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Wst"p – Czym jest Zakwaszenie Oceanów?
Zmiana klimatu - spowodowana dzia!alno%ci$ cz!owieka - jest dzi% powszechnie 
znanym zagro&eniem. Spalanie paliw kopalnych uwalnia do atmosfery w#giel, który 
znajdowa! si# pod ziemi$ przez miliony lat. Ponadto zmiany w sposobie u&ytkowania 
gruntów wp!ywaj$ na obieg w#gla w przyrodzie. Stale rosn$ce st#&enie dwutlenku 
w!gla (CO2) w atmosferze powoduje globalne ocieplenie, jednak znaczna jego cz#%) 
jest poch!aniana przez powierzchni# oceanów  
Od czasu rewolucji przemys!owej oko!o 30% dodatkowego CO2 z atmosfery tra(a!o 
do oceanów. Ten efekt buforowy !agodzi! zmiany klimatyczne, ale nie pozostaje bez 
konsekwencji dla &ycia pod wod$. 
Rozpuszczanie CO2 w wodach powierzchniowych powoduje przesuni#cie równowagi 
kwasowo-zasadowej wody morskiej w procesie zwanym zakwaszaniem oceanu.  
W rezultacie wzrasta st#&enie CO2 i wodorow#glanów (HCO3

-) w wodzie. Zwi#ksza 
si# równie& st#&enie jonów wodorowych (H+), co mo&na rozpozna) po spadku pH. 
Zmniejsza si# natomiast st#&enie jonów w#glanowych (CO3

2-).
Zakwaszenie oceanu jest kontrolowane przez ca"kowit# zasadowo$% - zdolno%) 
buforowania - wody. Zasadowo%) wód naturalnych okre%lana jest jako nadwy&ka zasad 
nad kwasami, a wi#c zdolno%) wody do neutralizacji dodatku kwasów (np. wzrostu 
CO2). Im wy&sza zasadowo%) wody, tym mniejsze zmiany pH, gdy rozpuszcza si# w 
niej CO2, a im ni&sza zasadowo%) wody, tym wi#ksze zmiany pH. 
pH powierzchniowych wód morskich wynosi oko!o 8, co oznacza, &e jest lekko 
zasadowe (pH > 7). Proces zakwaszenia oceanu powoduje zmian# pH  
w kierunku oboj#tnym (pH = 7). W erze przemys!owej pH powierzchni spad!o o 0,1 
w skali pH. Przewiduje si#, &e w zale&no%ci od przysz!ych emisji CO2 do atmosfery  
i zastosowanego modelu, pH powierzchni oceanu spadnie do 8,05 - 7,75 pod koniec 
XXI wieku. Chocia& zmiany w skali pH wydaj$ si# niewielkie, odpowiadaj$ one 
wzrostowi kwasowo%ci oceanicznej (H+) nawet o 200%. 
Zmiany warunków &ycia maj$ wp!yw na funkcjonowanie organizmów. Szczególnie 
zagro&one s$ ro%liny i zwierz#ta wapniej$ce, poniewa& spadek pH pogarsza warunki 
wapnienia. Zredukowany stan nasycenia (*) w#glanu wapnia (CaCO3) jego form 
mineralnych, aragonitu i kalcytu, mo&e mie) negatywny wp!yw na stopie" zwapnienia 
kilku taksonów organizmów morskich. Naukowcy zaobserwowali na przyk!ad 
post#puj$c$ degradacj# struktur koralowców i wapnienia planktonu,  
a tak&e coraz cie"sze muszle ma!&y i ostryg. Stan nasycenia wyra&a termodynamiczn$ 
tendencj# CaCO3 do tworzenia lub rozpuszczenia. Warto%) stanu nasycenia powy&ej 
jednego (*> 1) odnosi si# do przesycenia, a warto%ci poni&ej jednego (* <1) do 
warunków niedosycenia. Rozpuszczanie egzoszkieletu niektórych gatunków ma!&y 
i %limaków nast#puje, gdy stan nasycenia wynosi znacznie poni&ej jednego (* << 
1). Chocia& zjawisko to rzadko ma miejsce na powierzchni oceanów to jest ono 
bardziej powszechne na obszarach upwellingu przybrze&nego w umiarkowanym 
klimacie. Upwelling sprawia, &e niedotlenione wody g!#binowe o wysokim st#&eniu 
CO2 podnosz$ si# ku powierzchni, co obni&a stan nasycenia i tworzy warunki mniej 
przyjazne dla organizmów zale&nych od CaCO3. 
Zakwaszenie mo&e tak&e wywo!a) inne koszty utrzymania (zjologicznego, co mo&e 
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mie) odzwierciedlenie zw!aszcza w rozwoju i przetrwaniu na wczesnych etapach 
&ycia. Ponadto mo&e zmienia) zachowanie i uczenie si# ryb poprzez upo%ledzenie ich 
mechanizmów czuciowych, s!uchu, w#chu i wzroku. Chocia& zakwaszenie mo&e mie) 
negatywny wp!yw na niektóre gatunki, inne mog$ na tym skorzysta). Potencjalne 
korzy%ci odnios$ mi#dzy innymi makroglony ze wzgl#du na lepsz$ dost#pno%) w#gla. 
W ka&dym razie, zakwaszenie oceanu zmienia sie) pokarmow$ i, ostatecznie, procesy 
&yciowe i funkcje ekosystemu w szerszym zakresie.

Morze Ba!tyckie – Wyj#tkowy przypadek pod wieloma 
wzgl"dami
Morze Ba!tyckie jest szczególnie podatne na zakwaszenie oceanów ze wzgl"du na nisk# 
ca!kowit# zasadowo$%. Niska alkaliczno$% w po!#czeniu z wysok# produkcj# pierwotn# 
i oddychaniem oraz wynikaj#c# z tego wysok# remineralizacj# materii organicznej s# 
przyczyn# znacznych waha& dobowych i sezonowych pH wód powierzchniowych.
Morze Ba!tyckie (Rys. 1) jest jednym z najwi#kszych s!onawych zbiorników wodnych 
na %wiecie. Ma powierzchni# 420 000 km2, jego %rednia g!#boko%) to zaledwie 54 
m, a jedna trzecia jego powierzchni ma mniej ni& 30 m g!#boko%ci. Ma!a obj#to%) 
i powolny przep!yw wody sprawiaj$, &e morze jest szczególnie nara&one na presj# 
spowodowan$ przez 85 milionów ludzi &yj$cych w jego zlewni. Morze Ba!tyckie 
charakteryzuje si# silnymi gradientami zasolenia i temperatury. Obszary najbardziej 
wysuni#te na pó!noc s$ prawie s!odkowodne (zasolenie <3), a zim$ pokryte lodem. 
Na po!udniu klimat jest !agodniejszy, a zasolenie jest bli&sze wodzie morskiej (~15 
w cie%ninie Kattegat). Oprócz gradientów zasolenia i temperatury z pó!nocy na 
po!udnie, sta!e pionowe uwarstwienie ogranicza pionowy ruch wody w wi#kszo%ci 
cz#%ci morza.
Ba!tyk jest uwa&any za szczególnie podatny na zakwaszenie, poniewa& jego 
zasadowo%) jest ni&sza ni& w oceanach. Ze wzgl#du na ogólnie nisk$ ca!kowit$ 
zasadowo%), wysok$ produkcj# pierwotn$ i wynikaj$c$ z tego wysok$ remineralizacj#, 
pH wód powierzchniowych jest mniej stabilne ni& w oceanach. W okresie wegetacji 
CO2 jest poch!aniany na drodze intensywnej fotosyntezy, co w ci$gu dnia podnosi 
pH.  Jednak w nocy i na obszarach poni&ej strefy eufotycznej oddychanie uwalnia 
CO2 z powrotem do wody, obni&aj$c w ten sposób pH. Dzienne wahania pH wody 
morskiej mog$ si#ga) lokalnie nawet 1,2 w skali pH (w pasie Fucus, Wahl i wsp. 
2018), przy czym najbardziej intensywne wahania wyst#puj$ w pobli&u makroglonów 
i trawy morskiej, a tak&e podczas zakwitów (toplanktonu. Zim$ produkcja 
pierwotna jest obni&ona z powodu niskiej temperatury i braku %wiat!a, podczas 
gdy remineralizacja materii organicznej wytwarza CO2 i obni&a pH w wodach 
g!#binowych. W wyniku procesów mieszania woda wzbogacona w CO2 wyp!ywa na 
powierzchni# i jest przyczyn$ ni&szych warto%ci pH wód powierzchniowych zim$. 
Zwi#kszone st#&enie CO2 w atmosferze i wynikaj$ce z niego zakwaszenie nie jest 
jedynym czynnikiem wp!ywaj$cym na przysz!y bilans pH wód powierzchniowych 
Morza Ba!tyckiego, jednak przy ca!kowitej zasadowo%ci (patrz ramka informacyjna) 
jest ono zdecydowanie najbardziej znacz$ce. Post#puj$ca eutro(zacja spowodowana 
nap!ywem sk!adników od&ywczych nie powstrzyma zakwaszenia, ale wzmocni 
sezonowe wahania poprzez zwi#kszenie produkcji i mineralizacji. Zmiany 
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Rysunek 1. Obszar zlewiska, zlewnie i siedem najwi!kszych rzek uchodz"cych do Morza Ba#tyckiego.  (Dane: HELCOM; 
CCM River and Catchment Database © European Commission - JRC, 2007; Vogt, J.V. et al. (2007): A pan-European River 
and Catchment Database. European Commission - JRC, Luxembourg, (EUR 22920 EN) 120 pp.)

temperatury i zasolenia b#d$ mia!y niewielki wp!yw na równowag# pH. Ponadto 
kwa%ne opady i wzrost rzecznego transportu rozpuszczonej materii organicznej 
b#d$ mia!y marginalny wp!yw na zakwaszenie, pomimo &e nawet 20-30% 
rozpuszczonego w#gla organicznego dostaj$cego si# do Morza Ba!tyckiego jest 
biodost#pna i mo&e by) respirowana, co powoduje uwalnianie CO2. Co wi#cej, 
mineralizacja rozpuszczonego w#gla organicznego w w#giel nieorganiczny mo&e 
zwi#kszy) zakwaszenie obszarów przybrze&nych, a efekt zakwaszenia oceanów 
nasila) si# b#dzie na obszarach przybrze&nych dotkni#tych wypieraniem wód 
g!#binowych wzbogaconych w CO2. Podczas gdy zmiany atmosferycznego CO2 maj$ 
odzwierciedlenie w pH wód powierzchniowych w skali miesi$ca, to czas reakcji na 
zmiany zasadowo%ci i sp!ywu wód obejmuje dziesi#ciolecia ze wzgl#du na d!ugi okres 
wymiany wody.
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Ca!kowita zasadowo$%, pojemno$% buforowa - Morza 
Ba!tyckiego

W przeciwie!stwie do oceanów, w których zasadowo"# jest wzgl$dnie 
sta%a, ca%kowita zasadowo"# Morza Ba%tyckiego zmienia si$ w zale&no"ci 
od obszaru, kontrolowanego g%ównie przez ca%kowit' zasadowo"# 
wp%ywaj'cych rzek i wód Morza Pó%nocnego. Ca%kowita zasadowo"# wód 
rzecznych zale&y z kolei od warunków atmosferycznych i sk%adu pod%o&a 
skalnego w zlewni (Rys. 2). W pó%nocnych cz$"ciach Ba%tyku pod%o&e 
jest zbudowane z granitu, który podczas wietrzenia wytwarza mniej 
zasadowo"ci ni& wapie!. Pod%o&e obszarów po%udniowych sk%ada si$ z 
gliny, wapienia i piaskowca, które z kolei powoduj' wy&sz' zasadowo"#. 
Dlatego woda rzeczna na po%udniu ma wy&sz' zasadowo"# ni& na 
pó%nocy. Ponadto dop%ywaj'ca woda morska z Morza Pó%nocnego o 
du&ym zasoleniu ma wysok' zasadowo"#, co skutkuje dodatni' liniow' 
zale&no"ci' mi$dzy zasoleniem, a zasadowo"ci' w Zatoce Fi!skiej i 
Zatoce Botnickiej. Zatoka Ryska stanowi wyj'tek, poniewa& ze wzgl$du 
na wapienn' ska%$ macierzyst', nap%ywaj'ce tam wody rzeczne maj' 
nawet wy&sz' zasadowo"# ni& otwarte wody oceaniczne. Ba%tyk W%a"ciwy 
jest obszarem mieszania si$ wód wp%ywaj'cych, co powoduje, &e liniowa 
zale&no"# mi$dzy zasoleniem, a zasadowo"ci' jest mniej wyra(na.

Zwi$kszaj'ce si$ st$&enie atmosferycznego CO2 wzmaga wietrzenie 
gleby, podnosz'c tym samym alkaliczno"# wody rzecznej wp%ywaj'cej 
do morza. Zarówno wzrost st$&enia CO2 w atmosferze, jak i ocieplenie 
klimatu maj' pozytywny wp%yw na wzrost ro"lin l'dowych i oddychanie 
gleby, a wynikaj'cy z tego wzrost st$&enia CO2 w glebie przyspiesza 
wietrzenie mineralne.

Przewiduje si$, &e zmiany klimatyczne spowoduj' intensy)kacj$ 
opadów, zw%aszcza w pó%nocnych obszarach zlewni Morza Ba%tyckiego, 
podczas gdy po%udniowe regiony stan' si$ bardziej suche. Chocia& coraz 
ob)tsze opady deszczu rozcie!czaj' zasadowo"# nap%ywaj'cej wody 
rzecznej, ogólny efekt jest dodatni, strumie! zasadowo"ci wzrasta z 

powodu zwi$kszonego wyp%ywu.
Innym zewn$trznym (ród%em ca%kowitej zasadowo"ci jest 

podmorski wyp%yw wód gruntowych. Podobnie jak w przypadku wód 
rzecznych, zasadowo"# wód podziemnych zale&y w pewnym stopniu 
od w%a"ciwo"ci geologicznych zlewni. Znaczenie wyp%ywu wód 
gruntowych dla ca%kowitej alkaliczno"ci jest nadal nieznane, jednak 
prawdopodobnie ma przynajmniej znaczenie lokalne. Wewn$trzne 
procesy wytwarzania ca%kowitej zasadowo"ci tak&e zwi$kszaj' zdolno"ci 
buforowe w przybrze&nych wodach oceanicznych.  Produkcja pierwotna, 
mineralizacja tlenowa (w tym nitry)kacja), denitry)kacja oraz redukcja 
siarczanów i utlenianie - wszystko to wp%ywa na ca%kowit' zasadowo"#. 
Produkcja pierwotna i mineralizacja tlenowa zwi$kszaj' zasadowo"# 
w kolumnie wody, natomiast w osadach powierzchniowych j' obni&a. 
Denitry)kacja, zarówno w kolumnie wody, jak i w osadach, ma 
pozytywny wp%yw na zasadowo"#. Efekt netto redukcji siarczanów / 
utleniania siarczków na zasadowo"# jest równie& pozytywny, je"li siarka 
jest trwale osadzona w postaci np. pirytu. Jednak efekt ten jest mniejszy 
ni& efekt denitry)kacji. Zwi$kszona sedymentacja i mineralizacja cz'stek 
sta%ych spowodowana eutro)zacj' zmniejsza st$&enie tlenu w kolumnie 
wody i zwi$ksza wytwarzanie zasadowo"ci w osadach.  Ca%kowita 
zasadowo"# wody powierzchniowej wzros%a w Morzu Ba%tyckim w 
ostatnich dziesi$cioleciach (Rys. 3). W celu wyja"nienia tych tendencji 
wskazano zarówno czynniki wewn$trzne, jak i zewn$trzne. Wed%ug 
niemieckich badaczy zaobserwowane tempo zmian by%o najwy&sze 
w nisko zasolonych regionach pó%nocnych i stopniowo mala%o wraz 
ze wzrostem zasolenia w kierunku po%udniowym. Naukowcy obliczyli, 
&e wzrost ca%kowitej zasadowo"ci skompensowa% prawie po%ow$ 
wywo%anego przez CO2 zakwaszenia

w "rodkowej cz$"ci Morza Ba%tyckiego i prawie 100% w Zatoce 
Botnickiej.  Niemniej jednak ostrzegaj', &e rosn'ca zasadowo"# 
nie powinna by# interpretowana jako ochrona przed przysz%ym 
zakwaszeniem wywo%anym przez CO2. 

Rysunek 2. Schemat obiegu w!gla w Morzu Ba#tyckim: Corg, w!giel organiczny; CT, ca#kowity w!giel nieorganiczny; 
AT, ca#kowita zasadowo$%; CO2, dwutlenek w!gla; O2, tlen; NO3, azotany; SO4, siarczany (Omstedt, A., Humborg, C., 
Pempkowiak, J. Perttilä, M., Rutgersson, A., Schneider, B., Smith, B. (2014) Biogeochemical Control of the Coupled CO2–
O2 System of the Baltic Sea: A Review of the Results of Baltic-C. AMBIO 43, 49–59. (https://doi.org/10.1007/s13280-013-
0485-4)
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Rysunek 3. Szeregi czasowe wód powierzchniowych (0-1 m) 
ca#kowitej zasadowo$ci znormalizowanej do zasolenia 35 w 
Morzu Ba#tyckim. Wykresy pokazuj" tendencje wzrostowe w ci"gu 
ostatnich kilku dekad. Dane zebrane przed 1995 rokiem zawieraj" 
wi!ksze niepewno$ci w porównaniu z obecnymi ze wzgl!du na 
mniejsz" dok#adno$% pomiarów (Dane: HELCOM, ICES Dataset on 
Ocean Hydrography, The International Council for the Exploration 
of the Sea, Copenhagen. 2014)
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Wp!yw na ekosystem Morza Ba!tyckiego
Zakwaszenie oceanów to kolejne obci#'enie na d!ugiej li$cie, z któr# musi si" zmierzy% 
ekosystem Morza Ba!tyckiego. Informacje o skutkach zakwaszenia gromadz# si" powoli. 
Nic dziwnego, 'e efekty s# w du'ym stopniu zale'ne od innych stresorów $rodowiskowych, 
z powodu interakcji, na przyk!ad z eutro(zacj#. Dotychczasowe badania wykazywa!y, 'e 
zakwaszenie wp!ywa negatywnie np. na larwy omu!ka jadalnego (Mytilus edulis), ma!'a 
bentosowego (Limecola), heterotro(czny bakterioplankton i larwy dorsza zachodniego 
Ba!tyku. 
Ze wzgl#du na niskie zasolenie i m!ody wiek geologiczny w ekosystemie Morza 
Ba!tyckiego wyst#puje niewielka liczba gatunków. Jednak, w takich warunkach 
ró&norodno%) biologiczna jest wi#ksza ni& mo&na by si# spodziewa) ze wzgl#du na 
unikatowe gradienty zasolenia i zró&nicowane siedliska. 
Wp!yw zakwaszenia oceanów na organizmy &ywe badano g!ównie na poziomie 
gatunków, podczas gdy dowody na reakcje zespo!ów populacji zacz#to gromadzi) 
dopiero w ostatnich latach. Kierunek i skala wp!ywu zakwaszenia jest równie& 
w du&ej mierze zale&na od czynników, takich jak ocieplenie, zmiany zasolenia, 
%wiat!o i eutro(zacja. W tej cz#%ci podsumowano wp!yw zakwaszenia oceanów na 
zespo!y organizmów Morza Ba!tyckiego wykorzystuj$c wspó!czesne wyniki bada" 
naukowych nad gatunkami kluczowymi/fundamentalnymi.

Strefa przybrze&na
Strefa przybrze&na jest bardziej niestabilnym siedliskiem ni& obszary pelagiczne 
lub bentosowe. Podlega ona zmianom sezonowym, dzia!aniu fal, a tak&e jest pod 
wi#kszym wp!ywem dzia!alno%ci cz!owieka. Dlatego obszary przybrze&ne s$ 
szczególnie wra&liwe na zmiany %rodowiska wywo!ane dzia!alno%ci$ antropogeniczn$. 
Jednocze%nie najbardziej zró&nicowane zespo!y populacji wyst#puj$ w stre(e 
przybrze&nej. 

Morszczyn p"cherzykowaty  
Makroglony, brunatnice, morszczyny (Fucus vesiculosus, F. radicans) nale&$ do 
gatunków fundamentowych zbiorowisk litoralnych. Na skalistych brzegach 
wieloletnie morszczyny p#cherzykowate zapewniaj$ siedlisko i pokarm dla licznych 
gatunków przez ca!y rok. Brunatnice ba!tyckie s$ wra&liwe na eutro(zacj#, st$d ich 
wyst#powanie w ostatnich dziesi#cioleciach zmniejszy!o si#. Oczekuje si# jednak, &e 
makroglony odnios$ korzy%ci z zakwaszenia oceanu, poniewa& zwi#kszona dost#pno%) 
CO2 mo&e zaspokoi) zapotrzebowanie na w#giel podczas fotosyntezy i zaoszcz#dzi) 
energi#, gdy& mechanizmy koncentracji w#gla mog$ zosta) wyregulowane. 
Wp!yw zakwaszenia oceanów na populacje morszczynu p#cherzykowatego badano  
w po!$czeniu z innymi zmiennymi %rodowiskowymi. W rezultacie, zgodnie z 
wynikami bada" przeprowadzonych na populacjach z po!udniowego Ba!tyku (Fiord 
Kilo"ski) i pó!nocnego Ba!tyku (Zatoka Fi"ska), efekty wydaj$ si# niewielkie. 
Zakwaszenie oceanów mo&e mie) nieco pozytywny wp!yw na wzrost w postaci 
zwi#kszonej dost#pno%ci i magazynowania w#gla, ale reakcja ta zale&y od pory roku 
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i d!ugo%ci dnia i jest niewielka w porównaniu z innymi skutkami %rodowiskowymi, 
takimi jak nas!onecznienie i ocieplenie. 
Niezale&nie od tego, przysz!o%) wydaje si# by) wyzwaniem dla bruzdnicy. Szkodliwe 
okazuj$ si# zw!aszcza letnie upa!y. Ocieplenie klimatu, zmniejszaj$ce si# zasolenie 
i eutro(zacja wybrze&a sprzyjaj$ szybkiemu wzrostowi nitkowatych zielenic, epi(tów 
i (toplanktonu ponad morszczynem1 . W zwi$zku z tym funkcje ekosystemu, które 
wype!niaj$ te wieloletnie gatunki, s$ zagro&one. Dzia!ania lokalne lub regionalne, 
takie jak z!agodzenie prze!owienia i eutro(zacji, mog$ os!abi) post#puj$c$ utrat# 
morszczynu. 

Omu!ek jadalny

Omu!ek jadalny (zespó! Mytilus edulis trossulus) to kluczowy gatunek w ekosystemie 
Morza Ba!tyckiego. Jest skutecznym (ltratorem, który w trakcie procesu (ltracji 
przenosi sk!adniki od&ywcze i materi# organiczn$ z pelagialu do bentosu. W zwi$zku 
z tym jest wa&nym !$cznikiem mi#dzy tymi dwoma siedliskami. Ponadto pe!ni 
rol# in&yniera ekosystemu, tworz$c z!o&one struktury dla wielu organizmów i jest 
g!ównym +ród!em po&ywienia dla kilku gatunków ryb i ptaków. 
Ma!&e uzale&nione od swoich ochronnych skorup i jako organizmy wapienne 
s$ szczególnie nara&one na zakwaszenie oceanów. Wed!ug ostatnich bada" 
przeprowadzonych na populacjach ba!tyckich, bentosowe stadium &ycia jest 
w stanie zrekompensowa) koszty zakwaszenia pod warunkiem wystarczaj$cej ilo%ci 
pokarmu. Stadia larwalne maj$ mniej szcz#%cia ze wzgl#du na wysoki stopie" 
zwapnienia podczas formowania pierwszej skorupy larwalnej i ograniczon$ energi# 
dostarczon$ przez jajo. Zwapnienie jest energetycznie kosztowne, a koszty rosn$ wraz 
ze spadkiem zasolenia. Ostatnio zasugerowano, &e zmniejszony wzrost i wynikaj$cy 
z niego ma!y rozmiar omu!ka w Morzu Ba!tyckim jest konsekwencj$ wysokich 
kosztów zwapnienia, a nie stresu osmotycznego zwi$zanego z niskim zasoleniem. 
Przewidywane zakwaszenie, skutkuj$ce obni&eniem stanu nasycenia CaCO3, oraz 
odsalanie wody morskiej mog$ zatem w przysz!o%ci stanowi) powa&ne ograniczenia 
dla omu!ka jadalnego. 
Populacje w Morzu Ba!tyckim przystosowa!y si# do zmiennych warunków pH 
i niskiej zasadowo%ci. We wspólnym eksperymencie laboratoryjnym badano rozwój 
larw populacji Morza Pó!nocnego i populacji ba!tyckiej pochodz$cej z siedliska 
wzbogaconego w CO2 (Fiord Kilo"ski) w warunkach podwy&szonego CO2. Obie 
populacje wykazywa!y upo%ledzony rozwój larw, ale efekt by! mniej powa&ny dla 
populacji ba!tyckiej: redukcja d!ugo%ci muszli by!a mniejsza, a wspó!czynnik prze&ycia 
wy&szy przy podwy&szonym poziomie CO2 w porównaniu z warunkami kontrolnymi.  
Zmienne %rodowiska, takie jak Fiord Kilo"ski, u!atwiaj$ utrzymanie du&ej 
ró&norodno%ci genetycznej, co uwidoczni!o si# w wielopokoleniowym do%wiadczeniu 
porównuj$cym rodziny omu!ków wra&liwe i toleruj$ce CO2. Eksperyment wykaza! 
dziedziczne wydajno%ci zwapnienia w rozwoju wczesnym larw. W zwi$zku z tym te 
ba!tyckie ma!&e mog$ wykazywa) potencja! adaptacyjny do skutków zakwaszenia 
oceanu. Ponadto, omu!ek jadalny mo&e zwi#kszy) tempo wapnienia w zakwaszonych 
warunkach poprzez osiedlenie si# w g#stym siedlisku makroglonów lub trawy 

1 Morszczyn traci tym samym dost#p do %wiat!a co ogranicza jego prawid!owy rozwój (przyp. t!um.)



1111
Sekretariat ds. Zanieczyszczenia powietrza i klimatu

morskiej, które mog$ stanowi) czasowe schronienie przed stresem zwi$zanym 
z zakwaszeniem. W warunkach do%wiadczalnych M. edulis by! w stanie utrzyma) 
wi#kszo%) swojej aktywno%ci wapniowej, przenosz$c j$ na dzie", kiedy to aktywno%) 
fotosyntetyczna morszczynu zwi#ksza!a %rednie pH siedliska. 

Otwarta to' wodna

Ekosystemy planktonu
Zbiorowiska planktonu stanowi$ podstaw# produktywno%ci pelagicznej. Produkcja 
pierwotna wytwarzana przez (toplankton i bakterie przekazywana jest dalej przez 
&eruj$cy zooplankton i p#tle mikrobiologiczne na u&ytek ryb jedz$cych plankton, 
a ostatecznie ryb drapie&nych, ssaków i ptaków morskich.
Wydaje si#, &e istnieje du&a zmienno%) tolerancji na zakwaszenie oceanów pomi#dzy 
gatunkami (toplanktonu i w ich obr#bie, co utrudnia wyci$ganie jakichkolwiek 
ogólnych wniosków. Eksperymenty w mezokosmosie w zachodniej cz#%ci Morza 
Ba!tyckiego (Fiord Kilo"ski) i w pó!nocnej cz#%ci Morza Ba!tyckiego (Zatoka 
Fi"ska) oraz w mikrokosmosie Ba!tyku W!a%ciwego (laboratorium Askö) wykaza!y, 
&e na poziomie ekosystemu wyst#puj$ pewne ogólne zmiany. Po pierwsze, 
zakwaszenie oceanu ma pozytywny wp!yw na produkcj# pierwotn$, mierzon$ jako 
biomasa (toplanktonu lub st#&enie chloro(lu a. Zwi#kszona produkcja wyst#puje 
u rzadszych i mniejszych gatunków pikosize, podczas gdy gatunki dominuj$ce wydaj$ 
si# pozostawa) bez zmian. Po drugie, zakwaszenie ma coraz wi#kszy wp!yw na 
wielko%) komórek zarówno (toplanktonu, jak i sinic. Po trzecie, negatywny wp!yw 
maj$ bakterie heterotro(czne. Wp!ywowi zakwaszenia oceanu na (toplankton 
przeciwstawia si# jeszcze silniejszy efekt ocieplenia, który zmniejsza produkcj# 
pierwotn$ i wielko%) komórek. Z drugiej strony, ocieplenie i zakwaszenie wydaj$ 
si# mie) synergiczny wp!yw na dynamik# spo!eczno%ci bakterii, które s$ równie& 
wra&liwe na zmiany zasolenia i rozpuszczonego w#gla organicznego.
Ze wzgl#du na wa&n$ rol# w systemach morskich, wid!onogi z rz#du Calanoida 
s$ najcz#%ciej analizowanym taksonem zooplanktonowym w badaniach nad 
zakwaszeniem oceanów. W Morzu Ba!tyckim zosta! zbadany sukces reprodukcyjny 
gatunków Acartia sp. i Eurytemora a)nis. Eurytemora wydaje si# by) bardziej 
tolerancyjna na zakwaszenie, prawdopodobnie z powodu wi#kszej ekspozycji 
i adaptacji do szerszych zmian pH, dzi#ki silniejszej migracji pionowej w ci$gu dnia 
w wieku doros!ym. Acartia wydaje si# by) zdolna do radzenia sobie z zakwaszeniem 
cz#%ciowo poprzez zmian# rozmiaru i dostosowanie potomstwa do %rodowiska. Ta 
zdolno%) mo&e z!agodzi) krótkoterminowe negatywne skutki zakwaszenia i da) czas 
na adaptacj# genetyczn$, co jest potencjaln$ strategi$ adaptacyjn$ dla gatunków 
o krótkim czasie generacji w ramach zachodz$cych zmian %rodowiskowych. 
Ekosystemy planktonowe s$ z!o&one. Prowadz$c do%wiadczenia nale&y uwzgl#dni), 
i& pory roku, interakcje tro(czne i region geogra(czny, maj$ wp!yw na wyniki 
bada" nad zakwaszeniem, gdy wykorzystywane s$ naturalne zbiorowiska planktonu. 
Ponadto, nawet ró&ne cechy funkcjonalne w obr#bie jednego gatunku mog$ 
wykazywa) przeciwne reakcje. Na przyk!ad, w do%wiadczeniu w mezokosmosie 
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testuj$cym wp!yw pomi#dzy globalnym ociepleniem z ko"ca wieku, a efektem 
zakwaszenia oceanu na wid!onoga A. tonsa, zakwaszenie zwi#kszy!o %miertelno%) 
w wy&szej temperaturze, ale zmniejszy!o j$ w ni&szej, natomiast zakwaszenie, by) 
mo&e zaskakuj$co, mia!o pozytywny wp!yw na rozmiar i wzrost. 
Wci$& brakuje dowodów, ale jest prawdopodobne, &e przej%cie do mniejszych 
rozmiarów (toplanktonu i rosn$ce znaczenie p#tli mikrobiologicznych b#dzie 
sprzyja) zooplanktonowi paso&ytniczemu, który jest w stanie konsumowa) bakterie. 
Ten wzrost regeneracyjnej produkcji pierwotnej zmniejszy transfer energii do 
wy&szych poziomów tro(cznych, oraz przep!yw materii organicznej, która zasila 
ekosystem bentosowy. Dlatego te& funkcje, które zapewnia ekosystem pelagiczny, 
s$ zagro&one.

Ekosystemy bentosowe

Zbiorowiska bentosowe Morza Ba!tyckiego s$ ubogie gatunkowo, dlatego ich 
funkcjonalno%) zale&y od kilku gatunków kluczowych. Zbiorowiska te s$ szczególnie 
nara&one na zakwaszenie, poniewa& wiele gatunków bentosowych to organizmy 
wapniej$ce. Co wi#cej, ju& teraz cierpi$ one z powodu szeroko rozprzestrzenionej 
hipoksji/anoksji oraz zwi$zanego z tym niskiego stanu nasycenia CaCO3.
Ma!& Limecola balthica (dawniej znany jako Macoma balthica) jest gatunkiem licznie 
wyst#puj$cym na obszarach mi#kkiego dna Morza Ba!tyckiego i jest jednym 
z dominuj$cych gatunków w ubogim gatunkowo pó!nocnym Ba!tyku. Limecola jest 
bioturbatorem. Zagrzebuj$c si# w osadach, zwi#ksza natlenienie ich warstw 
i recykling materii organicznej, wp!ywaj$c na ogólne funkcjonowanie ekosystemu 
bentosowego. Zakwaszenie oceanu ma negatywny wp!yw na Limecola. Eksperymenty 
z wykorzystaniem populacji z Zatoki Fi"skiej wykaza!y, &e nawet niewielki spadek 
pH spowalnia tempo wzrostu swobodnie p!ywaj$cych larw, a tak&e opó+nia ich 
rozwój i zmniejsza prze&ywalno%). Wolniejszy wzrost i rozwój larw oraz zwi$zane 
z tym opó+nienie osiedlania si# zwi#kszaj$ nara&enie na drapie&nictwo poprzez 
wyd!u&enie okresu funkcjonowania w planktonie. Po osiedleniu si# w osadach, 
m!ode i doros!e osobniki Limecola nara&one s$ na prawdopodobne warunki niskiej 
zawarto%ci tlenu i towarzysz$ce temu obni&one pH. Wed!ug eksperymentów 
przeprowadzonych w Zatoce Fi"skiej i Gda"skiej, s$ one mniej wra&liwe na ni&sze 
pH ni& stadia larwalne. Jednak&e, utrzymanie podstawowego metabolizmu, regulacja 
wewn#trznej równowagi pH lub zmiany w ich zachowaniu przy zagrzebywaniu si# 
mog$ mie) negatywny wp!yw na ich bud&et energetyczny co mo&e mie) wp!yn$) na 
sukces reprodukcyjny i ogólny rozwój populacji. 
Nawet je%li sezonowe wahania pH wody morskiej mog$ u!atwia) ewolucyjn$ 
adaptacj# do zakwaszenia, larwy Limecola z Morza Ba!tyckiego (Zatoka Fi"ska) 
wydaj$ si# by) bardziej podatne na po!$czony stres zwi$zany z ociepleniem 
i zakwaszeniem ni& larwy pochodz$ce z populacji w Zatoce Biskajskiej lub 
po!udniowej cz#%ci Morza Pó!nocnego. A zatem ba!tyckie populacje tego 
kluczowego gatunku bentosowego s$ zagro&one z powodu sumarycznego stresu 
zwi$zanego z zakwaszeniem, hipoksj$ i ociepleniem.
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Ryby pelagiczne

Wp!yw zakwaszenia oceanu na populacje ryb w Morzu Ba!tyckim nie zosta! 
jeszcze w pe!ni zbadany. Jednym z niewielu gatunków, który zyska! uwag# jest dorsz 
atlantycki (Gadus morhua). Dorsz jest g!ównym drapie&nikiem w pelagicznych 
sieciach pokarmowych. ,eruj$c na rybach planktono&ernych, szprotach i %ledziach, 
zapewnia wysok$ liczebno%) zooplanktonu, który z kolei ogranicza zakwity 
(toplanktonu poprzez intensywne &erowanie. Tak wi#c zmiany w populacji dorsza 
mog$ mie) kaskadowy wp!yw na ca!y ekosystem.
Podobnie jak w przypadku wielu innych komercyjnych zasobów rybnych na %wiecie, 
liczebno%) dwóch odr#bnych zasobów dorsza (wschodniego i zachodniego) w Morzu 
Ba!tyckim drastycznie spad!a w ostatnich dziesi#cioleciach. Oprócz prze!owienia, 
dorsz ucierpia! z powodu niedotlenienia zwi$zanego z eutro(zacj$ i zmniejszonego 
zasolenia. W chwili obecnej, szczególnie stan zasobów dorsza wschodnio ba!tyckiego 
jest z!y. Ryby te cechuje niskie tempo wzrostu, znajduj$ si# w niekorzystnych 
warunkach i posiadaj$ wysoki wspó!czynnik %miertelno%ci. Przyczyny takiego stanu 
rzeczy s$ niejasne. 
Zasoby dorsza wschodniego Ba!tyku mog$ by) mniej wra&liwe na zakwaszenie 
oceanu ni& zasoby zachodnie. Do%wiadczenia laboratoryjne z wykorzystaniem 
prognozowanych parametrów zakwaszania pod koniec wieku i pó+niej nie wykaza!y 
&adnego wp!ywu na zachowanie plemników, wyl#ganie ikry, rozwój larw czy wielko%) 
otolitu larwalnego dorsza wschodniego. Jednak&e do%wiadczenie zastosowane 
w odniesieniu do dorsza zachodniego wykaza!o podwojenie %miertelno%ci larwalnej 
przy zakwaszeniu pod koniec XX stulecia w porównaniu z obecnymi st#&eniami CO2. 
Wzrost %miertelno%ci larw móg!by doprowadzi) do znacznego spadku liczebno%ci 
populacji. Potrzeba wi#cej bada", aby potwierdzi) te wyniki. Ponadto wa&ne by!oby 
poznanie reakcji na zakwaszenie oceanu dwóch najwa&niejszych gatunków b#d$cych 
o(arami dorsza - %ledzia ba!tyckiego i szprota.

(agodzenie skutków i adaptacja
G!ównym $rodkiem przeciwdzia!aj#cym zakwaszeniu oceanów jest ograniczenie 
uwalniania CO2. Tymczasem odporno$% ekosystemów na zakwaszenie mo'na poprawi% 
poprzez dzia!ania, które zachowaj# bioró'norodno$%, uwalniaj#c ekosystemy od innych 
czynników stresogennych. Poniewa' nasza wiedza na temat wp!ywu zakwaszenia na 
ekosystem Morza Ba!tyckiego jest niedostateczna, niezb"dne s# dalsze badania, zanim 
adaptacja do zakwaszenia b"dzie mog!a zosta% uwzgl"dniona w bardziej szczegó!owych 
planach zarz#dzania.
W perspektywie globalnej, zakwaszenie oceanów jest uznawane za istotne wyzwanie. 
Na przyk!ad, jest ono uwzgl#dnione w Agendzie Zrównowa&onego Rozwoju 2030 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i zwi$zanych z ni$ Celów Zrównowa&onego 
Rozwoju (SDG). SDG 14, ",ycie pod wod$", ma za zadanie wzmocni) ochron# 
i zrównowa&one wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich. W szczególno%ci, 
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w ramach tego SDG, cel 14.3 wskazuje konieczno%) zminimalizowania i zaj#cia 
si# skutkami zakwaszenia oceanów, mi#dzy innymi poprzez wzmocnion$ 
wspó!prac# naukow$ na wszystkich szczeblach. Powi$zany z tym wska+nik 14.3.1 
wymaga pomiaru %redniej kwasowo%ci morza (pH) w uzgodnionym zbiorze 
reprezentatywnych stacji poboru próbek.
W ostatecznym uj#ciu, !agodzenie skutków zakwaszenia oceanów w ramach realizacji 
celu SDG 14.3 wymaga ograniczenia uwalniania CO2 pochodz$cego ze spalania 
paliw kopalnych. Obecnie !agodzenie skutków jest w du&ej mierze realizowane 
w ramach tych samych porozumie" globalnych, które dotycz$ gazów cieplarnianych 
w ogóle, np. Porozumienie paryskie. Na poziomie krajowym powinno si# to prze!o&y) 
na wdro&enie odpowiednich krajowych %rodków zaradczych. 
W przypadku cz!onków UE wymagana jest równie& pe!na harmonizacja przepisów 
krajowych z odpowiednimi dyrektywami UE i innymi instrumentami regulacyjnymi, 
w tym z planowanymi dzia!aniami zwi$zanymi np. z Europejskim Zielonym -adem 
(European Green Deal).
W odniesieniu do systemu zarz$dzania, zakwaszenie oceanów musi by) równie& 
rozpatrywane oddzielnie: „Problemy zwi$zane z OA [zakwaszeniem oceanów] 
i niezb#dne im rozwi$zania s$ wyj$tkowe i nie mog$ by) !$czone z tradycyjnymi 
dzia!aniami i %rodkami dotycz$cymi zmian klimatu" (artyku! Galdies i wsp. z 2020). 
Konieczne jest podej%cie, uwzgl#dniaj$ce ten problem w szczególny sposób, mi#dzy 
innymi dlatego, &e rozk!ad geogra(czny zakwaszenia jest bardzo zró&nicowany 
(co omówiono we wcze%niejszych rozdzia!ach), a tak&e ze wzgl#du na potrzeb# 
zastosowania %rodków adaptacyjnych, które uwzgl#dniaj$ nieuniknione zakwaszenie 
oceanów. 
Dzia!ania adaptacyjne oceanów mo&na odnale+) w sferze ochrony lub odtwarzania 
ró&norodno%ci biologicznej. Tego rodzaju %rodki mog$ poprawi) ogóln$ odporno%) 
na niekorzystne warunki, a dzia!ania maj$ce na celu zmniejszenie ogólnej 
presji antropogenicznej na ró&norodno%) biologiczn$ mog$ w perspektywie 
krótkoterminowej zwi#kszy) równie& odporno%) na zakwaszenie oceanów.
Teoretycznie istnieje ju& kilka instrumentów s!u&$cych ochronie ekosystemów 
morskich w Europie, uwzgl#dniaj$cych tak&e Morze Ba!tyckie. Na przyk!ad 
Dyrektywa Ramowa w Sprawie Strategii Morskiej (MSFD)2 mog!aby zach#ci) 
pa"stwa cz!onkowskie UE do skoordynowanego podej%cia do ochrony mórz, 
a szczególnie do zaj#cia si# problemem zakwaszenia oceanów. Ba!tycki Plan Dzia!a" 
HELCOM skupia si# na okre%laniu ram dla Morza Ba!tyckiego, obejmuj$c równie& 
kraje spoza UE. Morskie obszary chronione (MPA)3 HELCOM to ju& istniej$ca sie) 
obszarów, których celem jest ich pe!na ochrona, w tym zachowanie ró&norodno%ci 
biologicznej.
W!$czenie danego obszaru do tych MPA nie gwarantuje automatycznie okre%lonego 
poziomu ochrony, poniewa& wdro&enie jej wymaga wprowadzenia krajowego 
prawodawstwa. Niemniej jednak MPA stanowi$ podstaw# spójnej ochrony 
ró&norodno%ci biologicznej, która mo&e równie& zwi#kszy) odporno%) na zakwaszenie 
oceanów. Inicjatywy lokalnych podmiotów, w tym gmin, a nawet prywatnych 
w!a%cicieli nieruchomo%ci mo&na znale+) w tych MPA. Niektóre z nich oparte s$ 
2  ang. Marine Strategy Framework Directive (przyp. t!um.)
3 ang. Marine Protected Areas (przyp. t!um.)
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na inicjatywach regionalnych, w celu do!$czenia do "'wiatowej Sieci Rezerwatów 
Biosfery" UNESCO i innych programów mi#dzynarodowych.
Niemniej jednak, nawet je%li istniej$ instrumenty pozwalaj$ce zaspokoi) potrzeby 
w zakresie !agodzenia skutków, dostosowania i ochrony, zarówno w ca!ej UE, jak 
i konkretnie w odniesieniu do Morza Ba!tyckiego, wydaje si#, &e brakuje %rodków, 
które by!yby wyra+nie ukierunkowane na zakwaszenie mórz i oceanów.
Wracaj$c do powy&szego cytatu Galdiesa i wspó!pracowników, dotycz$cego 
traktowania zakwaszenia oceanów jako odr#bnego zjawiska, a nie "w pakiecie" 
z (innymi) %rodkami przeciwdzia!ania zmianom klimatu, autorzy stwierdzili, &e 
"dzia!ania na poziomie UE pozostaj$ nadal niezrozumia!e i nieskoordynowane", 
nawet je%li zakwaszenie oceanów jest uwzgl#dnione w nadrz#dnych dokumentach 
politycznych, takich jak SDGs. W odniesieniu do dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej (MSFD) i jej krajowych wdro&e", autorzy wskazali, &e "...polityki 
na szczeblu krajowym rzadko k!ad$ nacisk na zasadniczy element dyrektywy ramowej 
w sprawie strategii morskiej (MSFD)", oraz &e MSFD nie zawieraj$ kryteriów 
monitorowania, które dotycz$ konkretnie zakwaszenia oceanów.
Nie jest to kwestia marginalna. Przeciwdzia!anie zmianom klimatycznym i OA 
wymaga ograniczenia emisji CO2. Skutki wzrostu temperatury oraz zakwaszenia 
nie s$ takie same (chocia& wyst#puj$ jednocze%nie i mog$ wzajemnie na siebie 
oddzia!ywa)).
Jak zaznaczyli%my wcze%niej, ochrona ekosystemów przed innymi czynnikami 
stresogennymi w Morzu Ba!tyckim mo&e zapewni) synergi# równie& w odniesieniu 

Rysunek 4. Jako$% wody w rzekach i na obszarach przybrze&nych regionu Sankt Petersburga jest od kilku lat 
monitorowana przez obserwatorów spo#ecznych organizacji pozarz"dowej Friends of the Baltic w ramach programu 
River Watch realizowanego przez Coalition Clean Baltic. W latach 2016-2020 grupy River Watch, w tym m.in. dzieci 
szkolne, monitorowa#y pH (na podstawie raportu BALSAM Country Report of Russia).
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do zakwaszenia. Niemniej jednak dzia!ania ochronne, które uwzgl#dniaj$ w specjalny 
sposób zakwaszenie oceanu, mog$ dostarczy) rozwi$za" bezpo%rednio dostosowanych 
do potrzeb, takich jak odpowiednio rozmieszczone MPA. Chocia& brakuje bada" 
dotycz$cych wyznaczania takich obszarów ochrony, istniej$ pewne przes!anki 
dotycz$ce skutecznych rozwi$za". Na przyk!ad, ochrona skupisk makro(tów 
(makroalg i trawy morskiej) mo&e stanowi) tymczasowe schronienie dla organizmów 
wapniej$cych. Takie lokalne lub regionalne przedsi#wzi#cia nie powinny oczywi%cie 
by) podejmowane w pojedynk#, ale raczej równolegle z innymi dzia!aniami, 
takimi jak !agodzenie prze!owienia i eutro(zacji, aby zminimalizowa) post#puj$ce 
zanikanie morszczynu p#cherzykowatego i innych makro(tów, przy jednoczesnym 
uwzgl#dnieniu potrzeby zwi#kszenia odporno%ci na zakwaszenie.
Oprócz wskazywania na potrzeb# podj#cia przez decydentów dzia!a" w zakresie nauk 
%cis!ych i zarz$dzania w odniesieniu do problemu zakwaszenia w Morzu Ba!tyckim, 
uwa&amy, &e wa&ne jest równie& znalezienie sposobów skutecznego informowania o 
tym problemie opinii publicznej, w tym równie& m!odego pokolenia. W oddzielnych 
publikacjach w ramach tego projektu, na swoim przyk!adzie, podkre%lili%my 
zaanga&owanie dzieci szkolnych w nauk# obywatelsk$ poprzez ich udzia! w 
pomiarach pH (Rys. 4).

Monitorowanie wska)ników zakwaszenia
Jako$% wody w Morzu Ba!tyckim jest systematycznie monitorowana od czterech dekad, 
mimo to monitoring wska*ników zakwaszenia jest wci#' niekompletny. W!a$ciwe metody 
monitoringu i wska*niki, jak równie' odpowiednie sezonowe pobieranie próbek maj# 
kluczowe znaczenie dla zrozumienia procesu zakwaszania oceanów.
Ze wzgl#du na z!o&ono%) kompleksu CO2 Morza Ba!tyckiego, rzetelny monitoring 
zakwaszenia musi by) zarówno przestrzennie, jak i czasowo regularny, a tak&e oparty 
na bardzo dok!adnych i precyzyjnych pomiarach. Ponadto, SDG 14 i zwi$zany z nim 
wska+nik 14.3.1 wymaga pomiaru %redniej kwasowo%ci morza (pH) w uzgodnionym 
zestawie reprezentatywnych stacji poboru.
Skoordynowany monitoring pH wody Morza Ba!tyckiego rozpocz$! si# w 1979 roku, 
jednak niektóre dane s$ dost#pne od 1891 roku. Obecnie monitoring koordynowany 
jest przez Komisj# Ochrony 'rodowiska Morskiego Ba!tyku - znan$ równie& jako 
Komisja Helsi"ska (HELCOM) oraz program HELCOM COMBINE. Cele 
programu to: 1) identy(kacja i ilo%ciowe okre%lenie skutków zrzutów/dzia!a" 
antropogenicznych w Morzu Ba!tyckim w kontek%cie naturalnych zmian w systemie 
oraz 2) identy(kacja i ilo%ciowe okre%lenie zmian w %rodowisku w wyniku dzia!a" 
regulacyjnych. Odpowiedzialno%) za monitorowanie podobszarów Morza Ba!tyckiego 
jest podzielona mi#dzy pa"stwa nadbrze&ne i instytucje pa"stwowe.
Ba"tyk W"a$ciwy: Estonia (Esto"ski Instytut Morski), Finlandia (Fi"ski Instytut 
Ochrony 'rodowiska), Niemcy (Federalny Instytut Badawczy Obszarów Wiejskich, 
Le%nictwa i Rybo!ówstwa), -otwa (-otewski Instytut Ekologii Wody), Litwa 
(Centrum Bada" Morskich), Polska (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), 
Szwecja (Szwedzka Agencja Gospodarki Morskiej i Wodnej) i Rosja (Pa"stwowy 
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Instytut Oceanogra(czny).
Zatoka Botnicka: Finlandia i Szwecja
Zatoka Fi&ska: Estonia, Finlandia i Rosja
Zatoka Ryska: Estonia i -otwa
Zatoka Gda&ska: Polska i Rosja
D'wina i Kattegat: Dania (Du"skie Centrum 'rodowiska i Energii) i Szwecja 
Wielki Be"t: Dania 
Zatoka Kilo&ska i Zatoka Meklemburska: Niemcy 
Dane z monitoringu s$ dost#pne dla wszystkich i mog$ by) pobierane za pomoc$ 
bazy danych HELCOM (https://helcom.(/baltic-sea-trends/data-maps/databases/) lub 
ICES (https://www.ices.dk/data/dataset-collections/Pages/HELCOM.aspx). 
Podczas badania systemu buforowego w#glanowego wody morskiej mo&na zmierzy) 
cztery zmienne (ca!kowita zasadowo%), pH, rozpuszczony w#giel organiczny, ci%nienie 
parcjalne CO2). Je%li dwie zmienne zostan$ dok!adnie okre%lone, teoretycznie mo&liwe 
jest obliczenie pozosta!ych. Jednak obliczenia te nie uwzgl#dniaj$ wysokich st#&e" 
substancji humusowych i innego w#gla organicznego rozpuszczonego w Morzu 
Ba!tyckim w zwi$zku z czym mog$ prowadzi) do b!#dnych warto%ci zasadowo%ci 
ca!kowitej. Parametr pH jest uwzgl#dniony w programie monitoringu COMBINE 
jako parametr g!ówny, co oznacza, &e jest on mierzony regularnie (Rys.5). Dla 
parametrów zasadowo%) ogólna (Rys. 5) i pCO2 na chwil# obecn$ prowadzony jest 

Rysunek 5. Stacje pomiarowe obj!te programem HELCOM COMBINE oraz cz!stotliwo$% poboru próbek pH i 
zasadowo$ci ogólnej. (Dane: HELCOM)
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tylko cz#%ciowy monitoring krajowy. Trwa opracowywanie bardziej kompleksowego 
monitoringu zakwaszenia, który zostanie wprowadzony do 2024 roku.
Oprócz programu monitoringu COMBINE, kraje nadba!tyckie prowadz$ 
monitoring jako%ci wody na swoich wodach terytorialnych (patrz BALSAM Country 
Report of Russia). Dane te mog$ by) pomocne przy ocenie stanu systemu buforów 
w#glanowych poza sieci$ monitoringu COMBINE. 
Monitorowanie pH oparte jest na detekcji potencjometrycznej lub 
spektrofotometrycznej. Detekcja potencjometryczna (skala pH NBS) jest szerzej 
stosowana, poniewa& jest szybka i prosta, a tak&e nie wymaga zaawansowanego 
i kosztownego sprz#tu. Detekcja spektrofotometryczna jest dok!adniejsza i bardziej 
precyzyjna, ale sprz#t do niej jest dro&szy. Temperatura jest mierzona i rejestrowana 
jednocze%nie z pH. Alkaliczno%) ogólna jest oznaczana przez miareczkowanie 
potencjometryczne. Próbki do pomiarów pH i zasadowo%ci ogólnej pobiera si# na 
g!#boko%ciach 1, 5, 10, 15, 20, 25 (tylko Kattegat i Morze Be!tów), 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300 i 400 metrów; jak najbli&ej dna.

Aktualny stan zakwaszenia w Morzu Ba!tyckim
Tendencje spadkowe pH s# ju' obserwowane sezonowo w niektórych cz"$ciach Morza 
Ba!tyckiego. Jednak'e jako$% danych d!ugoterminowych jest cz"$ciowo w#tpliwa, co 
utrudnia ustalenie trendów. Badania modelowe przewiduj#, 'e sezonowe +uktuacje pH 
wód powierzchniowych b"d# si" dalej nasila%, a g!ównym czynnikiem wyznaczaj#cym 
wielko$% i kierunek przysz!ych trendów pH jest atmosferyczne st"'enie CO2.
pH wody Morza Ba!tyckiego monitorowane jest ju& od kilku ostatnich dekad, 
a najobszerniejsze zestawy danych obejmuj$ ponad tysi$c obserwacji (Rys. 6). 
Niemniej jednak, nie jest !atwo wyznaczy) znacz$ce trendy zakwaszenia oceanu, 
poniewa& pomiar pH wody Morza Ba!tyckiego jest trudny, a jako%) danych jest 
cz#%ciowo dyskusyjna. Harmonogramy monitoringu, stosowane urz$dzenia 
i dok!adno%) pomiarów zmienia!y si# na przestrzeni lat, co dodatkowo komplikuje 
analizy. Ponadto, zarówno wahania sezonowe i roczne, jak i zjawiska upwellingu mog$ 
maskowa) trendy d!ugoterminowe (Rys. 7), a wzrost alkaliczno%ci ca!kowitej (Rys. 3) 
kompensuje cz#%ciowo zakwaszenie wywo!ane przez CO2.
Oprócz zakwaszenia spowodowanego wzrostem st#&enia CO2 w atmosferze, 
d!ugoterminowe dane z monitoringu pH ujawniaj$ równie& zmiany w produkcji 
pierwotnej. Na przyk!ad, pobieranie CO2 i wynikaj$cy z tego wzrost maksymalnego 
pH jest widoczny w wodach powierzchniowych podczas sezonu produkcyjnego 
w obszarach bogatych w sk!adniki od&ywcze. W zimie pH wody powierzchniowej 
jest bardziej stabilne i najni&sze, dlatego !atwiej jest obserwowa) d!ugoterminowe 
trendy na podstawie danych zimowych. 
Pomimo trudno%ci w wykrywaniu d!ugoterminowych trendów pH, istnieje kilka 
bada" informuj$cych o znacz$cych zmianach w Zatoce Fi"skiej (m.in. stacja 
monitoringowa LL7). W okresie zimowym pH wód powierzchniowych 
i g!#binowych uleg!o tam znacznemu obni&eniu w latach 1972-2009 i 1979-2015 
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Rysunek 6. Liczba obserwacji pH i zasadowo$ci ogólnej wód powierzchniowych w Ba#tyku. (Dane: HELCOM, ICES 
Dataset on Ocean Hydrography, The International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagen. 2014)

(Almén i wspó!pracownicy 2017). Spadek ten by! ostrzejszy w wodach g!#bokich 
(0,008 jednostek / rok) ni& w powierzchniowych (0,003 - 0,006 jednostek / rok), 
prawdopodobnie z powodu zwi#kszonego rozk!adu i produkcji CO2 spowodowanego 
eutro(zacj$. Ostatnie badania modelowania przewiduj$ te same zjawiska: zmiany 
klimatyczne i rosn$ce !adunki sk!adników od&ywczych wp!yn$ na zakwaszenie 
g!ównie poprzez mody(kacj# cykli sezonowych (maksimum letnie i minimum 
zimowe) oraz warunków w wodach g!#bokich. Zgodnie z tymi badaniami, g!ównym 
czynnikiem kontroluj$cym wielko%) i kierunek przysz!ych trendów pH jest jednak 
atmosferyczne st#&enie CO2.
Stan nasycenia CaCO3 b#dzie si# zmniejsza! wraz z obni&aj$cym si# pH, co mo&e 
upo%ledza) wapnienie. Stan nasycenia jest zgodny z gradientem alkaliczno%ci, przy 
czym Zatoka Botnicka i Zatoka Ryska znajduj$ si# na przeciwleg!ych kra"cach. Stan 
nasycenia zmienia si# równie& sezonowo, a najni&sze warto%ci wyst#puj$ pó+n$ zim$. 
Zim$ wody powierzchniowe Ba!tyku W!a%ciwego s$ ju& niedosycone w odniesieniu 
do aragonitu (* < 1) i prawie niedosycone w odniesieniu do kalcytu (* = ~1) (Tyrrel 
i wspó!pracownicy 2008). W Zatoce Botnickiej zim$ stan nasycenia kalcytu jest 
bardzo niski (* = 0,2), natomiast w Zatoce Ryskiej kalcyt pozostaje przesycony przez 
ca!y rok (najni&sze warto%ci w marcu, * = 1,3).
Wysoko produktywne siedliska przybrze&ne, które cierpi$ z powodu sezonowego 
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Rys. 7. Czasowe zmiany pH w wodach powierzchniowych (0-1 m lub 
5 m) w najcz!$ciej pobieranych stacjach monitoringowych na Morzu 
Ba#tyckim. Wykresy pokazuj" zmiany w harmonogramie pobierania 
próbek, wahania sezonowe, jak równie& kilka potencjalnych 
malej"cych trendów d#ugoterminowych (US5B, LL7). Nale&y zauwa&y%, 
&e dok#adno$% danych zmienia#a si! na przestrzeni lat. (Dane w 
skali NBS. Dane: HELCOM, ICES Dataset on Ocean Hydrography, The 
International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagen. 
2014)
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niedotlenienia, ju& teraz do%wiadczaj$ ni&szych warto%ci pH i stanów nasycenia 
CaCO3 ni& prognozowane na najbli&sze stulecia. Zatoka Kilo"ska w zachodniej 
cz#%ci Morza Ba!tyckiego jest przyk!adem takiego siedliska. Przysz!e zakwaszenie 
ulegnie na tych obszarach pog!#bieniu, co mo&e spowodowa), &e zamieszkuj$ce je 
populacje przekrocz$ granice swojej tolerancji. W chwili obecnej obszary te mog$ 
by) wykorzystywane jako systemy modelowe do badania mo&liwo%ci adaptacyjnych 
ekosystemów morskich w odpowiedzi na wysokie poziomy zakwaszenia.

Uwagi ko'cowe
W tym raporcie zwrócili%my uwag# na zagro&enia ekologiczne, jakie niesie ze sob$ 
zakwaszenie mórz i oceanów, oraz na potrzeby w zakresie !agodzenia skutków 
i adaptacji. Mamy nadziej#, &e raport ten spowoduje dalszy nacisk na popraw# 
strategii i mechanizmów zarz$dzania, które zdecydowanie nie s$ aktualne 
w odniesieniu do zakwaszenia mórz i oceanów.
Zach#camy organizacje pozarz$dowe, uniwersytety i innych do zaanga&owania si# 
w akcje o charakterze publicznym, podnosz$ce %wiadomo%). W tym celu, w ramach 
projektu opublikowano przewodnik dzia!a" na temat zakwaszenia mórz i oceanów, 
mi#dzy innymi propozycj# organizacji mi#dzynarodowego tygodnia zakwaszenia 
mórz i oceanów. Zach#ca si# równie& inne organizacje pozarz$dowe 
i zainteresowanych do po!$czenia si! w celu zmniejszenia zakwaszenia mórz 
i oceanów.

Podzi"kowania
Niniejszy raport powsta! w ramach projektu BALSAM (nansowanego przez 
Szwedzki Instytut. Autorzy pragn$ równie& podzi#kowa) dr. Karolowi Kuli"skiemu 
za zewn#trzn$ recenzj#. Za wszelkie pozosta!e b!#dy odpowiadaj$ autorzy.
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