
Co wiesz o Morzu 
Bałtyckim?

ZIELONA SZKOŁA 2022



Fundacja MARE

to organizacja pozarządowa 
działająca na rzecz 
ochrony mórz i oceanów, 
a szczególnie 
Morza Bałtyckiego.

- historia Bałtyku,

- mieszkańcy morza,

- problemy Bałtyku,

- za co kochamy 
Bałtyk?

- jak możemy 
chronić morze?



PYTANIE 1

Kiedy powstał Bałtyk?

A. ok. 1 milion lat temu

B. ok. 300 tysięcy lat temu

C. ok. 120 tysięcy lat temu

D. ok. 12 tysięcy lat temu
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Historia Bałtyku Etapy formowania się Morza Bałtyckiego:

Bałtyckie Jezioro 
Lodowe
- ok. 12 tys. lat temu

zimny klimat, mała 
bioróżnorodność, głównie 
gatunki słodkowodne flory 

i fauny

Morze Yoldiowe
- ok. 10 tys. lat temu

arktyczny charakter, 
strefowe zasolenie

nazwa od morskiego małża 
Yoldia arctica (obecnie 
Portlandia arctica)

Jezioro Ancylusowe
- ok. 8 tys. lat temu

coraz mniejszy przepływ wody 
słonej = wysłodzenie akwenu, 

nazwa od ślimaka gatunku 
Ancylus fluviatilis

Morze Litorynowe większe i cieplejsze, 
jego powierzchnia sięgała 4 m
wyżej niż współcześnie, nazwa

od ślimaka Littorina littorea

Morze Mya współczesny Bałtyk



PYTANIE 2

Jaka jest średnia głębokość 
Bałtyku?

A. 560 metrów

B. 52 metry

C. 378 metrów

D. 96 metrów
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Średnia głębokość 
Morza Bałtyckiego to 52,3 m.

Najgłębsze obszary Bałtyku: 

Głębia Landsort - 459 m, 
Głębia Alandzka – 405 m, 
Głębia Botnicka – 294 m, 
Głębia Gotlandzka – 250 m, 
Głębia Gdańska – 118 m.



Jak słony jest Bałtyk?Skąd wzięła się sól 
w morzach i oceanach?

Średnie zasolenie oceanów wynosi ok. 35 PSU, 
średnie zasolenie Bałtyku jest niemal 5 razy niższe 

i wynosi ok. 7,5 PSU.

SPÓJRZ NA MAPĘ: Jak zmienia się zasolenie Bałtyku?



PYTANIE 3

Ile rzek wpada do Morza 
Bałtyckiego?

A. Około 250

B. Około 400

C. Około 100

D. Około 540
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ZADANIE BONUSOWE
za 4 punkty

KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY!

Wymieńcie nazwy 
4 polskich rzek.



Zlewnia  Bałtyku

ZLEWNIA to obszar, 
z którego wody spływają 
do jednego punktu – zbiornika, 
np. Morza Bałtyckiego.

Powierzchnia Bałtyku to wynosi
ok. 415 266 km², 
a powierzchnia jego zlewni to
1 721 233 km², 

co oznacza, że powierzchnia zlewni 
jest 4 razy większa od samego 
akwenu.

97% powierzchni Polski położone 
jest w obszarze zlewni Bałtyku.



PYTANIE 4

Z jakiego powodu latem 
często zamykane są 

nadbałtyckie kąpieliska?

A. Zbyt zimna woda.

B. Foki leżące na plaży.

C. Zakwit sinic.

D. Okres lęgowy ptaków.
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EUTROFIZACJA

SKUTKI EUTROFIZACJI:
- masowy rozwój organizmów fitoplanktonowych, 

zwłaszcza sinic,
- mniejsza przejrzystość wody – mniej światła dociera 

do głębszych warstw zbiornika,
- szybkie zużywanie tlenu rozpuszczonego w wodzie,
- powstawanie toksycznych substancji przy dnie.
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Które z wymienionych 
zwierząt NIE żyje w Bałtyku?

A. krab B. krewetka

C. foka D. ośmiornica
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ZADANIE BONUSOWE
za 5 punktów

Wymieńcie jak najwięcej nazw 
zwierząt żyjących w Bałtyku.



Bioróżnorodność Bałtyku

PLANKTON NEKTON BENTOS

organizmy unoszące się w wodzie: 
zooplankton i fitoplankton

zwierzęta zdolne do aktywnego 
poruszania się w wodzie

organizmy związane z dnem:
zoobentos i fitobentos



Gatunki obce w Bałtyku



PYTANIE 6

Jak nazywa się jedyny 
gatunek walenia żyjący w 

Bałtyku?

A. Płetwal błękitny

B. Grindwal długopłetwy

C. Haumbak

D. Morświn
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Ssaki żyjące w Bałtyku

Foka pospolita
(Phoca vitulina)
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Czyja to muszla?
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Jak długo plastik rozkłada 
się w morzu?

A. 100 lat

B. 500 lat

C. To zależy od rodzaju plastiku.

D. Nie rozkłada się.
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Jakiego typu śmieci jest 
najwięcej na plażach 

(nie tylko nadbałtyckich, 
ale również na świecie)?

A. plastikowe butelki

B. puszki po napojach

C. niedopałki papierosów

D. opakowania po jedzeniu
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Jak nazywa się zgubione 
lub porzucone przez rybaków 

w morzu sieci?

A. sieci duchy

B. sieci widmo

C. morskie duchy

D. upiorne sieci
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Plastik w Bałtyku

Do mórz i oceanów świata każdego 
roku trafia od 4,8 mln do 12,7 mln ton 
plastiku! 
Oznacza to, że do wód morskich 
co minutę dostaje się ilość śmieci 
odpowiadająca pojemności jednej 
śmieciarki.

Ponad 60% odpadów morskich 
znajdujących się w naszym morzu i na 
jego plażach to różnego rodzaju plastik. 

Co dzieje się 
z plastikiem, 

gdy trafia do morza?



Co możemy zrobić, aby jak najmniej plastiku 
trafiało do środowiska?



Dziękujemy!
Do zobaczenia nad morzem 

www.fundacjamare.pl


