otY/ar-
lo(|o oceanu. Bałtyk jako molze śTódlądowe i pły|kie,
|)o(lobnie jak baTdziej otwalte Molze Północne, zalega
l|0 szelfie mającym urzeźbienie i ślady żłobiącej dzia-
lolności lądowej,

'l'oń wodna Bałtyku, częSto nazywana pelagialem,
lćlśle mówiąc, jest śIodowiskiem szeroko rozumianej .

ttrefy plzybIzeżnej, twolząc tzw. toń neTytyczną
ponad stosunkowo niegłębokim dnem.

Unoszący się w toni wodnej plankton twolzą orga-
Dtrmy, któTe znajdują vrszystkie niezbędne v,alunki
alo życia w wodzie, całkowicie lub częściowo unieza-

od dna, w plzeciwieństwie do. Toślinności
j i zwierząt, WymągąjącYch opaTcią o dno

najcZęściej czelpiącYch z podłoża także pokarm.
skład planktonu Wchodzą organizmy, któIe nie pq-

za pomocą Wła§nych ruchów posuwać 5ię w wo-
wiele ZwieTząt nawet najmniejszych ma wpraw-
nalządy W postaci rzęsek i biczyków, któIe jed-
przy małych lozmiarach ciała są tak słabe, że

są w stanie pTzeciwstawić się luchom wody, pIą-



dom, falowaniu, Środo,wisko płYnne, w któIym żyją,
nosi je z sobą i nimi kieruje. W s\Ąrych przemieszcze-
niąch zdane są na ruchy mas wodnych, które je ży-
wią i lozsiedlają. Za kryterium planktouu przYjmuje
się głóWnie drobny rozmiar organizmów, czym wy-
różniają się od Większych ąktywnych pływaków -twolzącYch nekton (ryby, Ssaki morskie).

Roś!iny plonktonowe

Plankton roślinny naszego morza składa się prze-
ważnie Z okrzemek i bruzdnic, grup typowych także
dla planktonu oceanicznego, oraz siaic - chalaktery-
stycznych przewążnie dla wód śródlądowych, Łtóre
W śIodowisku morskim i w wodach słonawych zną-
lazły się jakby WtóInie,

w BałtYku nie spotYka się przedstawicieli najdrob-
niejszych wiciowcóW wapiennych, zwanych kokolito-
folami, w które obfitują oceany i molza stref 9orą-
cych, np. Morze Śródziemne, Mała zawartość wapnia
w rozcieńczonej słonawej Wodzie bałtyckiej oraz pół-
nocne położenie moTząl sur9we zwlaszcza zimą ,wa-

runki telmiczn€, byc może, stanęły na przeszkodzie
w ządomowieniu się tutaj tej bardzo ciepłowodnej
glupy lł,iciovyców,

Okrzemki - misterne jednokomórkowe roślinki
o pięknych krzemionkowYch domkach, które można
podziwiac pątlząc pIzez mikroskop, TepTezentowane są
co najmniej przez kilkadziesiąt gatunkóW. Te prze-
Ważnie chłodnowodne organizmy, o wyraźnie zazna-
czonych cyklach sezonowych, tlzymają się najchętniej
zacienionych nieco głębszych wód. GłóWnym oklesem
wYstępowania są miesiące wiosenne, kiedy to masowo

/iowiają się liczne gatunki lodzajóW sce]etonem!
l Chaótocerosl ostatnie Wylóżniają siq baldzo długimi
WyIostkami nitkowątymi,które,zwiększając powierzchnię
|ot]n okomóTkowej roślinki, świadczą o ,Wyraźnym jej

|luystosowaniu do unoszenia się 'W toni wodnej. zimą
1rtljowiają się gatunki rodzaju co§cinodi§cu§ o ksztąłcie
tozplaszczonej okrąglej tarczki, Typowa dla Bałtyku jest
trkrzemka koloniąlna, utwolzona z luźno połączonych
krlnrórek - Thardssio§iro ba.lfica. okrzemki ze Wzglę-
lItl na sWą oglomną liczebność tworzą podstawową

1|rLl|)Q produkcji biologicznej morza, pierwsze ogniwo
lnńr:ttcba pokarmowego, jakby ,,pastwisko" - niewi-
r|o(]Zne gołym okiem, ale baTdzo żyzne, Ważne dla
tt rzwoju życia w moTzu,

llluzdnice - to wiciowce opancerzo'ne, o domku
tll,worZonyr)] z charakteryslycznych dla kążdego ga-

lllllku płytek błonnikowych, obramowanych bluzdą
\ł środkolvej swej części. W bluzdzie tej wibruje spi.

]nio skręcona wić, poclcza§ gdy druga swobodnie
sa i Wykonuje wolne ruchy. Mąjąc takie naTządy,
hll, bruzdnice mogą posuwać się nąprzód, róWno-

e obracając sięi taki ruch ułatwia maksymalne
korzystanie w dlodze osmotycznej dwutlenku v/ę-
oraz substancji biogenicznych (azotdny i'fosfolany)

w wodzie, kłóIe są podstawowYm po-
samożYwnego plankionu roślinnego, W cyto-

bruzdnic znajdują się chlomatofory dokonrrjąca
. ,Do bruzdnic nal€żą liczne gaiunki słona-

zamieszkuiące Baftyk, a nie spotykąne w śIo-
molskim noTmalnie słonyrn, np, Pelidinium

P. perlucidum i inne.
śinic p]anktonowich powszechne są słonawowodne
l6ny słoclkowodnych gatunkóW Aphanizomenon I]os

i N{tdulorio spumigena, zwiększające liczebność
nliaTq posuwania się ku Wschodowi,i północy, są



to formy ciep]owodne, których masowy Tozwój plzy-
pada na najcieplejsze miesiące lata,

IW Zaloce Gdańskiej twolzą one w lipcu i sierpnirt
pTawdziwe zak,Wity Wody, pokrywające jej powielz-
chnię sinozielonym kożuchem przeważnie w dni ,,szty-li", czyli częstych W tym okresie cisz na morzu,
zaliwjty Wody są typowym zjawiskiem dla całego
Bałtyku południoł-ego. Masowy zakwit sinic * mo.iu
mą.duże znaczenie biologiczne. Stwarza pewnego ro-
dzaju,,parawan" absorbujący intens},łr,nń pIońienie
słoneczne, zaciemniając w ten sposóń dolne WąIstwv
\^,ód chłodniejszych, opanowane przez gatrtnki zimno-
Wodne..Po odbyciu cyltlu życiowego sinice opatlająi zasilają dno molza w substancje olganiczne.
. Rozmieszczenie gatunków na obszaTze Bałtyku za-
leży w dużym stopniu od warunków panującycń w róż-
nych lejonach morza. ]M rniarę posuwania się z za-
chodu ną wschód, wlaz ze zmniejszającą się słonością
znikają stopniowo gatunki morskie, szczególnie wraż-liwe na rbzcieńczone śroClowiska. rrstępując miejsca
gatunkom typowym dla wód słonąwych. W Zaioce
Botnickiej dołączają się nadto gatunki przewodnie dla
wód słodkich, które w najbąrdziej północnych jej re-
jonach 

_ 
intensywnie się mnożą i dominuji nad-for-

mami słona*owodnymi, a, tym bardziej nad morskimi.
Zasadę ogólną, że w ,wodach rozcieńczonych wybit-

ni€ zmniejsza się liczba gatunków morskich, w pełni
potwierdza skład planktonu Bałtyku, Nie plzeczy to
najczęściej obserwowanemu faktowi obfitego WYstę-
powania nielicznych gatunkóW przystosowanych do
słonaWego środowiska,

§korupioki plonktonowe

Nn.jrvażniejszą gTupą planktonu Zwierzęcego Są sko-
lllłrl<i rvidłonógi, kilka gatunków tych morskich Tacz-
W, Wytrzymujących dostatecznie duże zmiany zaso-

tlltltve, ńajbardziej charakteryzuje plankton Bałtyku.
Ioj oclbywają one pełny cykl życia, Występują W róż-

Widłonóct - oithoną §imiljs - wska,
żEik wlełów w Bałtyku wschodnim

dla potudniowych i środkolvYch TejonóW morzą,
rlnvń nurtem nąpływąją lakże północnomorskie

jak widłonóg oirńona §imilj§, który jednak
zi się we Wschodnicb rejonach molza, chyba
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W końco,1vyci, najbdrdzici wysłodzonych rejonach

ZaLoki Fińskicj i l]otnid<icj do folm słonawolvo(lnych
imolsliich do]ą.żają sic tYpov,o slod]iovo(]ne rod7aje
,t,i.]lollogóW Diclplon.us i Cycl1ps. szczególnie je(]nak
'1,,l]o\1,V d]o i,\, rjd ZaLoki Botnickici jesL limllocalcntls
qIinlQldi, duży lvi.]łonóg zirnnowoclnY, WyLlzymały ną
l()żciei]c7enie środowiska do tego stopnia, że może l]y{']
u\^lażanv plawie za qątrrnek słodkowodny. W mialę po-
<tllr.lt io s;r] ktl poltrcJninrri, a wiqć W naszvm rcionie
Fa]tyliu, jego nasilenie i]ościo\Ą,e słabnić, prżestaje do-
mino\łai, stajc §ię skoItrpiakicln Izadkim \,v Bałtykri
polrldnio$rym,

oprócż wjd]onogó\, żyjc w Bałlyliu kjlka qatunk(ilv
\ł j()ś]aIelt, ma]cńlia Bośmin ą mąritimą, Evądne N or<I-
/]1.rłni, dlva .Jattlnki roclzaju Podon i in. Charakteryzu-
ją one ]etni ciepłowodnJ. pIanki()n gólnych warslw
\VodY. Naj]icznici \tlystępliiace Evą(]ne i Bosmino or1-

wiośl;llkj BallykD
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Ęt} ,,.1 ,1 tlrlżą rolq jako poltalm ]i]odo(:]all!(]h ilcd7j

,,, ,,'u, ał; p,i;1lloinych Tcjona(:ll Ba]iy](l llrlIi]r:l,a];t
] ,,,,.,, rlll tr,,,I s]łrlkjl l rJo1l,nki rt ,,li,rr |, ,i ,

,. l],lphltitt, Ąlo1,o, l,|,llotk,lll, ż,1,1l , /, ndi?}rn

,, ,, l,,,l sliorunioków s?r-7npo,o(|ir l, hal,r]zn l|,-:nl"

, l,], , ,,l,,rrrn,, s., myzisy: N,omy"i i v,jlol]r;s lrl,"m l

,' l, ,,,,,1,1u,, 
"acir"nvcir, 

niezalosłyr:lt, !tc]7ie pojalvią siQ

,, *, cJcsŁyr:h skupicnjach plzy])omin a ią (] ycl) nary-
l, l l)lLl.Ji gairlnek Pirrrrrrirs Jiexttosus. IoZmaicie 1lbaI-

, , łr,,l kro.n.,ro.Ia.h .7^rw^ny, n,l ],rl,c. ' 
, 
pĄll,\,nf],

,, ,, i, ',,l,v], i.sl ch,)rokleIV§lVcznv dIa t,'r lll''h W ,(l

,, , |,, v].r .,. cic nJiliL 7rioii7V /lln1,ol^\v "|1 ' :, 1,My,i\ lnj\io, .żĘsl" \: (ll,żV, l- \klIF''nIllr,ll
. l, 1,Lljlil,v polacl dnem, nocą l)odp]v\\,il drl rlórr',

,, ,,,,tt,i" t.c ikorrlpiaki odglylvaja po\r,ażną 19lq 1l ol|-

,, l,rrlirl sie ślcdzi, szprola i młoclocianccJo doIs7a,

lnne 9rupy zooplonktonu

lll|1V]i nie ma promicnic, cz]rli Tadio]orii, tak baT(]7o

, , ,;,n"y.rl i iyporvych foTm dla wód oceanjcznvch
, ,, ,lnin'.ionych'mrirz ciepłl,ch, np, dla Molza śIód
.l! lIllIl.(lo, Nieliczne są tutaj też ot"voI1']ice, w_v§tępnją-

, , 1,,r,,,,*ożnie ną dnie Bałtyklr, Poza wiciorvcami, nalc-

,1", rlli rlo filoplanktonlr, spośród pier\^Iotniakó\Ą, tIafi'ią
,, ",yl,,.czl<i,'które 

koncentru]ą się w zacisznYc,h ]Vo-

,l,,, r, 1.,,r,,rl i przv 'brzeqach, Może naibaIf]żiej chdrak-

,, ,, ]'r,ir,,,o icst Iodziną Tintinoine(!, li,]żąca lv Bołtl'ktt

l ll1 ,1ll.rllcic qałr]nkólV, \Ą,śTód kŁórY,h 7iawiai,] sie for-

,,,, ,,t l(ll'r]ljcznc,
Il,, ]il7l i,i, it prżV lytn .'losY1, (]lo7mili(]or]ć j qlupv

Illr ll1,1lll l)il](,żil l,akźa \Ąlrolki, ma]e mikIoskopo\^'c ól-
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wl'lll §l{lbo słonawych, np. syncńaeta ballica, s. monopus,
|, lil.,rulis, iąk że już nie występują \v Wodach zupeŁ

§ i l()dkich.
()rlrqbną grupę, o niezbyt ,wyraźnym stanowisku w §y-

W jcdnym metlze sześciennym ,!vody, mogą Wy,
1,sżkody \M (tospodalce rybnej, Są bowiem dra-

Ikami konkurującymi z plankŁonożelnymi lYbąmi
(Jurdzą nawet stadiąmi larwalnymi IYb, któIe mo,

nl§Zczyć w dużej ilości.
11rrrpy osłonic występują d]^,ą zimnowodne gatunki:
hrii boreąlis i rzadszy - oicopleuń. dioico, które

(, i msżywioł orzą sezonowy składnik
onrl. Poxuszają się za ocą wieńca delikatnych

okalających w różnym pniu ich delikątne
ciałka.

Ilołtyku okres maksymalnego ju tego cza-
o planktonu (hemi- ąlbo meTopl onu), utwo-

ze stadióW larwąlnych zwieTząt przy-
,, rcgułY na ciepłe miesiące lipca i si a. plze-

bIzeguna niegłębokich, niezbyl odległych
co przyczynia się clo rozsiedlania

ch najczęściej osiadły ]rrb co najmni j mato

Y §|)osób życią.

9t



z mcduz najbardziej znana jest chełbia modla -T^::l_r:^^l:":i:d 
l9ny poplzez caJy Baltyk właściwy

3^:'_"ł:" !"!"j.Uo i najbardziei półno"n" ."io.,i'-!ry sIodołisku o coraz większym rozcieńczeniu
|]:, jś. orgąnizm typowo moriki, staie się łotnisza,. U naszych brzegów zjawia się "tateń 

mJso
:^]]r] 1 sierp_niu, kiedy io pojawiają się do
|]:i::1 "k":y, Mlodociane osiaał,e staóia teJ m(pol jpy) występtlją w wodach prą.rrr""zi*ilz'r"
Lokę Fińskq. Dają sję z łatwością h;;;;;.Jriach pokojowych, gdżie można zaobscIwowac koie
:r"a0,]:. 

Tozvojo_rńre 
_ 
od jajko poprzez }arwę do poli

i.9 |l.:l:s: oddżiejąją śió postacie o'ń"lu'.",i,i,,ry, plz€mieniaiące się z kolei -.oaury.'
^^!:,::]: 

spofykana.W Bałtyku iesl beltiwe - Cy,
,"jj, ],rl'rj,l_:d],"u o.średn icy 30 cm, żółLobrrt n atne jolorrr, o_dfugich ną kilka metrów lozgałęzionych ran]
1,1_i|:,_N"oT*" z bardziei słonym, dóIn}m piąa". i
:yju:\u,,tym tTzyma 

"ię *oó głębĘĆh.'\,i
nte rozradza się_. Jest to gatttnek atla;tycki,
:]: :=.]L w Morzu poł^ó.,v-.'w p"iffi;;;";
Jonacn Allantyku zdstępuje ją odmiana niebieska (nea lamarckii, rł Moi"u" nuńrrt.u Cyoneo aicłica
jedna. 

_z 
największych medrtz Swiata, mierząca jo }średnicy,

^_I...|,.1".1y'::."twie. 
do bezbronnej, niegToźnejczłowieka chełbi, bełtwa ze swymi długi;i, u;To

ny^mi__w palzydełkowe komórki rimionań jest niet,pie"?na, 
.ponieważ plzy ich dotknięciu ; ilJ;;r;k *ltlyska silnie piekący płyn.

HąIitholus cilratuś 
- meduza arktyczna, o wysokinwypłkłym dzwonic, uważanu 

"a gutunet relirto#
l:1:Ę-" z leglrly w zimnych woclach qłębokich,
:|::.Jk"".: rv Morzlt Północnvm i Atlaniyku. Wcliurn potipa, znany jako pełiqonimus ciriaiis,

Rynnie Słupskiej i w Basenie Bolnholmskim na
aĆh AstcrtÓ; cały rozwój plzechodzi w Bałtyku,

Meduza - Ha]itholus citrutu9

pąrzydełkowcami spokTewnione są



Plonkton o żogodnienid proktyczne

Przy badaniu planktonu nie Wystalczy poznac
śliny i z.lyieIzęta wchodzące w jeqo skłacl, ate
również zająć się oblicz€niem ilości gatunkóW
pujących w całej masie planktonowej, niekiedY
ilości poszczególnych gatunków, zmieniające; sĘ w
leżności od miejsca, głębokości, sezonu, 

'pory 
ti innych warunków śrorlowiska, Takie oblicząnie

niezmiernie ważne wobec wyjątkowej roli, jaką p
ton odglywa w gospodarce morza, będąc jednym Ż
stawowych źródeł pożywienia bezpośrednio lub
średnio dla Więk§zości zwielząt molskich, a |vm
mym i dla lyb użytkowych wylawianych przei ,

\,vieka.

_Przy ilościowym szacowaniu planktonu stosuje
różne metody, np. ob.liczą liczbę osobników wjednostce objętości, którą za pomocą mnożenia
dza się do jódnostki większej, Metoda Waq
.splowadza ilość planktonu do ciężaru biomasy w
nostce objętości lub pod jednostką powierzchńi. J
z baTdzo częslo slosowanych jest globalna me|oda
tościov/a. Sam po}ów polega na wYcedzaniu plan
z wody,za pomocą sieci planktonówej, którą
gamy od dowolnej głębokości do powierzchńi
pionowy) lub na dowo]nej <llugości ciągniemy zó
ku__ (połów poziomy). Znaląc 

- 
rozmiary otworui długość drogi wodnej, priez którą sieć

my, m91],a obliczyć objętość słupa wody, jak;
przecedziła, zatrzymując plankton,

Otrzymdną w taki sposób zawartość umiei
W probólvkach, wycechowanych W centYmetlach s:

:]:1"y"|, centrylugujemY na,WiTówce przeznaczonej
tego rodzaju bddań, ąby uzyskac zgęsiczoną

IlliIlll(1.onu, bąTdzo żIe§zLą Tóżną,
tllr;llrll<ości i sezonu,

'l'okie połowy, prowadzone dla

zależną od miejsca,

określenią objętości
lllll lrtasy planktonu, pouczają nas, jak rozmaite mogą
byrl jego ilości w lóżnYch miejscach, często laweL nie-

oł siebie odległych. Wyniha to z faktu, że plank-
l Występuje w Iozmaitych stanąch skupienial rozpro-
llly, lo mniej lub więcej zagąszczony| niekiedy sktl-
l)lly W postaci gęstych jakby ,,chmurek", zgIomadzo-
,1,1i prądami lub innymi czynnikąmi: odżywczymi,
|('tlnymi, telmicznymi itp. Wycedzony z okleślonej
tli ivocly pląrrkton, pochodzący z posaczególnych
lll(l.(iw, zostaje utIwalony W formąlinie i przekazanY
t bor]anią \1r pracowni.
l)lu pTaktycznYch zagadnień rybackich studia ilościo-

notl planktonem są szczególnie ważne. większe sku-
lia lyb, łąWice lyb planktonożernych, jak śledzie,
o[y i inne, jeżeli nie biorą udziału w WędróWce
l)clczej (wiedy obywają się bez pokaJmu lub jedzą
:lzo miło), zjawiają się i gromadzą w tych z leguły
Jscach, gdzie znajdują dużo planktonu. Ilościorłe,

planktonu pozwalają zatem ustalić najżyźniej-
żeTowiska lyb pląnktonożelnych. ]W różnych sezo-
w poszczególnych rejonach Bałtyku stwierdzono
Związek pomiędzy ilością planktonu i jego za-
)niem a polowami śIedzi. okaza}o się, że isinie-

różnice pomiędzy południowymi i zachod,
morza, bogatYmi w ryby i pląnkton, a

Jszymr.
sobie, że jeden okaz śIedzia może

tysięcy skorupiaków
tonowych - Widłonogów, zlozumiemY rolę planlś-

W odżywianiu się tego gątunku, ą także potrzebę
dokładnych i 1,/szechstronnych j€go ilo-

bądań.



Planklon jest pokalmem nie tylko dla !yb, ale i dla
no]ybkrr. \r'y' ndi ivcZcśniejsZych stadiach rozwoiowych
pral^.ic wszysLkie IYby prorvadzą życie planktonowe,
tworżą planliIon rybi (ichtioplankton). Jako maleńkie
larwy czy narybek żyją W loni wodnej, mniej lub Wię-
cej bieInie tlnoszone w ,wodzie, z której wyławiąją
(lrobniejsze od siebie roślinki i żwierZąLka planktonowe.

llozmieszczenie jąj ryb pelagicznych, podobnie jak
i pląnktonu, układa się walstwowo, co pozostaje W ści-
słej łączności z lll,Varstwieniem dwlr uasadniczych nul-
tóW, tak bąIdzo znamiennych dla hYdlogTafii Bałtyku:
nl,rlu do]nclo - s](]nego, i górnego - rozcieńczonego,
Jaja dolsza występują v/ dolnym słonym, zimn}-m
i głębszym nurcie, stąnowiącym l,łaściwe śIodowisko
tej ryby, jąja szprotą, ryby pelagicznej, unoszą się
W mniej słonych górnych Walstwach wód bałtyckich,
zlóWnoważone z nimi srvym ciężalem gatunkowym.

]lościowe badania p]ankLonrr pozwa]aią zolienlować
się w zagqszczenilr laIW unoszących się w toni Wodnej,
obliczyć ich ijość plzypadającą pod 1 ml w różnych war-
st\Ą.ach lvody, W IóżnYch miejscach i różnych polach
roku, Ną tej podstąWie można Wnioskować, czy w
tach plzyszłych, kiedy larwy dolosną do okązów do
rząłych, ą więc staną się rybami przemysłowymi, na-
lcży się spodziewąć mniejszej czy większej ich ilości,

PIZy stosowaniu pewnej osLlożności Przy tego ro-
clzaju plognozach można plzewidywać latą korzystne
lub mniej kolzystne dla lybołóWstwa, kiedy to plankto-
nowa ,,młodzież" rybia dorośnie do stądium lyby plze-
mysłowej. Wiądomo, że największa śmieltelność ga-
lunku przypada na nąjwcześniejszy okres rozwoju, naj-
baldziej kIytycżny rM życiowym cYklu gatunku. Jeżell
więc w tych okresach panują kolzystne WaIunki od.
żywcze, telmiczne lub inne, wówczas duża ilość larw
pianklonowych i nalybku utTzymltje się pTzY życiu,





.4

j \\ !r ()kIc§ i(ryLycZ1,1y, c() wy{lal,nic zWiqksża "za-
' l]illllnILi. J ocl,irl,()|]]i(], lllżl, nieliolzystnYch !vą-

, ,,]i, ,lLu ro/!\,ojtl, ś]]li(:|:L(.lnośi] ics1. drrża, czYli
l,, , ].7,1 ii.]:al)a cli;clioc]zi (|(] sLa(litj!v (Iojlz,tłych, Planli-
t,,,,,,,,, s|acija l,\ó użylkolvYch, inącżej mówiąc -l l ll,,|)J,ljrliLolr z.tsłtl!Jrlje na jak najbar(iziej gluntowne
l,,, , Ii,, ilośr:ioWc.

l l,, Il.| ślnialo pol,Vic(lżiet,, że studia plankLonolve ma-

|,I l l , ],.(,l.(|ólna żnaczei]ie w sż]eIoko lożumiąnej bio-
l, rllrllzu, stl!orzając potlsLirvl,q do l-acjonalnych ba-

ll,,,, lrirl ly)ko 1loliarmLt ryb, ćlle i jc]l samYcłr w naj-
, , , ,lri,liszYch s't.]dia(,}r ]i)ż\Ą,ojoWYch,

',li'li.
,, ,,,f,

11j,, , :',. ,



Foki

ssaki moIskie, jako duże kręgowce wodne, są
stawicie]ami nektonu - grupy, która w€spół z
pelagicznymi Ieprezentuje pływakóW aktywnych,
nych - 

'W plzeciwieństwie do drobnego plan
unoszącego się w toni, porusżanego pTądami,

W Bałtyku występuje 4-5 gatuńkóW ssaków
cześnie żyjącYch; w stanie kopalnym znaleziono
gT€nlandzką, co świadczY o jej Występowaniu w
iyku w ubiegłch, stosunkowo niedawnych czasach
logicznych,

Foki należą do płetwonogich - Iuędu ssaków
skich, w któIym tworzą odTębną rodzinę obok u(

i morsów. Pod wzgtędem ewolucyjn}m nie
się tak dąleko w pTzystosowaniu do życia \l' 1

jak walenie, któIe poza oddychaniem powietrzem
lferyc"nym, wiążącyrn je w zasadzie z wodąmi
chniowymi, zeTwały ze śTodowiskiem lądowym. 1

około lls części swego życia pTzepędzają na lądzie
na lodzie - tak dla odpoczynku, jak i dla r
Wylegują'się chętnie w miejscach odludnych,
bacząc, cZY nie grozi im niebezpieczeństwo, i
podczas snu budzą się co kilka minut, Gdy leżą
Iuchomo, Iobią wTażenie martwych, Na lądzie są Mapka Idzsiedlenią fok w Baltyku
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żdolDe i\^, rażi{] ucic(]żki pod.]iąqaja] się ]llzednimi od-

na)ila.Lni, \9loki}c ty]ial C7qśc .iała \\,raż ż plcl,wo!Valo

ztiicnionylni rio il,łti zrvr(rcotlvni oclnóżami iylnymi,
t)<tnóży iych, spiętyclr skrirą, nic s.i zdolne zwlącąc
clo przodri, tat jai<'to czynią moTsy lrrb uchatki, Poc1

lł,rglq,]nrl-, prz_rrsiosolva n ia siq do porrrszanią w wodzić
roń posrrllił1-'się (]ąlej w clvo]ilcji od dwu pozostałych

,,, 1,,lli1,ojcm .]id]a są do siebic zllliżoilc, Iol(a obląc1-
,,,,,',,,l, o clirrqośc:i 160 cm, ma na cicle cicm]le plam.

1,1,1lrl(l\,!anc jisnyrni pier ścierriaDl i, poclczas gdy nieco

r l.,,r,l Ioka pospolila, o długości 130 cln, upstrzona

i, l ,/,,tlv]r]i plemanri, a foka szala, nąj\^,iqkszy ga"u-

i,,r, 1,rr.tru.roiąc.v 2 m tllugości, icst jL,dnos|ajnie

, l,,,,,,'i,,lla. l'oznaje'siq ją rórt,nicż po chaIalrtclyslYcż-
,,.,,, tt,ltlłużonyni,,psinr;' pyskrt, w prżc c jwieńs LlĄ ie do

,t",, 1,,,zostałyin, kti)rc majq p'\,sk ](róLsży, ,,koci'',

]ioka pospoIilł

l ],i l)nl(lZic.j l)(i1I]o(]ny gaLullck. baILy(ki , lok,t obrącZ-

|r1,1,1l1,1 ianrieszktric wo(ly Zatoki B()tr]ickiej otaz

il,, l,,,,r i lozr-a(lza siq ną loc]zie. Dlo zabezpicczenią
łll|,|, lll()ż]i!vości o(ldYchani.t rvśrrjd loclólv i zarnąTza-

|r1, 1,1, rr,]Ll loki i. uirz}mili,l nl\\,,ry ^ddcchUw^, 
§ld-

|,, ,,, ,,1,1i,,iq. cicnk,] \Vdrst\v^ |Dil l (,ll ,h$ili jcq,
ił,,.,,,,i.,' Śie, jut to ilusLIuje lysul,]ck na stI. 10O,
'tir, 

l ,, ,lv ,,u-r,'iorrrę, zwlaszcl,a po surowych _zjmach,
11',,r ;l,.,u,, ,, ,,u,"1,ih brzcg(jlv także mlodo "bielaki"
|1.1 l , ,l l1 ,1l Zkot{ancj,

| ,,l ,l l)osl)o]ita jesŁ gatunkicin pó]nocllonorskin

()lwor1. o(](Icl lro\Vc loki obl.!(]7ltowane j {wg E, MohI)

roClzin p]e'.\,\,ono!ich, Ząlraciły boWieln małżo\,viny
któle \Ą, sianic sZcZ.ltkowym mają uchątki.

W BałL,vku występują obccnie tlzy galurrki fok,
rnaicic r,jzsiecllone i liczebnie TepIczenlowane: f

olrl4cżko\,!ana, pospolita albo ncrpa i sZaIa. WsżYs
są gatunkaini mięsoi,elnymi; ich poż,yrvienie składa

1:lzórł,ażnie z lyb, 7,a któlYDli z\,vinnie pływają, ct
iają jc i nic !ryżą(, 1lołykają. J.tlio ssaki od,lycha
powictlzell rnu5Zą cZq5Lo rłypływai] na powieIzc
i wysu\łąc nos, by go zaczerpnąć, pod wodą więc

Pożosiają dłużej niż kilki,r nrinul,- 
Wszy.sLkie różnią się nieco ubaIwieniem, żaś

t0]
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i ątlantyckim, W Bąłtyku pojąwia się Izadko i
W najbardziej zachodnich rejonach,

U południowych blzegóW bałtyckich trafią Się
czasu do czasu foka szaTa, ktoTej Iozsiedlenie obe
wody prawie całego Bałtyku, głównie jednak Ie
Wysp i szkier szwedzkich i fińskich, u Wyjątkiem
baldziej północnych rejonóW Zatoki Botnickiej i
Zatoki Fińskiej,

Jedynie foka obrączkowana jest jeszcze
pospolita ną wodach i lodach północnego BałtYku,
Szwedzi i Finowie polują na ten gatunek, zabijąjąc
rocznie kilkanaście tysięcy sztuk, z czego około
plzypada na fokę oblączkowaną, a resztą na szalą.

Dawniej u południowych blzegów Bałtyku foki
częs|e, o czym śviadczy fakt, że W roku 1910
Międzynalodowa Badań Morza obladowała nad
nieniem ich tępienia, co Niemcy w latąch 1912-1
Skutecznie plzeplowadzili, zabijając plzeciętnie 60
zów rocznie. W okresie międzywoj€nnym liczba
Wyraźnie Zmniejszyła się'i Tocznie zabijano już
więcej jak kilka sztuk. Po wojnie stąły się już
Tzadkie, że wszystko Wskazuie na znikanie ich z
brzeży Bałtyku południowego, Należałoby więc
śleć o skutecznej ochronie fok u naszych blzegów.

Morświny

Morświn, nazywany niekiedy morską świnią,
do rodziny delfinów - 

podrzędu rvielorybów
nych, któIe razem z fiszbinowcami tworzą Iząd

- ssakóW przystosowanYch do życia Wodnego.
Morświn, o rozmiarach 1,5-1,8 m przypomina

wybitnie,,opływowym" kształtem dobrze

lYllt;, o(l której Ióżni się poziomo ustąwioną płetwą

,,11,,iu,*ą, a jako ssak także oddychaniem płucnl,Tn,

ri,rli1 ciepłotą, ży,wolódutwem i licznymi innymi c_echa-

ii,l "o.ua"i."y-i, 
Ióżniąc}T ni obie tak sobie odległe

ir,,,r,luclv kreqowców. G}owę ma kTóLką i zaokrągloną,

ii' l,v.ki, OO Ó" ]00 jedn6kowych żębów,lńóTnie uje(]-

;t,,,it uj.,iorry.h w związku ze sposobem odżywiania. (ho-

ulni,tvzń). Ciemna, pIawie czarna, gładka skóra,
,ylu,ńirrulą.u kalosz, lesL od stTony brzusznej brud-

,liiolawa. 
-OdZywia 

się molświn lybami, a gdy ną nie
llllic. często wpada w sieci lybackie, np, pławnice 

"kl(iIYch łatwo Się plącze i dusi,
lłtlzsierllony jest W Atlantyku Północnym od Gren-
lii do Poituqalii, Z Wiqlrsz}T n nasileniem wYstępo-

tllin ku południowi jak większość delfinów,
W okresie międzywojennym rybacy nasi częściej ło-

ll rllorświny, a raczej Wydos|awali Wiosną zap]ą'ane

tll1rr,rwe okizy z pławnic łososioWych; można było
llll7cc nieraz 4--5 sztuk na kutrach rybaków hel-

po ich powrocie z połowówi ly rocznYm Wfrniku
, Lo oó kitk.,,a"iesiqciu do 2o0 sztuk, którYch'

na tłuszcz, służący do zmiękczania skór i do
gorszego gatunku mydła.

tatnich latach, a ]Mięc '\^r okIesie powojennym,
Z Bałtyku prawie zupełnie Zniknęły, co
należycie doiąd wytłumaczone, choć jak

ić, pozostaje w związku z coraz Większym
żeglugi moIskiej, rybo}ówstlvą i aktywności

po-
cię-

t

wnica
nią w

(ln

na tvm morzu.

sieć rybackJ zdlvicsżona pionoNo pod
Utrzymująca się za pomocą pływaków i



Istnieją dane najzupełniej wiaTygodne,
jące za tym, że W czasach histolycznYch obserw
i notowano występowanie licznych ssakóW, z\Ą,

Waleni, które zapuszczały Się poplzez cieśniny
na stosunkowo ograniczone i dla WleloTybów
pliwie ,,ciasne", słonawe wody Bałtyku.

Sposób odżywiania się fin,\^,ala planktonem i
nymi lybami czyni możIiwym przeniknięcie tego
tunku na wody Bałtyku. Jego IozsiedJenie obe
IóWnież rejon Atlantyku pólnocnego, gdzie
zwierzę dziś już jest baldzo rzadkie wskutek n
nych nań polowań rM ubiegłych kilkudziesięcirt
Stosunkowo najliczniej ,Występuje na AntaI
Złowiono tam, jak podaje statystyka za 1951/52
22 494 finwale z 35 200 upolowanych łącznie w
okresie.

z notowanych na BałtYku 156 okazów lvaleni
tujących kilkanaście gatunków, stwierdzonych w
sach historycznych w oklesie 1291-1907, któTych
jestlacją zajmował się Japha z Królewca (1903), do
sunkov,o często spatYkanych należały finwale.

olbrzymy morskie, jakimi są WieloTybY, w
plzed człowiekiem zawzięcie na nie polującym c}i
nią się gdzie mogą i niejednokrotnie w czasach
rycznych pTZy spTzyjąiącYch dla nich r,varunkach
drogIaficznYch, np. wysokim stanie wód W ci
wpĘwaĘ na Bałtyk, gdzi€ los ich był z góry
dzony.

W końcu lipca 1954 Toku załoga kutla spółdzielni;
backiej w Górkach Wschodnich wyłowila z dna
toki Gdańskiej, z głębokości B0 m, ogIomnych
Tów koŚć, któTa miała Wygląd czaszki wielkiego

t/l]i i,l, Według olzeczenia pźYgodnych obseTwatoTóW

lrr h ir.lt,,ś qada wymaTłe9o.
' '7",wiadómiony'o 

powyższym Morski InsLytll Rybacki

!nllll()resował się znaleziskiem, plzejął czaszkę.i pIzy-

lilzl clo Gdyni, gdzie została zabezpieczoną jako cen-

/ 1,I(sponat dla przyszłego Muzeum Mol§kiego,
|'rzctiwstępne badanie 

-określiło kość jako czaszkę

twrllit, któia slosunkowo niedługo przeleżałą lt wo-

r. llnłtvckiei. Dowodzjło tego WnęLrze kości, a tąkże
ly 1,rawie iwieżego tłuszczu, jakie pIzechowały się

1iriiwej górnej szizęce. Według wszelkiego prawdo-
,,tlieriŚtvia cz;szka pochoduiła od jednego z widzia-
ll na Bałtyku dwrr wieiorybów, które przedostałY

1ltzez cieŚniny W listopądzie 1930 Ioku, podcząs

ll)rl wysokiego poziomu wody. Jąko ówczesny_kie-
lrik Morskiego Laboratolium Rybackiego w Helu
y])ominam sobie wielką sensącję wYwołaną tym
l,ivytttym lvydarzeniem zarówno wśIód Tybąków, jak
lr,,i, rvbłcko-morskic}r na WybTzeżu, Dane odnośne

sorawozdaniach MoIskiego UIzęduąRy-
tni raz widziano i'e wieloryby krótko po

się na wodach Zatoki Gdańskiej w oko-
Wiśianej.

l(,g o.

l)ol

lcrWaz łowiona czaszką miała wyraźne uszko-

onale
ly one

ei kości czołowej, można przypuszczać,
,owor]orvane stlzalami, którc zwierzę Ia-

zaclecydowały o jego zatonięciu.



WYBRZEŻE RAJEM ORNITOLOGA

Sklzydloci mieszkońcy Bołtyku

Spośród ptaków morskich w największym
zwracają na siebie uwagę klzykliwe, baTdzo ru
i liczne mewy. Poszczególne gatunki są rozmaicie
]^,ione i Tóżnej wielkości, Do często spotykanych, i
$, okresie prawie całego Ioku W dużych stadkach,
leży mewa śmieszką, stosrrnkowo niewielka o czi
głófvce (w okTesie dojrzałości) i czelwonym dzi
bardzo krzykliwa. PrzebY-Wa oną chętnie w pobliżu
|ów, a także towarzyszy statkom żeglugi

W większym stopniu, i to głóWnie latem, trzYma
pełnego molza okazalsza od śmieszki - mewa
ca, o ciemnobIunatnym wielzchu skrzydeł. Inny
tunek, mewa srebEysta, tej samej wielkości co
żółtonoga, ale o szarym wierzchu skrzydełek,
puje rórvnież latem,W stadkacłr ze śmieszką,
w stosunku do niej tylko kilka procent
w okresie chłodnej poly roku, dominującym i
Wyłącznym wówczas gatunkiem na otwaItym
jest zbliżona rozmiarami do śmieszki - mewa
Iita, pozostająca na wybrzeżu przeciętnie do
marca. PTzebywa chętnie w rejonach, gdzie
są lyby, i plzesuwa się w stadkąch za ich

lrlrtsrlwym swoim pojawem naprowadza niejednokloLnie
ly|,oków na miejsca obfitujące w ryby,

W zimowó dni słoneczne, przY wysokim najczęściej
lllnicniu balometlYcznym i spokojnej bezwiefiznej po-

Zie, duże stadą mew wzbijają się nielaz bardzo wy-
o i kIążą w powietlzu spokojnym lotem szybowco-

vrll. Niekiedy W poszukiwdniu żeTu spuszczają się na

il,,t,l u i og.óaki przy chatach Tybąckich, zbliżają się

( )sobniki mniej lub Więcej szaTo ubalwione Plawie
lxystkich gatunkóW, to okazy młode, któIe do okresu
tlrl.i dojrŻałości i typowego dla kążdego gatunku
rrwienia specyficznegó trudno z daleka rozpozrtać,

lłyllilwy (iodzina z rzędu mew) wyróżniają się bal-
tl'wyrażnie od mew mniejszymi lozmiarami, długimi
zytilami i Tozwidlonym ogonem. zwinnYm lolem
yjlominają jaskółki. Najczęstsza - rybitwa pospoli-

'yjąca 
także nąd jeziorami, ma Wierzch głowy czaT-

ilirzydła szare, dziób czerwony z czalnyrrl końcem, ,

ywia się Iybąmi, które pikuje z góry do pewnej
il)tości, po czym, jako lżejsza od,\Mody, wypychana

rrsiedli, iworząc osobtiwy 'Widok plactwa morskiego

|]oclarującego,WśIód krajoblazu żabudowań,

no powierzchnię, skąd z łatwością odbija się W po-

t,|,c,

O sezonowym źyciu i ptosich r,yędrówkoch

e Bałtyku jąko lejonu moTskiego Wyjątkowo
o do Óbserwacji i badąnia ptaków, ich sezo_

żlcia oraz wędrówek znane było od dąwna,

lvnentąlne położenie molza - oloczonego przez

scp Skonclynawski od zachodu i wYblzeża Lądu

wego wschodu - sprawia,



że ptaki molskie, któTe potTzebują opałcia o ląd, z
Tza bowiem korzystąją głóvnie jako ze fuódła p(

mu, znajdują tutąj odpowiednie i ulozmaicone miejs
tak dla ięqu, jak i rlla wypoczynku w okresie ciągów,

wydłużenie Bałtyku w kielunku południkowYm
rza dużą skalę możliwości przesuwania się
W zwiążku z sezonową zmiąną klimatu.
takie u gatunków morskich, żelujących na
otwartych, odby\ta się strefowo, w ząsadzie W pI
kielunku póInocno-południowym, bo dla doblych
tawców (mewy, rybitwy) jak i doskonałych
molze ni€ jest groźne. Nasze wybrzeże południowe
powszechnie znanym zimowiskiem dla ptactwa z lej
nó1^/ północnych.

Jeszcze jedną sprzyjającą okolicżnością do
awifauny na,w,ybrzeżu Bałtyku jest i to, że tędY
biega jeden z głównych sz]akóW ciągów lądowych
kóW EuTopy. z tych Łeż lvzg]ędóW jedną z najwięks
stacji teTenowych do badania Wędrówek ptaków
dowała się ]M Rosylach (obecnie Rybaczij) na N
KuIońskiej. Podobna stącja Instytutu Zoologi
pAN została założona w Górkach wschodnich
MaTLv,ą Wisłą, Pionierskie badania nad wędTóWka]
ptaków z ząstosowaniem metody oblączkowąnia
Czily się właśnie nacl brzegami Bałtyku, zainicj
pTzez oTnilologóWl Pąlmena .W Finlandii i n
Moltensena w Danii.

Na nąszym wybTzeżu pieTwszych badań nad
kami ptaków dokonał polski olnitolog sokołowski,
ry W placy Ciąg ptąków n(l HeIu (1925) opisał to
wisko na podstawie wielokrotnych obserwacji w
maitych okTesach cYklu rocznego.

Hel okazał się dla ptakół; miejscem baldzo
godnym z tego zwłąszcza względu, że twarzy
lnięrzeję oddzieloną na swym Wolnym

od ląd
Cdańskiej.

dia

drogi ciągów ptaków eulopeiskich

stosunkowo dużą oclległością Wód Za-

Takie wysunięcie półwyspu v/ morze

, gdy mają
Li]kunasto ometro,\ł-ego

ciaonacvch wiosną od Zachodu, Io-

"r-ttóro; 
dezorieniują się niekló-

podjąć ,,decYzję" w spra-
plzelotu ponad wodąmi

,,ślepej
J]obsi la

109,



Zatrlki Cdalisliiej. Z dl-Llltic] slIony, 1\,, okrcsic cią!J{jw
j.jsi()1]l],V(,}!, ]eni\,,ryC]r, t]]nie j żywio]o!vych ]]iż wiosen-
ne, p],Zcbic qoj ąc ych W plZcciwt,lyln $, zasadżie kierun-
ku, \łiq]isZość pLakijW dIo|rnic jszych, przes].rwającYclr
sic ])rżerjicln, Die rna pot],Zel]Y prze]atYl,ac nad ZaŁokE
Gclańsk.l, by tlaljć na Półlvysel) Hclski, wiqc go omija.
Stąrl dtlże na ogół różnicc między ciąqiem jesiennynl
a M,ioscl]l]vlll, osobliWlr 1a](t ściśle wiążący się ż [kszta]-
lo\,\,ilnie]n p(;lWyspr], a Iżućający po\,l,nc świątło na zWy-
czaje lożmaitych pŁaków \ĄIcclrującYcl\ przez nasże wy-
b|zeż,e.

KolZYsŁnc r,n,ąrunki r] ]a grlitlzclorvania 1 icznl.ch J]takóW
nrrliej lul] \fiqcej wYlaźnie z rvoclą zrviązanych, głólvne
(l1,ogi ciąg{ilv przebicgającc wżdłuż brżegów BałŁyku,
wlcsżcic, co \Ąry]lika z południolvello położcnia nasze-
go rvybrzeża. moż]iwość zdobywania] pokarmtr rł, zimic
]]rzeż piaki przybyrvające ż krajó!V północnych n
okres sttror,t,ej pory 

- 
olo czynniki spra!viające, żc

rvJ,brżeże s|aie siq po ploslu tcrenem uplżYwilejowa-
nynl d]a obselwacji olniLologicznych, praWClzi$.yln Ia.
jenr ptasim.

Na tcrerrie nąsżeqo Ponrolz.r gnieżdżą się ciekav0
i , z,.sLo lzadkic 1ltaki, jak bol ian t Zdrn),, ./,llrd!Ą, cza.
ple, qęsi, ]abqdżie i koIInoIany, niesLety coraż mnicJ
iicżnjc, sa} boWiern pIżel cz}owieka niepokoione lub
wprosL tqpionc.

Tak na przykłatl nad ZaIe],\,em szczeciń§kim
izaClsży 5Laj(r sic bielik, Znanv także jako birkut ]ub
oIZc] Dolslii, Da$niej w rejonic Szcuecina bYł częstym

, l l , ,l l<l(irc jcd_vnic ża]aLujE, W każdylrr IaZie no-
, ,,l l) Lal),l soI(o1d wqdlo!vI1eUo, ]iol)uza, ptLstUłkę, oIli-
l l, /,viili\!c(]o, btoLDiaka, jasLrzqbia goiębiarza, kro-

,1,r,,l rlryszołolva, kaniq i inne - 
co świadcży Wymow-

1,1, l, obliLości pokąrmtl, a lviqc o \{ysLępowanill roz-
lll l||"(,h l)Lakóv, dIobniejszych i średnich. a zwlaszcza
, ,,lilt(]h na sąsiednin zalcwic i pr7-yblzeżg,

ir i<, naszych })l,a]ró\v molskich !V ogromnyrn stopnill
,l, \, (xl czynnihóW klimatycznych, ć] prżede v,szyst-

lll l ,,ll 1,Ul, lokt,, Wpl\,W \,\,!Wicra polożenic w slrcIie
r,rl l,rl l,rlrvanej, slvalzajEcej oslIo zaznaczone aspekŁy
llIjlL,lLY(Znc \\, cyli}lt Iocznym. Pon6Clto ptaki, jako
,l, l,,,,,(]in ]atające, przy tytn stałocicplne, baTdzo cżu]c
ll l!tlll,t 1]ie tyljśo Dą telmicżne ZmiąnY seżonoWe, po-
,1,1, ,li.l(]c Za sobą zniany waIunkólv odżyWiania (za-

l,,,,l ,lllit: zitr-ri1 północnycł! Tejonó\,v Bałtyl(u) i zwią-
,,r,, l rlirni Wq(]IóWki, a]e rólvnież ną ZmianY nasilenia

1, ,l llIlliorłania s]onecżncgo w ogromnym sŁopnill
,,1 r,l,,lro nd i(h dkl\WnoŚc.

,/l]l1,1 ]cst oklescm najbujniejszego i najIóżnoloclniej-
l.,11l /,\,C,iil ptasiego ną \łYbrżcŻu. PIZylaLllją do nas
, |,,,lLll,(,y najrożm.tilsżc gal(iDlii kacżck, jak lodówki,
lll|,l , \,, narkaczki, ogorzalki, cżelnice, głowienki,
|1;1,rl,"1IiJ i ctlreclony. Spo|yka się tu bernikle i inne
||l ., ]1,1(]1-ę. łyski, nurzyki, nury i peTkoży 

- 
na ogół

, l]l]l ,łiqkszą domieszką, a nawet prżeWagą galun-
|.,,\, , , l , , l \ , ,ż n } (,l l, im sllrolvsle są ZjmV.

|'l r,llylvtL i,]o nas całc towarzysŁWo skl7,Ydiate, ,,spy-
ll,,, , ' ll it:liolzysLnymi d]ą życia wa.rrnkami Zjmy,
n , , ,,,,Irosr,i 7r]mL]-ZJT:.m ojc7} sly, h rcjollÓ\r |JrlV-
ll,,, .l ll ,,l,rł {lo1,7\,i,h, d l\rm 5dmVln po'/ba$:.]nc
it\,,,, l, ,,lI ll/o'l]y\ n /crll\\,isl<. L r,r, ('i /imo\Ą,i prz}-
1,1 ,,, li,lIlr:cntfuią się lla wodach Zatoki Gdańskiej
I l',,r,r,,lskicj,1 v ]-ejondch polióW oTaż rr brzegów
lIl\\,llll.i]l) ln(riZa, w 7osa(lzie ziną nje ZamaIZająceqo,

111

})tairi€lrl ]q.Jo!Vy]n, obccllie jednak i]ość jeqo
lvyraźnic siq ZInniejszyła i mil]lo że podlega ochlonicl
nic \!yclaje siq, by mjał na telenic Pąrku Woljński
lviqcćj niż 1-2 gniażd.

Na Wolillie żwlaća u\Ąa(|Q bo({actwo pLakólĄ, dr
nych, lecz tlu.]no oIzcc, k|órc Z nich gnieżdżą 5ię
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l

n ]
.]e(lyllic Po(icZąs WYjąLkoWo r1uoźnyclr oI(IesóW, rrp.

,.,] J,oL(| 19ł6/'47, kierl_v 1óti poktyl znaczrre przestlże-
nic olWarLc!]o lr]()rZil, mi)żl1.1 bylrl zatiwitżyi: zrr:duko-
\Ą/.lną do minjtirutn liczbQ pL.l](ów, kLóIe njc żn.ljdując
LULaj po].arrnu, rnu5iały lVędrov,ać gdzie indziej.

W póinojesiennym ciągu ku połuciniowym brzegom
Bałlykrt \\,iele pląkó\ł- molskich posulva się Izekanri
n.t$/el dal.jko \! głąb lądu, gdżie łatWiej zdobyć po-
kąrm i żabczpieczyi: si<; i:rzed nroźnyrrri wiatlami niż
ną olw Lyclr nrolskiclr plzest,Wolżach. olnitolog pol,
ski J, B. Szczepski obseIwował ?imą lla lviśic pod

Cjludżią.lżcm ia]iic ch.lr oktcIystycZne d]a ]]ałLlrku Ior,
my, jak kącżki loclórłki, podgorzałki, markaczki, gło,
WieDli.i, Ifaczc, J]ury arklYCżn. i ill., kti)i,e sl,\t,aIZą]y
()a?q rrlofskiej ą\,r,ifntmy, PIżenie5ior].] dolckc, tlcl mo,
Iża, a zm(lszoną do Lakiej wqdlóWki sLllo\,t,ylri Warrrn,
kami byLowania.

Skąd plżybywają do nas zinov,i goście? O tym
nie manry jesZcZc dosŁątecznie clokładnl,c}r danych,
Wiaclomo, żc ż pó}nocy, ale skąd, Z jakiego klaju,
lejonu, Lego Z calą pcwrrością co do WiQkszości
lrów na lażie nic rviemy. NoLo!\,ania obrączkorv
ckażó\Ą,, zabiLych lub schwytauYch na wybrzeżu,
Zują, źe pocbodżą one przeważnie że szkier
a rtniej liczne są z EsŁonii, Litwy i Łollvy. Poj
siq u nirs także okóZy nulż,\rkó$r, nulnikó\\,,
rólv, loc]ólvek i ąrktycznych nurów, l]ochoc]zące ni
M,ątP]i$/ie z baicLżi(]j póinocnych rejonó$,, gdYż w
clomo, że Lam się gnieżdżŁ}, a nie nad tsałLlrkiem,

Ną l)o(lsta\\,ić kil]ttt]eLnicłr sysLeInaLycżnych
Wacji, pI.]uadżL}nych lv Za1,ocZce koto Gdyni,
clzon<l, ż,c spośrtid ptakór,l zinującYch na naszym
łJrżeżrt ż.iccydoWani] plzcwągtż mają kaczki z Iodzj
NyrO, 1nue, wśl,)cl kLórYch najiicżniej wYs|ępuj.!
t,zalka i czcrnica. Łąć,żne pogłowie obu llalunkóW
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r !,l{] przccięLlrie 60-70l|/n o,clólnej licżby obselwo\Ą,a-
,,, Il jll,aków. Niti\Ą,ję](sżc sLaclł nurkującylIh |)Laków
,rLlzylnrr.ją siq U D.]s plżeu,ażnic !V stYczt]irL i ]ULylll,
\i!lr,liv to rv żaLoce Gclyirskiej, wżdtuż zaled\Ąrie 1 }m
l, ,,,,tliL :lrorsliiego, noLowano do kilkus€t, a nawet kilkil
|1,,,;ily sztuk, \ł okresie (llvóch 1vsponnianych trrie-

, ,., v iimorvych przecięLnie na 1 knr bTzelu koło Gdyni

1 l1 1lircla olioło 600-700 osobników, Liczba ta jesl
i,,l,,1,1 v, przybliżenirr chalakteIystyczna d]a sąsiednich
llIi irllió$/ bizegu rnorskiego, Na du iesięciokilometlo-
tr,,lrl otlcinku b'r""go*y^ od Gdyni do sopotu skupia
ł,|,i !v oklesie nasińnia zimowego 4 0O0-? 000 ptaków,

|,, {l.]ie l1a 1 knl v,aTtości po(tobne jak koło Gdyni,
lr,zvwiście tlzebą pamiqtać, że nie Wsz_\rstkie -brzegi

it,l.,lzają tali kolzysine WaTunki dla zimujących pta-

l., ," iaL'zatoczka koło Gdyni, która wysokimi brze-

ullllll lleclłowa chloni pTzed silnymi szkł,ałami o,1

,l l, lr,,tlLl,
lll(ll.!c pod uwagq dosyc IóWnomieTnc lozmieszcze-

l,, rirlrrrjicych ptąków molskich ną wybrzeż,u wokół
l,,] ZaL;iii Gc]anskiej oTąz zachowując pewną osŁIoż-
l , 1,17y sza(o\\anitI ilościoWym pLaclWa, moŻna^oce-

1'' ,;l,,t,,"lną masĘ zimUjE(yclL lylko 1ł z-atoce _Cdóń-
1,,j lro 50 do ]o0 lysięcy szll|k (okleS l954-1961),
!V ()]ii,esie pokrycia wody zwąItYn loclem pLaki nuI-

i|,Ll,il żltajdŃą s;hronienie \^/ obrębie portu, rra lolach
ll,yrlr, lwóizonych plzez ]odolamacze, Pojąwiają
\Ą/(l\,vczaS liczne gatunki, jak tIacze, gągołY, edre-

irly i Jl.ski, a port koniec mroźnych zim - krzyżówki
ll rlliki, Podczas łągodnYch sezonóW najlicżniej kolo
lYlli wystqpował perkoz dlvuczuby, \,V czasie zaś

Ii i,,1,1"jirei zimy ol]serwowano cylanki i pelkoza

|,,l,,illl.
W |)()lównaniu z

Iii( ) (l ,ałtolvnYm

l i,,l L].,I l_vk ]13

zimą, Wiosna na lvybrzeżu odzna-
].lboźeniem ]iczbY (Jattlnkólv wod-



Podział ptaków molskich
wżględu na sposób zdobywania

żerują
ż wody

nYch z powodu odlotu form północnYch; w lym
sie Widać ciągi gą|unków przelatujących ną
jak gęsi, łabędzie, kaczki, mewy i in.i
w kwi€tniu i maju przybywają ptaki spędzające u
lato, jąk np, mewa żółtonoga i mniej liczna
srebrzysta, wiosna jest Więc okIesem plze
zmieBiającym się z miesiącą na miesiąc pod
składu i stanu liczebnego ąwifaunY, vtr

do baldziej ustabilizowanych warunkóWl jakie stwa
zarówno zima (bogactwo ptaclwą północnego z
Wodnim gatunkiem mewy pospolitej), jąk i lato (m!
ptactwa morskiego, z ,Wyjątkiem mewy żółtonogiej)|

Dokonywane w przyszłości obsexwacje nie
W zątoczce koło Gdyni, lecz także W innych
wybIzeżą, w klimacie tak pIzecież zmiennym,
jest klimat Bałtyku, gdzie walunki poszczegóInych
są nąder rozmaite, często niepoló$nywalne,
pośrednio Wnosić o wytrzlłnałości poszczególnych
tunkóW na niskie temperatury i Warunki
o loli ptakó,w w gospodarce molza i znaczeniu
cZłowieka,

Zdobywonie pokormu

życie ptakóW morsl{ich stwalza Wyjątkową
do poznania sposobów zdobywańa przez nie
Nadają się one w większl,m stopniu hiż inne do
obserwacji, poni€Waż morze jest środowiskiem
bezpieczającym im pełnego życia jako
\1/ zasadzie lądowYm, lecz źIódłem przede

. pokalmu, który muszĘ zdobywać różnymi
Piaki Bałtyku dostarczają ciekawych

Można pod tym względem Wyróżnić dwie



glupy plakówi żelujące pruy lrrze!{u oraz zdobywa
potńm z wody. Do pierwszych należą ptaki biega
Ó wydłużonych nogach, jak blodżce, biegusy, siel
np. iiewka otrroZną i inne pokrewne. Spotyka siq
czeslo ],r nas na Wyblzeżrt, zwłaszcza na
jesienią i wiosną, ponieważ Zasiedlanie oIaz
Lauy*uią z reguły wzdłuż blzegów molskich, n

,,"gó l.h siedliska odżywczego, do którego są

sto"sowane br,ldową ciała i sposobem życia, są onr

,,czYścicielami" plaż i bIzegóW morskich, splawu
i<ońrotę ląaową ndd zespołami $aniczącymi międj

Wodą ą lądem, utl^,oTzonymi ząrówno z organrzmo

ńorrli"rr, lak i lądowycłr, bytujących w środowisl
obficie ząopątlzonym w pokalm wYrzucanY z ml

Ptaki żerujące z Wody polują na zdobycz z lotu,
np, mewy i rybitwy, Ożywiają pTzez cały lok
molski krajoblaz, bez trudu chwYtają pokarm z

z łatwością odTYWają się od jej powierzchni i
,\Ą, plzestwolza, Inne - do któIych należą nurY,
kory, tlącze żerujące na wodzie lub chwilowo
Wodą - uatTaciły zdolność spTawnego lotu, ś

zująĆ się w świetnym pływaniu i nuTkowaniu,
frsroa ptuko* molskich dobrze latających, lekk

i jak mewy płytlro na Wodzie siedzących, nie ma l

urycrr pływaków. obie bowiem funkcje - dobly
i łobre pływanle - w znacznym stopniu wykluc
się i tylio niektóre ptaki jak kolmolany jako
roŻrvią"ały ię sprzeczność, Sprawni Iatawcy mają
najczęiciej skoncentrowąne, a środek ciężkości

"u-""L 
leŹ"ć poniżej nasady skrzydeł. Natomiąst

ne pły]ł,anie wymaga najczęściej znacznego lub
Witego pogTążenia się ciała w woduie, jego vl

w kiziałt opły1{owy, co zostaje osiągnięte
plzesunięcia śIodka iiężkości daleko w tył ciała,

W przóciwieństwie do piaków kielujących się

liilllrl, a W związku z tym najczęściej ścigających Tuch-

ilr"ą'"Jorry.", irląszkodziobe wyszukują pokarm posłu-

,i,,ią. .ię'doiykiem. TlvoTzą wiqc odlębny typ eko.Io-

riii]r.'"v pua wzglęclem odżywiąnia się, Mają dziób

",,,,oatr"onv 
ocl WeWnąLrZ i z boków \ł ro9owe po-

,',',)..r"" nlur"ti slużącc Clo 1^,ycedzania pożywienia

) wody. Mechanizm takiego cedzenią pokarmu Znamy

li liaczli, gęsi, łabędzia, czeIwonaka,
Zclotnośi zdobywania pokąrmu z morzą któIa loz-

lrilrqła się u ptalórv w biegu ewolucji, wyjaśnia fąkt,
,},,. rnorze jesi środowiskiem biologicznie bogatym, na-

,t,.r ,,ror*iiaon]* i zagęsżczonym, zwlas/,cza w sLTefie

1lrzybrzeżnej, EWolucja zWierząL prz_ebiegała z Teguły

w 'ki"i""r.ri odszukiłania plzez nie nowych źródeł
rl ,łvwienia, czv]i Zdoby,\łania konie( znej do życia

i,r,,,i,tii w różuorodnych siedliskach, clo kLórych,siq

"yJtosowywały. 
Jednak ptaki nie zdołały w tąkim

,iini., opirro*ue środowiska moIskiego jak spośIód

irrirv ńeloryly, delfiny i syreny, nie zmieniły się
łiem w orqaniŻmy ,WtóTnie wodne, pozostały co naj-

yżcj lądowJ-wodnymi. Podstawową ich specjąlizacja
,rlirNva," przystosolvanie do totu, a także jajoTództwo,

ril,zeba wyiiadywąnią jaj i inne lunkcje związane

życ:iem na lądzie stąnęły temu na plzeszkodzie,



ll (,, podział taki Wskazuje na zal€żnoŚć ryb od toni

\\,l)dn;j lub od dna, co z kolei decyduje o ich polu"

liź niu się, wYglądzie żewnętrznYm, pokloju ciała i sze-

l,.(ltl innych właŚciwoŚCi.
iłyby petagiczne przystosowały się do swobodnego

1,,,r,,.runiu sń w wóanej plzestlzeni, do ,,plucia'' wo-

ll1 i najczęSciej w stinie dorosłym nje wymagają
1,1,i,rcia Ó <lno; dzięki obecności pęcherza pławTrego

lil;żar właściwy ictr ciała jest taki sam jąk wody,

w któIej pływąją; ryby denne natomiast mają ciąło

l,,rrrlziej 
'oiięZałe, muszą opierać się o dno, nie odby-

lvoią r;zległych wędrówek jak pelagiczne, poruszają

lll; czesto nleudolnie, pokąIm znajdują na dnie, na

llllyln bytują.
Wiród 

'gairinków bałtyckich możną wylóżnić dwa
lliwne tyly Tyb pelagicznych, Ióżniące się kształtem
H|losobem poruszaniai 1Ą'rzecionowal,y i §trza-
llwaty. Pierwszy, do któIego należy większn'4 ga-
ttlkliw, cechuje nallepszych płyrł"aków, jak łoso§je, ma-

tolc, śiedzie, szpróty, Jest to kształt ciała ,,ociekowY'"
yw-ov,y, podobny do kształtu ssakóW wtórnie do

ilowiska morskiego plzystosowanych, jaki mają mor,

lnY, delfiny i izęściowo foki. Typ strzałow_atY,

ksiiałcie znacznie wydlużonym i płetwach grzbie-
(]i i podogonowej pizesuniętych do tyłu, jest cha-

l"ry.iy""r,} dla szczupaka i belony, w zasadzie
ystósowanych do atakowania z czatującej pozycji,
/uu""u się tą zdolnością zwłaszcza szczupak,
llrniejszym zaś stopnirr belona. oba gatunki należą
rlobrych pływaków.
ytly Óennó mają baldziej urozmaicone kształty ciała
iyll pelagicznych, o baTdzo ciekawych nieraz przy-

oniacń do 
- 
warunlrów podłoża, na którym leżą

siQ po nim poruszają, cechuje je mniej lub Wię-

wyraźne spłaszczenie ciąła, silna głowa orąz oczY

Typy tyb i ich środowisko

w zależności od śIodqv/iska, w którym żyją
dzielimy je na molskie i słodkowodne. Poza tym
różnić można lyby wędrowne i półWędrowne (
wodne), z których \^/ędrowne zmieniają
wód słodkich na molskie ]ub odwrotnie, a
dTowne odbywają w ciągu swego żYcia
mniej lozległe, przepĘwając z wód słonawych,
Zw}rczaj plzyujściowych, do słodkich. I jeszcze
nadlzędny podział WszYstkich czterech gTup: j
środowiskowe (morskie i słodkolvodne) i
skowe (wędrowne i półwędlowne).

Powyższa klasyfikacją jest zaledwie wyjści
o ekologii lyb, ą l\/ięc o ich ustosunkowaniu się
otacząjącego je środowiska, decyduje nie tylko
Jizyczua natura (wody moIskie, słodkie, słonąwe),
wchodzą tu w grę także inne czynniki, jak podłoże,
,leżjność od pokalmu (wrogowie i konkurenci),
życie płci, zależności rozrodu od warunkó.lv ze
nych, ekologiczne czynniki działające na stądia
dociane, a ]Mięc na lozwój, itp. W§zystkie te
v,inny być uwzględnione pTzy poznawaniu Iyb na
ś],odowiska, plzy odtwalzaniu ich ekologii.

Ryby Bałtyku dzielimy na pelagiczne i de



ź

plzesunięte na §tTonę góIną ku ŚIodkowej linii g
Cechy te pozostają w ścisłej łączności z'clennyń
sobem życia.

Ryby denne dzielimy na SYmetIyczne i asnretryczne. Pier\Ą,sze, do któIvch należv kur
wacz, leżące na brzusznej stronie ciała, śpłaszl
w ,kierunku osi glzbieLowo-brzusznej, mąją
kościste ciało, dużą głowę i po"bawione ią pę
pławnego. Olyginalnym wyglądem oa"nac"a sii
morski albo tasza, któIY podobni€ jak kur
prowadzi życie na dnie, gdzie zą pomocą płetw
nych_ zmienionych w przyssawki przyczepia się
przedmiotóW podwodnych, To przystosowanie naplzypisać temu, żc tasza ź\,ic W bUrz]iił.vch v
przybrzeżnych. L babek, małych naszych lybek
brzeżnych, płetwy brzuszne zmienior:e w' lejko:plzyssawki ,Wskazują jakby na wcześniejszy etap
pTzystosowywania się do życia czepnego na dnieu taszy.

. Przykładem lyb dennych asymellycznych są fli liczne do nich zbliżone inne gatunki z izęclu pła
Są one mocno bocznie spłaszczone, o ciele
con],Tn, jak np, nasz karp lub śródziemnomorŚki
trosz (Zeus 

'aber). 
Pływają na ogół dość słabo, leżąboku ciała. W związkrr z osobńwyrn sposobem żvtnabyły asymetlycznej budowy: na slrośnienej głowie oczy przesunięte są ną jej wi

stTonę,

. W§zystkie dziwlte częstokToć kształty lybdo których można jeszcze zaticzyć ry'by 'w
tego kształtu oraz ociężałe, o aużei główie ańzo
stanowiące formy plzejścio\ó,e międiy dennymi a
WającYmi, można wyplowądzić z typrr rylry wr
nowatej W wTniku przystosowania się aó tycia

l)ane pąieontologiczne świadczą, że kształt Wrzecio-
lll)Wąty l,ybY jest typem pieTwotnym i powsiął w od-
ll,(łych czasach geologicznych jako przystosowanie do
1loruszania siq $, WaTtkich, bieżącYch wodach śTód-
li|(]owych, Działo się to na przełomie kambTu i syluru,
h icdy góIotWóIcze procesY geoIogiczne utwolzyły rzeki
l, szybkim bardzo prądzie, 'lM których pielwotne rybY
lllusiały przezw,y-ciężyć tludności i opanorvać nowe, nie
/,lsie(llone jeszcze środowiska. Silr]ie rozwirliętą mu-
|itlłlatula tułowiov/a stała się WtedY lroniecznym Wa-
lllnkiem wyplężnych luchóW ogonowej części ciała
1lrzy tego rodzaju lokomocji. Taki sposób poruszania
!,iq siworzył Wlzecionowaty tYp Tyby, od któIego inne
lll(}żna wyprowadzić. Iń/szystkie pielwotne ryby sy-
Irlrtl były słodko\yodne,

Przystosowonio obronne ryb

Zc sposobem życia i kształtem ciała wiążą się ściśle
|)IZysLosowania obronne, zabezpieczające ryby przed

alt,a]iami WrogóW oraz szkodliwYmi wpływami śTodowi-
Nka fizycznego. Tą potrzeba żYciowa organizmu pozo-
Niilje W ścisłej łączności ze zdobywąniem pokąrmu,
rz|li energii nie/będnej do życią i aktywności osob-
llil(o, oraz koniecznością lozIodu g-$rarantującego cią-
(|lość gatunku.

Nasz Bałtyk dostalcza kiiku ciekawych przykładów
i(lnptacji ochlonnych, W Wodach przYbTzeźnych, na
lł]kach podwodnych utwolzonYch z trawY moTskiej,

1ll,rlwadzi pIawie osiadłe życie wężynką, przyczepia-
|0.o się chwYtnym ogonkiem do wTdłużonYch listkóW
,()sl,crY, któTe imituje swym osobliwym, Wydłużon},Tn
ksź|ałtem ciała i zielonym rrbalwieniem. ,,Aspiracyj-



Wężynki

nym" sposobem, kierując pTąCl clo v/ydłużonego
ka, .dosłownie wsysa drobne zwierzątka pta"ntron
Taki sposób źycią, Iaczej wyjątkowy jak na rybę,
przykłodem bielnej adaptacji obrońnÓ1, nie
łącer_ od sląbego zwicrZąLkd czYnnego Zi
Broni je ubarwienie, kształt ciąła i nierrrchomy
życi"a.

w plzecil,!,ieństwie Clo bielnych śIodkóW

lzynne adaptacje ,Wiążą się z aktywnym zachowaniem
wrlbec napastnika, przybieraniem groźnych póz, raże-
lli(lln jadem, prądem elektlycznym albo po prostu chro-
tllqcą życie ucieczką z pola walki.

Wyciągnięty z wody np, kur głowacz nasllosza płe-
lWy, ot1l/iela paszczę i równocześnie, rzucając się
lll|)[ownie przy lada dotknięciu, razi jadowitymi kol-
lttnli napastnika, Wydaje przy tym warkot spowodo-
l!rllly kurczeniem się i wibracją plzednich mięśni tuło-
\łi()wych, przy ró,\,4/noczesnym rozchylaniu poklyw
ll(llelo]ł-ych, co działa jak puszką rezonansowa. Te
ll\łil plzykładY plzystosowań obronnych wężynki i gło-
Wllcza są ilustracją dwrr różnych sposobów oblony
1ll,zocl wrogami, biernego i czynnego, spotykanych
ll lyb Bałtyku,

Za jeden z nąder skutecżnYch środkóW obrony da-
llo(Jo gatunku tltożna uważać także płodność, któIa

yl(iwnuje stTaty osobników ginącYch 1ł. biegu życia
tllttlacji. W takim, jedynie słusznYm oświetleniu, zro-
llriały staje się iakt, że tylko skłądanie ogTomnei

jajek pelagicznYch, biernie unoszącYch się w to-
n]oźe skompensować ogIomne straty osobników,

howując takię gatunki, które odznacząją się \iry-
rcząjącą płodnością, oblicżono, że dolsz składa
9 mln jajeczek, stornia 1,5 mln, gładzice 0,5 mln,
lź sto kilkadziesiąt tysięcy itp. Płodność łącznie

!(lkimi zjawiskami, jak odporność życiowa we wcze-
h, klytycznych stadiach życia, długość okresu żY-
(lo osiągnięcia dojrzałości płciowej, pTopolcje ilo-
e płci i możliwość ich spotykanią §ię, skutecz-
wykolzystania zasobów pokalmowych stanowią

(,ncjął biotyczny gatunku, jego ,,plężność życiową''.
ność je§t jedn},rn z najważniejszych elementóW

W lównoważeniu strat.



Opieko nod potomslwem

1nul"...u takie gatjunki ryb, u których liczbadanych jajeczek jest stosunkov-o mała, a często n
]."1 :p .r, cjerników budujących g"iu"aki'i;ti igliczni lub wężynki noszącycn jaieczka zedochodz_i zaledwie do ki]kuOziósięciu' ,rLuk, 

-iV

:,._".lTdli :Ilr{ roztacża ją opiekę nad ,* oiln 
'iot

]lli],.|l._llr,i iią mu ochIony, a niekiecly ulatwzdobywanie pokarmu,
w całej lodzinie jg]iczniowatych i cicrnikóW

::o_ ^Tl:9,yrn .pokoleniem spTaWuie ojciec, Uw^ początku lata samiczka przejawia'ouz" poa:
a'_e 1, prowo|1jocymi udeIzeniaml 

"mur"u iu*do akLyvności rozrodczej. RóWnocześnie .laiezćtuwazyc_ W lym cząsie tl samczyka na stroni"-i,l
l.:j :::::]:_y. |"większające się dwie ,ó-;;ńq;;;
:]:,:_Tj;.::J,ąi" w pIdwdziwą torbę Jęgową, r,i któsamiczka skłąda za pomo." 

",kiri"i;i;.ląi j;;".',XulT.liu,.."u",l'3li,i,Y3;,iii""ii'i
,"il,"*, 

T§.^U:ou 
lacja, oJUy.a .ię .,u pionore;

,:j:]l:i_ po]y"J'. obU płci, pozycji 1lrzypomin,
l_.1"_U:", .ósemkę. Po ;to;en'irl jajcczek
sdm]_c7ką igIiczni po kiJkll dniach gillie.
, samiec, zaopatrzony w torbe ]ęgolłĄ !r,ypełnioną
:::"Yli_:yf dalej bbarczony,,;;;;ł;, ;iil;i;fi
:]:ę. y .|.:ri" czLerecil .letnictr ,"oJi,]''.l: .,lil',,".,ll'
swiat mlodych, Zwłaszcza pod koniec ot.o.,,'..ii
_czę§Jo 

wykonuje wyginająie ruchy ciata, któie
}l1?..""::i_:ęłljaią. lvydostąwaniu' .ię o,ioay"i'w3sk4 szcze)ing .toiby' Ięgo;ej." o" 

'""*.1.1!i]'""1'

|_:,l:vre. ca]lowicie jliż uksztalIowane, mlodzi]rtlgliczn je oddalają .iq'o.1 ,ld.i.u, d;;ń;;;dzlejtly. młodZieńczy żyWot W póżnoleLnich
cąch. Zimują w głębszych warstwach wody-

, Na plzykładzje igliczni obserwujemy zjawisko da-l,,k,) posrlniętci opieki ojcowskiei naU llrłottvm .,o-l\,llo|]|enl W najWc"eŚniejsżynl oklesie zycia, łtirall J,UkIeWnej Węiynki nic jl"st lak daieko \,l/ eWolLlcii/ll!lWinso]łond. opjeka lo sprowadZa się iu do przy-lł'ljlcnlo samcoWi jajeczek do bIzllsżllej strony 'ciaia
l rloszenią ich do oklesu .i,Vylęgu.

Wędrówki ryb

. 
'1, życiem lyb nielożdzielnie wiążą się ich wędlóWki.llrl wyjątków należą takie, tLOró ni" 

-odbywiją 
pra-

_wil] 
z_ad:lcl wędlóvrek, żyją na jednym mielń'tub

llll\\,cll jak koniki morskie, iglicznia i wężynka, tkwią
It i1.Iuchomo w Wodzie.

Wiqkszośc ryb należy jednak do olganizmów bal-tl ruchliwych, a poluszaniu się ich ł: gęstym płyn-yln środowisku spTzyja ciężar wtaściĘ " ciała 'zńtr
)lly ,do ,ciężalu właściwego śrotlowiska, mniej lub
|1,,g1, 

onlv*9-." kszLalty, Żzięki łLorym' porusłlice
; clalo n6potyka moż]iwie mały opóI, wreszcie siina
ll§kulatuTa, 

_popychająca rybę ło przodu 
"u 

p"ńo"ąypĘżnych bocznych ruchów ogonowei części ciała.
l{yby wędlują za żeTem, na lozlód, odplywają od) sllzyjających. warunków śTodowiska 

- 
tizycŹnego,

l,ronią się w wody dlą nich lrorzystne, szrrtają ,,sń-
l" Y9u". Młodociąne stadia plzenoszone są najczĘ-
l,j, bieInie pr_ądomi, Tak więĆ w nleustanny- poru-
lliLt się plzebiega niemaI całe jch życie, któIe my,
,:,l_::ń:y z:sa9niczo innego środowiska, możeri!
Wolzyc 

_pośIednio na podstawje znanych nam za-Wie dlobnych fTagmentów.
Iloznanie dróg i sz]aków wę<lrownych lyb - to



()llzymywąnych z zewDąŁrz| Z klóIymi olganizm two-
lly jedność życioWą - ekologiczną.
W czasie wędrówki rozrodczej, któIa jest szczegói-

llie żywioiowa, rybą popada w sLan Wyjątkowego pod-

lljeceiria, uczulenja, ńywołanego wzruożoną przemianą

lllateIii W związku z lozwijającymi się naTządami loz-
l rxlczymi. Działaią hormony płciowe, RYbą pTzeżywą

1xltrzĆbę zmiany-miejsca, poluszania 5ię, musi vędro-
lvilć. Ale dokąd, dlączego trafia na miejsca nąJczęscle]
l(. sąme lub podobne do tYch, z któTych sama się wy-
wrlclzi? Wchoclzą tu w gIę bodźce zewnętrzne, np,

l(|)nperatuIa, zasÓIenie itp., na które rybą w okTe§ie

,,,"ńd."}- okązuje się szczególnie uczulona, One to

1,r,lwadzą ją na miejscą rozrodu, gdzie znaiduje WszY§ł-

iri,, konleĆzne warunki fizyczne środowiska, nie tyle
lll siebie, ile dia Wydalonych na ze,Wnątrz pToduktów

|)|(]iolvych olaz najłcześniejszego ich Iozwoju, To
irrrltlowisko rozrodcie jest w zasadzie inne niż środo-

Wiś]<o życia Wegetacyjnego. Nieustanne Zbliżanie się
tlo niegó deteIminuje wędrówkę rozrodczą. N9, _yę-
11,,I."n, i, oklesie ro;Iodu szczególnie czułe na_ bodżce
i]lcltlne, kierują się w cieplejsze wody 'Atlantyku,

lzie Znajdują tarliska na głębokiej toni W tempera-
llZe około 17', temperaiurze specyficznej dia tego

W rMędró'\Mce odżYwczej bodźcem działąjącym od

llvnątrŻ jest głód, wywołany nieustannie odbywa-
się w-ciele IybY plzemianą mąterii. Dla zaspoko-
głodu ryba wędluje w poszukiwaniu pok6Tmu,

olrńsie wędrówki rozlodczej zaś Tyby z nieliczny-
wYjątkąmi Taczej nie jedzą, żyją natomiast kosztem

nagromadzonych W cieie, które zużywają, lecz
iqqają zasaclniczy cel - ciągłość populącji,
r.tictieay ryba zmienia miejsce, Wędluje podniecana

dkami nie od w€wnątrz, lecz w grę Wchodzą

kwestia szczegóInej wagi także W Iybołówstwie
iYcznYm. Na podslawie ich \łędTóWek W
stopniu można plzewidyw"rć sezonowe pojawy w
ślonych miejscąch, ną takich czy innych
Rybacy mogą się plzYgotowywać do połowóW i
pływać na sPotkanie ryby. Naieży się także li
Z nie zawsze dąjącymi się plzewidzieć zmianami
ków, chociaż zdarza się Ło Iaczej rzadko.
znajomości wędlówek wysunęła się od dawna
jedno z najwążniej§zYch zagadnień naukowego
łóWstwa moTskiego, opielającego się na pozDaniu
logii i ekologii lyb.

zastosowano metodę Znakowania Tyb, szczegó
skuteczną w odniesieniu do tych gatunków, które
tlzymYwały ,,kolczykowanie" bez szkodY dlą
Metoda ta dałą wiele ciekawych w},ników,
niejednokrot[ie dotYchcząsowe mniemanią o
i kielunkacb wędrówek.

W ząsadzie wędrówki ryb morskich w Bałtyku,
dobnie jak gdzie indziej, spTowadzają się do
głównych typóWi Wędrówki rozlodczej skupiaj
osobniki na miejscach talła i wędrówki
Iozplaszającej osobniki w poszukiwaniu żeru.
które rybY planktonożelne jak śledzie,
obfite zasoby pokąImowe, nawet W oklesie
Wędlują w mniejszych lub większych ławicach.
częściej jednak Wędrówka odżywczą rozprasza
niki.

co kieluje rybą podczas wędrówki lozrodczej?
możną tłumaczyc fakt, że Iyba odszukuje
W oglomnych pTzestrzeniach Wodnych, które -by się mogło - są podobne w Ióżnych nielaz
lonych od siebie punktach? odpowiedzi należY
W stanie Jizjologicznym samego organizmu
go oraz W jego środowisku, czyli w tych



!,/7glqdy oblonlle plże(] liel(orzystnyn czYnnikiem z€-
WnęLlżnYn]. RYtry cielJłowodne unikają 1vtiCl Zinnychl
Zinno\^,o(]ne Zćtś s1.Ionią o(i cicpłYch. Niel,ątp]iwie
pIżyc?-Y1-1y tkl\rią 1, proccsach plzemiany mąterii, na
któIych pIZyspieszanie ]rrb żwa]nianie Wpływają czyn-
niki (,icl,,lnc \\, śposób bdrdzo \^,yrażnV.

Poznaiiśm_v kilka oqlrilnych zjałvisk z biologii naszych
Iyb bałt],ckich, W szczeg,jlności omówiliśmy ekologicz
ną k]asyfikącję lyb, ich sposób życia, ksztaity i plzy,
stoso!Vania obronne, niektóre przejawy życia Iozrod,
cżego nięduy innymi dla poiwierdzenia faktu, że po,
mimo nalego Luozmaicelria życle Bałtyku jesL przecież
v/yjątlio]^,o cielialĄ,e.





GATUNKI UźYTKoWE, lcH źYclE l PoŁoWY

Gotunki - lowisko - sezony

Szczególnie wąTrrnki śIodowiska bałtyckiego jako
lt]oIza słonawe(Jo ogIąniczają możIiwości poloWóW

rl drrżym ąsoltymencie gąLunków. Niemniej skłąd _tel
icst o LYle urozmaicony, że obejmuje lyby molskie,
sloc]lkowocłne oIąZ Wę.llowne, podczas gdy w Morzu
|)lilnocnym masolvo poławiane są pTawie wyłącznie
,1oLunki morskie,

Do morskjch ryb poławianYch na Bałtyku nąleżą:
\lc(lź,5zproL, dorsZ, ki]ka gatrrnków pta5L],]g ori,ż nie-
1.1,ore inne o mnicjszym lIżytkowym znacZenru, lof,
lnakrela, belona, węgolzyca. Z wędlownych sp
|jię tutaj łososie, \,vęgorze oraz mniej Ważne pod wz/]ę-
rlcm gosporlarczym, które można okreśIić jako pó/Wę-

,]rowne, iłonaworł,oclne, np. aloza, sieją bałtycka, styn-
l.,l, Ponadto poważną przymieszkę w Tybołówstwie baŁ
lyckim tworią ryby sło(]kowodne, żasiedlające nąjbaT-
(l7iei wYsłoC]żone iejony Bałtyku jąk Basen Botnicki
,,l,az Iak bardzo charaktelys l.yczy] e dla naszego morza
pr zybl;zeż,ne wodY zaŁok i zalewów, Do gaŁtLnkó\ł tych
llależą: okoń, sandacz, szr:zLlpak, płoć, wzdTęgą, c€rtą,

lilr, kalaś, mięLus, sum, uk]eja i inne. Wplowadzają
.nc t]osyć znaczl]e uIozmaicerje w tlbogi pod wzglę-
rlr.m jai<ościorvym ąsoltymer]L Iyb użytkowYch, lećz
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!.|9,,.r.qlrduT i]ościoWym nie tworzą znaczniejszejzycJl, same bowiem połowy clorszą, ś|edzi i nła..a w ję^c 
.gat 

rtnkó rv morsłich,', "g;iły.ii;ł""li?|l,n: 
u"''Iu" wynoszących około 4o000o ton locżnodlowu, twolzą ;atlei'sOnł, \4/ r,u..y. 

"; ;ń;;
:::::.,l:'il:l]T (około 70 Lys. ton rocznie), 2/s, aŁ"-ly.l latach nowet więcej sLanowią poro*y'łorl"u,
'r"#T,t l]i:., nd Bai|y]r[ półowy gatunków morskich,
.Do głównych typO w 

'łowist -zna 
iduiacv.h <i6 _,

;,^:,gj:,:_".,jj :!:ploatacji naieży "iri.1vi giębiJ, ;hoJmską 
_Gr.laIiską, CollinO"r<ą, gdzie w związku z bal

:f]:],_:::Ł::dl_Ttby morskie - ,lo.,"" i rląaiy lskupi ają się na Lilłó ; na iornia.i.'"Ui""i""i"ju]i*Eil
:".T::1i:j:3 j 99oT..ko: oldz Rynna Słupska (40-80qą żerowiskiem śteclzia'i aorsza.' Óir.;;i1:6' ;;1; ;
i_li", 5l^1,*_'* 

i",*.'lEdel, w pc wnych rlt"ir"ń li""J.wją LarJiska śledzi (np. połuoiiowe bTżegi zatoki Gdati-
:::ił,_:lp"| Hel(, Zotoka Pomorska), W.".."i" ..""-
i:,^""r].i: 

górne wocly r-"i"ą j".i"r."'.v;"#;li:"JJ:;;
lososL ś]edzi, makreji, a ńr; t*ji,k'"".;;i:Y::'}:;::
}I "::.,""^._,:*i 

i Wiś tan y - u;q ro * i.t o 
-iyi' lł.ii..

:::ly,:| ordz wędlołnych, * ,,ińi,".i"y,n J,:;"i;T:::sk]ch_.(śIedzielM pewnych okresoch *vltęp"ń'* Żiii-Wie Wiśianym).

,r§"",';*",:l1or}:* baTdziej skutecznej pTognozy dla
lIb?,:y,, ".u dżie l i si Ę "b.;";' ;;"ń;i'"#:;:i'' i'"IńT
iT *:,,:: 1""T::.,:e 

j on_ó_W ł o W j skol,v y.h, k ;;;; 
" 

";;;'; ;1.1lŁ.. 
." 

.schara kLóryzo wa ;"' il;;'"' iypy "; ;*iJ*"'Tl:
fjililir:::,:^lr1,opaT[e _no .r.upi"ruź,i,.tJo.,v.i' lńżerowiskowych na,lwaznie;szyirl-§"i""iiii"''"."."'"o
, ^:l1T,"n:ą 

cechą IybołóWstWa na BałLyku jest okre.
;i*l:i r:]:1::,_*:1]Tikająca z sezonowości ogólnejz j a w i sk 

. 
k l i m a Ly c 

"n 
v ć t, n}i'. o g* r;"""-;;;;" T';'."'r";lH]nych,. za.Ieżnych od położenia molza W slreric umiarko-Wąnej chłodnej (borealnej).
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DoTsz w miesiącach żimo,lvo-wiosennych skupia się
na qłębiąch rlla rozroclrr i Wtedy to, w pierwszym pół,
roczu, uzyskuje się plzeciętnie 700/o rocznej masy po,
łotvowej iego gatlrnkll. \M clrugiej, ciepłej polowie Toktl
.orpl'orru "iq 

Óo.." ua żerem. śńdzie llrzeważnie ]owi
s:ię wiosną i jesieTtią, kiealY skupiają się W Większe ła,

lvice na taTło. PołowY szprotą pTzypadają na miesiące
Wiosenne. Flądry żerrrją pTzy blzeqach w ciepłej porze
roku, dąjąc zwyżki w połolvach zwłaszcza ną jesieni.
Ciepłowódna maklela zjaWia sie w niewielkich iloś,
<,iaclr w lipcu i sieTpni].l. Wqcorze ciąqną ną tar]o do
AtlantYku - gorącego z końcem 1ata i w jesieni. Ło,
sosie, płynąc z północy, zbliżają sie do naszYch po,
łudniowych bTzegów poczynając od listopada i tr,l po-

zostają do Wiosny. W pieTwszej połowie roku połowy
są prieciętnie dwukTotnie Większe niż w dTugiei, a do-
tyczy to połowów najwążniejszego na masę gatunku -
dorsza, zimowo-wiosennych połowów łososia oIaz wio,
sennych połowóW śledzia i szprota.

Śledż bałtYcki jest drobniejszy niż oceanicznY i w za,
sadzie nie pr""li.u""a dwtldziestu kilkr.l centymetlów
rlłrrcrości, o(lmiana z rejonów pólnocnych j€st jeszcze
nrnieisza i nie ma na\yet 20 cm, tI naszych bTzegów
mam1, kitkanaście oclmiarr, które sprowa<lzić możną do
dl^,u zasadniczych, o(]bywających talło w różnych
zonach, ponieważ c]o rozroc]u WYmagają lóżnych wa-
InnkóW ieImjcznych. Tar}o TasY wjo5ennei, chłc
wodnej odbvwa siq w LempeTatr]rze 6-8", podczas
jesiennej - W tempeTatul7"e 13-74".Ikra denna przY,
jepia się do pTzedmiotów pod\łodnych. Obie Tasy róż,
nią się tąkże szybkością wzTostu j lozmiaTami, \łio,
senną, któIei qonady dojrzewają przez zimę.
dzi wczesny Tozwój W ciepłej porze roku, Ma szyb
wczesny wzTost i nie osiąqa takich Tozmiarów jak śl
dzie rasy iesiennej. obie rasy, przemieszane w

v,,r;rllówek oC]żywczych, separLlją s;ę na okles talła W
l,)\łice lozlodcze, złożone ż osobników jednej IasY
l żbliżonych Wiekiem. Wzlost i dojTzałość płciową śledź
l).lltycki osiąga przeciętnie po 3 latach. Poławiany bywa
:ii(](]iolTli sta\^,nYmi (mancami) ną wodach płytkich, wło-
linmi - ną głębszych i w Większych skupieniach.

sZpIoL, o rozmiaTach 1o-13 cm, ma płetwy brzuszne
rłysrlniqte ku przodowi olaz ostTe, do przoclu skierolvą-
llr. luski na kancie brzuchą - po czym go łatwo można
r1,1lt'lżnic od młoclego, tej sdmei długości śledzika, zja-
u,i.l się rt naszych bTzegów jesienią i pozostaje do wio-
,,llv, S)prot stioni oc] wód-zirnnych, zimą skupia się
rv lvotlaih plzydennych - ciep]eiszych. Jego rozsiedle,
rli(' na Bałtyku, Morzu Pólnocnym oraz bliskich je{Jo

,lrlnlian w Morzlr śródziemnym, Adliatyku i Czalnym
rł,skazuie na zasię(l leżący między bąIdziej pó
z,rsiqgicm śleclzia a południo\tym saldynki. Tarło
1,1rliczne odbywa się w maju, czeTwcu i lipcu W
lllt|LIże 8-120 lv wodach górnych, a ikra pel
w yclalana porcjami, nie jest lepka, Mięso szplota,
ll. iwysoko cenionc, zawieta więcej tłuszczu n
,łl śledzią.

l)orsz bałlycki jest rYbą norską zimno
,,il.,d]eniu bolealnym, do lozwoju WYmaga

mię-

o rou -

słonej,
lł.qo rozrócl w Bałtyku oqranicza siq do wód ch,

|'(,l,rqjcu ne, unoszące się w toni wodnej iaj
lllzwijać się w wodzie o zasoleniu powyże
lv llar<lziej lozcieńczonej wodzie opadają na dno\i
s|,]d skupianie się doTszy w okTesie rozrodlr na głę-

lriir.h: Bornholmskiej. Gdańskiej, Gotlandzkiej i na
lłynnie Shrpskiej, Nasz południowy Bałtyk jest szcze-
r1lllnie korzystnym Iejonem do polowó$, tej ryby.
()l(lcs lozlodczY przypada na miesiące wiosenne i tIWa

,li (lo pocżątku lala, osiągając zwyżki połowów od lu-
ll,rlo (lo t{wietnia. WŁedy poławiany jest włokami na

motJą
110/oo;

giną.
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glębszych wodach i icst ną.ilepszy pod \Ąlzg]ędeln jąko-
śći mięsą i zawartości t]llszcz].l w wątIobje (,,żnilva"
dorszowe).

I)o tar]e lozpoczyuo dolsZ od czetu]cą węclrówkę od-
żyWcźą, IożpIasZą się ,.a żeIen], opLtsż(]Zit głębię, Wy-
płyWa n6 płYtsże, baIdZiei $, Pokarrn zasol)nc l.ereny

c]odżica

dna, Chęinie żYwi się Wtedy śledziami i szplotem, ą we
1vłojrach często nożna Clostać dolsze pLzemieszane ze
śledzianli, Nie gardzi nawel poblatymcami Wlasnego
qąlrlnku, jeżeli tylko zmieści je w swym pysku. Dolsu
jesl viięc Iybą dlapieżDą, zwląszcza osobnjki wi(żksze,
po,$lyżcj 30 cm d]ugości. VV okIesie IaI\Ą,alnym i
naIybek o(]żywia się pląnk|onem, r]ąsLępnie przechodzi
r]a pokaTm 7łożony głóWnie z fauny denncj, Kolżysta
lvięc ze a{sżystkich nai \Ą,ażn ie j§Zych źródeł pokarmu;
planktolrU, bentosu i nektonu, !Jłównie z ryb śledziowa,

,-il^,aa
, Fł
.,T" I

--\,

-.,l:,-}.
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storni.r

Płastugi 
- Iyby molskie, o !\;spomnianym iuż oso-

l,Iilvyln kszla]cin cialo, asVmpllvcznc, Ieżącc sLale na
(]llie na jednym z bokólv ciala, o oczach prżesuniętych
,tł jedn4 stronę asynetrycżni. skręconej głowy 

- re-
l)lezentowane są lla Bąłlyku przez kilka gaLrlnków. Do
]1.1jbaldziej typolvych i cżĘstvch nateżć! dwa gatrrnki
ż ]"(,dZinY IląCleI: głaclzicą Występująca J)rzelvażnie w Za-
1,1ltldnich Iejonach, podczas gr]y stolnia, znoszaca mniei
slrlne środowis]<o, pIżewdżo \^,e wschoclnich i północ-
tlvclh rejonach BałŁyku.
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Dwa Le gatunki, bąrdzo clo siebie podobne, tym się
Ióżnią, żc gładzica ma skórę gladką, ą stolnią szolstką,
pokIyLą z lekkd skostniąłymi łuskami, RozTądzają się
na Bałtyku, ale g]adzica w młodocianym stadium wy-
maqa *;ięks"ego zasolenia i dlatego nie rozradza siq
rra wschód ocl Baseuu Bolnholmskiego, a jedynie do,
Iosłe osobniki są tam połąwiane, Stornia nąlomiasŁ
stępuje aż po Wody fińskie, jej jaja i larwy unoszą
swobodnje i rozwijąją w wodzie o ząsolenilr 60/on,

T'rzecim galunkicm z rodziny f]ądel, rżadziei wystę-
pującym W Bałtyku, jest żimnica, nieco mniej od stoIni
u,,ytrzymała na słabe Zasolenie, co wiąże ją z głębsząl
bardziej słoną i chło(lniejszą wodą, Jej połowY
są nikłe. od poprzednich gatllnków zimnica wyróżnia
siq linią boczną wYgiętą łukowato nad płetwą pier,
siową.

Na uwagę ZasługLljo Iównież slral p albo l"urboŁ -
pła§tuga większa od poPr,żeclnich, o bardziej
Zarysie ciała, leżąca na prawym boktt, o skóIze pokTy,
|ej ostrymi skostniałymi łuskami. Jest gatunkiem.idra
pieżnym, żywi się rybami, które chwyta, gdy ni
żnie siĘ doń pr?ybliżą. TUrboL plowadzi życie
tlklYly wśIód lromieni ]ub zagrzebany w piasklr, tal
orlbywa latem w płytkich Wodąch. Duże okazY
siĘ u nas przy Rozewiu.

od północy z l^,ód szwedzkich i fińskich plzypłYwąj
do nąszYch południowycl] brzegów łososie, poczynaji
od ]islopada, i pozostają tutaj do Wiosny.7,imą poławi
ne są przeważnie na wędki (takle) p]ywdiące,
natomiast w pławnice. Połowy u nas są nievielkie,
noszą zaledwie około 100/o połowóW bałtYckich,
korzystnYch lowisk tej cennej ryby.

Łosoś tworzY kilka odmian różniących się szybk
Wzlostu i lozmiarami. Drrże łososie, 80-100 cm
pochodzą ,Z ż,yż,r'ych lzek po]udniowYch. odmiana

łeoo łososia, tzw, elinica, zjawiająca się u nas wio-
sną, jest pó}nocną loĄq zdroblliałą, która swój Wczesny
rozwój plzechodzi w ziĘych jałowych Izekach szwecji.

ZaIóWno łosoś, jak i z nim spokrewniona troć,
oclTóżniąjąca się od łososia i klótszą końcową
częścią ciałą i ClrobniejsżYmi ni amrl są Iy-
bami anadTomicznymi, to Znaczy W pod pląd

Noćny polów łoso§i w drylujące plawnice

rla talliska Znajdujące się \M górnym biegu rzek. Ło-
sosie odbyWają tarło \y dopływach Wisły, przy ujściach
skawy i Soły, a tlocie ly Dunajclt i Rabie. Znane są
rólvnież odmiany lIoci lozladzające się W małych Iu e-
ka(h Pomorza. Do Wisly ciągnie więcej troci, łososie
żaś w Znikonrych ilościach.

Sieja bałtycka z rodziny łososiowaŁyćlt, blisko spo-
l(Tewnioną że słodkolvodnYmi jeziornymi siejąmi, jest
pIanktonożelna; przypłYv,o jesienią do nąsZych bIZe-
qóW częściolvo na rozród lv'płytkich Wodach Zatoki
I)uckiej. częstsza przed wojną, dziś jest Taczej rzadkim
ll nas qatunkiem.

Maleńka sLynką, podobnie jak inne łososiowąte, zao-
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U\łięZioDe lososie w oczkach Pławnicy

palTzona w płetewkę tłuszczową na grzbietowej str
końcowej części ciała, tIzyma się słonawych,wód
ujściowych. Tąm żeluje i stamĘd wędruje na talło
dolnego biegu rzek, U nas jest nieliczna, nie ma
szeqo znaczenia gospodarczego, ale W zalewie K
skim i na lvodach Zatoki Fińskiej poławiana jest w
każnych ilościach.

Węgorze łowi się na Bałtyku południowym w
lata i W iesieni, kiedy z Wód śIódlądowych i zal
ciągną na taIliska znajdujące się daleko w g
ciepłej (16-17') toni Molza Sargassowego.
jak łosoś, WqgoIz jest rybą wędrowną, ale na tarło
nie rzekami z plądem (wędrówka katadromiczna),
datej popTzez morze i głęboką toń Atlantyku
swe podzwrotnikowe tarliska. To wylażnie dowodzi,
jest Ęńą ciepłowodną pochodzenia morskiego,
nie niż łososie, ciągTące na talło z motza do rzek,
się wywodzą.

Duże, powyżej długie WęgoTze z wód śródlądo-
wych - to przeważnie
mniejsze, o długości

e samice, podczas gdy
cm, wątlejsze - to samce.

W swej wqdlóWce lyby
liska; kieTując się bol

tTafiają niezawodnie na tar-
i telmicznYmi, ną które

Wtedy są szczególnie uczul odnajdują najcieplejsze
podzwrotnikowe wody u.

z p€lagicznej ikry, unoszącej
Wijają się przeEoczYste larwy,

ę W toni wodn€j, Toz-
dopływają z cie-

płymi wodami PTądu zatokow
W długiej, z góTą dwuletniej

do brzegów Europy,
ej wędlóWce z pIą-

Clem larwy węgorzą wyrastają lno do lozmiarów
7-8 cm. Pobierają one, zapewne przez osmozęl sub,
st.€ncje oTganiczne, ponieważ przewód pokarmowY ma-

Tórliska i wędrówka larw olaz młodocianych węgorzy
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ją pusty, a pTzełyk zalosły. W ŁIzecim loku zmieniają
iĘ w małe, sześciocentymetTowe węgorki, Plzyszłe. sa-

mice odznaczają się szczególnie intensywną przemran
materii, przejawiają wielką żywotność i płyną najdale
opanowuJą zbiorniki słodkowodne, gdzie 'WYlaslają_ w
ciągu titi(u lat do stądium doroslej przemysłowej rybyi
Sańce, o słabszej przemianie matelii, mniejsze lożmia,
Idmi, pozoslają w ząIewach do okresu wędróWki
rodczej, kiedy to dołączają do samic.

Rybacy chętnie połat,iają węgoTza. Jest to ryba
na, Połowy dokonywane są plzy blzegach przewdżnie
w żaki lut więcierze, ustawiarre rzędami w kierunku
pTostopadłym do linii brzegu, Żaki są to siecie Ioz
na obręczach drewnianych, które wydłużonymi z
nego boku skrzYdłami zagradzają clIogę plYnącym wę-,
goizonr; te z łatwością Wchodzą do wnętlza więcie_rza,
Ćiemne bezksiężycowe noce splzyjają połowom. W
golz stloni od śWiatła. Nasze połowy bałtYckie dają'
rocznie około kilkaset ton, podlegają jednak dużym

Zalewv to śTodowisko przejściowe pomiędzy
wymi wodami BałtYku a zupełnie słodkimi, zbli
rlo jezior. Komunikują się z morzem w słabym
s.} płYtkie, nąjczęściej od molza 9dgl9d1ole
zaleiiónymi mierzejami wydmowymi, jak Zalew \Ą

ny, lub wyspami wydmowFni, powstałymi 
. 
w u

Odry, jak Żalew Szczeciński. Z Iyb dominują gal

słodlowodne oraz WędTowne jąk węgorze, podcząs

morskie ryby, jeżeli trafiają się, to tylko w Ie
łączących 

'zalewy Z ,Wodami Bałiyku, dowodem

jest plzenikanie ławic śledzi taTłowYch do zalewu Wi-
ślanego.

Do najczęściej połaWianYch gatunkótv W Zalewie
Wlślanym należą: sandacze, węgoTzel leszcze, płocle,

a w Zaiewie Szczccińskim węgoTzel leszcze, płocie, ukle-
je i stynki." Wydijność z naszego rejonu Zalewt Szczecińsk,iego
o.","kraĆza Iocznie 3 OOO ton, a w Zalewie Wiślanlm
ioUidga ZOOO ton. Przeciętnie wydajnośc z hektara

* Żui"*i" Szczecińskim jest dwukrotnie wyższa niż
* Ńiai"}., do klórego dopływ wód śródlądowych

iesi wieloi<rotnie mniejszy od masY Wód wnoszonych
'Ołrą ao Zalewu Szczócińskiego. I dla|ego ,wydajność

rvbna Zalewu szczecińskiego jest znacznie wyższa

1io-so tgir,a1 od przeciętnej wydajności Łez.ioT 
ś*9-

tądowych, do którYch z'lrliża się Wydajność Zalewu Wr-

ślanego (20 kg,Ąa rocznie).
Na-du)ą wydalnosć ząlewu Szczeciń§kiego Wpływa

także uroimaicenie brzegów, ich zalośnięcie pTzez

ii""Zną i podwodną xośIinność, stwaTzającą korzystne
*u.uoti ao Tozwoju bogatej fauny dennej, głó_Wnego

pokarmu ryb zalewowych. Na uwagę zasługują bogate
'zespoły małza racicznicy wIaz z obfitą farrną skorupia-
tO.,i,, Śrimut Ow, robąków. Zalew Wiślany nie_ Ęa już

tak iorzystnych warunków odżywczych, ]ipadają_ tam

niewieltń rieki, woda jest czystsza niż w Zalewie
Śzczeciństim, rrboższa w plankton, mimo że fauna den-

na w plzyblzeżnych zarośniętych wodach rejonu_ po-

iuaniowo-zactoaniego, przy Kątach Rybackich, jest do-

statecznie obfiia, aby wywołać u słodkowodnych ga-

i""r.O* ,iur. Ieszcze 
',wzróst do rozmiarów przeciętnie

WiĘkszych niż w jeziorach pomorskich.



Typy rybolówstwo

W opaIciu o zasięg eksptoatacji lybackiej (o czYm
decydują rozmiaTY jednostek, z których dokonywąne
są połowy) rybołówstwo bałtyckie moźna podzielić na
nąstępujące typyI zalewowe, przybrzeżne i pełnomorskie.
Podziął taki jest oczYwiście w pewnym stopniu umow-
ny, gdyż ścisłych granic między typami nie można usta-
Iić, niemniej jednak jest praktyczny. Większe statki
wypływają dalej i na dłuższy okIes połowów, mniejsze
łowią bliżej brzegów i pTzez kTótszy czas, najmniejsze
W bezpośIednim sąsiedztwie bTzegóW.

RybołóWstwo zalewowe, nąjbardziej podobne do je-
zioTowego, uplawiane jest z łodzi wiosłowych, żagio-
Wych i motolowych, balkasóW, zaz:wyczaj o słabych
silnikach, by nie płoszyć ryb.

Rybołówstwo przyblzeżne od §trony otwaltego Bął-
tyku uprawiane jest vv ząsięgu niewielkim, z jednostek
żaglowych i motolowYch, a także Z małych kutrów WY-
pł}.wąjących co najwyżej na jedną dobę.

Większlłn zasięgiem eksploa|acyjnym. wyróżnia się
Iybołó,\Mstwo pełtromolskie, uprawiane plzez duże ku-
tTy, 17- i 25-metrowe, Wypływające na odleglejsze ło-
wiska, np. na Głębię Gdańską, Rynnę słupską, Ławicę
środkową na okres 2 dni i więcej.

Dalsze łowiska bałtYckie, jak Głębię Goilandzką i in.,
mogą eksploatować wyjątkowo te same tTawleIy, które
wypt!,wają normalnie na łowiska pozabałtyckie, na wo-
dy cieśnin duńskich, skageraku i Morza Północnego.
Są to już jednostki rybołówstwa dalekomoTskiego -dia Bałtyku na ogół mało ekonomiczne, zbyt duż€ i nie
typowe dlą naszego moTza.

Rozmaile typy lybołówstwa, wzajemnie się uzupeł-
niające, powstały w dlodze naiuralnej specjalizacji
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i ewolucji rybołóWstlv,a morskiego, specjalizacja taka
dyktowana jest koniecznością colaz baldziej lacjonal,
nego wydobywania z morzą zaso§ów rybnych, Tozmie-
szczonych na różnych ło,wiskach, bliższych i dalszych,
a także zateży od sezonu i walunkóW, w jakich żYją
poławiane gatunki. Jest Więc ona wynikiem plzesłanek
ekonomicznych,

Szocowonie zoposów i prognozo rybocko

o ile obecnie można szacowac W pewnym przybli-
żeniu zaŚoby ryb w morzu, posługując się W Wylicze-
niach lepiej lub gorzej oplacowanymi metodami, o tyle
pTzewidYwac wydajność ząsobów w połowąch pTzemy-
słowych jest daleko trudniej. Przewidywąnie połowów
zależy bowiem od bardzo Wielu cz],nników, niejedno-
klotnie tludnYch do ujęcia,

Nie chcę pIzez to powiedzieć, że szacowanie zasobów
jest wyjątkowo łatwe i pe$Tre 1Ąr Plzeciwstawieniu do
plognouy połowóW. Metoda szacowania opalta jest co
plą,wda ną zasadzie przyjętej do ustalania zasobóW
W hodowli zwierząl, jednak czynnikiem bezwzględnie
utrudniającym pewność szacunku jest specyficzne śro-
dowisko molskie. oglom tego środowiską nie pozwala
go ogalnąć i sprawdzić ewentualne trafne oszacowa-
nie zasobów lybnych,

Niemniej jednak próby, jakie dotąd czyniono dią
oszacowania zasobów lybnych W zbiornikach morskich
lub pewnych otwartych łowiskach oceanicznych, po-
zwąląją plzypuszczać, że wieloklotnie powtarzane i u-
lepszan€ obliczenia dają obraz zbliżającY nas do rze-
czywistości, Tego typu oszacowanie stanowić już może
pewną podstawę do planowanią w prz€mYsłow}T n Ty-
bołówstwie. 

/
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Istnieje kilka metod szacowąnia zasobóW IYbnych,
lecz wszystkie one Zbliżone są do dl^,óch głównYch ry-
póW: melody statY§tYcznej i biologicznej,

Metoda statysLyczna opiera się na ilościowych da-
nych o połowach Tacjonalnie uprąwianych, tżn. takich,
gdy odławia się maksymalne i]ości, ni€ niszcząc jednak
przyszłych ząpa§ów ryb. Stałe śIedzenie wlmikóW aną-
lizy stada olaz połowóW pozwala we Właściwym cząsie
stwieldzić, czy połowy są Iącjonalnel czy Die. Jeżeli
stalystyczna kontrola odło]^róW ujawnia zbyt dużry od-
setek stalszych rocznikóW, śWiadczy to, iż rybołó,!V-
stwo dąnego obszaru nie jest, dość inten§ywne, ą vtrięc
nie wYkorzystuje w całości tych zasobów 'rybnych,
któIe nam daje do dyspozycji molze, Do stalszych
rocznikó$, zalicza się ryby, któIe już przynajmniej raz
lub więcej Iazy odbywały tarlo.

W pTzypadku gdy analiza stada wYkazuje duży plo-
cent lyby młodej, któIą jeszcze talłą nie odbywała,
mamy zupełnie pewn€ dowody, że połowy są zbył ilr-
tensywne. Świadczy to, że niszczymy stado albo na|ra-
fitiśmy na jakieś wyjątkowo zwaTte młode stado, nie'
nadające się w ogóle do odłowu. Wielokrotnie na da-
nym miejscu powląTząne takie analizy kontroine po-
zwolą ustalic stan faktyczny,

zalóWno przy stwieldzeniu dużej ilości młodYch oka-
zów, jak plzy nadmialze starszyeh roczników, ąnaliza
statystyczna 'stadą Ze Względu na wiek, płeć, tempo
wzrostu itp. Wykazuje, że połowy nie były racjonalnie
upxawiane, lecz nie może nas orien|ować nąleżycie w
zasobach rybnych nadających się do odłowu.

Racjonalnymi połowami są natomiasŁ takie, w któ-
rych odławia się najvrięcej ryb nadających się do od-
łowu, to znaczy dojrzałych po pierwszym tarle lrjb, jak
np. u śledzi, w. okresie sam€go ta,rla.

StatystYka Tybacką oparta na takich połowach Ia,
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cjonalnych, kontTolowanYch przez nieustąnne analizY
ryb odławianYch, może nas Zolientować jako tako o za-
sobach rybnych danego obszarrr morskiego. Pouczają
o tym ilościowe wYniki połowóW Wylażone w kilogra-
mach z hektara powierzchni molza,

Jednakże rza(lko kiedy zjawiska w naturze przebie-
qają tak prosto. Najczęściej stwierdzamy W TybołóW,
stwie mniej lub Więcej znaczne wahania ilościowe w
składzie §tad pod względem wieku. Są one następ,
stwem całego skomplikowanego sploiu czynników śro-
<iowiska fizycznego i bioLycznego, niezależnych od ludz-
kich ,Wpływów, od odłowów,

W TybołóWstwie naukowym Zwraca się szczegóiną
uwagę na młodociane stądią lozwojowe i na biologię
gatunku. Jest to dluga metoda szacovania zasobóW,
wczesne stadia są okTesem najbardziej klytycznym
w żYciu rYby, Wtedy bowiem ginie Wielka ilość jaj
i larw rybich oląz narybku. od tego okresu w clużym,
stopniu zależY liczebny sLan roczników, któIy WpłYwa
na bardziej lub mniej korzystne połowy \y latach, gdy
,,młodzież lybia dojdzie do pełnoletności", czyti stanie,
się rybą użytkową, nada się do odłowu. Jeżeli ulvzgręd-
lirny fakt, iż większość Tyb użytkowych jest baldzo
płodDą, składą Wiete ikry, dziesiątki, setki tysięcy, nie-
kiedy miliony jajeczek, zrozumiemy, że wahania za-
leżne od lat mogą być bardzo duże.
.Biologiczna metoda szacowania zasobóW rybnych

sprowadza się więc zasadniczo do nieustannego śledze-
nia ilości pozostającego przy życiu narybku i mlo-
dzieży stąTszej. Przy korzystnei koniunktulze środowi-
skowej, tak klimątycznej, jak i biotycznej, zdąTzającej
się W niektórYch latach, ilość młodzieży Tybiej utTzY-
mując€j się rr.zy żryciu może być wielokTotnie Większa
niż w ]atach, w któIYch zespół czynników. środowiska
stwarza układ niekorzystny dla jej rozwoju.
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Obie więc melody uzupełniają się wzajemnie, przy
czym statystyczna Iaczej wskazuje iakty, kLóIe meioda
biologiczna, śledząca cykl życia, ściśle tłumaczy. obie
są potIzebne do stawianią prognoz rybackichi zaró,Wno
krótkoierminowanycb, jąk i długotelminowych, zbli-
żonych do szacowenia zapasów w opaTciu o ticzebność
stadiów mlodocianych olaz racjonalnie uprawiane od-
łowy. ,

Rybno wydoiność Bołtyku

stątystYka polowóW rybackich na BałLyku Wskazuje,
że połolvy z cąłągo moTza dają obecnie około 400 tys,
ton rocznie, czyli średnio 10 kgłra, a ]^/ięc wydajność
w porówrraniu z sąsiednim Molzem Północnym kilka-
krotnie niższą, Iwszystkie dane jednąk Wskazują, że
.obecną IĄ,ydajność Bąłtyku jest bliską góInej granicy,
a może nawet już ją osiągnęła. Wskazuje na -to spadek
Wydąjności Z jednostki łownej, jak TóWnież zwiększenie
się plocentowe młodych locznikóW w stadach lyb naj-
intensywniej odławianYch, jakimi są dorsze. PośIedn:o
Wskazuje na to także szacowanie biologicznej wyda;-
ności, opaltej na ząsobach życia dennego (bentosu) i ży-
cia toni wodnej (planktonrr), jako bezpośIednich 1\rzg]ęd-
nie pośrednich.źIódeł pokarmu lyb użytkowych.

Jakież więc pTzyczy\y ogólnej geo$aficznej i hy-
drograficznej natury mogły zadecydować o kiIkakrolnie
rnniejszej produkcji Bąłtyku niż W sąsiednim Molzu
Północnym?

Z ogólnych geogiraficznych i oceanograficznych wa-
IunkóW Baltyku Wpływających na wydajność rybną
i bio]ogiczną niewątpliwie wysuWają się na pierwszy
plani stosunkowo duża zamknięlość zbiolnika oTaz dwu-
Warstwowośc aęstościowa masY wodnej,

ŚIódlądowe położenie morza oIaZ łączność z Wodami
oceanicznymi pTzez płytkie i j.awiłe cieśniny duńskie
rrtTudniają swobodną wymianę z wodami oceanicznymi.
zmniejszają dopływ soli biogenicznych i powodują peW-
ną izolację zbiornika. Taki stan rzeczy wyznacza Bał-
tYkowi ,W żnacznym stopniu Włąsną gosPodaTkę biolo-
gic.zną. Liczne Tzeki wpadające do Baltyku wnoszą nie-
y/ątpliwie $,iele substancji potlzebnYch do twolzenia
podstawowej produkcji (fitoplankton), w ogóInym jed-
uak bilansie nie ząznącza się to jakąś pokaźniejszą pro-
dukcją podstawową i końco,Wą (rYbY użytkowe) w po,
IóWnaniu z otwaltymi morzami, np, z Morzem Północ-
nYm jako najbliższym.

Drugi wąrunek, pozostający W łączności z poprzednim,
to utludniony obieg mąterii w całości mąsy Wodnej
zbiornika od powierzchni do dna, wywołany dwuwar-
stwo,Wością zasoleniową (gęstościową). Taki układ WYni-
ka z istnienia dolnego, baldziej słonego nurtu, przenika-
jącego z'cieśnin do Bałtyku, oraz dlugiego, góInego,
rozcieńczonego napływami Wód śIódlądowych, WypIoJ
\yadzającego Wody bałtyckie do Kattegatu i dalej do
skagellaku i Atlantyku. W związku z tym jesienno,
zimowa wymiana pionową wód, ich sezonową ko4-
Wekcja, naturalne ,,plzeorywanie" nie sięga dna, jest
hamowane różnicami gęstości obu warstw, zachodzi
llłóWnie w waTstwie górnej, sięgającej przeciętnie do
50-60 m. Wody przydenne, najobficiej zasobne w sole
biogeniczne z dość dużym trudem i jednak raczej
okolicznościowo (większe wlewy i sztolmy) Wydostają
się w górne plześwietlone Warstwy, gdzie dokonuje się
proces fotosyntezy, podstawowy pToces tworzenia ma-
terii olganicznej.

Zdmkniętość basenu oraz utIudniony obieg materii,
nie splzyjające natuTalnemu ,,przeorywaniu|' Wód ]ł,

całości zbiornika, są szczególnie ]^f!Ąno\{ną ilustTacją
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stosunkowo niskiej pxodukcji (10 kg/ha) w polóWnaniu
do koTzystnie pod tym względem usytuowanego otwal-
tego i dobrze do dna mieszanego plądami i falowaniem
Morza Północnego, które W odniesieniu do Bałtyku
jest kilkaklotnie wydajniejsze (co najmniej 30 kg/ha
rocznie).

Z drugiej stlony, Bałtyk jest 2-3 lazy Wydajniejszy
'\^r poIównaniu z głębokim Molzem §ódziemnym o mini-
malnym rozwoju szelfu i o plodu,kcji 2-3 kg/ha rocznie.

Szacowanie rłydajności ma Więc Wartość jedynie
w skali poróWnawczej. wśTód mórz Eulopy Bałtyk zaj-
muje pod tyrn $lżględem stanowisko pośrednie, jest
wydajniejszy od Morza Śródziemnego, a mniej wydajny
\{r polównaniu z Morzem Północnym.
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D o.ph a 89
DidstYlis ruthkei ?1
Dictiosiphon 57
;;;;; d;&; morrhud l2g,._ !32-!33

E ctocąrpus §ilr'cłlo§u§ 56
edredon §ofdle.jd mollisirna 113
Eldchista 57

'vodne 
No|dmonni 88

Flądry P/;urołeclidae 12o, l3o, I32
FIitillaria boreąIis 9!
Ioka oblącżkowana Phoco hi§pido 90-100

pospolita, nelpa Phocą vituliną 99-70|
szala .llo,1iłloel!!s g.ypu§ 99-100

Ioki Phocjdoe 98, 100

Gałęzątka clodophora 55
galnela cIdngol cróngoh 73
gągoły Buceptlolo 113
glony .Algoe 55
gładzica Pleuronecfes plote§§o 134-136
głowienka Nyrocą leriną 1|l*1I2
gIoszek nadmorski LothYlus mafitinus 80

Hąlicryptus spinulosu§ 42, 7I
Hąlitholus cirrutus 42, 92-93
honkenia piaskową Honckenyą peploi.igs 80

Igliczniowąte sY ngnothid oe I24
iglicznia siphono§ćoma typhle 74, l24-I25

Ja§trżąb gołębialz Accipitel gónti]ig 26, ll1
joldia yoldio |Pońlondią) arcticd 35, 42

Kacżki Nyrocinoe 112
kania Milvus milvus I1l
kobuz Fdlco subbuteo 28, II1
kolmolan Phąlącrocorax 28
klab welEistoszczypcy Eriochefu śinensi§ 45, 76
klabik fihirfiroponopeu§ harri§i fuidendala 45, 76
klewetki 74, 76
kroguleć .Ąccipiter niśu§ 28, 111
kur głowacz colru§ scorpius 123
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Iłplodofi Bg
umnocąh.nuś grimąldi 42, 88
lodówka clongulo hye.nąIis |I2

Łabędź niemy cygnus ólt 26
łosoś solmo §olar 136
Ły§kó Fulico otro 113

MakIela scombe, §combru§ 119
malże Lamąellibronchia 42, 65-{6, 11,73
markaczka oidemia nigr0. 1|I*Il2
maskolu! FIdrelcula 112
med,uży 42, 50, 92-93
Metlid.iurn ocłocostątuĄ 50
mewa pospolitą lorus conu§ 106, 114

sleblzysta loru§ orgenloru§ 106, 114
śmieszka ląru§ rjdibundus 106
żó}tonoga lorłs ju§cu§ 

"106, 114
mewy Ląricląe 106, 108, 115
Ęikołajek nadmolski Eryngium rnaritimum 80
morświn Phocqena 102, 113
molszczyl pęchelzykowaty Fucus yescicu,lo§u§ 57, 59
mszywioly Blyozóa 68
Mysis mixtg 42
mysżołów Buteo buteo 28

Nąd,u]dIio. spumigeńą 85
Neornysi§ vulgdlis 52, 89
nereida Nereiś diversicolor 52 \
nur Govi.l |colymbus\ 112
nuTzyk Uric 111

obunogi,4mpńipodo 68
ogolzałka Nyroco nTila 1I1*|l2
aicopleuld dioico 9l
oirirona §imili§ 50, 52, a}
okrzeloki Bocillqriophyceąe |Diątuneae| 84
omułek jadalDy Myźilus edulj§ 67,69
Orchestic cdli dna 79
ortik krżykliwy Aquila ponlrina 28
oslonice luflicoto 91

Pąląemon od§per§u§ 74
pąkla Boionu§ improvi§u§ 52, 6$

Pelidinium depre§§um 85
pellucidum 85

PeIiaonimus ci ątus 92
perk;z dwuczuby Podjcep§ cli§iclus 1t3
berłówka ,iednokwjdtowd Me/ica unillorą 26
Phylaiella rupinco]o 56
Phv|loDhoIa blodjdei 57
oia'skoiaz Mva alenaria 38,39, 66, 73
|iaskownica' battyc ka Amnophila bdlłica B0
Diotrosz z€us label I20
lodgorzaika Nylocą nyroca ll2
Podo[ 88
Dodwoiki 74
iodwój Mesidolea ento on 4I, 69, 73

nigrescens 5'7

Potisiphonid violo.ćea 5']
PoltopoIeia o,Ilinis 72-'}3

Iemoratą 77-7ż
Prorlnus rlexuośus 74-89
Plio,pulus caudctus 7I
pustulka Fd,lco 

'innuculus 
28

Racicznica Dlej§§en§źo polymoIphd. 67
rak arderykański Cąmbcltus limosus 77
!amienice 55-56
tdestnica grzebieniaśLa Potąmogeton pecrjndrus 58

ilitkowatd Potdmogeton liliłolmjs 58
Rhodomelą §lbJu§co 57
Rivularią LLrą ?5
iJgowiec bałtycki Mdcomo, bąItica 38, 65-86, 714ż
rożIóżki 5?
iównonóg 52
rukwiel nadmor§ką Cacile maritimo. 80
lurecznice 57
Ivbitwv slemidoe 107-108, 115

,i,uołoi^" pondion haliąćtus 28
rirby denne symetlyczne i asymetlyczne 120' - pelagiczńe i denne 118-t19

§aprofagi 69
sceleŁonema 85
scolo1los umiqel 69, 73
sercówka Cordlum edule 66, 69, 73
sestofagi 69-70
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siejd bałtycka coregoĄus luvoleus 137silice 75, 85
sikwiaki Gephy,rco 42, 71
skalp Rhombu§ ,noximus 136
skorupiaki 7!, 79, a9
sokół wędlowny Foico pcregfinu§ 28, 111
sphacelaria aIclicą s4
Sphaelium 78
Sphaeromo rugicauda 52
spircrbis }4
stornia p/ełIonecie§ /tesus l35
strzałka sogilća e]egańs 52, 9I
stulbiopław coldylophorą caspią Ą5, 77, stynka osłtelus epcIlanus l2g, l41
synchaela bo,ttico 91

monopus 9l
szczepoDogi schizópodd 42, 52, 89
szProL Clupea §prollus t29, t33

śledż Clupea hnrerrgus I32
ślimaL pobrzeżek L]tofina littorea 38

przyiulik Ancy,lus lluviatilis 35

rąIorchestid d.eshqvesi 79
Thalassiosild bąItiią 85
taśma Ełaeromo.pho 55
Tercbellides 69
rinljno.tneo 89 \
TóI\-petta nidica 55
troć solmo truttą 137
'w 

ągoIz Anguitto vuigforis 138-140
wężynka Neropiis ophidión l22, l25
widlik ,Furcelldrio laslioiotd 63
widlologi 42, 45, 77, 8Ó
wieloszczely Polychaela 69, 73
wioślarki c/ądoceld 88
wodożytka_- Polamópyrgus clislolinus (HYdrobia ien-kinsi) ?7
wrotki .Rorołorid 90
wydńuchrzyca ElyĘus oIenorius 80

ZieleEice 55, 59
żiĄ/rica Pleuronectes limondo 136
zmieraczek Tąlifuus locusta 79
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