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Raport został sporządzony przez Instytut Oceanologii w Sopocie reprezentowany przez 

Profesora PAN Piotra Kuklińskiego i mgr Bartosza Witalisa (wykonawcy) dla Zarządu 

Morskiego Portu Gdynia S. A. z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Rotterdamskiej 9, w ramach 

projektu „Maritime Safety Transport & Environment in the Baltic Sea Region – BALTIC 

MASTER II” na podstawie umowy nr 5 / BALTIC MASTER II / 2011. Projekt jest 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 

Region Morza Bałtyckiego.  
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Wstęp 
 

Port morski to rodzaj portu wodnego, położonego nad oceanem, morzem lub morskimi 

wodami wewnętrznymi danego państwa. Tworzą go akweny i obszar lądowy oraz 

związana z nimi infrastruktura portowa. Port jest podstawowym punktem 

umożliwiającym żeglugę, transport morski i ruch pasażerski. Porty pełnią funkcję 

miastotwórczą i z tego względu ten termin używany jest także w odniesieniu do miasta, w 

którym port morski się znajduje (za http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_morski) 

Morskie porty handlowe to dynamiczne środowisko, które jest pod olbrzymią presją 

antropogeniczną. Porty są często budowane u ujścia rzek. To powoduje, że są one 

zarówno pod wpływem wód słodkich, jak i środowiska morskiego. Ich wymiana ze 

środowiskiem morskim jest często mocno zredukowana poprzez zabudowę 

hydrotechniczną pozwalającą na ochronę wewnętrznych przestrzeni portowych.  

Środowisko portów morskich raczej nie da się zdefiniować jako środowisko naturalne – 

przynajmniej w szeroko pojętej percepcji społecznej. Wybrzeże morskie na potrzeby 

portu jest silnie zmodyfikowane. W olbrzymiej większości brzegi są umocnione i 

wybetonowane co zapewnia, bezpieczne dla jednostek pływających przebywanie w strefie 

brzegowej. Wybetonowanie strefy brzegowej na potrzeby budowy portu – strefy, która jak 

w przypadku polskich portów jest naturalnie wybrzeżem piaszczystym, wprowadza wiele 

zmian środowiskowych. Polskie wybrzeże zdominowane jest przez wybrzeże piaszczyste 

i związane z tym podłożem typowe organizmy bentosowe (związane swoim rozwojem z 

dnem zbiornika wodnego). Dno twarde, jak na przykład kamienie, ale również 

konstrukcje betonowe to zupełnie odmienne środowisko, czego odzwierciedleniem jest 

występowanie odmiennych organizmów na tymże podłożu w porównaniu do dna 

piaszczystego. Dlatego porty stanowią zupełnie odmienne środowisko do tego zastanego 

w danym miejscu przed jego powstaniem.  

Wpływ antropogeniczny na środowisko portowe to nie tylko modyfikacja wybrzeża 

morskiego, ale również obecność statków i przeładunek towarów o różnych parametrach 

fizyko-chemicznych. Jest to przeładunek z jednostek pływających na ląd, jak również z 

lądu na statki. Przeładunek przeróżnych materiałów prowadzi często do niezamierzonych 

zanieczyszczeń tego środowiska. Do zanieczyszczeń mogą prowadzić również 

uzupełnienia paliwa przez statki.  



Wpływ wód balastowych na bioróżnorodność organizmów poroślowych portu Gdynia 
 

Strona 4 
 

Poza zanieczyszczeniami chemicznymi bądź fizycznymi obecność statków może 

prowadzić również do zanieczyszczeń biologicznych. Morskie porty handlowe to miejsce, 

gdzie obserwujemy obecność jednostek przypływających do danego portu z wielu 

odmiennych dla danego rejonu środowisk. Statki mogą stanowić nie tylko podłoże dla 

organizmów morskich, ale również mogą przenosić je w swoich zbiornikach balastowych. 

Jest to przestrzeń na statkach, w których jednostki pływające mogą regulować poziom 

wody, co pozwala na kontrolę pływalności i jest niezbędne dla stateczności jednostki i z 

tym związanego bezpieczeństwa żeglugi.  

Wszystkie powyżej omawiane przykłady ukazują, że porty są środowiskiem pod wieloma 

względami unikalnym i pod olbrzymią presją antropogeniczną. 

Głównym celem tego projektu jest oszacowanie wpływu wód balastowych i organizmów 

zawartych w tychże wodach przenoszonych przez jednostki pływające na otaczające 

środowisko portowe. W ostatnich latach wiele badań skupiało się na składzie 

gatunkowym w wodach balastowych (raport CTO 2007, Zvyagintsev i Selifonova 2010, 

Butron i inni 2011, Carney i inni 2011). Badania te, w wielu przypadkach, wykazały 

obecność dużej bioróżnorodności w tychże przestrzeniach statkowych. Wymiana wód 

balastowych zawierających organizmy w obszarze portowym przy sprzyjających 

warunkach otaczającego środowiska, takich jak: temperatura, zasolenie, obecność 

odpowiedniego podłoża, może prowadzić do rozprzestrzenienia się organizmów 

niepożądanych dla danego obszaru. Przykładów gatunków inwazyjnych, które w ostatnich 

latach zadomowiły się w wodach terytorialnych choćby naszego kraju jest wiele. Do 

najbardziej spektakularnych można podać przykład, babki byczej (Neogobius 

melanostomus) lub krewetki (Palaemon elegans) (np. Janas i inni 2004).   

W ostatnim okresie można zaobserwować wiele inicjatyw w zakresie ochrony zasobów 

biologicznych mórz, które mają prowadzić do zahamowania inwazji gatunków obcych w 

danych rejonach. Przykładowe inicjatywy to (1) Międzynarodowa Organizacja Morska 

(IMO), która opracowała w roku 2004 Międzynarodową Konwencję o Kontroli i 

Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami na Statkach (Konwencja BWM), która 

stanowi jednolite, prawne uregulowanie problemu wód balastowych na całym świecie. 

Celem tej inicjatywy jest zapobieganie, minimalizacja i eliminacja zjawiska przenoszenia 

szkodliwych organizmów i patogenów przez wody balastowe; (2) Unia Europejska 

wprowadziła tak zwaną Dyrektywę Parlamentu Europejskiego. Dyrektywa ta ustanawia 

ramy działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Ma 



Wpływ wód balastowych na bioróżnorodność organizmów poroślowych portu Gdynia 
 

Strona 5 
 

ona łączyć istniejące strategie, konwencje i umowy zapobiegające degradacji środowiska 

morskiego i obniżaniu jego wartości ekologicznej; (3) HELCOM (Komisja Helsińska 

odpowiedzialna za Konwencje o Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza 

Bałtyckiego) prowadzi intensywne działania zmierzające do szybkiej ratyfikacji w/w 

Konwencji IMO przez kraje członkowskie, utworzenie list gatunków inwazyjnych, 

wprowadzanie programów monitoringowych prowadzących do uzyskiwania danych o 

nowych gatunkach inwazyjnych, gromadzenie danych niezbędnych do prowadzenia 

oceny ryzyka dla portów, wyznaczenie tymczasowych rejonów wymiany wód 

balastowych, monitoring i kontrole portów w celu stworzenia systemu wczesnego 

ostrzegania, z użyciem którego statki mogłyby być ostrzegane przed pobieraniem wody 

balastowej. 

Prezentowany projekt jest przygotowany w ramach projektu ”Martime Safety Transport & 

Environment in The Baltic Sea Region, BALTIC MASTER II”. Projekt BALTIC 

MASTER II skupia się na poprawie stanu bezpieczeństwa morskiego poprzez 

zintegrowanie lokalnej i regionalnej strategii rozwoju ze współpracą przygraniczną. 

Dotyczy to poprawy stanu gotowości na lądzie w przypadku wystąpienia rozlewów 

olejowych i działań prewencyjnych mających chronić środowisko przed negatywnymi 

skutkami transportu morskiego. Wpływ wód balastowych na środowisko portowe jest 

integralną częścią tego projektu. 

 

 

Cele 
 

Statki handlowe zawijające do portów handlowych potencjalnie mogą pozbywać się wód 

balastowych, w których mogą przebywać inwazyjne gatunki dla lokalnego środowiska. 

Projekt ten stawia sobie za cel zbadania wpływu tych potencjalnych zrzutów. Wyniki 

projektu mają stanowić podstawy do dalszych badań nad wpływem wód balastowych i w 

szerszym ujęciu środowiska biologicznego handlowych portów morskich.  

Do badań wybrano okres od grudnia (2010) do sierpnia (2011). Jest to okres kiedy 

intensywność wszelkich procesów biologicznych jest najintensywniejsza – w 

szczególności na przełomie wiosny i lata.  

Osiągnięcie celów projektu będzie przeprowadzone poprzez realizowanie następujących 

zadań:  
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1) przeprowadzenie prac eksperymentalnych w celu określenia sezonowych zmian fauny 

poroślowej (bogactwa gatunkowego, liczebności, procesy kolonizacji i sukcesji) na 

podłożu twardym w Porcie Gdynia w okresie grudzień 2010 – sierpnień 2011; 

2) analiza danych uzyskanych w powyższym eksperymencie obejmująca wizualizację 

sezonowych zmian w bogactwie gatunkowym, liczebności, jak i struktury zespołów 

fauny poroślowej; 

3) analiza listy gatunków organizmów poroślowych z określeniem organizmów, których 

obecność prawdopodobnie została spowodowana zrzutami wód balastowych w porcie 

Gdynia; 

4) ocenę warunków środowiskowych w miejscach poboru prób obejmujących zasolenie, 

temperaturę, przeźroczystość.  

 

 

Port Gdynia 
 

Rejonem badań był Port Gdynia, który jest stosunkowo młodym portem. Jego budowa 

rozpoczęła się po 23 września 1922 kiedy to Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął ustawę 

inicjującą powstanie portu. Podjęcie budowy Portu Gdynia było spowodowane 

zablokowaniem rozładunku broni do Polski w czasie wojny z Rosja w roku 1920 w porcie 

handlowym Wolnego Miasta Gdańska. Powstanie tego portu zapewniło pełną 

niezależność naszego kraju w dostępie do morza i handlu międzynarodowym. 

Port Gdynia znajduje się w Zatoce Gdańskiej i położony jest na 54° 32’ N i 18° 34’ E. 

Reda portu jest osłonięta przez Półwysep Helski, który stanowi przez cały rok naturalną 

osłonę dla zakotwiczonych statków. Zewnętrzny falochron ma 2.5 kilometra długości. 

Wejście do portu ma szerokość 150 metrów i głębokość 14 metrów. To sprawia, że port 

jest łatwo dostępny od strony morza. Port Gdynia jest portem niezamarzającym, w którym 

nie występują pływy. Zmiana stanu wody w porcie powodują nieomal wyłącznie wiatry. 

Wysoka woda występuje podczas sztormów północnych i zachodnich; przy wiatrach 

południowych poziom wody opada. Największe różnice zdarzają się w jesiennym i 

wiosennym sezonie sztormowym. Stan wody może być wtedy wyższy o 1.37 m lub 

niższy o 0.97 m od średniego.   



Wpływ wód balastowych na bioróżnorodność organizmów poroślowych portu Gdynia 
 

Strona 7 
 

Długość nabrzeży w Porcie Gdynia wynosi 17 700 metrów, z których ponad 11 000 

przeznaczonych jest do operacji przeładunkowych. Całkowita powierzchnia portu wynosi 

755.4 hektara, w tym 508 hektara to powierzchnie lądowe 

(http://www.port.gdynia.pl/pl/oporcie/daneportu, Locja Bałtyku 502).  

Do badań wybrano trzy lokalizacje w Porcie Gdynia: Nabrzeże Helskie, Rumuńskie i 

Szwedzkie. Mapa portu wraz z lokalizacjami badawczymi przedstawiona jest na rysunku 

1.  

 

Rysunek 1. Port Gdynia wraz z zaznaczonymi lokalizacjami badawczymi.  

 

Lokalizacje badawcze były tak wytypowane do badań, aby ich odległość od otwartego 

morza była zróżnicowana, co pozwoli na ewentualne określenie wpływu wód morskich na 

obserwowane zjawisko kolonizacji przez organizmy.   

 

 

I 

http://www.port.gdynia.pl/pl/oporcie/daneportu
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Metodyka badań 

 

W celu obserwacji potencjalnego wpływu wód balastowych na środowisko Portu Gdynia 

w trzech lokalizacjach na dnie portowym (Rysunek 1) zostały umieszczone konstrukcje 

paneli kolonizacyjnych.  Są to specjalnie zbudowane konstrukcje metalowe, na których 

zostały  zainstalowane zestawy paneli (każdy po trzy płytki kolonizacyjne wykonane z 

materiału o komercyjnej nazwie Hip) (Rysunek 2). Zestaw paneli był wymieniany co 

miesiąc. Panele stanowią odpowiednie podłoże dla wielu organizmów bentosowych, które 

rozwijają się na podłożu twardym. Ich zastosowanie do badań kolonizacji zostało 

potwierdzone przez wiele projektów badawczych z różnych rejonów klimatycznych (patrz 

np. Watson i Barnes 2004, 

Barnes i Kuklinski 2005). 

Również w ostatnich latach 

wykazano, że panele są 

użytecznym podłożem, które 

pozwala na monitorowanie 

nowo kolonizujących 

organizmów w danym rejonie 

(np. Dziubińska 2011)  

 

 

 

 

Rysunek 2. Metalowa 

konstrukcja z umieszczonymi 

na niej kontrolnymi panelami 

kolonizacyjnymi. 

 

Poza badaniami biologicznymi dla każdej z lokalizacji badawczych były również 

dokonywane pomiary parametrów środowiskowych. Obejmowały one pomiary zasolenia i 

temperaturę wód w trzech wybranych do badań biologicznych lokalizacjach. Parametry te 

były mierzone raz w miesiącu z użyciem sondy CTD Sensordata 2000 (Rysunek 3). 
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Obydwa te parametry zostały mierzone w zakresie całej głębokości w danej lokalizacji 

badawczej i przedstawione na wykresach jako wartość średnia plus minus odchylenie 

standardowe.  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Sonda zasolenia i 

temperatury używana w 

badaniach.  

 

Przeźroczystość wody w danej lokalizacji została pomierzona z użycie dysku Secchiego 

(Rysunek 4) . Metoda ta pozwala na zgrubne określenie zawartości zawiesin w kolumnie 

wody. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 4. Dysk Secchiego używany 

podczas badań przezroczystości kolumny 

wody. 
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Wyniki 
 

Kolonizacja paneli 
 

Pierwsze makro-organizmy zaczęły pojawiać się na panelach kolonizacyjnych w miesiącu 

czerwcu (Rysunki 5 i 6). Wraz z upływem czasu został zaobserwowany wzrost ilości 

gatunków, jak i osobników na panelach kolonizacyjnych (Rysunki 5 i 6). Trend ten zaznaczył 

się na wszystkich trzech badanych 

lokalizacjach: Nabrzeże Helskie, Rumuńskie i 

Szwedzkie. W sumie zanotowano 12 

gatunków w całym okresie badań od grudnia 

2010 do sierpnia 2011 (Tabela 1). Gatunki te 

należą do następujących grup organizmów: 

ślimaki. małże, skorupiaki, mszywioły, 

nicienie. Jeden z organizmów ze względu na 

swoje małe rozmiary nie został zidetifikowany 

i zakwalifikowano go jako grupa organizmów 

„inne” (patrz również Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Średnia ilość gatunków (± 

odchylenie standardowe) na poszczególnych 

lokalizacjach badawczych zaobserwowana na 

panelach kolonizacyjnych w całym okresie 

badawczym. 
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Tabela 1. Organizmy zaobserwowane na panelach kolonizacyjnych na poszczególnych 

lokalizacjach badawczych w trakcie całego okresu badawczego, który obejmował grudzeń 

2010 do sierpnia 2011 ( X – oznacza obecność danego organizmu na danej lokalizacji). 

 

 

 

W okresie czerwca kolonizacja obejmowała od jednego do dwóch gatunków i była 

zdominowana przez mszywioła Electra crustulenta (od dwóch [Nabrzeże Szwedzkie] do 45 

[Nabrzeże Rumuńskie] kolonii na panel). W lipcu zaobserwowana ilość gatunków na 

panelach kolonizacyjnych wahała się w przedziale od dwóch do pięciu, natomiast w sierpniu 

był to przedział od trzech do siedmiu gatunków na panel.  

Struktura liczbowa tych zespołów biologicznych na przestrzeni czasu znacznie się zmieniała 

w porównaniu z miesiącem czerwcem. W lipcu zdecydowanym dominantem liczbowym na 

panelach była pąkla Balanus improvisus. Występował on w sierpniu w zakresie od 6500 

(Nabrzeże Szwedzkie) do 49942 (Nabrzeże Rumuńskie) osobników na panel. W sierpniu 

sytuacja była zbliżona do tej obserwowanej w lipcu. Jednak w tym okresie liczebność pąkla 

była zdecydowanie niższa. Jego liczebność wahała się w granicach od 3 (Nabrzeże 

Szwedzkie) do 2687 (Nabrzeże Helskie) osobników na panel. W tymże okresie 

obserwowaliśmy znaczny wzrost kolonizacji paneli przez małża Macoma baltica. Ilość 

  
Nabrzeże 
Helskie 

Nabrzeże 
Rumuńskie 

Nabrzeże 
Szwedzkie 

Bryozoa    

Electra crustulenta  X X X 

Crustacea    

Jaera sp.  X  

Gammarus sp. X X  

Harpacticoida indet. X  X 

Balanus improvisus X X X 

Gastropoda    

Hydrobia sp. X   

Bivalvia    

Mytilus trossulus X X X 

Macoma baltica X X X 

Cardium edule  X X 

Mya arenaria  X  

    

Nematoda    

Nematoda indet.  X  

Inne     X 
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osobników na panalach w sierpniu wahała sie od 58 (Nabrzeże Rumuńskie) do 119 (Nabrzeże 

Szwedzkie i Helskie) osobników na panel.  

W całym okresie badań  nie stwierdzono obecności żadnych gatunków obcych, poza 

gatunkami, które są obecne w Morzy Bałtyckim od wielu lat jak na przykład Balanus 

improvisus.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6. Średnia ilość osobników (± 

odchylenie standardowe) na poszczególnych 

lokalizacjach badawczych zaobserwowana 

na panelach kolonizacyjnych w całym 

okresie badawczym. 
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Czynniki fizyczne 

 
Zarówno średnie wartości temperatury jak i zasolenia wykazały podobne trendy na 

wszystkich badanych lokalizacjach (Nabrzeże Helskie, Rumuńskie, Szwedzkie) (Rysunki 7 i 

8). Od grudnia do stycznia zaobserwowaliśmy spadek temperatury wody. Wartości w tym 

okresie wahały się pomiędzy stacjami od około 2 do 5  °C w grudniu, natomiast w styczniu 

były to wartości od 0 do około 1 °C.  Po tym okresie temperatura wody regularnie rosła 

osiągając maksymalne wartości w okresie 

sierpnia. Wyjątkiem było Nabrzeże 

Szwedzkie, gdzie na przestrzeni lipca i 

sierpnia zaobserwowano spadek temperatury 

z  maksimum wartości w lipcu od około 17 

do wartości 16 °C w miesiącu sierpniu. 

Maksymalną temperaturę wody odnotowano 

na Nabrzeżu Szwedzkim w miesiącu lipcu i 

wynosiła ona 17,8  °C.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7. Średnie temperatury wody (± 

odchylenie standardowe) na poszczególnych 

lokalizacjach badawczych w całym okresie 

badawczym. 
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Zasolenie na wszystkich trzech lokalizacjach badawczych w całym okresie badań od grudnia 

do sierpnia wahało się w granicach od 4.6 do 7.2 psu (Rysunek 8). Najniższe wartości zostały 

odnotowane na Nabrzeżu Helskim (4.6 psu), natomiast najwyższe na Nabrzeżu Szwedzkim 

(7.2 psu). Na wszystkich lokalizacjach badawczych był wyraźny trend wzrostu zasolenia od 

grudnia do stycznia. Następnie zaobserwowano spadek tego parametru od stycznia do 

miesiąca maja, po czym  ponowny wzrost zasolenia, który był kontynuowany do końca badań 

czyli miesiąca sierpnia. 

Obserwacje przezroczystości wody przy 

użyciu dysku Secchiego (Rysunek 4) 

wykazały obecność różnych wartości tego 

parametru w lokalizacjach objętych 

badaniami (Rysunek 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Rysunek 8. Średnie zasolenie wody (± 

odchylenie standardowe) na 

poszczególnych lokalizacjach badawczych 

w całym okresie badawczym. 
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W całym okresie badań wahania w widoczności krążka Secchiego były w przedziale od 80 

centymetrów (miesiąc grudzień na Nabrzeżu Helskim i Szwedzkim) do 400 centymetrów 

(miesiąc luty na Nabrzeżu Szwedzkim). Największa średnia wartość przezroczystości 

kolumny wody dla całego okresu badawczego została zanotowana dla Nabrzeża Szwedzkiego 

i wynosiła 254 centymetry, natomiast najniższa dla Nabrzeża Helskiego, która wynosiła 195 

centymetrów. Na wszystkich lokalizacjach 

badawczych zaznaczył się trend wzrostu 

przezroczystości od miesiąca grudnia do 

lutego. Od lutego do kwietnia zanotowano 

spadek przezroczystości na wszystkich 

stacjach badawczych. Po tym okresie 

odnotowano kolejny wzrost wartości 

przezroczystości. Jednak nigdy nie osiągnęły 

one tak wysokich wartości jak w okresie 

największych wartości przezroczystości, 

które dla wszystkich lokalizacji zostały 

odnotowane w miesiącu lutym. W okresie 

letnim obserwowano dalsze spadki 

przezroczystości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9. Widoczność krążka Secchiego na 

poszczególnych lokalizacjach badawczych w 

całym   okresie badawczym. 
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Omówienie wyników i wnioski 
 

Prezentowane badania są pierwszą próba monitorowania i analizy wpływu obecności 

statków na lokalną faunę Portu Gdynia. Zarówno dane literaturowe, jak i przedstawione 

badania ukazują, że zastosowana metoda paneli kolonizacyjnych może potencjalnie 

służyć jako użyteczny sposób do monitorowania środowiska portowego pod kątem 

gatunków inwazyjnych związanych z podłożem twardym (Dziubińska 2011).  Skład 

gatunkowy organizmów jakie osiadły na panelach w całym okresie badań nie wykazał, 

za wyjątkiem introdukcji historycznej (Balanus improvisus) obecności organizmów 

obcych. Wszystkie obserwowane organizmy na panelach należą do rodzimej fauny tej 

części Morza Bałtyckiego. Niektóre z obserwowanych organizmów na panelach były w 

początkowej fazie rozwoju i ich oznaczenie do poziomu gatunku było problematyczne 

(np. Harpacticoida, Gastropoda, Nematoda). Wszystkie te rodzaje organizmów 

występują w Morzu Bałtyckim i z jakąś dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, 

że nie należą one do grupy organizmów zawleczonych. Jednak jako, że nie znamy ich 

przynależności gatunkowej mogą one hipotetycznie stanowić gatunki obce. Ten element 

niepewności badań niewątpliwie powinien zostać wyeliminowany w przyszłych 

badaniach tego typu. Może się to odbyć poprzez lepsze rozpoznanie wszystkich stadiów 

młodocianych gatunków rodzimych, co pozwoli na lepsze oznaczenia taksonomiczne 

poszczególnych organizmów. Inną drogą jest połączenie badań morfologicznych 

organizmów (czyli takich, które opierają się na nazewnictwie danego organizmu na bazie 

zewnętrznych cech morfologicznych - na przykład szkieletu danego organizmu) z 

badaniami genetycznymi. To będzie jednak prowadzić do znacznego wzrostu kosztów 

takich badań.  

Uzyskane wyniki biologiczne wykazały spory poziom homogeniczności danych 

biologicznych. Na wszystkich lokalizacjach obserwowaliśmy podobne trendy. Brak 

organizmów na panelach kolonizacyjnych w okresie zimy i wzrostu liczby gatunków jak 

i osobników w okresie wiosenno-letnim. Również skład gatunkowy był bardzo zbliżony 

pomiędzy lokalizacjami. W okresie wiosny dominantem był wszędzie mszywioł Electra 

crustulenta, natomiast w okresie letnim pąkla Balanus improvisus. Na wszystkich trzech 

lokalizacjach obserwowaliśmy identyczne okresy kolonizacji przez te same gatunki. Te 

obserwacje potwierdzają, że w skali Portu Gdynia panują podobne warunki fizyczne co 

jest potwierdzone poprzez nasze badania temperatury wody i zasolenia. Były one prawie 

identyczne i wykazywały identyczny trend wzrostów i spadków na trzech lokalizacjach 
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badawczych. Jedynie przezroczystość kolumny wody odznaczała się różnymi 

wartościami pomiędzy lokalizacjami pomiarowymi. To może być spowodowane 

wieloma czynnikami jak dla przykładu: zróżnicowaną produktywnością fito- czy 

zooplanktonu, wahaniami w dostawie lokalnego materiału terygenicznego i tym 

podobne. Również nie należy wykluczać zróżnicowania przezroczystości kolumny wody 

spowodowanego prawdopodobnymi wpływami antropogenicznymi, jak na przykład 

zanieczyszczenia fizyczne spowodowane przeładunkiem materiałów transportowanych 

przez statki na ląd i przeładunki z lądu na statki. Dalsze badania, miejmy nadzieję, 

przybliżą nam problematykę zróżnicowania wahań w przezroczystości kolumny wody w 

przestrzeni portowej. Jednak, co warte jest odnotowania, zróżnicowany poziom 

przezroczystości nie miał większego wpływu na procesy biologiczne.    

Nasze badania wykazały, że środowisko portowe jest bardzo zbliżone pod względem 

struktury gatunkowej obserwowanej na panelach, jak i procesami biologicznymi na nich 

zachodzącymi, jak na przykład czas kolonizacji przez poszczególne organizmy, do 

otaczającego port środowiska morskiego (patrz dla porównania Ziółkowska 2009). 

Podobnie, jak w Porcie Gdynia, tak i w otaczającym środowisku Zatoki Gdańskiej 

obserwowaliśmy kolonizację dla przykładu mszywioła Electra crustulenta w okresie 

wiosennym, a pąkli Balanus improvisus w okresie letnim. Obserwacja ta sugeruje dużą 

wymianę materiału biologicznego pomiędzy przestrzenią portową a otaczającym 

środowiskiem. Ewentualne zawleczenie organizmów obcych przez statki do Portu 

Gdynia i ich potencjalny rozwój w tym środowisku będzie prawdopodobnie prowadził 

również do szybkiego rozprzestrzenienia się tych gatunków do otaczającego środowiska 

Zatoki Gdańskiej nie wykluczając szerszej inwazji na resztę Morza Bałtyckiego. 

Badania te niewątpliwie wzbogaciły naszą wiedzę o środowisku Portu Gdynia zarówno 

jego części biologicznej jak i fizycznej. Ten pilotowy projekt ukazał, że w Porcie Gdynia 

na dnie twardym nie ma prawdopodobnie populacji makrofauny osiadłej, która należy do 

organizmu zawleczonego na przestrzeni ostatnich kilku lat. Gdyby takie populacje 

istniały niewątpliwie ich rozmnażanie prowadziłoby do kolonizacji nowego podłoża 

jakim były zainstalowane panele kolonizacyjne.  

Dalsze badania nad wpływem transportu morskiego na lokalne porty niewątpliwie 

powinny być kontynuowane na bazie systematycznego monitorowania tychże środowisk. 

Sugeruje się jednak skupić nie tylko na podłożu twardym, ale dodatkowo na podłożu 

miękkim, co miejmy nadzieję również ukaże, jak powyższy projekt, brak obecności 

gatunków zawleczonych. 
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Podziękowania 
 

Dziękujemy Dyrekcji Portu Gdynia za zgodę na prowadzenie badań w Porcie Gdynia. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Darii Mróz za pomoc w organizacji pracy 

w Porcie Gdynia i wszelkie uwagi. Dziękujemy również Pani Edycie Białowąs i Panu 

Eugeniuszowi Wójcikowi za uwagi związane z raportem. 
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