


 morze płytkie - średnia głębokość wynosi 52m 
 największa głębokość Morza Bałtyckiego wynosi 

459m- głębina Landsort 
 morze śródlądowe 
 morze szelfowe 
 morze mało zasolone - średnie zasolenie wód 

powierzchniowych Bałtyku wynosi 7,5 % 
 morze chłodne – charakteryzujące się niskimi 

wartościami temperatury wody 

 
 



 O małym zasoleniu Morza Bałtyckiego decydują: 
1. słaba wymiana wód z Oceanem Atlantyckim, wynikająca z połączenia Bałtyku i 

Atlantyku wąskimi cieśninami 
2. małe parowanie spowodowane niską temperaturą wody 
3. dostarczanie znacznych ilości słodkiej wody przez dużą liczbę rzek uchodzących 

do morza 
 

 

 
 Dzięki niskiemu zasoleniu wód w Bałtyku 

wstępują organizmy słodkowodne i 
słonowodne. 

 
 Wody w zachodniej części Morza 

Bałtyckiego są bardziej słone niż w 
części wschodniej i północnej 
powodem jest wlew wody słonej z Morza 
Północnego do Morza Bałtyckiego. 

 



 Niewielkie zasolenie ma wpływ na wielkość zwierząt.  
 
 Gatunki Bałtyckie są znacznie mniejsze                                                                                   

niż te żyjące w Morzu Północnym. 



 Bałtyk powstał ze zmieszania słodkich wód 
polodowcowego jeziora z wodami Atlantyku. 

 Dopiero ok. 3 tysięcy lat temu do nowego zbiornika 
zaczęła napływać słona woda z Morza Północnego,               
a jezioro przekształciło się w zbiornik 
słonawowodny. 

 Dziś do Bałtyku wpada 250 rzek, które dodatkowo 
go zasładzają – największe z nich to: Wisła, Niemen , 
Dźwina oraz Mewa. 

 Bałtyk nazywany jest Morzem Śródziemnym 
północnej Europy. 

Jak to się stało, że nasze morze jest jednym z najmniej słonych  
mórz na świecie? 



 Przyczynami degradacji wód Bałtyku są: 
1. przedostawanie się do morza za pośrednictwem rzek dużych ilości 

ścieków komunalnych i zanieczyszczeń przemysłowych 
2. zanieczyszczenia wyciekające ze statków i platform 

 
 Zanieczyszczenia trafiają w obieg pokarmowy i docierają na najwyższy 

poziom piramidy pokarmowej. Niektóre substancje powodują osłabienie 
systemu odpornościowego zwierząt, co naraża je na śmiertelne infekcje. 
 

 



 Nadbałtyckie trzcinowiska są schronieniem dla wielu gatunków zwierząt. 
 

 Rośliny i glony występują w Morzu Bałtyckim tylko do głębokości, do 
której dociera konieczne do fotosyntezy światło słoneczne. Są to: 

o trawa morska 
 

o taśma  
 

o rozróżka 
 

o widlik 
 

o morszczyn 
 
 



o omółek jadalny 
 
 

o sercówka pospolita 
 

o małgiew piaskołaz 
 
o rogowiec bałtycki 
 

o ślimaki  
 

o minogi (rzeczny i morski) 
 
 
 
 



 Plankton zwierzęcy jest w Bałtyku ubogi. To między innymi meduzy. 
 

 
 
 
 Plankton roślinny to z kolei glony i sinice. 

 
 

 
 
 Nekton w Bałtyku reprezentują ryby morskie słodkowodne (sardela, belona, 

witlinek)  i  słonowodne (śledź, szprot, dorsz) oraz ssaki. 



 
 Bałtyk jest domem dla czterech gatunków morskich ssaków. 
 
 Mieszkają tu foki: szara, pospolita oraz obrączkowana. 
 
 Czwartym gatunkiem jest krewny delfina – morświn. 



FOKA SZARA FOKA POSPOLITA FOKA OBRĄCZKOWANA 

W Bałtyku foki nie mają naturalnych wrogów. W naszym rejonie ich jedynym wrogiem jest człowiek. 
Populacja polskich fok otoczona jest ochroną. Plaże Bałtyku zamieszkuje głównie foka szara. 



 W Polsce upodobały sobie szczególnie Zatokę Gdańską, Zatokę Pucką  
      i Zatokę Pomorską. 
 Widywane są tam jednak bardzo rzadko, gdyż są skrajnie zagrożone 

wyginięciem. 
 Morświny nie lubią hałasu. Wszelkie zakłócenia hydroakustyczne 

utrudniają orientację morświnom, posługującym się w nawigacji 
echolokacją. 

 Morświnom zagraża również 
     zanieczyszczenie Bałtyku. 
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