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Kompendium projektu Submariner prezentuje 
kompleksową ocenę potencjału innowacyjnych 
i zrównoważonych sposobów wykorzystania 
zasobów Morza Bałtyckiego. Obecny stan wiedzy 
poddano ocenie pod kątem uwarunkowań środo-
wiskowych, instytucjonalnych i prawnych w zakre-
sie następujących zagadnień:

• Zbiór i uprawa makroglonów (Macroalgae 
Harvesting & Cultivation),

• Hodowla małży (Mussel Cultivation),
• Zbiór trzciny (Reed Harvesting),
• Uprawa mikroglonów na skalę przemysłową 

(Large-Scale Microalgae Cultivation),
• Błękitna technologia (Blue Biotechnology)
• Energia fal (Wave Energy),
• Zrównoważona hodowla ryb (Sustainable 

Fish Aquaculture),
• Połączone wykorzystanie morskich farm 

wiatrowych (Combinations with Offshore 
Wind Parks).

Kompendium projektu  zostało opra-
cowane w celu przedstawienia w sposób komplek-
sowy wkładu jaki Region Morza Bałtyckiego może 
wnieść do europejskich inicjatyw Blue Growth 
i zrównoważonej bio-gospodarki. Zawie ra również 
przegląd barier i ograniczeń, które utrudniają 
zrównoważone wykorzystanie zasobów Morza 
Bałtyckiego, jak również propozycje przezwy cię-
żenia tych przeszkód.

Kompendium stanowi podstawę opracowania 
mapy drogowej projektu , która zos-
tanie sporządzona latem  r. Mapa drogowa 
wskaże, które konkretne działania należy podjąć w 
najbliższych latach w regionie Morza Bałtyckiego, 

w celu promowania najbardziej optymalnych spo-
so bów wykorzystania zasobów z jednoczesną 
troską o zminimalizowanie negatywnych skut-
ków. Mapa drogowa projektu  będzie 
zawierać zalecenia dotyczące projektów badaw-
czych, inicjatyw instytucjonalnych i prawnych, 
zmian prawnych, przepisów środowiskowych 
i zachęt ekonomicznych. Ma służyć jako narzędzie 
do identy ikacji i prognozowania przyszłych tren-
dów i być podstawą dla polityki strategicznej.

Wstęp
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Zbiór
i uprawa 

makroglonów
Koordynatorzy: Eva Blidberg i Fredrik Gröndahl 
(KTH Royal Institute of Technology, Sweden)
Współautorzy: Bronwyn Cahill (Informus GmbH, Germany), 
Judita Koreiviene i Olga Belous (Klaipeda University Coastal 
Research and Planning Institute, Lithuania) 
i Dilara Shabayeva (Environmental Development Association, Latvia)



1.1. Wprowadzenie
Istnieje wieloletnia tradycja (szczególnie w kra-
jach azjatyckich) wykorzystywania makroglonów 
w różnych celach, takich jak żywność, pasza oraz 
jako nawóz. W Japonii sięga ona  wieku, a w Chi-
nach  wieku. 

Globalna produkcja roślin wodnych w  r. 
wyniosła ,  milionów ton. Większość ( %) 
tej produkcji pochodziła z upraw i była warta 
około ,  miliardów . Pozostała część pochodziła 
z eksploatacji naturalnych zasobów glonów. W Euro-
pie przemysł wykorzystujący makroglony nie sta-
nowi znaczącego udziału w tej branży, gdyż jego 
produkcja w  r. wyniosła zaledwie   ton. 
Ponadto, zaledwie około  ton produkcji pocho-
dziło z uprawy [ ]. W regionie Morza Bał tyckiego 
produkcja i komercyjne wykorzystanie makro-
glonów są wciąż prawie nieznane. 

Istnieje jednak wiele przesłanek, aby brać pod 
uwagę i wdrażać innowacyjne możliwości wyko-
rzystania makroglonów w regionie Morza Bał-
tyckiego. Uznaje się je obecnie za jeden z naj-
bardziej obiecujących surowców do produkcji 
żywności, składników chemicznych i odżywczych 

oraz biopaliw, co wykazano w kilku projektach zre-
alizowanych w Szwecji, Danii oraz Norwegii [ - ]. 
Dodatkowe korzyści dla środowiska to zmnie-
jszenie eutro izacji poprzez usuwanie biogenów 
ze środowiska morskiego (w wyniku usuwania 
biomasy glonów) oraz wyko rzystywanie energii 
produkowanej na bazie makroglonów, co z kolei 
może przyczynić się się do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych. Eksploatacja naturalnie 
występujących, wieloletnich makroglonów jest 
najczęściej niedozwolona, stąd obiecującymi opc-
jami są uprawa oraz wykorzystanie glonów wyrzu-
canych na brzeg oraz swobodnie unoszących się 
w toni wodnej.

Glony swobodnie unoszące się w toni wodnej 
mogą być wykorzystane na różne sposoby, zaczy-
nając od paszy, a kończąc na bioenergii. Jednak, 
z powodu ich niskiej jakości, docelowe wykorzy-
stywanie makroglonów jest ograniczone. Rośnie 
zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości, 
które mogą zostać wykorzystywane do kon-
sum pcji, wyrobu kosmetyków i biotechnologii. 
Dodatkową korzyścią z upraw makroglonów jest 
również zmniejszanie ładunku substancji bioge ni-
cznych i przeciwdziałanie procesowi eutro izacji. 
Biorąc pod uwagę fakt, że w porównaniu z innymi 
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Makroglony to makroskopowe, wielokomórkowe rośliny żyjące w środowisku wodnym, 
głównie bentosowe (żyjące na dnie morskim). Niektóre z nich są roślinami wieloletnimi, 
charakteryzującymi się powolnym wzrostem i długim cyklem życiowym, podczas gdy 

inne, oportunistyczne gatunki, charakteryzuje szybki wzrost i krótki cykl życiowy. Makroglony 
mogą rozmnażać się płciowo i bezpłciowo. Ze względu na pigmenty wykorzystywane podczas 
fotosyntezy, które powodują różne ubarwienie glonów, dzieli się je na brunatnice, krasnorosty 
oraz zielenice. Większość gatunków żyje w wodach słonych lub słonawych (średniozasolonych). 
Makroglony są bardzo ważne ze względu na to, że pełnią rolę producentów w morskim łańcuchu 
pokarmowym oraz produkują tlen. W stre ie przybrzeżnej zapewniają % produkcji pierwotnej. 
W siedliskach tworzonych przez zespoły makroglonów organizmy morskie szukają schronienia, 
stanowią one również pokarm dla roślinożerców, takich jak ryby i bezkręgowce.



częściami świata uprawa makroglonów w rejonie 
Morza Bałtyckiego praktycznie nie istnieje, infor-
macje w tym rozdziale dotyczą głównie koncepcji 
wykorzystania glonów naturalnie występujących 

– swobodnie unoszących się w toni wodnej lub 
zalegających na plaży. 

W regionie Morza Bałtyckiego rozwijany jest poten-
cjał do produkcji energii odnawialnej i pozyski-
wania innych produktów z biomasy makroglo-
nów, jest to jednak proces powolny. Bez podjęcia 
w najbliższej przyszłości niezbędnych kroków, 
istnieje ryzyko, że region straci możliwość wyko-
rzystania tych zasobów i uzyskania korzyści eko-
nomicznych oraz środowiskowych.

1.2. Makroglony w regionie 
Morza Bałtyckiego

Czynniki naturalne

Występowanie makroglonów jest uzależnione 
od warunków fizyko-chemicznych środowiska. 
Głównymi czynnikami środowiskowymi są: 
dostępność światła, temperatura, zasolenie, 
rodzaj dna, prądy wody i dostępność składników 
odżywczych. Najważniejszym czynnikiem abio-
tycznym, limitującym rozmieszczenie gatunków 
makroglonów w Morzu Bałtyckim jest zasolenie. 
Wpływa ono na różnorodność taksonomiczną, 
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Rys. 1.  Typ wybrzeża, zasolenie i liczba gatunków makroglonów w Morzu Bałtyckim [7]



cykle reprodukcyjne i tempo wzrostu. Liczba 
gatunków morskich makroglonów maleje od 
kilkuset w Kattegacie do poniżej  w niemal 
słodkich wodach Zatoki Botnickiej (rys. )[ ].

Dodatkowo, ważnymi czynnikami limitującymi 
są również dostępność światła i temperatura. 
W konsekwencji na populacje makroglonów wpływ 
ma długość sezonu wegetacyjnego i pokrywa 
lodowa podczas zimy. 
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Rys. 2:  Znaczenie ekologiczne makroglonów w Morzu Bałtyckim
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Rys. 3:  Pośredni i bezpośredni wpływ eutrofi zacji na makroglony w Morzu Bałtyckim, poziome strzałki 
przedstawiają tempo wzrostu, a pionowe pozytywne lub negatywne reakcje spowodowane pośrednimi 
efektami) [8]
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Funkcje ekologiczne 
Makroglony mogą występować w trzech formach: 
przytwierdzone do podłoża, swobodnie uno szące 
się w toni wodnej oraz zalegające na plaży. Każda 
z nich odgrywa w środowisku morskim ważne 
funkcje ekologiczne(rys. ). Makro glony przytwier-
dzone do podłoża (epi ity) są producentami i należą 
do tzw. gatunków klu czo wych – tworzą siedliska 
niezbędne dla bytowa nia innych gatunków. Mogą 
również stanowić waż ną barierę strukturalną 
w ochronie strefy przy brzeżnej, minimalizując 
erozyjny wpływ falowania na brzeg. Również swo-
bodnie unoszące się makroglony należą do grupy 
producentów. Unoszone w toni wodnej są w stanie 
rozwijać się, a nawet rozmnażać. Makroglony 
zalegające na plaży są ważnym źródłem pokarmu 
i miejscem schronienia dla przybrzeżnych ptaków, 
jak również gnia zdowania ptaków morskich. Dodat-
kowo glony zalegające na plaży zatrzymują osady 
i składniki odżywcze wykorzystywane przez inne 
zespoły organizmów.

Czynniki antropogeniczne
Eutro izacja Morza Bałtyckiego wpływa pośrednio 
i bezpośrednio na wzrost oraz rozmieszczenie 

makroglonów [ ], (rys. ). Wysokie koncentracje 
składników odżywczych stymulują wzrost ito-
planktonu, który z kolei ogranicza penetrację 
światła potrzebnego dla makroglonów bentoso-
wych.

Oportunistyczne i jednoroczne nitkowate mak-
roglony bardzo dobrze wykorzystują dostępność 
składników odżywczych i w warunkach optymal-
nych mają bardzo wysokie tempo wzrostu. Mak-
roglony charakteryzujące się szybkim wzrostem 
wygrywają zazwyczaj rywalizację o przestrzeń. 
W konsekwencji nitkowate glony często porastają 
gatunki wieloletnie, powodują efekt zacienienia 
i obciążają izycznie. Nitkowate gatunki glonów 
należące do krasnorostów, brunatnic oraz zielenic, 
stanowią coraz większy problem biorąc pod uwagę 
wysokie koncentracje substancji biogenicznych 
w Morzu Bałtyckim. W eutro icznych płytkich 
zatokach całego Bałtyku tworzą dryfujące maty 
glonowe.

Głębokościowe rozmieszczenie makroglonów jest 
głównie uzależnione od światła. Wraz ze wzrostem 
eutro izacji zespoły roślinne ograniczają zasięg 
głębokościowy swojego występowania (rys. ).
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Rys. 4: Koncepcyjny model czynników wpływających na roślinność wodną w Morzu Bałtyckim
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Zasoby

Wskutek eutro izacji, w stre ie przydennej Morza 
Bałtyckiego nastąpił wzrost nitkowatych makro-
glonów. W wyniku turbulencji wywołanych falo wa-
niem glony te odrywają się od podłoża i utrzy mują 
się w toni jako luźne, swobodnie unoszące się maty. 
Mogą się rozwijać, pod warunkiem dos tępności 
światła słonecznego i składników odżyw czych. 
Z cza sem są wyrzucane przez fale na brzeg, gdzie 
zazwyczaj zalegają na odsłoniętych odcinkach 
plaż, na których przeważają wiatry wie jące od 
strony morza. Dotyczy to głównie połu dniowej 
części Morza Bałtyckiego włączając połu dniową 
Szwecję i Danię. Makroglony prze znaczone do 
dalszego wykorzystania powinny być zebrane 
możliwie najszybciej po wyrzuceniu na brzeg, 
zanim rozpocz nie się proces ich rozkładu.

Biorąc pod uwagę sezonowe zmiany występo wa-
nia i brak systematycznego monitoringu, bardzo 
trudno jest dokładnie oszacować dostępność 
i wiel kość tych zasobów w obszarze całego Morza 
Bał tyckiego. Obszary, dla których oszacowano 
poten cjalną dostępną do wyko rzy stania biomasę 
przed stawia rys. .

Pomimo dostępności do naturalnych zasobów 
mak ro glo nów istnieją przesłanki do rozważenia 
ich uprawy. Jedynie wysokiej jakości makroglony 
pochodzące z uprawy mogą być wykorzystywane 
do konsumpcji, wyrobu kosmetyków i w bio-
tech no logii. Głównym ograniczeniem uprawy 
makroglonów w Morzu Bałtyckim jest wolne 
tempo wzrostu tych organizmów. Obszar Bałtyku 
charakteryzuje się zróżnicowaną przydatnością 

018 Zbiór i uprawa makroglonów

POLSKA

LITWA

ŁOTWA

ESTONIA ROSJA

FINLANDIA

NORWEGIA

ROSJA

SZWECJA

NIEMCY

SKAGERRAK
ZATOKA
RYSKA

ZATOKA FIŃSKA

     ZATOKA
BOTNICKA

400

3000

Palanga 

1000
Saaremaa 
wyspa 

160–800
 13 000–24 000

Solrød 

57 000–61 000

Potencjalna biomasa
(t sm-1 r-1)

3 000 t sm-1 r-13000
Sopot

południowe regiony

Rys. 5:  Obszary w regionie Morza Bałtyckiego, gdzie oszacowano biomasę glonów zalegających na plaży 
(w tonach suchej masy na rok)



do uprawy makroglonów, co jest uzależnione od 
doboru gatunków i sposobów ich wykorzystania 
Gene ral nie, wyższe zasolenie jest korzystne dla 
gatun ków pochodzenia morskiego i jest warun-
kiem wyso kie go tempa wzrostu dużych, wielo-
letnich bru nat nic, których uprawy są popularne 
w innych rejo nach świata. Z drugiej strony, krótko 
żyjące nitko wate makro glony nadają się do uprawy 
w wo dach o niskim zasoleniu. Gatunki te są bardziej 
tole rancyjne i w odpo wie dnich warun kach (wysokie 
koncentra cje soli biogeni cz nych, pod wyż szona 
temperatura wody i dobre warunki świetlne) 
charakteryzują się wysokim tem pem wzrostu.

Organizmy epi ityczne porastające gatunki upra-
wianych makroglonów mogą powodować mniejsze 
plony. Zjawisko to jest powszechne przy hodowli 
małży, w przypadku gdy inne organizmy morskie 
wykorzystują konstrukcje akwakultury jako schro-
nienie i miejsce żerowania. To samo dotyczyć może 
również substratu, na którym uprawia się glony 
jeżeli nie zapobiega się jego zasiedlaniu przez inne 
organizmy. W innych rejonach świata w uprawach 
makroglonów raportowano występowanie chorób.

1.3. Zastosowania

Pokarm
Makroglony mogą być wykorzystywane w celach 
spożywczych (rys. ). Należą do zdrowej żyw no-
ści ze względu na wysoką zawartość wody, nis ko-
ka loryczność oraz bogactwo wita min i mine rałów. 
Niektóre gatunki mają wysoką zawar tość przyswa-
jalnych białek ( - % w mokrej masie), w dodatku 
zawartość błonnika jest zazwyczaj wyższa niż 
w roślinach lądowych. Szczególnie w Chinach 
istnieje tradycja wykorzystania makroglonów 
bezpośrednio jako produkt konsumpcyjny. Głów-
nie wykorzystywane są krasnorosty i brunatnice, 
w mniejszym stopniu zielenice. Szczególnie popu-
larna jest brunatnica Laminaria japonica (znana 
jako kombu). Brunatnice z rodzaju Undaria sp. 
(znane jako wakame) i krasnorosty z rodzaju Pho r-
phyra sp. (znane jako nori) są waż nymi gatunkami 
makroglonów wykorzystywa nymi w celach spo-
żywczych. Podczas ostatniej dekady w Europie 
i regionie Morza Bałtyckiego wzrosło zaintereso-
wanie azjatyckim jedzeniem, lecz wyko rzystywanie 
makroglonów do konsumpcji jest nadal nieznaczne.
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Komercyjna uprawa makroglonów w warunkach bałtyckich prowadzona jest 
dotychczas przez tylko jedną, niemiecką irmę  (Coastal Research & Manage-
ment) w Zatoce Kilońskiej. Od  r. uprawiano duże brunatnice Saccharina latis-
sima, w celu uzyskania z nich ekstraktów do produkcji kosmetyków, żywności i do 
zastosowań medycznych. Przykładem jest projekt „Glony Przeciwko Rakowi” (ang. 
Algae Against Cancer,  ), w którym irma ta, we współpracy z Uniwersytetem 
Medycznym używa ekstraktów z S. latissima i innych makroglonów w testach 
antywirusowych, antyrakowych i antybakteryjnych. W latach -   
zrealizował projekt , gdzie S. latissima była uprawiana w celu uzyskania 
surowca do produkcji energii (gazu). Od strony technicznej projekt funkcjonował 
dobrze, jednak glony dobrze rosły tylko przez jeden rok, a w następnych dwóch 
latach niezadawalająco. Po fazie laboratoryjnej, decydującą fazą było wpro wa-
dzenie systemu do środowiska. W niektórych latach makroglony były porastane 
przez okrzemki. Firma testuje również połączoną hodowlę omułka Mytilus edulis 
i uprawę S. latissima. To przedsięwzięcie trwa do chwili obecnej. •

przykład
lokalny



Substancje biochemiczne
Oprócz hydrokoloidów, makroglony zawierają rów-
nież inne substancje, które mogą posiadać wysoką 
wartość rynkową. Antyoksydanty, pigmenty, en zy my 
i nasycone kwasy tłuszczowe, mogą być wyko rzy-
sty wane w przemyśle biochemicznym do pro dukcji 
leków, kosmetyków i suplementów diety.

Nawozy
Makroglony są wykorzystywane na całym świe cie 
jako nawóz ze względu na to, że oprócz skład ni-
ków odżywczych takich jak azot, fosfor i potas, 
zawierają również mikroelementy, witaminy i hor-
mony wspomagające wzrost. Najczęściej w tym 
celu wykorzystywane są duże brunatnice, ale mogą 
to być również inne glony.

Bałtyckie makroglony mogą zawierać dużą ilość 
metali ze względu na ich wysoką koncentrację 
w wodzie przy jednoczesnym niskim jej zasole-
niu, sprzyjającym bioakumulacji. Makroglony 

Pasza
Makroglony z powodu wysokiej zawartości mine-
rałów, śladowych mikroelementów i witamin są 
również często wykorzystywane jako dodatki do 
karmy dla zwierząt. Do tego celu najczęściej wyko-
rzystywane są brunatnice.

Substancje żelujące
Innym ważnym i dochodowym przemy słem w skali 
globalnej jest ekstrakcja substancji z makroglonów, 
takich jak ikokoloidy. Te naturalne produkty służą 
do stabilizacji emulsji i mają szerokie zastosowa-
nie przy produkcji skóry, tekstyliów, kosmetyków 
i farmaceutyków. W  r. sprzedano w sumie  

 ton ikokoloidów za równowartość około ,  
miliarda  [ ]. Gatunki brunatnic z rodzajów Asco-
phyllum, Durvillae, Eclonia, Laminaria, Microcys-
tis i Sargassum są wykorzystywane do ekstrakcji 
alginianów. Gelidium sp. i Gracilaria sp. to dwa 
główne rodzaje krasnorostów, które zawierają 
koloidy agarowe.
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Rys. 6: Możliwe zastosowania makroglonów 
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Przybrzeżny region Łotwy (Kurzeme) jest bogaty w krasnorosty Furcellaria 
lumbricalis, które były wykorzystywane od połowy lat . jako surowiec do 

produkcji agaru, galaretowatej substancji stosowanej jako środek przeczyszczający, 
wegetariański zamiennik żelatyny, zagęstnik spożywczy, czynnik klarujący w bro-
war nictwie oraz używany do klejenia papieru i tekstyliów. Produkcja agaru 
została wstrzymana w  r. po upadku Związku Radzieckiego, ale potencjalnie 
przywrócenie przemysłu produkcji agaru w tym obszarze jest możliwe. Podlega 
to obecnie ocenie w projekcie . 

W Zatoce Kassari w Estonii, luźno zalegające maty glonów są zbierane w celu 
ekstrakcji hydrokoloidów stosowanych w produktach spożywczych, szczególnie 
słodyczach. Glony, głównie F. lumbricalis i Coccothylus truncatus zbierane są od 
lat . ubiegłego wieku. •

Przykład 
lokalny

Tabela 1:  Przykłady wydajności metanu (m3 metanu na tonę lotnych cząstek stałych* produkowanego z roślin 
lub pozostałości roślin i różnych gatunków makroglonów oraz stosownych odpowiedników benzynowych (litr na 
tonę suchej masy z biomasy). Z wyjątkiem glonów zalegających na plaży, wzięto pod uwagę zarówno gatunki 
występujące naturalnie jak i te z uprawy

Plon / Gatunki makroglonów Wydajność 
metanu 
(Nm   t-  )

Stosowne odpo-
wiedniki paliwowe 
(l t-  dwt)

Plon lub pozostałości po uprawie

Timothy – koniczyna pastewna, główki buraków cukrowych, 
kukurydzy [ - ]

– –

Gatunki makroglonów

Krasnorosty zalegające na plaży [ ] – –

Krasnorosty zalegające na plaży fermentowane wraz z trzciną 
( : ) [ ]

–

Brunatnice [ - ] – –

Krasnorosty [ - ] – –

Zielenice [ . ] – –

* Lotne cząstki stałe ( ) to zawartość materiału, który spala się w temperaturze °C, czyli zawartość substancji organicznych.  zwykle daje wysokie wydajności biogazu 
gdyż jest to tylko część organiczna całkowitych stałych ( ), która przyczynia się do produkcji biogazu.



w połud niowej części Szwecji i Danii mają wysoką 
zawartość kadmu i dlatego nie mogą być stoso-
wanie jako nawóz. Nie istnieje dyrektywa Unii 
Europejs kiej dotycząca zawartości kadmu w biona-
wo zach, a normy krajowe w regionie Morza Bał-
tyckiego różnią się między sobą. W Szwecji istnieją 
przepisy mówiące o tym, jaką ilość metali ciężkich 
można deponować na ziemi ornej. Są również sys-
temy rekomendujące dopuszczalną zawartość 
kadmu w bionawozach. Te dwa czynniki sprawiają, 
że na szwedzkim rynku bionawozy z wysoką 
zawar tością kadmu tracą na atrakcyjności. Do tej 
pory nie udało się stworzyć opłacalnej metody 
oczysz czania makroglonów z kadmu, jednak 
badania wciąż trwają. W innych częściach Morza 
Bałtyc kiego, gdzie zawartość kadmu jest niższa, 
tak jak w Polsce, przefermentowane makroglony 
mogą być stosowane bezpośrednio bez dalszego 
oczysz czania.

Bioenergia

De icyt biomasy używanej do produkcji bioenergii 
spowodował wzrost zainteresowania wykorzysta-
niem w tym celu makroglonów. Makroglony charak-
teryzują się wysoką zawartością wody ( – %) 
i uważa się, że są odpowiednim surowcem, który 
może być poddany beztlenowemu rozkładowi lub 
fermentacji prowadzonej przez mikroorganizmy [ ].

Do fermentacji beztlenowej wykorzystuje się bakterie, 
które rozkładają materię organiczną w warunkach 
beztlenowych. Fermentacja alkoholowa prowa-
dzi do rozkładu wodorowęglanów na etanol i CO . 
W produkcji bioetanolu również następuje fermen-
tacja cukrów przez mikroorganizmy. Oba produkty 
końcowe tych biologicznych procesów – biogaz 
i bioetanol, mogą być wykorzystane do produkcji 
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Rys. 7:  Techniczne możliwości produkcji bioenergii z biomasy makroglonów



energii elektrycznej i / lub ciepła oraz jako pa liwo. 
Biogaz, jeśli miałby być wykorzystywany jako 
pali wo, wymaga przemiany w metan.

Podstawowymi zaletami wykorzystywania mak-
roglonów w procesach biologicznych, w porów-
naniu z innymi surowcami, są: wysoka zawartość 
wody i fakt, że ściany komórkowe makroglonów 
nie zawierają dużych ilości trudnych do rozkładu 
przez mikroorganizmy, twardych materiałów, 
takich jak lignina i celuloza. Wadami w wykorzy-
staniu makroglonów jest obecność soli, polifenoli 
(w bru nat nicach) i polisacharydów siarczano wych, 
które mogą hamować procesy biologiczne.

W rejonie Morza Bałtyckiego realizowanych jest 
obecnie wiele projektów pilotażowych, doty czą-
cych produkcji biogazu z makroglonów, w tym 
koncentrujące się na biochemicznych procesach 
beztlenowego rozkładu i fermentacji. 

W rejonie Trelleborga w Szwecji przeprowadzono 
eksperyment w celu oceny potencjału biomasy do 
produkcji biogazu [ ]. Potencjał zbioru ustalono 
na - % letniego zasobu glonów przytwierdzo-
nych i swobodnie unoszących się w toni wodnej, 
co odpo wiada  -   tonom biomasy (suchej 
masy). Odpowiada to redukcji soli biogenicznych 
w wysokości około -  ton azotu, co stanowi - % 

azotu spływającego do Morza Bałtyckiego z lądu 
w tym obszarze. W Solrød w Danii, budowana jest 
obecnie fabryka biogazu oparta na dostępnych lokal-
nie zasobach organicznych [ ]. Jednym z zasobów 
są wodorosty zbierane z plaż w Køge Bugt, gdzie 
rocznie gromadzi się  -   ton suchej masy 
wodo rostów, co jest równoważne -  tonom usu-
wanego rocznie azotu.

Najprawdopodobniej, dopóki nie będzie można 
pozyskać większych plonów, produkcja etanolu 
z makroglonów nie będzie przedsięwzięciem opła-
calnym na dużą skalę [ ]. Dane pokazują, że fer-
mentacja makroglonów ma umiarkowany potencjał 
wyko rzystania ich do produkcji bioetanolu, z pew-
nością porównywalny z najczęściej stosowa nymi 
surowcami do tego celu – trzciną cukrową i bura-
kami cukrowymi. Wiele badań ukierunko wanych 
jest na rozwiązywanie problemów tech no lo gi cz-
nych w procesie fermentacji alkoholowej, dlatego 
w przyszłości można spodziewać się rozwoju bar-
dziej efektywnego wykorzystywania makro glonów 
jako surowca do produkcji bioetanolu.

Usuwanie soli biogenicznych 
Badania dotyczące potencjału wykorzystania mak-
roglonów w Bałtyku pokazują, że zawartość azotu 
wynosi około - % suchej masy glonów [ - ], 
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Tab. 2:  Przykłady uzyskanego etanolu (w litrach na tonę suchej masy biomasy) produkowane z różnych upraw 
i gatunków makroglonów

Gatunek / Plon Potencjalna wydajność etanolu (l t-  dwt biomasy)

Plony

Trzcina cukrowa [ ]

Burak cukrowy [ ]

Wytłoki i inna biomasa celulozowa 

Kukurydza [ ]

Gatunki makroglonów

Saccharina japonica* [ ]

Kappaphycus alvarezii* [ ]

* Gatunki niewystępujące w Morzu Bałtyckim



co stanowi mniejszą zawartość niż w omułku [ ]. 
Zawartość fosforu w makroglonach jest zazwyczaj 
dziesięciokrotnie mniejsza niż azotu [ ]. Jed nakże 
lokalnie, w miejscach, w których dostępna biomasa 
jest duża, efekt usuwania soli biogenicznych może 
być znaczący.

1.4. Centra kompetencji 
w regionie Morza Bałtyckiego
Poniżej przedstawiono zestawienie placówek nau-
kowych, władz lokalnych i irm w rejonie Morza 
Bałtyckiego, które prowadzą badania nad wykorzy-
stywaniem makroglonów lub wykorzystują je do 
różnych celów. Nie uwzględniono instytucji badaw-
czych uczestniczących w projekcie .

Szwecja

Gmina Trelleborg w Szwecji bierze aktywny udział 
w projektach środowiskowych dotyczących pop-
rawy jakości wody. Powodem zainteresowania 
makroglonami jest to, że Trelleborg od dłuższego 
czasu ma problemy z zalegającymi glonami na plaży. 
Jednym z tych projektów jest „The Cycle” – Kretslop-
pet. Innym projektem jest  (Wetlands, Algae 
and Biogas). Studium obejmuje prawne aspekty 
zbioru glonów zalegających na plaży, morskiego 
monitoringu, oceny wpływu zbioru zalegających 
na plaży glonów na środowisko i programu kon-
troli przepływu w obszarze zlewni. Prowadzone 
były też dwa projekty dotyczące produkcji biogazu 
z makroglonów. Projekt PhosCad, rozpoczęty w  r., 
będzie również realizowany w gminie Trelleborg, 
ponieważ pozwoli wykorzystać doświadczenie w zbio -
rze makroglonów, produkcji biogazu i przetwarzania 
związków odżywczych. Głównym jego celem jest 
ekstrakcja fosforu z makroglonów zbieranych z plaży 
oraz rozwój technik usuwania kadmu z glonów. Pro-
jektem będzie zarządzać Szwedzki Instytut Badań 
Środowiskowych ( ). Regionalna Rada regionu 
Kalmar uczestniczy w trzyletnim projekcie ( –

) zwanym „Biogas – new substrates from the 

sea”. Głównym celem projektu jest znalezienie źródeł 
energii odnawialnej, tak aby region mógł być wolny 
od wykorzystywania paliw kopalnych do  r. Aby 
zrealizować ten cel powinny być wykorzystane inne 
surowce niż odpady domowe i gnojowica – używane 
dotychczas do produkcji biogazu. W tym celu badane 
są możliwości wykorzystania makro glonów, trzci ny, 
omułka oraz odpadów rybnych. W pro wadzenie 
ba dań w ramach tego projektu zaan ga żo wanych jest 
kilka organizacji i irm oraz Uniwersytet Linneusza 
w Szwecji. Miasta Halmstad i Laholm na południowo-
zachodnim wybrzeżu Szwecji mają problemy z glo-
nami zalegającymi na plaży i otrzymały w  r. 
dotacje rządowe w celu przebadania efektywnych 
sposobów usunięcia makroglonów.

Estonia

Est-Agar  z Estonii jest obecnie jedyną irmą 
zaangażowaną w komercyjne wykorzystywanie 
makroglonów występujących naturalnie w rejo-
nie Morza Bałtyckiego. Wieloletni krasnorost  
F. lumbricalis jest głównie wykorzystywany do 
ekstrakcji ikokoloidów przy produkcji artykułów 
spożywczych. W Estonii wykorzystywane jest 
około % produkcji, ale większość przetwarzana 
jest w zakładach cukierniczych krajów nadbał-
tyc kich, Rosji (Moskwa i Petersburg) i na Ukrainie. 
Estoń ski Insty tut Morski prowadzi coroczne bada-
nia w celu okreś le nia zrównoważonego poziomu 
wyko rzys ta nia glonów.

Polska

Instytut Morski w Gdańsku zamierza ubiegać się 
o środki na badania w ramach projektu: „Badania 
pilotażowe dotyczące uprawy makroglonów w aspe-
kcie ochrony środowiska i rozwoju gospodarki”. 
Pomorskie Centrum Środowiska Badań i Techno-
logii ( ) i Instytut Oceanologii  współpra-
cują ze Szwedzkim miastem Trelleborg w projekcie 

 (patrz “Szwecja”).
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Niemcy
Studia na temat gospodarczego wykorzystania 
krasnorostów w Morzu Bałtyckim prowadzone są 
przez Uniwersytet Christian-Albrechts w Kilonii, 
a badania nad produkcją krasnorostów przez Insty-
tut Nauk Biomedycznych Uniwersytetu w Ros toku. 
Badania te stanowią część istniejącego projektu 
( - ) dotyczącego sztucznej rafy Nienhagen. 
Projekt ten pn. „Próba projektu akwa kultury do 
produkcji krasnorostów Delesseria sanguinea na 
ra ie Nienhagen” obejmuje również gospo darcze 
wykorzystanie siarczanowanych poli sa charydów 
uzyskiwanych z glonów.

Firma Coastal Research & Management ( ) pro-
wadzi uprawę makroglonów i badania w iordzie 
Kiel. Od  r. irma uprawia S. latissima aby 
pozyskać z niej ekstrakty do produktów kosme-
tycznych, żywności i badań medycznych.

Dania

Duńska irma  Kelco ApS, wykorzystująca makro-
glony do produkcji karagenu, produkuje również 
pektyny i ra inowaną mączkę chleba święto jań-
skiego. Surowce do ekstrakcji, oczyszczania i nor-
malizacji w procesach wysoko zautomatyzo wa-
nych dostarczane są z całego świata, a ponad % 
produkcji jest eksportowana. Rolnicy w całym 
kraju wykorzystują produkt uboczny z produkcji 
pektyn jako paszę dla bydła, a pozostałość po pro-
dukcji karagenu wykorzystywana jest jako nawóz. 
Zakład znajduje się w mieście Solrød. Zarząd mia-
sta planuje uruchomienie biogazowni w  r. 
Substrat będzie się głównie składał z odpadów 
produkcyjnych pektyn z  Kelco ApS i z glonów 
zalegających na plaży.

Algae Center w Danii prowadzi badania nad uprawą 
mak ro glonów. Lądowe instalacje uprawy znajdują 
się w Kattegatcentret w Porcie Grenaa. Partnerzy 
konsorcjum to Zakład Bionauki na Uniwersyte-
cie Aarhus (były ), Duński Technologiczny 

Instytut, Kattegatcentret i Centrum Oceaniczne 
w Danii. Celem jest oszacowanie potencjalnego 
wzrostu sałaty morskiej w basenach zlokalizowanych 
na lądzie, projektowanie basenów i technologii 
zbioru makroglonów, analiza składników w bio-
masie glonów oraz ocena czy sałata morska nadaje 
się do spalania, produkcji bioetanolu i biogazu.  

Duńska irma Blue Food A/S, Hoyberg, również 
była zaangażowana w projekt dotyczący uprawy 
S. latissima. Projekt był prowadzony w Trondheim 
w Norwegii. Jego celem była uprawa do produkcji 
biopaliw. Zaangażowano personel z Grenaa w Danii 
oraz z wyspy Sylt w Niemczech. Jednym z celów 
badań było określenie możliwości indukowania 
struktur wytwarzających i zawierających zarod-
niki do rozmnażania bezpłciowego, w ciągu całego 
roku i w różnych lokalizacjach.

Uniwersytet w Kopenhadze był zaangażowany 
w eksperymenty z uprawą makroglonów w Limf-
jorden. Celem projektu była ewaluacja produkcji 
Laminaria digitata i Saccharina latissima do pro-
duk cji energii.

1.5. Technologia

Technologia Zbioru

Tradycyjnie zbiór makroglonów odbywał się za 
pomocą rąk, jest to z pewnością najbardziej eko-
logiczny i przyjazny sposób. Istnieje jednak kilka 
różnych metod zbierania makroglonów na plaży 
i w stre ie przybrzeżnej za pomocą maszyn.

Zalety i wady różnych metod zostały omówione 
w dwóch raportach Programu Południowego Bałtyku 
inan sującego projekt „Wetland, Algae and Biogas” 

[ , ].

W Trelleborgu w Szwecji, ładowarkę typu grip-
claw uznano jako najlepszą do zbierania glonów 
zalegających na plaży, chociaż potrzebne było 
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również inne urządzenie przywracające normalne 
warunki panujące na plaży. Do usuwania pły wa-
jących makroglonów w wodzie, wykorzystywana 
jest wodno-lądowa maszyna zwana Truxor, chociaż 
jej skuteczność jest kwestionowana.

Ponieważ produkcja biogazu wymaga świeżych mak-
roglonów, istnieje potrzeba stosowania bar dziej 
wydajnych maszyn, które mogłyby zbierać biomasę 
w wodzie. Ważne jest  również, aby w substracie 
znajdowało się niewiele piasku, a objętość substratu 
miała jak najmniejszą objętość podczas transportu. 
Ponadto należałoby znaleźć sposób na usuwanie 
wolnopływających glonów z portów, gdzie ich war-
stwa jest czasem tak gruba, że łodzie rekreacyjne 
mają trudności z podejściem do pomos tów.

W niektórych rejonach Bałtyku mogą występować 
ograniczenia w używaniu pojazdów silnikowych 
na plażach lub konieczne może być uiszczenie 
opłaty, jak to jest w przypadku plaż na wybrzeżu 
Łotwy.

Technologia uprawy
Wiele gatunków makroglonów jest łatwych w upra-
wie, a niezbędny do tego sprzęt może być tani 
i  prosty lub bardzo zaawansowany i drogi. Główne 
etapy uprawy zostały przedstawione na rysunku , 
począwszy od zbioru roślin gotowych do roz mna-
żania w okresie zimy, kończąc zbiorem biomasy 
późnym latem.
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Tab. 3:  Zalety i wady różnych metod zbioru

Ładowarka typu grip-claw The Pitch Fork
(  Truxor B)

Zmody ikowana żniwiarka 
do grochu

Zalety • Bardzo wydajny, może zebrać 
 m /godz., najbardziej 

skuteczny do zbierania dużych 
ilości glonów 

• Dobra jakość materiału, mała 
zawartość piasku 

• Nieskomplikowana technologia, 
łatwo dostępna

• Maszyna typu am ibia, 
może być stosowana na 
mokradłach i w portach

• Minimalna zawartość piasku
• Rzadko rozsiany widelec, 

mniejszy wpływ na stan 
siedlisk

• Zbiera i odwadnia materiał 
w płytkiej wodzie

• Specjalnie zaprojektowany, 
aby zbierać glony bez 
hałasowania

Wady • Nie czyści plaży dla celów 
rekreacyjnych (potrzebne 
jest kolejne urządzenie, 
aby dokonać późniejszego 
dokładniejszego czyszczenia)

• Powolny
• Głośny, uciążliwy jeśli 

używany jest sezonie letnim

• Przyczepa szybko się 
zapełnia, czasochłonny 
wyładunek

• Nie jest jeszcze 
produkowany/dostępny

• Wrażliwy na kamienie 
znajdujące się na plaży



Ze względu na swoją prostotę i niskie koszty naj-
częstszym sposobem uprawy makroglonów jest 
stosowanie długiej liny. Zbiorów można doko ny-
wać z małych łodzi, poprzez przez zbiór lin lub 
odcinanie z nich glonów.

Do uprawy makroglonów na dużą skalę (>   ha), 
system musi być prosty przy zachowaniu niskich 
kosztów utrzymania. System powinien zapewniać 
wysoką skuteczność wykorzystania światła i wysoką 
wydajność, musi być odporny na warunki klima-
tyczne i trwały, pozwalając jednocześnie na łatwy 
zbiór glonów. Optymalizacja takiego systemu 
jest wciąż wielkim wyzwaniem i wymaga ciągłości 

prowadzenia badań rozwojowych. Dostępne tech-
niki uprawy w stre ie przybrzeżnej zostały opra-
cowane w ciągu ostatniej dekady. Konstrukcje są 
coraz bardziej wytrzymałe i odporne na sztormy 
oraz wysokie fale.

W Morzu Bałtyckim pokrywa lodowa może sta-
nowić problem dla konstrukcji upraw, szczegól-
nie w obszarach przybrzeżnych. Jeżeli uprawa 
w regionie Morza Bałtyckiego ma opierać się na 
zasadach komercyjnych należy uwzględnić środki 
na ukrywanie przyrządów pod lodem lub przeno-
szenie konstrukcji na brzeg w okresie zimowym. 
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1.6. Ocena środowiskowa

Wpływ na środowisko

Zbiór przytwierdzonych wieloletnich makro glo-
nów uważany jest za niezrównoważony, gdyż glony 
te odgrywają ważną rolę ekologiczną w kształ-
towaniu siedliska i mają bardzo niskie tempo 
wzrostu w słonawej wodzie Bałtyku. Z drugiej 
strony, usuwanie zarówno glonów zalegających jak 
i tych swobodnie unoszących się w toni, szczegól-
nie w regionach Morza Bałtyckiego o wysokim 
stopniu żyzności, może mieć pozytywny wpływ na 
lokalne środowisko morskie, jako metoda elimi-
nacji biogenów i przeciwdziałania eutro izacji. 
Ponadto istnieje dodatkowa korzyść związana 
z wykorzystaniem zbieranej biomasy do produk-
cji biogazu.

Istotne znaczenie przy ocenie wpływu na śro do-
wisko zbioru zalegających i wolnounoszących się 
glonów ma rola, jaką odgrywają one w ekosystemie, 
ich związek z różnymi aspektami zbiorowisk i ich 
roli w ochronie wybrzeża. Zarówno w przypadku 
glonów zale gających na plaży jak i dla unoszących 
się mat glonowych, ocena może być skomplikowana, 
ponie waż ist nieje wiele priorytetów środowiskowych, 
na które oddziaływają te czynności (tabela ). 
Ponadto, wpływ na środowisko jest zależny od 
gęstości uno szących się mat glonów i może być 
zarówno pozytywny jak i negatywny w zależności 
od ich grubości.

Ogólnie rzecz biorąc wpływ na środowisko może 
być zarówno pozytywny (jak w przypadku jakości 
wody i wychwytywania składników biogeni cz-
nych) lub potencjalnie negatywny (jak w przy-
padku łańcucha pokarmowego i morfologii brzegu). 
Nadal istnieją braki informacyjne, w szczególności z 
punktu widzenia ekosystemu i potrzebne są dalsze 
badania mogące wesprzeć plany zarządzania 
środowiskowego w kontekście eksploatacji 
zasobów.

Uprawa makroglonów najczęściej odbywa się 
blisko lądu i wiedza na temat skutków środo wis-
kowych uprawy jest dostępna tylko dla obsza rów 
przybrzeżnych. Dlatego czynniki określone w tabeli 
. dotyczą wód litoralu. Odnoszą się one również do 

badań z innych części świata, gdyż uprawy mak-
roglonów nie są zbyt częstą praktyką na Bałtyku. 
Ponadto każdy obszar pla no wany pod uprawę 
makroglonów ma swoje spe cy iczne warunki 
środowiskowe, zatem oceny oddziaływania na 
środowisko muszą odnosić się do danego miejsca.

Jakość wody

Większość oddziaływań zbioru i uprawy makro-
glonów na jakość wody jest pozytywna: usuwane 
są składniki biogeniczne, zwiększa się przezro-
czystość wody, zmniejsza się lokalnie eutro izacja. 
Usuwane są również metale ciężkie akumulowane 
w makroglonach i ograniczona jest emisja szkod-
liwych toksyn z rozkładających się krasnorostów. 
Gęste maty glonów mogą uniemożliwić cyrkulację 
wody i hamować inne procesy izyczne. W tym 
przypadku, usuwanie mat glonowych poprawia 
warunki życia organizmów morskich. 

Z drugiej strony, w obszarze upraw makroglonów, 
może obniżyć się poziom tlenu, co z kolei może 
negatywnie wpływać na gatunki żyjące przy dnie. 
Uprawy na dużą skalę mogą mieć również negaty-
wny wpływ na prądy i cyrkulację wody, powodując 
wzrost temperatury wód powierzchniowych w okre-
sie letnim.

Ochrona siedlisk i gatunków

W zakresie ochrony siedlisk i gatunków można 
spodziewać się zarówno pozytywnych jak i nega-
tywnych oddziaływań. Usunięcie najgęstszych 
mat makroglonów jest uważane za pozytywne 
zjawisko dla organizmów dennych i ryb, jak rów-
nież dla ogólnej różnorodności gatunkowej. Jest to 
konsekwencją poprawy jakości wody, co zostało 
omówione wcześniej w tym rozdziale. Jednak 

028 Zbiór i uprawa makroglonów



fauna, która zasiedla maty makroglonów jest 
niszczona w trakcie zbioru. Usunięcie glonów 
zalegających na plaży także ją zubaża, gdyż roz-
kła dające się makroglony dostarczają żyjącym 
tam zespołom składników biogenicznych i materii 
organicznej, która podtrzymuje funkcjonowanie 
strefy przybrzeżnej oraz jej bioróżnorodności. 
Może to wywołać również szkody w sied lis kach 
ptaków, zakłócić okres lęgowy oraz migracje.

Uprawa makroglonów może pozytywnie wpływać 
na bioróżnorodność, jako że glony stanowią 

sied li sko dla epi itów i innej fauny, zapewniają 
schronienie dla bezkręgowców i ryb. Przez zapew-
nie nie ochrony brzegu, obszary uprawy mogą 
prowadzić do zwiększenia liczebności ryb. Jed-
nak uprawy w obszarach przybrzeżnych mogą 
konkurować o składniki biogeniczne oraz światło 
słoneczne z natu ralnymi populacjami roślin 
wodnych, a powięk szone populacje ryb mogą 
zwiększyć efekt wyżerania  naturalnych popu-
lacji glonów.
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Tab. 4:  Przegląd zbiorów makroglonów i wpływu ich uprawy na cele środowiskowe i priorytety

Cele 
środowiskowe

Priorytety 
środowiskowe

Glony 
zalegające 
na plaży

Maty 
glonowe Uprawa Komentarz

Jakość wód

Jakość kąpielisk

Przezroczystość wody

Eutro izacja

Cykl biogeochemiczny ? ?     ? Niekorzystne dla bentosu

Ochrona siedlisk 
i gatunków

Dynamika sieci 
tro icznej

? ?    ? Zależy od zagęszczenia 
i biomasy; niekorzystne 
dla bentosuRóżnorodność 

biologiczna
? ?    ?

Siedliska dna ? 
Zależy od zagęszczenia 
i biomasy

Siedliska ptaków ? Ważne podczas okresów 
zimowania i migracji

Rybołówstwo ?  
Zależy od zagęszczenia 
i biomasy

Ssaki morskie

Hałas w morzu   Zależy od technologii

Ochrona strefy 
przybrzeżnej

Morfologia brzegu Zależy od lokalizacji

Krajobraz

Ochrona klimatu Emisja CO    Produkcja biogazu/ zbiór

 bardzo korzystne
 umiarkowanie korzystne
 bardzo niekorzystne
 umiarkowanie niekorzystne

 neutralne
? luki w informacji
pusta komórka – nie dotyczy



Ochrona brzegu

Usunięcie glonów zalegających na plaży i swo-
bodnie unoszących się może prowadzić do osła-
bienia naturalnej ochrony brzegu i zwiększyć 
jego ekspozycję na erozję. Uprawy makroglonów 
mogą mody ikować ruch wody, pochłaniać energię 
i zapewniać ochronę brzegu.

Ochrona klimatu

Zebrane makroglony mogą być wykorzystywane 
jako źródło do produkcji biogazu, tym samym 
korzyst nie przyczyniają się do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych.

Wybór miejsca
Każdy region ma własne, specy iczne dla miejsca 
warunki zbioru i każda ocena oddziaływania na 
środowisko powinna uwzględniać warunki lokalne, 
oddziaływanie na sieć pokarmową i równoważyć 
usuwanie biomasy z potrzebami ekosystemu. 
Ponadto terminy usuwania makroglonów powinny 
uwzględniać migracje i zimowanie ptaków. Należy 
zapewnić ochronę obszarów przybrzeżnych, które 
są podatne na erozję.

W przypadku uprawy makroglonów staranny 
wybór lokalizacji jest niezmiernie ważny, jeśli 
ma być ona prowadzona w sposob przyjazny 
dla środowiska. Nie powinno dojść do kon liktu 
z natu ralnymi popu lacjami a wpływ na przy denne 
życie morskie powinien być minimalny. Konie czne 
jest staranne planowanie przestrzenne.

Wysokie koncentracje składników bigenicznych 
i osłonięcie od warunków morza otwartego, jakie 
zapewniają obszary przybrzeżne są prio ry te to-
wymi czynnikami środowiskowymi warun ku ją-
cymi uprawę makroglonów. Przy brze żne uprawy 
należy zlo kalizować w miejscach, które wyklu-
czają kon likty z innymi typami działalności na 
morzu. Parame try, które należy wziąć pod uwagę 

roz wa ża jąc lokalizacje pod uprawy, powinny 
obejmować: po ziom ekspozycji, głębokość wody 
( -  m), zaso lenie, gatunki poroślowe, rodzaj 
dna do kotwiczenia i prawo do dysponowania 
obszarami morza [ ].

1.7. Aspekty społeczno-
ekonomiczne
Koszty związane z uprawą i zbiorem makroglonów 
są równoważone przez szereg pozytywnych efek-
tów ekonomicznych (rys. ). Jednakże, nawet jeśli 
jest to możliwe, aby wyrazić wiele z nich wartością 
pieniężną, usługi ekosystemowe nie zawsze powo-
dują przypływ środków pieniężnych dla instytu cji 
odpowiedzialnych za zbiory (i/lub uprawy). Może 
się to zmieniać w zależności od woli politycznej. 
Na przykład niektóre podmioty admi nistracyjne 
w Szwecji dotują przedsięwzięcia, w których 
celem zbioru makroglonów było usunięcie soli 
bio geni cznych z Bałtyku.

W niektórych przypadkach są to miasta, które 
wprowadziły zbiór makroglonów, jak to ma miej sce 
w Trelleborgu (Szwecja) i Solrød (Dania). Głów-
nym powodem jest prawdopodobnie to, że miasta 
musiały płacić za usunięcie glonów zalegających 
na plażach przeznaczonych pod rekreację. Mia-
sta mogą także najlepiej przekładać korzyści 
społeczne w realne dochody dla społeczności (np. 
wyższe dochody podatkowe ze względu na wzrost 
turystyki/wyższe wartości mieszkań).

Tabela . przedstawia przybliżony przegląd kosz-
tów i korzyści pochodzących ze zbioru unoszonych 
w toni i zalegających na plaży makroglonów na 
podstawie danych z Trelleborga. Miasto to ma 
wielkie problemy z zespołami makroglonów, które 
pokrywają duże obszary płytkiej wody, tworzą 
nasypy na plaży, powstrzymują ludzi od korzy-
stania z kąpielisk i wydzielają  przykry zapach (rys. 

). Tabela . uwzględnia potencjał zasobów około 
  ton suchej masy makroglonów rocznie, ale 
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koszty i korzyści przedstawione są na tonę suchej 
masy. W tym przypadku zakłada się, że makrogl-
ony zebrano w sposób przyjazny dla środowiska, 
bez żadnych negatyw nych skutków ekologicz-
nych. Podstawowe dane ekono mi czne dotyczące 
produkcji biogazu uzyskane z miasta Trelleborg 
zostały wykorzystane w studium przypadku 
[ , ]. Dane dotyczące kosztów groma dze nia 
makroglonów pochodzą głównie z Detox Biogas 

 [ ]. Dodatkowe informacje podane są w tabeli 
w postaci komentarzy.

Bez uwzględnienia usług ekosystemowych, bilans 
zysku ze zbioru   ton glonów zalegających na 
plaży i unoszących się w toni w pobliżu brzegu nie 
zawsze jest dodatni. Produkcja surowego biogazu 
może spowodować stratę około   za tonę rocz-
nie. Przy niższych kosztach produkcji i wyższej 
cenie sprzedaży za surowy biogaz, kalkulacja jest 
niemal zrównoważona, z zyskiem wynoszącym 
około   za tonę na rok. Zysk z produkcji metanu 
wynosi około -   za tonę rocznie. 

Kiedy uwzględni się usługi ekosystemowe zysk 
wyniesie około  -    rocznie za każdą tonę 
makro glo nów sprzedawaną jako surowy biogaz. Dla 
prze tworzonego produktu, paliw samo chodowych, 
zysk wynosi około  -    za tonę rocznie. 
Dwa elementy, które nie zostały wycenione, zasoby 
rybne i ceny nieruchomości, można uznać za pozy-
tywny czynnik powodujący wzrost opłacalności. 
To pokazuje, jak ważne jest zrozumienie korzyści 
środowiskowych i społecznych, które towarzyszą 
tego typu działalności i włączenia ich do  kalkulacji 
ekonomicznych.

Jeśli chodzi o uprawę makroglonów, przeprowa-
dzono bardzo niewiele badań dotyczących aspek-
tów społeczno-ekonomicznych. Brak jest analiz 
kosztów i korzyści przeprowadzonych dla Bałtyku. 
Jedno z badań [ ] odwołuje się do literaturowych 
wartości kosztów uprawy makroglonów w Bałtyku 
szacując je na -   za tonę suchej masy, ale 
korzyści, szczególnie usługi ekosystemowe, nie 
są uwzględnione w tym badaniu. Podobnie jak 
zbiór glonów zalegających na plaży i unoszących 
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makroglonów nie ma konsekwencji ekologicznych, z wyjątkiem możliwych skutków na zasoby rybne



się w toni, uprawa makroglonów do produkcji 
bioenergii może być nieopłacalna jeśli dodatkowe 
korzyści społeczne i środowiskowe (np. usługi eko-
systemowe) nie są uwzględniane w obliczeniach. 
Te dodatkowe korzyści mogą obejmować również 
takie opcje, jak ekstrakcja wysokowartościowych 
substancji z glonów, zanim zostaną użyte jako 
substrat do bioenergii.

1.8. Strategie polityczne
Bałtycki Plan Działań i strategie  dot. środowiska 
mor skiego, zintegrowanego zarządzania strefą 
przybrzeżną ( ), zrównoważonej akwakul-
tury, odnawialnych źródeł energii itp. wpływają 
na wykorzystywanie makroglonów w regionie 
Morza Bałtyckiego na poziomie krajowym. Zwła sz-
cza w odniesieniu do usuwania soli bioge ni cznych 
pojawia się coraz więcej sugestii aby uwzględnić 
również środki na stosowanie środków naprawczych 
w przypadku źródeł rozproszonych i opracowanie 
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Tab. 5:  Ogólny przegląd kosztów i korzyści wynikających ze zbioru makroglonów unoszonych w toni wodnej 
i zalegających na plaży (na podstawie danych z Trelleborg, Szwecja)

Koszty
(  na tonę 
rocznie)

Korzyści
(  na tonę 
rocznie)

Komentarz

Koszty i korzyści
Usuwanie glonów 
zalegających na plaży 

Porównywalny z kosztem   za tonę suchej masy glo-
nów zalegających na plaży w niemieckich badaniach [ ] 

Produkcja biogazu/ 
transport i sprzedaż

–
–

– Surowy biogaz
Ulepszony biometan

Nawóz –
W przypadku Trelleborga, zbiór nie zawsze jest wykorzy-
stywany ze względu na obecność kadmu, choć w innym 
miejscu może mieć rzeczywistą ekonomiczną wartość [ ]

Suma całkowita 
kosztów i korzyści:

–
–

– Surowy biogaz
Ulepszony biometan

Wycena usług ekosystemów

Turystyka – – , W niektórych przypadkach dostępne są rzeczywiste 
wartości, na przykład plaże w miejscach kempingów [ , ]

Zasoby rybne – –
Nie mogą być wycenione w przypadku Trelleborga ale 
w innej części Szwecji sugerowano utratę dochodów 
równą , - ,  mln  na rok

Pobór składników 
odżywczych

Azot
Fosfor

–
–

Wartości sugerowane na podstawie badań [ ] wyko rzy-
stują marginalne metody kosztów. Wartości będą niższe, 
gdy zastosuje się metodę gotowości do zapłaty [ ]

Inne usługi 
ekosystemu – – Odnosi się do różnorodności biologicznej i odporności. 

Nie wycenione tutaj [ ]
Oszczędność emisji CO – . W oparciu o cenę dobrowolnej płatności [ ]

Ceny domów – – Obecnie nie mogą być wyceniane, ale mogą zmniejszyć 
wartości nieruchomości w wysokości % [ ]

Suma całkowita usług 
ekosytstemowych: , – ,

Suma całkowita dla 
wszystkich kosztów 
i korzyści:

–
–

, – ,
, – ,

Surowy biogaz
Ulepszony biometan



odpo wiednich systemów płatności, które uczynią 
usuwanie soli biogenicznych opłacalnym.

Jednak żadna z polityk krajowych nie zajmuje 
się konkretnie wykorzystaniem zalegających na 
plaży glonów lub uprawą makroglonów. Znane są 
jednak regionalne i lokalne przepisy, np. na temat 
rozwiązania problemu glonów zalegających na 
plaży, jeżeli się pojawią. Warto zauważyć, że choć 
uprawa makroglonów jest częścią akwakultury, 
polityka zrównoważonej akwakultury zwykle 
koncentruje się na rybach i innej faunie morskiej. 
Powodem jest prawdopodobnie to, że w chwili 
obecnej uprawa makroglonów jest prawie nie-
obecna w regionie Morza Bałtyckiego.

1.9. Aspekty prawne

Zbiór Makroglonów

Zbiór przytwierdzonych, wieloletnich makro glo-
nów jest uważany za niezrównoważony i nie jest 
prawdopodobne, aby kiedykolwiek w Bałtyku 
był dozwolony ze względu na znaczenie ekolo-
giczne siedliska tych glonów i ich powolny wzrost 
w słonawych wodach. Z drugiej strony, zbiór zale-
gających na plaży makroglonów przyczynia się 
do realizacji Bałtyckiego Planu Działań  
przez usuwanie soli biogenicznych i zmniejszania 
eutro izacji.

Ustanowienie sieci obszarów chronionych Natura 
 na mocy Dyrektywy Siedliskowej i Dyrek tywy 

Ptasiej , nakłada ograniczenia w usuwa niu mak-
roglonów. Z jednej strony zbiór glonów zalega ją-
cych na plaży poprawia jakość wody w kąpieliskach, 
a z dru giej może również eliminować typy sied-
lisk wymienionych w załączniku I Dyrek tywy Sied-
liskowej, które podlegają ochronie. Należą do nich, 
na przykład, siedliska typu “kidzina na brzegu 
morskim” (kod: , Klasa: Cakiletea maritimae). 
Również Rhodophyta i Corallinaceae należą do 
gatun ków wymagających ochrony wymienionych 
w załączniku  Dyrektywy Siedliskowej.

Zatem w przypadku każdego planu lub przed się-
wzięcia, które może mieć istotny wpływ na chro-
niony obszar, wymagana może być ocena zgodnie 
z art.  ust.  Dyrektywy Siedliskowej. Będzie ona 
przeprowadzona przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, który ją zatwierdza i musi być 
przedłożona przez wnioskodawcę. Zbiór makro-
glonów jest różnie traktowany pod względem praw-
nym w każdym regionie, w zależności od lokalnych 
uwarunkowań, co utrudnia szczegółową analizę 
każdego przypadku w ramach tego opracowania. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady w sprawie pro-
dukcji organicznej zbieranie naturalnie wystę-
pujących wodorostów i ich części oraz rosnących 
w sposób naturalny w morzu jest postrzegane jako 
metoda produkcji ekologicznej, pod warunkiem, że 
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Rys. 10:  Glony zalegające na plaży w Trelleborg, Szwecja (z lewej) i Kurzeme, Łotwa (po prawej)



obszary uprawy charakteryzują się wysoką jako-
ścią ekologiczną w rozumieniu Ramowej Dyrek tywy 
Wodnej  ( / / ) i do czasu jej wdro żenia, 
mają jakość równoważną do wyznaczonej na mocy 
Shell ish Directive  ( / / ), i nie są nieprzy-
datne ze względów zdrowotnych (art.  ust. ). 

Kryteria wymogów żywności “organicznej” speł-
niają naturalnie występujące, jadalne wodoro-
sty, które nie powinny być zbierane w miejscach 
nie speł niających kryteriów obszarów klasy A lub 
klasy B, określonych w załączniku  do roz po-
rządzenia ( ) nr /  w odniesieniu do 
produktów pochodzenia zwierzęcego przezna-
czonych do spo życia przez ludzi. Ponadto, zbiór 
nie powinien mieć wpływu na długoterminową 
stabilność siedliska przyrodniczego ani na dobro-
stan gatunku w obszarze zbioru (art.  lit. b).

Uprawa Makroglonów

Rozporządzenie Rady w sprawie produkcji eko lo gi-
cznej zawiera również przepisy dotyczące uprawy 
makroglonów. Uprawa wodorostów powin na 
odbywać się w obszarach przybrzeżnych, a wymogi 
środowiskowe i zdrowotne powinny odpo wiadać 
wymogom określonym dla zbioru wodo rostów, 
aby uprawa mogła być uznana za orga ni czną (art. 

 ust. ). Poza tym: 
• wymagane jest zachowanie zrównoważonej prak-

tyki na wszystkich etapach produkcji, od zbioru 
młodych wodorostów aż do zbioru upraw;

• powinna być utrzymana szeroka pula genowa, 
zbierane młode naturalnie występujące wodo-
rosty powinny regularnie zasilać uprawę;

• nie powinno się stosować nawozów, z wyjąt-
kiem obiektów zamkniętych i tylko po uzyska-
niu odpo wiedniego zezwolenia.
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R     

Obecnie w Szwecji glony zalegające na plaży zbierane są w czterech nadmorskich 
południowych regionach i na Gotlandii, na podstawie zezwoleń [ , ]. Zbiór ma 
na celu poprawę jakości wody i zwiększenie turystycznych walorów obszaru. W 
niektórych przypadkach makroglony wykorzystuje się jako nawóz w lokalnym 
rolnictwie lub jako substrat do wytwarzania biogazu w projektach pilotażowych.

• W regionie Skåne, specjalne zezwolenia na zbiór makroglonów dotyczą porusza-
nia się maszynami po plażach, zwolnienia z zasad obowiązujących w rezerwa-
tach oraz ochrony prawa do korzystania z plaż. Wymagane jest, aby część mak-
roglonów pozostawić na plaży po sezonie letnim. Powodem tego jest usuwanie 
zbyt dużej ilości piasku, zapobieganie erozji przez zalegające na plaży glony oraz 
ich znaczenie z punktu widzenia lory i fauny plaż. Jeżeli zalegające na plaży glony 
uważane są za odpady wtedy pojawia się dodatkowy problem, ponieważ zbiór 
musi odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów.

• Gmina Trelleborg posiada tymczasowe zezwolenia na wykorzystanie  ton mak-
roglonów do produkcji biogazu.

• W regionie Kalmar (włączając Olandię) w kilku miejscach w małej skali plaże są 
oczyszczane z zalegających glonów. Nie wnioskowano o pozwolenie, gdyż uznano 
to za zgodnie z obowiązującymi przepisami [ ]. •

Przykład 
lokalny
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1.10. Analiza SWOT

Mocne strony  Słabe strony

• Efektowne rozwiązanie w lokalnym zwalcza niu 
eutro izacji

• Kilka możliwości wykorzystania (np. energia, 
nawozy, wysokiej jakości produkty) szczególnie 
w przypadku uprawy makroglonów, która daje 
produkty o wyższej jakości

• Wspieranie celów politycznych regionu Morza 
Bałtyckiego (np. produkcja energii odnawialnej, 
walka z eutro izacją, zmniejszenie emisji CO )

• Potencjalnie wysoka zawartość kadmu w makro-
glonach Bałtyku ogranicza możliwość wykorzys-
tania jako nawóz

• Istotne braki w wiedzy na temat oddziaływania 
na środowisko (np. powiązania pomiędzy eko-
systemami, wpływ na łańcuch pokarmowy)

• Brak doświadczenia/wiedzy na temat komer-
cyjnego wdrażania

• Efektywność ekonomiczna jest obecnie mało 
rozpoznana 

• Brak tradycji bałtyckich w wykorzystaniu 
makro glonów

• Społeczno-ekonomiczne korzyści trudne do wyceny

Szanse Zagrożenia

• Rosnące zapotrzebowanie na energię ze źródeł 
alternatywnych

• Rosnące ceny tradycyjnych nośników energii
• Wsparcie  w formie polityki dot. energii i zmian 

klimatu, inicjatywa  Niebieski Wzrost w ramach 
Zintegrowanej Polityki Morskiej i fundusze 
strukturalne

• Rozwój zaawansowanych technologii i pro dukcji 
bioenergii

• Globalne dążenie do zrównoważonego rozwoju
• Rosnące poparcie dla zdecentralizowanej 

gospodarki sieciowej

• Pogorszenie warunków hydro-meteorolo gicz nych na 
Bałtyku z powodu zmian kli ma tycz nych

• Brak wsparcia inansowego ze względu na obecny 
kryzys gospodarczy i inansowy

• Brak wsparcia politycznego na poziomie krajo wym, 
np. krajowej polityki energetycznej, zapew niającej 
stabilny poziom cen energii ze źródeł odnawialnych

• Aktualne prawodawstwo potencjalnie utrudnia 
zarówno zbiór jak i uprawę makroglonów

• Zmienne ceny rynkowe mogą mieć wpływ na 
produkcję energii odnawialnej

analiza
ogólna
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Mocne strony  Słabe strony

• Wspólne dla regionu Morza Bałtyckiego, lokalne, 
odnawialne i naturalne zasoby

• Niektóre doświadczenia są już dostępne z kilku 
pilotażowych projektów aktualnie rea li zowa nych 
w regionie

• Wkład w poprawę warunków w ekosystemie Morza 
Bałtyckiego

• Kilka pośrednich korzyści społeczno-ekono-
micznych (większe walory rekreacyjne, wzrost 
cen domów, wzrost turystyki, możliwości pracy, 
wykorzystanie lokalnych zasobów)

• Trudno dostępne informacje na temat potencjału 
zasobów 

• Nieprzewidywalna wielkość dostaw uzależniona 
od wahań warunków środowiskowych

• Ograniczony potencjał zasobów na plaży ze 
względu ich niejednorodny skład (glony nie mogą 
być stosowane w wytwarzaniu produk tów wysokiej 
wartości)

• Niewystarczające rozwiązania techniczne w zak-
resie najbardziej przyjaznych dla środowiska 
i oszczędnych technik

Szanse Zagrożenia

• Pomoc publiczna w czyszczeniu plaży 
• Rosnący przemysł turystyczny w Regionie Morza 

Bałtyckiego

• Rosnące wymagania dot. ochrony przyrody (sied-
liska Natura )

Mocne strony  Słabe strony

• Może poprawić lokalną bioróżnorodność i wzmoc nić 
ochronę wybrzeży 

• W przypadku niektórych gatunków uprawa nie 
wymaga kosztownej technologii

• Potencjalna możliwość połączenia z farmami 
wiatro wymi na morzu, zmniejszająca ryzyko 
przyszłych kon liktów przestrzennych

• Brak konkurencji z gruntami ornymi do pro dukcji 
żywności

• Rozwój technologiczny w regionie na niskim 
poziomie (techniki rozmnażania, uprawy instalacje, 
techniki zbioru)

• Niskie tempo wzrostu gatunków morskich 
w warunkach Bałtyku 

• Potencjalnie silne przestrzenne kon likty z innymi 
formami wykorzystania obszarów przy brzeż nych

Szanse Zagrożenia

• Rosnące zapotrzebowanie na produkty makro-
glonów wysokiej wartości wykorzystywane np. do 
konsumpcji, produkcji kosmetyków i biotechnologii

• Rosnący popyt na oznakowane produkty z regionu 
Morza Bałtyckiego 

• Rozwój energetyki wiatrowej na morzu oferuje 
możliwości do połączonych instalacji 

–

Zbiór
Makro-
glonów

Uprawa
Makro-
glonów



1.11. Braki w wiedzy
W regionie Morza Bałtyckiego istnieją już projekty 
traktujące zalegające na plaży i unoszące się w toni 
makroglony jako zasoby do produkcji biogazu, a nie 

“zanieczyszczenia”. Niemniej jednak wciąż istnieją luki 
w wiedzy, które należy wypełnić, aby określić, czy 
dana działalność powinna być promowana, czy też nie.

Z drugiej strony uprawy makroglonów w Morzu Bał-
tyckim są w fazie wstępnej, dalsze próby upraw poz-
wolą na wypełnienie luki w wiedzy oraz rea li sty czną 
ocenę czy są one możliwe w naj bliż szej przyszłości.

Braki w wiedzy w obu tych dziedzinach dzia łal-
ności obejmują:
• Potencjał zasobu: zalegających na plaży i uno-

szących się w toni glonów, oceny biomasy, gęstości 
i poziomu rocznej produkcji zasobów przytwier-
dzonych żywych makroglonów w celu pozyski-
wania zrównoważonych ilości surowca; uprawa 
glonów, wybór odpowiednich gatunków i ich wzrost 
w uprawach w Morzu Bałtyckim.

• Rozwój techniczny: opłacalne techniki zbioru zale-
gających na plaży i unoszących się w toni glonów, 
techniki uprawy ukierunkowane na warunki Bał-
tyku, optymalizacja produkcji biogazu, oczyszcza-
nie z metali ciężkich w fermentacji, inne poten-
cjalne zastosowania rynkowe. 

• Wpływ na środowisko: wpływ zbioru i uprawy 
glonów na interakcje ekologiczne, dynamikę łań-
cucha pokarmowego, strukturę zespołów wraż-
liwych sieci tro icznych oraz świadczenie usług 
ekosystemowych; dla uprawy makroglonów ważne 
jest również lepsze zrozumienie bio izycznych 
oddziaływań na zespoły denne znajdujące się pod 
miejscami upraw.

• Badania społeczno-ekonomiczne dotyczące korzy -
ś ci i kosztów zbioru oraz uprawy makroglonów.

1.12. Wnioski
Nawet jeśli wciąż istnieją braki wiedzy i potrzeba 
usprawnień technicznych dotyczących usuwania 
glonów zalegających na plaży i unoszących się 
w toni, istnieje potencjał w zakresie zrów no wa-
żo nego wykorzystania biomasy do pro dukcji bio-
gazu. Jeśli zbiór jest wykonany z dużą ostroż noś cią, 
korzyści dla środowiska natu ralnego wydają się 
przewyższać wady. Wiele samo rządów lokalnych, 
które mają problemy z glonami zalegającymi na 
plaży przeznaczają środki na ich sprzątanie i przez 
wykorzystanie “odpadów” w innowacyjny sposób 
przyczyniają się do poprawy stanu środo wiska 
naturalnego oraz gos po darki regionów nadmor-
skich.

Uprawa makroglonów jest nowym i innowacyjnym 
przedsięwzięciem w regionie Morza Bałtyckiego 
dlatego wiedza i doświadczenie w tym zakresie 
są bardzo ograniczone. Największym wyzwaniem 
będzie prawdopodobnie znalezienie odpowiednich 
gatunków makroglonów do uprawy w słonawych 
wodach, w zależności od sposobu ich wykorzy-
stania. Techniki uprawy muszą być opra co wane 
właśnie dla tych konkretnych gatunków. Jed-
nakże biorąc pod uwagę wszystkie korzyści śro-
do wiskowe potencjalneie płynace z uprawy, ist-
nieją silne przesłanki do uznania tej branży za 
przyszłościową i pro-środowiskową. Holistyczne 
zrównoważone oceny są jednym ze sposobów 
integracji systemów przy rodniczo-społecznych. 
Przeprowadzenie takiej oceny na początku pro-
cesu może dostarczyć istotnych informacji przy 
podejmowaniu decyzji, czy uprawy makroglonów 
powinny być promowane, czy też nie.

Największą przeszkodą w promocji zbioru ma kro-
glonów lub wdrażania ich upraw na dużą skalę 
może okazać się opłacalność dla inwestorów 
indy widualnych. Na podstawie analizy gospo-
dar czej można stwierdzić, że bezpośrednie zyski 
w kate goriach pieniężnych są stosunkowo niskie, 
ale dotyczy to również innych źródeł biomasy 
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wykorzystywanej do produkcji biogazu. Aby zachę cić 
inwestorów prywatnych do takich przed się wzięć, 
nale ża łoby w analizach biz ne so wych uwzglę d-
niać wartość świad cze nia usług eko sys te mo wych 
(np. obrotu limitami dot. soli odżyw czych). Jest 
też miejsce dla przedsiębiorstw ener ge tycznych 
wspierających projektów pro-śro do wiskowe.

1.13. Zalecenia
• Projekty związane z wykorzystaniem makro-

glonów powinny być wspierane i inansowane 
w większym stopniu z dotacji rządowych i fun-
duszy badawczych.

• Potrzebne są dalsze badania w celu określenia 
zasobów oraz wpływu na środowisko.

• Potrzebne są dalsze badania nad technologią 
zbioru i uprawą makroglonów oraz produkcją 
biopaliw.

• Należy podejmować inicjatywy w kie runku dos to-
so wa nia prawodawstwa wspierają cego zbiór i up-
rawy makroglonów, obie kon cep cje powin ny być 
w przyszłości promowane na szcze blu poli tycznym.

• Dyskusja na temat obrotu limitami dot. soli bio-
genicznych, w tym zasadą płatności naprawczych, 
powinny być podejmowane w regionie Morza 
Bałtyckiego lub .

• Istnieje potrzeba stworzenia sieci lokal nych bio-
gazowni w regionie; należy wspierać zde cen tra-
lizowaną sieć produkcji energii.

• Do uprawy należy wybierać jedynie rodzime 
gatunki makroglonów.
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2.1. Wstęp
W skali globalnej, małże hodowane są głównie 
do celów konsumpcyjnych. Popyt na taki rodzaj 
pożywienia ciągle wzrasta, a w Europie wielkość 
produkcji osiągnęła już maksymalny poziom. 
W Morzu Bałtyckim, ze względu na uwarunko-
wania środowiskowe (przede wszystkim niskie 
zasolenie) wpływające na wielkość małży, ten 
sposób ich wykorzystania jest ograniczony [ ]. 
Jednak hodowla małży w Bałtyku może stanowić 
interesującą opcję, jako jeden ze sposobów 
przeciwdziałania negatywnym skutkom eutro-
izacji. Eutro izacja spowodowana nadmiernym 

dopływem substancji biogenicznych z różnych 
źródeł: punktowych i liniowych; stanowi istotny 
problem, zwłaszcza w wodach przybrzeżnych.

Zagadnienie dotyczące oceny wpływu omułków 
na poprawę jakości wody było szeroko podno-
szone w literaturze naukowej [ , , , , , ]. 
W licznych pilotażowych projektach wykazano 
wzrost przezroczystości wody, spadek zawartości 

chloro ilu-a [ , , ], czy zwiększenie zasięgu 
pene tracji światła. Biomasa małży (tkanka mięsna), 
poza pokarmem dla ludzi może być wykorzysty-
wana jako wysokobiałkowa karma dla zwierząt, 
nawóz czy źródło biogazu. Jednak, w Morzu 
Bałtyckim hodowla małży w kontekście wiązania 
soli biogenicznych ciągle pozostaje w fazie 
pilotażowej. Główną przeszkodą są względy eko-
nomiczne, a więc konieczność poniesienia dużych 
nakładów inansowych zanim wygenerowane 
będą zyski. 

Oczywiście hodowla małży nie może być trak-
towana jako „złoty” i jedyny środek do walki 
z eutro izacją Morza Bałtyckiego, głównie 
z po wodu ograniczonej liczby odpowied nich 
miejsc. W Morzu Bałtyckim  gatunki małży: 
omułek (Mytilus edulis), racicznica (Dreisse na 
polymorpha) oraz ostryga (Crassostrea gigas) są 
uważane za „obiecujące” bio iltratory. Wystę po wa-
nie ostatniego gatunku jest jednak ogra ni czone ze 
względu na zasolenie, do zachod niej części Morza 
Bałtyckiego.
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Małże odgrywają dużą rolę w ekosystemach wodnych, są tzw. gatunkami klu-
czowymi. Jednocześnie należą do bezkręgowców o największym znaczeniu 
gospodarczym. Ciało małży jest dwubocznie symetryczne, zwykle wydłużone, 

bocznie spłaszczone i zamknięte między dwiema połówkami muszli połączonymi na 
stronie grzbietowej elastycznym więzadełkiem oraz zamkiem. Większość gatunków 
prowadzi osiadły tryb życia przyczepiając się do podłoża bisiorem lub przyrastając do 
niego muszlą, a niektóre zachowują zdolność powolnego ruchu. Małże są iltratorami, 
odżywiają się zawiesiną. Potencjał hodowlany mają dwa gatunki: omułek Mytilus edulis 
trossulus oraz racicznica Dreissena polymorpha. Omułek jest przystosowany do życia 
w zasoleniu >  , racicznica natomiast preferuje wody bardziej wysłodzone <  . 

Udział małży 
w walce z nadmierną eutrofi zacją 



2.2. Małże w rejonie 
Morza Bałtyckiego

Omułek 
Mytilus edulis (trossulus)

Omułek Mytilus edulis trossulus jest małżem 
o ciemnej, błękitno zabarwionej muszli (rys. ). 
Obie połówki muszli są połączone prawie bez-
zębnym zamkiem oraz długim więzadełkiem. 
Osobniki przytwierdzają się do twardego podłoża 
za pomocą bisiora. Osiągają wielkość do  mm, 
w polskich warunkach są mniejsze – -  mm. 
Omułki są powszechnie występującymi w Bałtyku 
organizmami, a ich populacja jest zdolna rocznie 
prze iltrować wodę w objętości całego Bałtyku 
Właściwego. 

Racicznica 
Dreissena polymorpha

Racicznica jest małżem zamieszkującym wody 
słodkie i słonawe ( -  )(rys. ). Największe 
zagęszczenia osiąga w płytkich zatokach, estu-
ariach i lagunach [ ], w miejscach poddanych 
dużej antropopresji. Tworzy agregacje zarówno 
na twardym (głazy, budowle hydro techniczne) 
jak i miękkim podłożu (piasek, muł) [ ]. Zgod-
nie z danymi paleontologicznymi i geo logicznymi 
Dreissena pojawiła się w zlewni Morza Bałtyckiego 

w okresie między-glacjalnym [ ], potem zniknęła, 
by zostać ponownie wprowadzona na początku 

 wieku [ ].

Szczególnie wysoką biomasę racicznicy spotyka 
się w Zalewie Kurońskim (Bałtyk południowo-
wschodni). W polskich obszarach morskich 
występuje w Zalewie Wiślanym oraz Szczeciń-
skim. Znaczenie D. polymorpha wiąże się z jej 
intensywną iltracją wody, udziałem w krążeniu 
bioge nów, zwiększeniem bazy pokarmowej ryb, 
ptaków i ssaków wodnych.

Farmy na Bałtyku

Próby hodowli omułka

Pierwsze próby hodowli omułka były prowa dzone 
w laboratorium Asko w Szwecji. Na początku 

 wieku podjęto eksperymenty w małej skali 
w Niemczech (Kilonia), w Polsce (Zatoka Pucka), 
Danii (rejon Wielkiego Bełtu) oraz w Szwecji 
(archi pelag Alandzki). Doświadczenia pokazały, 
że naj bardziej właściwą metodą w M. Bałtyckim 
jest zastosowanie jako substratu systemu długich 
lin i siatek. Pod koniec lat .  na Alandach i na 
wschod nim wybrzeżu Szwecji podjęto się więk-
szych prób hodo wli małży przy zastosowaniu sia-
tek z elemen tami umożliwiającymi pływalność.
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Rys. 1:  Młode osobniki omułka

Rys. 2:  Racicznica zmienna



Wzrost i biomasa omułka

Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę badań 
nad hodowlą małży prowadzonych w Morzu 
Bałtyckim, dane na ten temat są ograniczone. 
Małoskalowe doświadczenia prowadzone na zach-
odnim wybrzeżu Szwecji dostarczyły pewnych 
danych i informacji odnośnie opty malnych 
warunków i parametrów do wzrostu i rozwoju 
małży. 

Wiele czynników wpływa na wzrost małży, 
najważniejsze z nich to dostępność pokarmu oraz 
odpowiednia cyrkulacja wody w rejonie farmy. 
Hodowla małży w rejonach o wyższej koncentracji 
itoplanktonu i z większą cyrkulacją wód daje 

lepsze rezultaty (małże rosną szybciej) w porów-
naniu z miejscami o wodzie stagnującej i niskimi 
koncentracjami itoplanktonu. 

Z  ha na zachodnim wybrzeżu Szwecji pozyskano 
po okresie ,  roku około  t małży, (  ha wyko-
rzystano do hodowli itoplanktonu jako pokarmu 
dla małży). W przypadku rejonów M. Bałtyckiego 
o niższym zasoleniu szacuje się, że po -  latach 

można zebrać maksymalnie  t małży z  ha, przy 
areale ,  ha użytym do produkcji itoplanktonu. 
Wykorzystanie małży uzależnione jest przede 
wszystkim od ich wielkości i biomasy. Bałtyckie 
małże wymagają dłuższego czasu wzrostu 
i osiągają mniejsze rozmiary i niższą biomasę, 
a czynnikiem limitującym jest niższe zasolenie. 
Można jednak założyć, że po - ,  latach -  t 
biogenów jest usuwanych z  hektara. 

Próby hodowli racicznicy

Obecnie prowadzone są  eksperymenty związane 
z hodowlą racicznicy: w Zalewie Szczecińskim 
(Polska/Niemcy), w Zalewie Kurońskim (Litwa) 
oraz w Szwecji (jezioro Malaren). Eksperymenty 
prowadzone na racicznicy dotyczą jej wykorzys-
tania jako bio iltratora, jednak dane dotyczące 
wydajności iltracji przez racicznicę są jeszcze 
skąpe.

Zakłada się, że racicznica może być wykorzysty-
wana podobnie jak omułek, a więc jako pasza, 
nawóz czy do źródło biogazu. 
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Rys. 3:  Lokalizacja farm małży na Bałtyku
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Ze względu na krótką i poddaną dużej ekspozycji na fale linię brzegową, 
różnorodne sposoby użytkowania wód przybrzeżnych oraz nieodpowiednie 
warunki środowiskowe (niskie zasolenie) możliwości hodowli omułka na Litwie są 
bardzo ograniczone. Alternatywę stanowi hodowla innego gatunku małża: Dreis-
sena polymorpha. Racicznica zasiedla okolice Mierzei Kurońskiej od co najmniej 

 lat, największe jej zagęszczenia można spotkać  w centralnej części Zalewu, 
do  m głębokości. Występowanie małży jest uwarunkowane przede wszystkim 
zaso leniem, hydrodynamiką oraz dostępnością odpowiedniego substratu. Pomimo 
iż jakość wody wysoce zeutro izowanego Zalewu Kurońskiego (przejrzystość 

, - ,  m, stężenie chloro ilu nawet do  mg/l) nie ulegnie w wystarczającym 
stopniu polepszeniu, hodowla małży z pewnością może się przyczynić do redukcji 
ilości biogenów (wg ostatnich wyliczeń .  ton azotu i .  ton fosforu dostaje 
się rocznie do Bałtyku) i może być dodatkowym środkiem naprawczym.

W oparciu o wyniki analiz przeprowadzonych w ramach projektu , 
wywnioskowano, że larwy małży są obecne w stosunkowo dużej liczebności (do 

 osobników na litr) w centralnej części Zalewu Kurońskiego od końca maja 
do końca lipca lub początku sierpnia. Dlatego też jest wskazane, aby niezbędną 
do hodowli infrastrukturę posadowić właśnie w tym okresie. Po jednym sezonie 
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2.3. Zastosowania

Artykuły spożywcze

Większość światowej hodowli małży jest przezna-
czona do spożycia przez ludzi. Roczna światowa 
produkcja małży przekracza obecnie ,  mln ton, 
z czego połowa jest produkowana i konsumowana 
w Europie. Poza Europą istotnymi producentami 
i  eksporterami małży są Chiny, Korea, Tajwan, 
Nowa Zelandia, Chile i Kanada. Małże pochodzące 
z hodowli mają szereg zalet nad „wolno żyjącymi”. 
Ponieważ nie mają styczności z podłożem, co 
często psuje smak mięsa małży dziko żyjących, są 
delikat niej sze, mają przyjemny słodkawy posmak 
i cieńsze skorupy, a mięsa jest więcej. Zarówno 
małże pochodzące z hodowli, jak i wolno żyjące 
w południowo-zachodniej części Bałtyku są wyko-
rzystywane do celów konsumpcyjnych. Wraz ze 
zmniejszającym się na wschód zasoleniem zmniej-
sza się wielkość małży. W ten sposób możliwość ich 
wykorzystania jest ograniczona. 

Pasza
Omułek charakteryzuje się wysoką zawartością 
bogatych w siarkę aminokwasów: metioniny, 
cysteiny i lizyny, obecnych także w mączce ryb-
nej. W przypadku paszy zawierającej muszle, 
w jej składzie znajdzie się również węglan wap-
nia. Małże są doskonałym wysokobiałkowym 
pokarmem dla drobiu, z zawartością tłuszczu 
ok. % (do % spośród kwasów tłuszczowych 
to kwasy omega-  – długołańcuchowe). Po miary 
wykazały, że zawartość mięsa w bałtyckim omułku 
wynosi około - %, więcej niż w mięsie małży 
pochodzących z hodowli na zachodnim wybrzeżu 
Szwecji. W racicznicy zawartość mięsa wynosi 
średnio % suchej masy, a w osobnikach poniżej 
 roku życia może sięgać nawet do % suchej 

masy. Wyko rzystywanie małży do produkcji pasz 
zamiast ryb, ma duże znaczenie ekologiczne w 
sytuacji nadmiernej eksploatacji stad ryb w skali 
zarówno regionalnej jak i globalnej.

Dotychczas próbę hodowli małży do celów 
paszowych podjęto w Hagby Harbour, Kalmarsund. 
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(maj-październik) można zebrać  kg małży z  m . Stężenia związków toksycz-
nych w małżach są znacznie niższe niż te, podane w obowiązujących normach. 
Ponadto zawartości substancji są niższe w młodych osobnikach. W oparciu o uzys-
kane wyniki oraz biorąc pod uwagę środowiskowe uwarunkowania (głębokość, 
hydro dynamika, pokrywa lodowa zimą i dryfujący lód wiosną), sugeruje się 
sezonową hodowlę racicznicy. Potencjalnie odpowiednie obszary do hodowli 
wskazano na rys. . 

Hodowla racicznicy może zapewnić realne korzyści ekonomiczne poprzez wyko-
rzystanie zebranej biomasy w produkcji pasz i nawozów. Nadal jednak pozo-
staje do pokonania wiele przeszkód związanych chociażby z brakiem tradycji 
akwakultury i doświadczenia w tego typu działalności na Litwie, jak również brak 
prawnych mechanizmów regulacyjnych. Opisana hodowla Dreissena w Zalewie 
Kurońskim może być również zastosowana w innych bałtyckich zalewach, gdzie 
gatunek ten jest obecny (np. Zalew Szczeciński). •



Wykazano, że mieszanka muszli i mięsa stanowi 
doskonałe źródło białka i wapnia dla niosek. 

Inny, obecnie testowany sposób wykorzystania 
małży (Rymättylä w południowej Finlandii i na 
Kälarne w północnej Szwecji) to zastosowanie ich 
jako źródło pokarmu dla pstrąga tęczowego i golca 
zwyczajnego. Na Litwie Dreissena jest nieo icjalnie 
zbierana przez miejscowych rolników i stosowana 
jako dodatek paszowy dla kur.

Nawóz

Aby biomasa małży mogła być wykorzystana 
jako nawóz musi zawierać odpowiednie stężenie 
azotu, fosforu i potasu. Łatwo rozkładalne muszle 
wywierają efekt wapnowania tzn. zwiększają pH 
w glebie oraz wzbogacają glebę w mikroelementy 
takie jak selen, miedź i cynk. Wykorzystanie małży 

jako nawóz na terenach rolniczych dało dobre 
rezultaty i wzbudza szczególne zainteresow-
anie wśród rolników ekologicznych, którzy nie 
mogą korzystać ze sztucznych nawozów miner-
alnych. Badania po zastosowaniu nawozu z małży 
wykazały wzrost plonów od  do % w stosunku 
do gleby nienawożonej, a więc efekt podobny jak 
w przypadku zastosowania innych nawozów natu-
ralnych. Ponieważ małże żyją w wodzie zasolonej, 
zawartość chlorku sodu może mieć niekorzystny 
wpływ na pewne gatunki roślin np. ziemniaki. Isto-
tne jest, aby zanim nawóz zostanie użyty usunięta 
została woda z wnętrza muszli. Inną przeszkodą 
w zastosowaniu małży jako nawozu jest nie przy-
jemny zapach oraz fakt, że nawóz jest potrzebny 
tylko w wybranych okresach roku. Wykazano jed-
nak, że nawozy mogą być przechowywane, a ich 
kompostowanie jest sposobem eliminującym nie-
przyjemny zapach.

0472.3. Zastosowania

Rys. 5:  Możliwości wykorzystania małży 

Pasza
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Analizy koncentracji zanieczyszczeń organicznych w tkankach omułków hodo-
wanych w Kalmarsund (Szwecja) [ ] wykazały, że ich stężenia są poniżej dopusz-
czalnych norm.

Litewskie badania monitoringowe wykazały, że również w tkankach racicznicy 
z Zalewu Kurońskiego, stężenia toksycznych substancji takich jak ,  i metali 
ciężkich nie przekraczają dopuszczalnych koncentracji.

Tab. 1:  Stężenia wybranych związków i substancji w omułkach hodowlanych i wolno 
żyjących z rejonu Kalmarsund, wraz wartościami dopuszczalnymi [20]

Hodo-
wlane

Wolno 
żyjące

Wartości 
dopuszczalne 
w paszach 

Wartości 
dopuszczalne 
w nawozach

(mg na kg suchej masy)

Pierwiastki
Arsen (As) . . . –

Kadm (Cd) . . .

Miedź(Cu) . . –

Rtęć (Hg) . . . .

Ołów (Pb) . . .

Polichlorowane bifenyle ( )
suma wskaźników ( ) . . . .

Środki owadobójcze
Heksachlorobenzen < . – . –

o,p– < . – .  ( )

Dioksyny i furany
suma wskaźników 

- -
. * – – . * – –

Bromoorganiczne antypireny
-(para)-nynofenol < . – –

Toksafen 
(suma wskaź ni ków 
konge ne rów  ,  i )

. – . –

dodatkowy
aspekt



Produkcja biogazu

Badania [ ] wykazały, że beztlenowy rozkład 
małży jest wykonalną/możliwą do zastosowania 
techniką solubilizacji i metanogenezy, a przy oka-
zji dobrą metodą na pozbycie się odpadów. Obec-
nie jednak produkcja biogazu tą metodą jest zbyt 
energochłonna w stosunku do ilości energii, jaką 
można wyprodukować [ ].

Małże jako biofi ltratory 
– usuwanie biogenów

Najistotniejszą zaletą małży jest ich zdolność do 
iltrowania znacznych objętości wody. W procesie 

tym następuje wychwycenie jadalnych cząstek 
zawiesiny, a odrzucenie cząstek niejadalnych, ufor-
mowanych w tzw. pseudofekalia. Przyczynia się 

to do oczyszczania wody i ograniczenia skutków 
eutro izacji. Małże mają także duże zna czenie 
w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych dzięki 
kumulacji różnych związków wychwytywanych 
z prze iltrowanej wody i wbudowywanych w ich 
ciała i muszle. Są to zarówno biogeny (N i P), jak 
i metale ciężkie, które w ten sposób usuwane są 
na pewien czas z obiegu. Koncepcja wykorzystania 
małży w minimalizowaniu negatywnych skutków 
eutro izacji została wprowadzona przez Haamera 
[ ]. W koncepcji tej substancje biogeniczne i ito-
plankton są postrzegane jako zasób, który powin-
ien być ponownie wykorzystany na lądzie (rys. ).

Szacunkowe wartości w odniesieniu do omułka 
przedstawiono w tabeli . 

Tab. 2:  Szacunkowe wartości dot. biogenów [16]

Bałtyk 
południowy

Bałtyk 
północny

Biomasa na linę 
[kg∙m- ]

Szacunkowy zbiór 
małży [t∙ha-1]

Zawartość mięsa 
[%]

Szacunkowa ilość N 
[t∙ha- ] , ,

Szacunkowa ilość P 
[t∙ha- ] , ,

Dane dotyczące potencjalnej biomasy, czy wydaj-
ności iltracji racicznicy są szczątkowe.

Udział Szwecji w redukcji azotu i fosforu w ramach 
Bałtyckiego Planu Działań obejmuje  ton 
azotu i  ton fosforu, co znaczyłby, że małże 
powinny być pozyskiwane każdego roku z ok. 

 ha. Oczywiście wartość ta jest niemożliwa 
do osiągnięcia. Szacunki pokazują jednak, że małże 
mogą się przyczynić do redukcji - % wartości 
zapisanych w Planie, co jest wartością znaczącą 
w porównaniu do innych działań.

0492.3. Zastosowania

Rys. 6:  Koncepcja „Agro-aqua recycling” wprowa dzona 
przez Haamera i in. [3]
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2.4. Centra Kompetencji w rejonie Morza Bałtyckiego
Tab. 3:  Wykaz instytucji zaangażowanych w prace badawcze i rozwój hodowli małży w rejonie Morza Bałtyckiego

Instytucja Kraj Działalność Kontakt

Askö Laboratory Szwecja Badania i edukacja www.smf.su.se/asko-laboratory

County Board of 
Östergötland

Szwecja Pilotażowy projekt hodowli 
małży

www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

East Sweden Energy 
Agency

Szwecja Projekt “Eco Mussels” www.energiost.se 

County Board of Kalmar Szwecja Hodowla małży do celów 
poprawy jakości wody 

www.lansstyrelsen.se/kalmar

Göteborg Univ,.Dep. of 
Biol. and Env., Sciences 

Szwecja Badania i edukacja w zakresie 
hodowli małży do celów 
ochrony środowiska

www.bioenv.gu.se 

Swedish Rural Economy 
and Agricultural Soc.

Szwecja Hodowla małży do celów 
konsumpcyjnych

www.hush.se 

Novia Univ. of Applied 
Sciences

Finlandia Projekt “Baltic Eco Mussels” www.novia. i 

Husö Biological Station Finlandia Badania i edukacja www.abo. i/huso 

The Åland Government Rozwój hodowli małży 
w warunkach bałtyckich 

www.ls.aland. i

Klaipeda University Litwa Badania i rozwój hodowli 
D. polymorpha

www.corpi.ku.lt 

Uniwersytet Gdański Polska Rozwój hodowli małży 
w warunkach bałtyckich 

www.ocean.ug.edu.pl 

Morski Instytut Rybacki 
– Państwowy Instytut 
Badawczy, Gdynia

Polska Rozwój hodowli małży 
w warunkach bałtyckich 

www.mir.gdynia.pl

Uniwersytet Szczeciński Polska Badania i rozwój hodowli 
D. polymorpha 

www.us.szc.pl 

Ernst Moritz Arndt 
University of Greifswald

Niemcy Badania i rozwój hodowli 
D. polymorpha 

www.uni-greifswald.de 

Leibniz Institute for 
Baltic Sea Research ( )

Niemcy Badania i edukacja w zakresie 
hodowli małży

www.io-warnemuende.de 

Institut für Meereskunde 
in Kiel

Niemcy Badania i edukacja w zakresie 
hodowli małży

www.ifm-geomar.de 

Coastal Research & 
Managemant

Niemcy Badania i edukacja w zakresie 
hodowli małży 

www.crm-online.de

Aarhus University, Dep. 
of Marine Ecology

Dania Badania i edukacja w zakresie 
hodowli małży do celów 
ochrony środowiska 

www.au.dk 

Danish Shell ish Centre Dania Badania i edukacja w zakresie 
hodowli małży do celów 
ochrony środowiska

www.skaldyrcenter.dk 



2.5. Technologia

Podstawowe zasady

Podstawowa zasada, na której opiera się hodowla 
małży na skalę przemysłową jest prosta: osobniki 
zaczynają się rozmnażać, gdy temperatura wiosną 
sięgnie - °C. Wówczas do wody składana 
jest ogromna ilość jaj, które po zapłodnieniu 
przekształcają się w pelagiczne larwy. Mniej więcej 
po okresie  miesiąca, zazwyczaj w połowie lata, 
larwy osiągają wielkość ok. , - ,  mm i osiadają 
na twardym podłożu. W przypadku hodowli sub-
strat stanowią liny lub sieci. Przy sprzyjających 
warunkach na  m liny może się osiedlić wiele 
tysięcy larw.

W trakcie wzrostu następuje redukcja liczby małży 
z powodu ograniczenia dostępnej powierzchni 
na linie. W środowisku morskim liczba muszli 
o wielkości -  mm po -  miesiącach hodowli 
może osiągnąć zagęszczenie około  osobników 
na m ; w Morzu Bałtyckim liczebność osobników 
o rozmiarach -  mm po -  miesiącach sięga 

-  osobników na m  [ ].

Technologia hodowli

Eksperymenty prowadzone w Morzu Bałtyckim 
wykazały, że najbardziej opłacalną i praktyczną 
metodą jest hodowla małży na linach. Zasto-
sowanie zanurzonych poziomych sieci rybac-
kich przyniosło dobre rezultaty w hodowlach 
eksperymentalnych, ale ze względu na trudności 
w ich utrzymaniu i sposób zbioru organizmów 
nie jest rekomendowane do hodowli małży na 
skalę przemysłową. Przy zastosowaniu systemów 
pionowych lin utrzymywana jest duża powierz-
chnia iltrowania oraz wysoka wydajność. Taki 
sposób hodowli jest również najbardziej opłacalny 
ze względu na sposób zbioru małży i możliwość 
zastosowania specjalnej aparatury [ ].

Lód

Po negatywnych doświadczeniach, jakie miały 
miejsce w eksperymentalnej hodowli w Kalmar-
sund w Szwecji, związanych z całkowitym znisz-
czeniem hodowli w wyniku ciężkich warunków 
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Rys. 7:  Schematyczny rysunek modułu farmy, z siatką 
na której osadzają się larwy i rosną małże oraz 
z pływającymi rurami 

Rys. 8:  Hodowla małży na sieciach



meteorologicznych – zlodzenia w latach -
 i -  podjęto próby zastosowania 

rozwiązań technologicznych (np. na archipelagu 
Kumlinge we wschodniej części Wysp Alandz-
kich). W czasie zimy obniżano konstrukcję tak, 
aby nie miała ona styczności z powierzchnią 
wody i nie była narażona na zniszczenie przez 
dryfujący lód. Podobne rozwiązania są rozwijane 
przez wiodące irmy zajmujące się produkcją 
wyposażenia i aparatury dla farm i ten kierunek 
działania wydaje się właściwy w przeciwdziałaniu 
zniszczeniom spowodowanym przez lód.

Ciekawe spostrzeżenie poczyniono podczas lik-
widacji dużej testowej farmy w Hållsviken, na 
południe od Sztokholmu. Liny kotwiczne były 
całkowicie pokryte małżami do głębokości 
około  m. Może to służyć jako wskazówka, że 
obniżenie modułów hodowlanych niekoniecznie 
może skutkować zmniejszeniem intensywności 
porastania, wolniejszym wzrostem i mniejszą 
biomasą małży [ ]. 

Technologia zbioru

Hodowla małży na sieciach wymaga zastosowa-
nia specjalnej technologii i sprzętu do zbioru. 
Używane są tzw. „katamarany”, w których zasto-
sowano specjalne szczotki odrywające małże, pod-
czas gdy sieci zostają na swoim miejscu. Małże są 
następnie przenoszone na pokład łodzi i pako-
wane w duże torby. Aby ta nieskomplikowana 
i efektywna metoda była rentowna musi być sto-
sowana w wielu farmach. 

Inne technologie polegają na wydobywaniu sieci 
lub innego substratu na jednostkę dokonującą 
zbioru. Przy zastosowaniu tej metody istnieje 
ryzyko utracenia znacznej biomasy organizmów. 
Bez względu na przyjęte rozwiązanie zbiór 
małży wymaga dużego nakładu siły roboczej 
oraz infrastruktury. Transport zebranych małży 
musi przebiegać sprawnie, szczególnie gdy są one 
przeznaczone do spożycia. 

2.6. Ocena oddziaływania 
na środowisko
Chociaż oba hodowane gatunki małży tj. Myti-
lus edulis i Dreissena polymorpha preferują inne 
warunki środowiskowe, wpływ ich hodowli na 
środowisko naturalne jest podobny (tab. ). Różnice 
mogą wynikać z rodzaju technologii hodowli (sys-
temy pionowo osadzonych lin, długich rur itp.) 
oraz miej sca lokalizacji farmy (obszary chronione, 
strefa przybrzeżna, płytkie obszary itd.). 

Jakość wody

Jakość wód bezpośrednio przylegających do 
miej sca lokalizacji farmy powinna ulec poprawie 
w wyniku wzrostu przezroczystości wynikającej 
z procesu iltracji. Zmniejszenie eutro izacji jest 
wynikiem usunięcia substancji biogenicznych.

Obserwuje się również negatywny wpływ małży 
na środowisko bentosowe, głównie na skutek 
zwiększonej sedymentacji materii organicznej 
pochodzącej z tzw. pseudofekaliów w miejscu 
lokalizacji farmy. Może to prowadzić do spadku 
zawartości tlenu [ ] i w efekcie negatywnie 
oddziaływać na bioróżnorodność rejonu. Jeśli 
powierzchnia osadu pozostaje natleniona, wów-
czas istnieją dobre warunki do denitry ikacji 
i wymienione oddziaływanie nie ma miejsca.

W tym kontekście należy zauważyć, że kontrola 
wpływu zwiększonej sedymentacji na warunki 
biogeochemiczne osadów w rejonie farmy jest 
łatwa do przeprowadzenia. Najbardziej opłacalną, 
najtańszą i najmniej czasochłonną metodą jest 
wykorzystanie aparatu do pro ilowania osadów. 
Bardziej precyzyjne metody umożliwiają nawet 
ocenę strumienia składników biogenicznych. 
Przedmiotem dyskusji pozostaje nadal, które 
z wymienionych oddziaływań wywierają pozyty-
wny efekt na środowisko (przede wszystkim na 
przezroczystość wody i usuwanie substancji bio-
genicznych) [ , , , ].

052 Hodowla małży 



Siedliska

Farmy mogą zwiększać różnorodność biologiczną 
w miejscu posadowienia, ponieważ pełnią rolę 
swoistej „pływającej rafy”, przyciągającej ryby 
i ptaki. Z drugiej strony wybierając miejsce lokali-
zacji farmy należy brać pod uwagę, czy nie kolidują 
ze szlakami migracji ssaków morskich.

Ochrona brzegów

Farmy mogą zmieniać/mody ikować lokalne warunki 
hydrodynamiczne, absorbować energię i sta nowić 
formę zabezpieczenia brzegów. Problem dla lokalnych 
społeczności może jednak stanowić zakłó cenie krajo-
brazu (tzw. zanieczyszczenie wizualne) (rys. ).

Właściwa lokalizacja farm

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy i doświadczenia 
wybór lokalizacji farmy powinien opierać się 
o następujące kryteria: 

 :
• Słabe lub umiarkowane prądy wodne
• Brak lub sporadyczne zlodzenie;
• Głębokość -  m;
• Zasolenie nie niższe niż  ;
• Normalna wymiana wody nad dnem, aby 

uniknąć anoksji. 
 :

• Występowanie larw małży; 
• Występowanie pokarmu dla małży ( itoplanktonu);
• Konieczność uwzględnienia morskich szlaków 

migracyjnych ssaków.

0532.6. Ocena oddziaływania na środowisko

Table 4:  Przegląd potencjalnych oddziaływań hodowli małży na poszczególne elementy środowiska 

Parametr Element środowiska Hodowla małży Uwagi

Jakość wody

Jakość kąpielisk

Przezroczystość wody

Eutro izacja

Cykle biogeochemiczne Poniżej farmy

Ochrona gatun-
kowa/siedliskowa

Łańcuchy tro iczne  ? Interakcje pomiędzy ito- i zooplanktonem

Bioróżnorodność  Zespoły bentosu i de icyt tlenu

Siedliska denne  

Siedliska ptaków

Łowiska

Ssaki morskie W zależności od miejsca

Hałas podwodny

Ochrona brzegu
Morfologia brzegu

Krajobraz W zależności od położenia

Ochrona klimatu Redukcja CO

 bardzo korzystne
 umiarkowanie korzystne
 bardzo niekorzystne
 umiarkowanie niekorzystne

 neutralne
? luki w informacji
pusta komórka – nie dotyczy



 /  :
• Wybór miejsca lokalizacji musi uwzględniać 

lokalne przepisy dotyczące użytkowania/zago-
s po darowania obszaru;

• Powierzchnia obszaru powinna wynosić -  ha;
• Akwen musi być osłonięty; 
• Dobra dostępność do farmy; 
• Brak źródeł zanieczyszczeń w najbliższej okolicy;
• Brak lokalizacji dróg wodnych oraz niewiele 

działań rekreacyjnych w rejonie farmy.

W przypadku farm racicznicy, w związku z tym, że 
loka lizacja jest ograniczona do płyt kich lagun i zatok, 
dodatkowo należy wziąć pod uwagę:
• Prądy wodne nie przekraczające  m/s, umożli-

wiające osadzanie młodych osobników;
• Znacznie mniejszą głębokość wody (np. w Zale wie 

Kurońskim za odpowiednią uważa się głębokość 
poniżej  m);

• Zasolenie nie powinno przekraczać ,  , nie-
dopuszczalne są gwałtowne wahania zasolenia.

Obecnie nie jest możliwe dokonanie wiarygodnej 
oceny ile jest w M. Bałtyckim miejsc do hodowli 
małży spełniających powyższe kryteria, ani jaka 
jest ich powierzchnia.

Jeśli chodzi o hodowlę omułków dodatkową 
możliwością jest wykorzystanie w tym celu farm 

elektrowni wiatrowych. Koncepcja ta powinna być 
dalej rozważana, zwłaszcza po kątem możliwości 
technologicznych.
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Rys. 9:  Przykłady znacznego (po lewej) i niewielkiego oddziaływania farm na krajobraz. (Autorzy zdjęć: Jens 
Kjerulf – z lewej, Odd Lindahl – z prawej)

W      -
    

Ogólnie rzecz biorąc, hodowla małży w ramach 
zintegrowanego planu zarządzania, obej mu-
jącego również korzystny wpływ na środo-
wisko związany z redukcją soli biogenicznych 
i zmniejszeniem procesu eutro izacji, jest 
perspektywiczną gałęzią gospodarki morskiej. 
Najistotniejsze aspekty/wyzwania związane 
są z doborem odpowiedniej technologii, loka-
lizacji farmy oraz doborem wskaźników do 
zarządzania przedsięwzięciem, co pozwala 
na przyjęcie rozwiązań akceptowalnych pod 
kątem ochrony środowiska.

Ponadto, hodowla omółków będąca częścią 
więk szego, zintegrowanego systemu akwa-
kul tu rowego będzie miała pozytywne oddzia-
ływanie dzięki oczyszczaniu odpadów pow-
stałych przy hodowli ryb (patrz rodział 
Zrównoważona Hodowla Ryb) •

Ważne dla 
Regionu



Aspekty społeczno-ekonomiczne

Jako, iż jest to stosunkowo nowe przedsięwzięcie, 
w przypadku hodowli małży nadal brak dostęp-
nych danych dotyczących kosztów produkcji 
omułków, analiz możliwości ich sprzedaży do 
celów konsumpcyjnych, jak również warunków 
wzrostu. Dotychczas tylko w jednym projekcie 
podjęto próby oszacowania korzyści płynących 
z hodowli małży jako czynnika zmniejszania eutro-
izacji [ ] i porównano je z kosztami (tab. ) innych 

działań łagodzących skutki eutro izacji takich jak: 
a) zwiększenie wydajności oczyszczalnia ścieków,
b) tworzenie stref (pasów) buforowych,
c) tworzenie polderów,
d) międzyplon. 

Badania dotyczące oceny kosztów dotyczyły 
 obszarów na M. Bałtyckim, o różnym zasoleniu i 

różnych możliwościach postępowania z wyho do-
wanym materiałem – z opcją sprzedaży, bez opcji 
sprzedaży; jak również z dużym i małym tem pem 
wzrostu oraz różną zawartością biogenów w tkankach 
małży. Testy wykazały istotną zależność pomiędzy 
kosztem krańcowym (margi nal nym) a czynnikami, 
takimi jak: koszty usuwania substancji odżywczych, 
które zależą istotnie od tempa wzrostu małży, które 
z kolei jest uzależnione od zasolenia. Powiązane 
z tym jest promowanie małży jako wysoko cenio-
nej żywności pochodzenia morskiego lub mniej 
wartościowego produktu, jak pasza lub nawóz.

W tym przypadku oznacza to, że nie ma kosztów 
marginalnych związanych z usuwaniem biogenów, 

kiedy małże są sprzedawane jako produkt 
spożywczy. Szacowany koszt krańcowy wynosił 

  na  kg usuwanego azotu, w przypadku, kiedy 
małże były wykorzystywane na pasze, oraz około 

  za kilogram usuwanego azotu, kiedy zebrana 
biomasa nie została wykorzystana komercyjnie. 
Oczywiście na koszty krańcowe ma także wpływ 
wybór technologii hodowli małży, choć w cyto-
wa nym badaniu rozpatrywano tylko technologię 
długiej liny.

Autor powyższych wyliczeń jest obecnie zaanga-
żowany w kolejny projekt “Aquabest”, gdzie szaco-
wane są koszty hodowli małży na Morzu Bałtyckim.

Czynniki kosztowe hodowli małży

W tabeli . przedstawiono koszty związane 
z utworzeniem, prowadzeniem farmy o wydaj-
ności produkcyjnej  ton/rok. Jest ona oparta 
na szacunkowych kosztach klasycznej farmy 
na zachodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. 
Oczywiście koszty mogą się zasadniczo różnić 
w innych obszarach, głównie z powodu zastoso-
wania innej technologii (np. obniżanie sieci w celu 
uniknięcia negatywnego wpływu zlodzenia). Ceny 
wskazano, jeśli małże mogą być stosowane do 
celów spożywczych. Ceny w przyszłości mogą być 
wysokie ze względu na ograniczone możliwości 
hodowli na całym świecie. W Bałtyku potencjał 
małży opiera się jednak głównie na możliwości ich 
zastosowania jako pasza czy też nawóz. Jak dotąd 
nie wyliczono ceny dla tych aplikacji. Można jednak 
założyć, że z powodu rosnącego zapotrzebo wania 

0552.6. Ocena oddziaływania na środowisko

Tab. 5:  Szacunkowa wysokość kosztów krańcowych w przypadku hodowli małży w celu usuwania azotu i fosforu, 
wybrzeże Szwecji. Dane: Gren i in. [34] (dolary zamieniono na euro)

Poziom zasolenia /kg N /kg P

Skagerak/Kattegat – –

Cieśnina Öresund – –

Bałtyk południowy – –

Bałtyk północny – –



na żywność ekologiczną (i ekologiczne pasze), jak 
również wzrost popytu na ryby, ceny małży mogą 
znacznie wzrosnąć. Ponadto koszty jakie muszą 
zostać poniesione na redukcję biogenów, wymuszą 
działania optymalizujące koszty hodowli małży, 
aby była ona bardziej opłacalna.

2.7. Strategie polityczne
Ponieważ hodowla małży jest formą akwakultury 
niezbędne jest przestrzeganie i stosowanie się 
do wszystkich obowiązujących polityk, strategii 
i prze pisów prawnych, zarówno o randze lokalnej 
jak i na poziomie wspólnotowym (np. Wspólna 
Polityka Rybacka). Należy dodać, że stosowanie 
nieekologicznych mączek rybnych miało zostać 
zakazane rozporządzeniem  (  /  
i / ), jednak wiosną  roku odstąpiono 
od niego z powodu trudności w znalezieniu eko-
logicznych pasz zawierających wystarczającą ilość 
aminokwasów. Pytanie brzmi, w jakim stop niu 
strategie polityczne wspierają hodowlę małży 
jako środek minimalizujący skutki eutro izacji. 
Dotychczas hodowla małży nie znalazła się na 
liście , niemniej jednak pomysł jest już 
przedmiotem dyskusji na Wyspach Alandzkich. 
Wprowadzona tam regulacja pozwala rybakom na 
zwiększenie produkcji przy jednoczesnym zasto-
sowaniu środków kompensacyjnych. Rząd dalej 
bada możliwość zastosowania takich rozwiązań 
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Tab. 6:  Szacunkowe koszty wyprodukowania 100 ton małży

Wyposażenie Koszty inwestycyjne ( ) Koszty amortyzacji (lata) Koszty roczne( )
Liny (  m) , ,

Kotwice i cumy , ,

Oznakowanie , ,

Boje (systemy wypornościowe) , ,

Rękawy , ,

Kolektory

Statki;  , ,

Infrastruktura na lądzie ,

Sprzęt , ,

Personel ,

Koszty całkowite , ,

Szacunkowy zysk

Cena kg małży

Obrót ,  kg ,

Roczny zysk ,

Pomimo dużych różnic w zależności od 
zasto sowanego wariantu (miejsce, tech-
nologia) wyka zano, że hodowla pozwala 
na obniżenie kosztów przy jednoczes-
nym osiągnięciu rygorysty cznych celów 
środowiskowych. Obliczone oszczędności 
związane z kosztami usuwania biogenów 
wahały się od  -  mln. Porównanie kosz-
tów krańcowych usuwania biogenów przy 
udziale małży, z kosztami generowanymi 
przy zastosowaniu  innych alternatywnych 
metod dało pozytywne wyniki [ ].

perspektywy



w projekcie „Aquabest”. Potrzeba promocji 
hodowli małży jako narzędzia do redukcji ilości 
składników odżywczych w Morzu Bałtyckim jest 
wyraźnie zaznaczona w szwedzkiej Białej Księdze 
( ) “Measures for a Living Sea”. Uwzględnia ona 
zapisy Maritime Policy Bill ( ), gdzie problem 
rozwoju hodowli małży na szwedzkim wybrzeżu 
był również podnoszony.

Ponadto rządowe dotacje na poprawę jakości 
środowiska morskiego również mogą być wyko-
rzystane do rozwoju działalności hodowlanej. 

Obecnie (jesień ) trwają prace nad opraco-
wa niem ramowych regulacji prawnych dla hodowli 
małży w Szwecji. Planuje się że zostaną one przy-
jęte w  r. 

2.8. Aspekty prawne
Uwarunkowania prawne odnoszące się do możli-
wości utworzenia farmy na Bałtyku różnią się 
w zależności od: 
• miejsca lokalizacji farmy (kraj, region, gmina 

/ strefa przybrzeżna, morze terytorialne, 
wyłączna strefa ekonomiczna) 

• planowanego wykorzystania produktów 
(tj. spożycie przez ludzi, pasze, nawóz, usługa 
środowiskowa – usunięcie biogenów)

W procedurach homologacji farmy muszą zostać 
uwzględnione następujące regulacje:
• Rozporządzenie Rady ( ) nr /  w spra-

wie wykorzystania gatunków obcych, (często 
wymaga to przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania na środowisko)

• Dyrektywa / /  Rady w sprawie kon-
troli i pro ilaktyki chorób w procesie hodowli 
małży.

0572.8. Aspekty prawne

Już w  r. w mieście Lysekil (połud-
niowo-zachodnia Szwecja) zinterpreto wano 
dyrektywę ściekową  w taki sposób, że 
usuwanie azotu w oczyszczalni ścieków 
może zostać zastąpione przez hodowlę małży. 
Poniesione koszty w wysokości  ,  dla 
społeczności Lysekil okazały się znacznie 
niższe niż w przypadku budowy oczyszczalni 
ścieków i zastosowania tradycyjnych metod 
usuwania azotu. Wyniki prowadzonego 
monitoringu pokazują, że usunięte zostaje 
blisko % N, w stosunku do wymaganego 
dyrektywą %. Dodatkową korzyścią jest 
wykorzystanie fosforu. Jednakże, z powodu 
błędów popełnionych na etapie planowania 
(business planu) – irma zbankrutowała 
i całe przedsięwzięcie się nie powiodło. 

W ramach istniejących europejskich rol-
ni czych programów pomocy (  /  
i / ) możliwe jest uzyskanie dotacji na 
utworzenie polderu, uprawę i zbiór plonów 
w celu zmniejszenia dopływu odżywczych 
substancji z pól uprawnych. Do tej pory jed-
nak programy te nie uwzględniały obszarów 
morskich i strefy przybrzeżnej. •

przykład
lokalny
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2.9. Analiza SWOT

Mocne strony Słabe strony
• Hodowla małży jest przyjazna dla środowiska i stanowi 

elastyczne narzędzie do poprawy jakości eutro icznych 
wód przybrzeżnych poprzez usuwanie biogenów, zwięk-
szenie przejrzystości wody, przy jednoczesnym wytwo-
rzeniu cennego białka, które można wykorzystać jako 
pasza i nawóz, szczególnie w rolnictwie ekologicznym 

• Jest prawdopodobnie stosunkowo opłacalna w porów-
naniu do innych środków stosowanych do zwalczania 
eutro izacji

• Wykorzystuje naturalnie występujące zasoby i odpro-
wadza z powrotem do gruntu składniki odżywcze 

• Regionalnie produkowany omułek może zastąpić  mączkę 
rybną, przyczyniając się do wzrostu wielkości stad ryb

• Farma pełni funkcję rafy, co może prowadzić do zwięk-
szenia lokalnej różnorodności i przyczynia się do pow-
stania miejsc schronienia, odżywiania, rozmnażania 
dla wielu organizmów 

• Stanowi potencjał do rozwoju lokalnych form rekreacji, 
np. wędkarstwa

• Przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy na 
obszarach wiejskich i obszarach przybrzeżnych

• Morskie farmy wiatrowe również mogą być wykor-
zystywane do hodowli małży

• Może pełnić istotną rolę w edukacji ekologicznej

• Hodowla dla celów środowiskowych będzie zależna 
od możliwości otrzymania przez hodowców dotacji 
za wykonywane usłygi środowiskowe

• Ciężkie warunki (ostre zimy i burze) mogą przy czynić 
się do izycznego zniszczenia farmy

• Niskie zasolenie wód bałtyckich spowalnia tempo wz-
rostu osobników i ogranicza osiągane rozmiary. 

• Możliwy negatywny wpływ na procesy i organizmy 
denne (zlokalizowane pod farmą)

• Najlepsze warunki panują na akwenach osłoniętych, 
hodowle zlokalizowane w warunkach otwartego 
morza są zbyt narazone na zniszczenie

Szanse Zagrożenia
• Rosnące europejskie i regionalne tendencje do zwal-

czania eutro izacji (np. Dyrektywy , )
• Popyt gospodarstw ekologicznych i akwakultur na 

zrównoważone pasze
• Rosnące zapotrzebowanie na poprawę jakości wód 

przybrzeżnych
• Rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne miejsca 

pracy dla ludności wybrzeża regionu
• Istnieje niewiele konkurencyjnych metod wiązania 

substancji odżywczych 

• Rozwój energetyki wiatrowej na morzu wymusza koniecz-
ność zapewnienia dobrego dostępu do związanej z nią infra-
struktury, co może zintensy ikować kon likty przest rzen ne 

• Niejasne decyzje polityczne w zakresie sposobu re-
kom pensat ekosystemowych (kto będzie ponosił kosz ty 
rekul tywacji wód?)

• Opór lokalnych społeczności związany z nowym 
sposobem zagospodarowania i wykorzystania wód 
przybrzeżnych, farmy są traktowane jako przeszkody 
nawigacyjne albo zakłócenia krajobrazu

• Brak pełnego konsensusu w środowisku naukowym 
w zakresie wartości hodowli małży jako środka 
poprawiającego jakość wód przybrzeżnych 



2.10. Braki wiedzy
Nadal istnieje wiele braków w wiedzy i niejasności 
związanych z hodowlą małży na Bałtyku. Naj waż-
niejsze kwestie to:
• Ocena przepisów prawnych dotyczących 

hodowli małży do celów poprawy jakości wód.
• Brak wielu doświadczeń dotyczących „zanu-

rzonej” technologii hodowli małży, która różni 
się znacząco od obecnie stosowanej metody 
długich lin.

• Niezbędne są dalsze badania dotyczące przede 
wszystkim tempa wzrostu małży, stężeń skład-
ników pokarmowych w zależności od różnych 
warunków środowiskowych.

• Należy zdobyć więcej doświadczenia z dzie -
dziny logistyki i prowadzenia działalności na 
dużą skalę w warunkach bałtyckich.

• Wytypowanie możliwych lokalizacji dużych 
farm małży. 

• Konieczność oceny skumulowanego wpływu 
na środowisko. 

• Konieczność oszacowania oddziaływania farm 
na środowisko denne z tytułu zwiększonej 
sedymentacji osadu i możliwych de icytów 
tlenowych, szczególnie w mniej zasolonych 
wodach wschodniego Bałtyku.

• Uzupełnienie braków i pogłębienie wiedzy 
dotyczącej aspektów ekonomicznych.

2.11. Wnioski
Hodowla małży jest jednym ze sposobów zwal-
cza nia negatywnych skutków eutro izacji 
przede wszy st kim dzięki procesowi usuwania 
biogenów i ponow nego ich wykorzystywania 
w produkcji pasz czy nawozów. Konieczne jest 
podjęcie politycznych decyzji dotyczących kosz-
tów tzw. usług ekosystemowych. Hodowla małży 
jest perspektywiczną dziedziną gospodarki, 
przyczyniającą się do tworzenia nowych irm 
i miejsc pracy oraz rozwoju lokalnych nadmor-
skich społeczności. Poza pozytywnymi skut-
kami środowiskowymi, hodowane małże mogą 

być wykorzystane do produkcji pasz i nawozów. 
Przeprowadzona w Szwecji (Kalmarsund) ocena 
ryzyka wykazała, że stężenia elementów toksy-
cznych i zanieczyszczeń organicznych w miękkiej 
tkance małży znajdują się znacznie poniżej norm 
określonych odpowiednimi regulacjami. Szcze-
gólne zainteresowanie wzbudza możliwość 
zastosowania paszy z małży w hodowli pstrąga 
tęczowego i golca zwyczajnego. Ponadto, obec-
nie trwają próby zastosowania takiej paszy 
w przypadku innych zwierząt (świnie, drób), dla 
których mączka z małży bałtyckich stanowi źródło 
doskonałej jakości białka (zastępując mączkę 
rybną). Stosowane technologie, takie jak korzy-
stanie z sieci lub długich lin jako substratu do 
osie dlenia i rozwoju wydają się być odpowiednie 
dla rejonu Morza Bałtyckiego, choć w przyszłości 
należy ulepszyć metody walki ze zlodzeniem.

2.12. Zalecenia
Należy wyraźnie podkreślić, że działania 
zapobiegające dopływowi substancji odżywczych 
z różnych źródeł, powinny być podejmowane 
w najbliżej ich odległości. Jednak, jak wynika 
z wieloletniego doświadczenia, dopływ sub-
stancji odbywa się również ze źródeł rozproszo-
nych, trudnych do identy ikacji, które w ciągły 
sposób przyczyniają się do przeżyźnienia wód 
przybrzeżnych. Jednym ze sposobów usuwania 
nadmiaru substancji biogenicznych jest wykorzys-
tanie iltrujących małży. Działalność ta jest obecnie 
w fazie testowania, adaptowania do specy icznych 
warunków środowiskowych i ciągle występują 
jeszcze luki w wiedzy. Niewątpliwie, korzystanie 
z małży jako z jednej metody walki z nadmierną 
eutro izacją Morza Bałtyckiego powinno stać się 
rzeczywistością.

0592.12. Zalecenia



060 Hodowla małży 

Literatura
 Smaal, A.C. : European mussel cultivation along the Atlantic coast: production status, 

problems and perspectives. Hydrobiologia , – .
 Ryther, J.H., Dunstan, W.M., Tenore, K.R. and Huguenin, J.E. : Controlled eutrophication: 

increased food production from the sea by recycling human wastes. Bio. Sci. , – .
 Haamer et al. : Ecosystem in luences of natural and cultivated populations of suspen-

sion feeding bivalve molluscs: a review. J. Shell ish Res. , – .
 Edebo, L., Haamer, J., Lindahl, O., Loo, L.-O. and Piriz, L. : Recycling of macronutrients 

from sea to land using mussel cultivation. Environ. Poll. , – .
 Newell, R.I.E. : Ecosystem in luences of natural and cultivated populations of suspen-

sion feeding bivalve molluscs: a review. J. Shell ish Res. , – .
 Lindahl O., Hart R., Hernroth B., Kollberg, S., Loo L.-O., Olrog L., Rehnstam-Holm A.-S., 

Svensson J,. Svensson S. and Syversen U. : Improving marine water quality by mussel farming 
– A pro itable measure for Swedish society. Ambio,Vol , No. : – .

 Lindahl, O. : Mussel Farming as a tool for re-eutrophication of coastal waters: experi-
ences from Sweden. Pages –  in S. Shumway (ed.) Shell ish Aquaculture and the Environment. 
Wiley-Blackwell.

 Makarewicz J.C., Bertram P., Lewis T.W. : Chemistry of the offshore surface waters of Lake 
Erie: Pre – and post-Dreissena introduction ( – ). Journal of Great Lake Research : – .

 Idrisi N., Mills E.L., Rudstam L.G., Stewart D.J. : Impact of zebra mussels (Dreissena 
polymorpha) on the pelagic lower trophic levels of Oneida Lake, New York. Canadian Journal of 
Fisheries and Aquatic Sciences : – .

 Vanderploeg H.A., Nalepa T.F., Jude D.J., Mills E.L., Holeck K.T., Liebig J.R., Grigorovich I.A., 
Ojaveer H. : Dispersal and emerging ecological impacts of Ponto-Caspian species in the Lau-
rentian Great Lakes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences : – .

 Stybel N., Fenske C., Schernewski G. : Mussel cultivation to improve water quality in 
the Szczecin Lagoon. Journal of Coastal Research, Special Issue : – .

 Buynevich I. ., Damušytė A., Bitinas A., Olenin S., Mažeika J., Petrošius R. : Pontic-Baltic 
pathways for invasive aquatic species: Geoarchaeological implications. In: Buynevich, I. ., Yanko-
Hombach, ., Gilbert, A., and Martin, R.E. (eds) Geology and Geoarchaeology of the Black Sea 
Region: Beyond the Flood Hypothesis. Geological Society of America Special Paper , p. – , 
doi: . / . ( ).

 Starobogatov J.I. and Andreyeva S.I. : Areal of zebra mussel and its history. In: Staroboga-
tov J.I. (ed) Freshwater zebra mussel Dreissena polymorpha (Pall.) (Bivalvia, Dreissenidae): sys-
tematics, ecology, practical meaning. Nauka, Moscow, pp -  (in Russian).

 Zaiko A., Lehtiniemi M, Narščius A., Olenin S. : Assessment of bioinvasion impacts 
on a regional scale: a comparative approach. Biological Invasions : –   . /
s - - -z.

 Zemlys P., Daunys D., Olenin S. : Modelling of the zebra mussel impact on the Curonian 
lagoon ecosystem. Report, Klaipeda University (in Lithuanian).

 Lindahl, O. : Mussel farming as an environmental measure in the Baltic. Final report 
project , BalticSea  Foundation. www.balticsea .org



061Literatura

 Lindahl, O. and Kollberg, S. : Can the  Agri-Environmental Aid Program be Extended 
into the Coastal Zone to Combat Eutrophication? Hydrobiologia : – .

 Pilot project within the     project  ( – ). www.aquabest-
project.eu

 Olrog, L. and Christensson, E. : Användning av musslor och musselrester som gödsel-
medel i jordbruket. The Rural Economy and Agricultural Societies Report : .

 Nilsson J. : Grundämnen och organiska miljögifter I blåmusslor från odlingar i Kalmar-
sund. Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen. Report :  ( : - ).

 Lim, Y.-G., Niwa, C., Nagao, N. and Toda, T. : Solubilization and methanogenesis of blue 
mussels in saline mesophilic anaerobic biodegradation. Int. Biodeterioation & Biogradation , – .

 Gröndahl, F., Brandt, N., Karlsson, S. and Malmström M.E. : Sustainable use of Baltic 
Sea natural resources based on ecological engineering and biogas production. Proceeding Wessex 
Institute of Technology,   -  July  Chianciano Terme, Italy (in press).

 Haamer, J. : Presence of the phycotoxin okadaic acid in mussels (Mytilus edulis) in rela-
tion to nutrient composition in Swedish coastal water. J. Shell ish Res. , – .

 Dzialowski A.R., Jessie W. : Zebra mussels negate or mask the increasing effect of 
nutrient enrichment on algal biomass: A preliminary mesocosm study. J Plankton Res : – .

 Lindahl, O. : Musselodling i Östersjön – Vetenskaplig slutrapport. Länsstyrelsen i Västra Göta-
land dnr.  –  –  och  –  – , Fiskeriverket dnr.  –  –  och  –  – . (In Swedish).

 Fenske, C. : Renaturierung von Gewässern mit Hilfe der Wandermuschel Dreissena 
polymorpha (Pallas ). Rostocker Meeresbiologische Beiträge : –  (in German).

 Carlsson, M.S., M. Holmer and J.K. Petersen, : Seasonal and Spatial Variations of Benthic 
Impacts of Mussel Longline Farming in a Eutrophic Danish Fjord, Lim jorden. Journal of Shell ish 
Research,  ( ): – .

 Petersen, J.K., Timmermann, K., Carlsson, M., Holmer, M., Maar, M. and Lindahl, O. : Mussel 
farming can be used as a mitigation tool – A reply. Marine Pollution Bulletin, Volume , Issue , – .

 Nilsson H,C, and Rosenberg, R. : Succession in marine benthic habitats and fauna in 
response to oxygen de iciency; analysed by sediment pro ile-imaging and by grab samples. Mar.
Ecol, Prog.Ser., vol : - .

 Sundstein Carlsson, M., Engström, P. Lindahl, O. Ljungqvist, L. Petersen, J.K. and Holmer, M. 
: Environmental effects of mussel farms on the nitrogen cycle along the Swedish West Coast. 

Aquaculture Environment Interactions, : – .
 Stadmark, J. and Conley, D.J. : Mussel farming as a nutrient reduction measure in the 

Baltic Sea: consideration of nutrient biogeochemical cycles. Marine Pollution Bulletin , – .
 Rose, J.M., Ferreira, J.G., Stephenson, K., Bricker, S.B., Tedesco, M., and Wikfors, G.H. Comment 

on Stadmark and Conley : “Mussel farming as a nutrient reduction measure in the Baltic Sea: con-
sideration of nutrient biogeochemical cycles”. Marine Pollution Bulletin, Volyme , Issue , – .

 Stadmark, J. and Conley, D.J. : Response to Rose et al. and Petersen et al. Marine Pol-
lution Bulletin.

 Gren I.-M., Lindahl O. and Lindqvist M. : Values of mussel farming for combating 
eutrophication: An application to the Baltic Sea. Ecological Engineering, Volume , Issue : – .

 Krost, P., Rehm, S., Kock, M. and Piker, L. : Leitfaden für nachhaltige marine Aquakultur. 
 – Coastal Research & Management Gbr.  - - - - .





Zbiór 
trzciny 
Autorzy: Arvo Iital, Marija Klőga Ülo Kask, Viktoria Voronova 
(Tallinn University of Technology, Estonia) 
i & Bronwyn Cahill (Informus GmbH, Germany)



3.1. Wstęp
Przybrzeżne obszary Morza Bałtyckiego z płytkimi 
zatokami i lagunami oferującymi doskonałe 
warunki do wzrostu, często pokryte są szuwarem 
trzcinowym. Od czasów starożytnych trzcina 
pospolita była wykorzystywana do różnych celów. 
Wyko rzystuje się ją w budownictwie, jako bio-
paliwo, pożywienie dla ludzi i paszę dla bydła 
lub jako surowiec do produkcji celulozy. W ciągu 
minio nych wieków tradycyjne zastosowanie 

trzciny znacznie się zmniejszyło, w szczególności 
w budownictwie, gdzie w murowanych budynkach 
strzechę z trzciny zastąpił niełatwopalny dach.

Ostatnio jednak trzcina została ponownie dos-
trzeżona jako użyteczny zasób, w odpowie dzi na 
rosnące potrzeby związane z troską o środowisko 
i zmianami klimatu. Może zostać ona wykorzys-
tana jako źródło produkcji energii w tym biogazu 
i bioetanolu oraz jako sposób usuwania soli bio-
genicznych z systemów wodnych i oczyszczonych 
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Trzcina pospolita (Phragmites australis) to wieloletnia trawa, która najlepiej rośnie 
w płytkiej słodkiej lub słonawej wodzie. Często jest kluczowym gatunkiem w podmokłych 
ekosystemach i zazwyczaj tworzy gęste skupiska zwane szuwarem trzcinowym lub 

trzcinowiskiem. Łodyga trzciny może osiągnąć do  m wysokości, a czasem nawet więcej. Liście 
osiągają  cm długości i -  cm szerokości [ ]. Kwiaty są zebrane w wiechy długości do  cm.

Trzcina rozmnaża się głównie wegetatywnie (bezpłciowo) przez kłącza, jest to jeden z najbardziej 
produktywnych gatunków roślin na świecie. Wielkość pojedynczej łąki trzciny może znacznie 
się różnić, zajmując w sprzyjających warunkach setki hektarów. Trzcina może kolonizować 
nowe obszary, do kilku metrów na rok, co sprawia, że jest bardzo konkurencyjna w porównaniu 
z innymi gatunkami roślin. Trzcinę można zbierać regularnie, na przykład raz na dwa lata. Zbiór 
nie ma żadnych, negatywnych ani pozytywnych, skutków na zdolność trzciny do reprodukcji.

Rys. 1:  Trzcina pospolita (Phragmites australis) w Turbuneeme, południowa Estonia w styczniu 2007 (po 
lewej) i w Tooraku, zachodnia Estonia w czerwcu 2011 (po prawej). (fot. Ü. Kask)

Nowe spojrzenie na trzcinę jako 
odnawialnego źródła energii



ścieków. Podczas, gdy drugi sposób jest już komer-
cyjnie wykorzystywany, to stosowanie trzciny jako 
źródła bioenergii nadal jest w fazie eksperymen-
talnej.

Pomimo, że w niektórych obszarach trzcino wi-
ska zmniejszyły rozmiary z powodu regularnego 
wypasu bydła lub w wyniku przekształcania się 
stref przybrzeżnych, ogólna ich powierzchnia 
w regionie Morza Bałtyckiego bardzo gwałtownie 
wzrosła w ciągu ostatnich  lat. Czynnikami 
sprzyjającymi tej ekspansji były: wzrost ilości soli 
biogenicznych w zbiornikach wodnych, co sprzyja 
wzrostowi trzciny, jak również wyznaczenie wielu 
podmokłych terenów jako rezerwatów, co w kon-
sekwencji ograniczyło koszenie i wypas zwierząt.

Obecnie nie jest możliwe dokładne oszacowanie 
całkowitej wielkości obszarów pokrytych trzciną 
i jej biomasy w regionie Morza Bałtyckiego. Jeśli 
ogólne warunki są odpowiednie, a dostępnych soli 
biogenicznych jest wystarczająco dużo, trzcina 
może zwiększyć swój zasięg bardzo szybko i wła-
ściwa inwentaryzacja może być wykonywana 
tylko na podstawie ciągłego monitoringu. Jednak 
takie go systemu obserwacji nadal brakuje.

Mimo, iż czasami trzcina odbierana jest jako 
kłopot (np. zachwaszczenie zbiorników wodnych), 
utrzymanie trzcinowisk ma duże, środowiskowe 
jak również kulturowe znaczenie, ponieważ 
tworzą one ważne siedliska dla wielu gatunków, 
chronią brzegi przed erozją i zapewniają estetyc-
zne wrażenia. Zrozumiałe jest zatem, że czynniki te 
należy wziąć pod uwagę przy każdym rodzaju zbi-
orów. W większości krajów, restrykcyjne przepisy 
chroniące trzcino wiska weszły już w życie, a zatem 
ogólna biomasa, która może być wykorzystana do 
usuwania soli biogeni cz nych i produkcji bioenergii 
pozostaje ograni czona. 

3.2. Trzcinowiska w rejonie 
Morza Bałtyckiego

Wymagania środowiskowe 
i produktywność

Większość wybrzeży Bałtyku oferuje optymalne 
warunki dla rozwoju trzciny. Jako że może ona 
rosnąć tylko w płytkich wodach, zbiorowiska 
zdominowane przez trzcinę przeważają zwykle 
na głębokości poniżej ,  m. Wzrostowi trzciny, 
który swoje optimum osiąga w zasoleniu od  do 

 , sprzyja niskie zasolenie Morza Bałtyckiego.

Dostępność soli biogenicznych i wysoka żyzność 
podłoża sprzyjają zwiększeniu liczby, wysokości 
i  wagi pędów. W szczególności nadmiar azotu 
może znacznie zwiększyć produktywność trzciny, 
a duża ilość soli biogenicznych magazyno wa-
nych w kłączach latem i zimą ułatwia szybki 
wzrost wiosną. Maksymalna biomasa pędów 
w południowej części Morza Bałtyckiego jest 
większa (zazwyczaj osiąga  g/m  nadziemnej 
suchej biomasy) niż w północnej (zaled-
wie -  g/ m ), (tab. ). Skład chemiczny 
i właściwości izyczne trzciny mogą się znacznie 
różnić w zależności od regionu. Biomasa trzciny 
jest zazwyczaj wyższa latem co jest spowodowane 
obumieraniem pędów i zrzucaniem liści.
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Tab. 1:  biomasa trzciny (części nadziemnych) w różnych 
regionach Morza Bałtyckiego

Kraj / Region Srednia wydajność 
trzciny w tonach 
suchej masy na hektar

Estonia . – .

Zalew Kuroński (Litwa) –

Niedermoor (Niemcy) –

Hirvensalo (Finlandia) –



Trzcinowiska

Dzięki korzystnym warunkom panującym nad 
Morzem Bałtyckim, trzcina występuje w wielu 
obszarach przybrzeżnych, gdzie rośnie na styku 
śro dowiska morskiego i lądowego. Dokładna 
powie rz chnia trzcinowisk i ich rozkład przest-
rzenny są jednak trudne do oszacowania, gdyż 
nie wszystkie kraje przeprowadzają coroczną 
inwentaryzację obszarów i biomasy trzciny.

Ponadto powierzchnia trzcinowisk jest dość 
niestabilna i może się znacznie zmieniać w ciągu 
roku, w zależności od tempa naturalnej ekspan-
sji, zasięgu zlodzenia, zmian sposobu wypasu lub 
wycinki trzciny. Ponadto trudne do oceny strefy 
przejściowe pomiędzy środowiskiem morskim 
a lądowym powodują, że mapowanie obszarów 
trzcinowisk jest trudne.

W ciągu ostatnich  lat obszary trzcino wisk 
w niektórych regionach Morza Bałtyckiego 

bardzo szybko się powiększyły. Powierzchnia 
trzcinowisk w Zatoce Matsalu (Estonia) wzrosła 
z  km  w  do  km  w  [ ]. Pomimo, iż 
w niektórych przybrzeżnych częściach Bałtyku 
powierzchnia trzcinowisk zmniejsza się w wyniku 
przekształcania strefy brzegowej i regularnego 
wypasu zwierząt gospodarskich, ogólny wzrost 
powierzchni trzcinowisk w całym rejonie jest 
bardzo widoczny.

Wstępna inwentaryzacja (rys. ), która częściowo 
uwzględniła również trzcinowiska znajdujące się 
na jeziorach, wykazała że całkowita powierzchnia 
trzcinowisk w płytkich zatokach i przybrzeżnych 
lagunach Morza Bałtyckiego przekracza   ha. 
Zdecydowanie największe zasoby znajdują się 
w Szwecji. Liczne trzcinowiska można znaleźć 
także w Finlandii i Estonii. Dane o obszarach 
wzdłuż wybrzeża Danii, na których występuje 
trzcina nie są dostępne.
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Rys. 2:  Inwentaryzacja zasobów trzciny w płytkich zatokach i zalewach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego (brak 
danych z Danii) 



3.3. Zastosowania
Wraz ze zmieniającymi się potrzebami i rosnącymi 
obawami związanymi z zanieczyszczeniem 
środowiska i poszukiwaniem nowych zasobów 
energii, trzcina została niedawno ponownie 
odkryta jako surowiec dla nowych sposobów 
wykorzystania, począwszy od uzdatniania wody 
do produkcji bioenergii (rys. ).

Materiały budowlane
Materiał na krycie dachu 

Do końca  wieku w większości krajów 
Europy, strzecha ze słomy i trzciny była jedynym 
dostępnym materiałem na pokrycia dachowe na 
wsi oraz w wielu miastach. Stopniowo jednak 
strzecha stawała się znakiem ubóstwa i liczba 
budyn ków pokrytych strzechą malała, gdyż na 

rynku pojawiły się inne materiały do krycia 
dachów. Dzisiaj dachy trzcinowe stały się sym-
bolem zamożności.

Dachy strzechowe są łatwe do naprawy, a kon-
strukcja dachu nie musi być mocna, gdyż suchy 
dach z trzciny jest bardzo lekki, waży tylko około 

-  kg/m  w zależności od grubości. Trwałość 
dachu z trzciny zależy od jej jakości, długości 
i nachylenia dachu. Północna strona dachu, która 
jest zwykle pokryta mchem, jest bardziej trwała. 
Od strony południowej wpływ promieniowania 

 zmniejsza trwałość warstwy pokrycia z trzciny. 
Dobrej jakości trzcinowy dach, który ma przetrwać 
co najmniej  lat, powinien mieć nachylenie 
ponad °, aby woda szybciej spływała i dach mógł 
szybciej schnąć. W wielu krajach najstarsze dachy 
trzcinowe mają ponad sto lat.
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Rys. 3:  Możliwe zastosowania trzciny



Materiał izolacyjny

Wykorzystanie trzciny jako materiału izo la-
cyjnego jest nowym zjawiskiem, w szczególności 
w większej odległości od morza, mającym na 
celu zastąpienie sztucznych, “nieoddychających” 
materiałów izolacyjnych przez odnawialne, ekolo gi-
czne materiały. Trzcina służy do pokrywania ścian, 
su itów lub jako izolacja podłóg przed mrozem, 
zwykle w postaci wytwarzanych przemysłowo 
płyt z trzciny zwanych panelami Bergera. Trzcinę 
stosuje się jako maty budowlane przy tynko waniu. 
Jakość trzciny na panele ścienne może być niższa, 
a długość bardziej zróżnicowana niż trzciny sto-
sowanej jako materiał do krycia. Wystarczająco 
zagęszczone płyty (  kg/m ) nie są łatwopalne 
i poprawiają bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 
Grubość zagęszczonych płyt do izolacji termi-
cznej nie prze kracza znacznie grubości innych 
materiałów, takich jak wełna mineralna.

Odnawialne źródła energii

Biomasa jest jednym z najważniejszych odna wial-
nych źródeł energii na świecie. Popyt na wykorzys-
tanie biomasy do celów energetycznych wzrasta 
i jest często poparty przepisami prawnymi. Pod-
czas gdy łączna biomasa trzciny pospolitej jest zbyt 
niska by stanowić istotne źródło energii, to może 
jednak być traktowana jako obiecujące źródło bio-
masy w skali lokalnej, w obszarach przybrzeżnych.

Spalanie

Trzcina ma wartość kaloryczną porównywalną 
z innymi gatunkami roślin i stałymi biopaliwami, 
włączając drewno (tabela ). Wartość opałowa 
trzciny zależy od zawartości wilgoci i pory zbio rów 
[ ]. Badania (U. Kask, niepublikowane) w sześciu 
nadmorskich miastach w Estonii wykazały, iż teo-
retyczna zawartośc pierwotnej energii w trzcinie 
zimowej sprawia, że nadaje się ona do spalania.

Wydajność energetyczna w jest nieco niższa przy 
% zawartości wilgoci, co jest typowe podczas 

zbiorów w okresie od stycznia do kwietnia (tabela ).
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Table 2:  Wartość kaloryczna trzciny w porównaniu 
z paliwami kopalnymi i stałymi biopaliwami (za: Barz 
i in. 2006, [3] zmodyfi kowane)

Rodzaj paliwa 
(sucha masa)

Wartość kaloryczna 
( /kg)

Węgiel kamienny, .

Węgiel brunatny .

Drewno sosnowe .

Słoma (pszenica) . – .

Słoma (inne zboża) .

Rzepak .

Trzcina pospolita . – .

Tab. 3:  Teoretyczna i typowa wartość energetyczna trzciny zbieranej zimą (wilgotność 20%) z trzcinowisk 
w Estonii (za Ü. Kask, TUT)

Powierzchnia 
trzcinowisk

Średnia 
wydajność 

-

Teoretyczna 
wielkość energii 
pierwotnej

typowa wielkość 
energii pierwot-
nej przy poziomie 
wilgotności %

szacunkowa 
zawartość N

,  Ha - .  tonnes/ha .  h .  h up to .  tonnes/ha

 –wartość kaloryczna suchej masy trzciny zimowej  wynosi... trzciny o wilgotności %– .  h/t



Całkowita wielkość energii pierwotnej zielonej 
trzciny (kiszonki) zbieranej latem jest znacznie 
niższa (  h) i w związku z tym jest ona 
bardziej odpo wiednia do fermentacji beztlenowej 

– pro duk cji biogazu. Również zawartość popiołu 
jest niższa zimą ( - %) niż latem ( - %) co jest 
związane z zawartością azotu. 

W przypadku spalarni zlokalizowanych daleko 
od wybrzeża, trzcina musi być poddana pro ce-
sowi zmniejszenia objętości w celu ułatwienia 
transportu biomasy. Można tego dokonać przez 
granulowanie, prasowanie lub brykietowanie 
trzciny (rys. ), ale z tym związane są oczywiście, 
dodatkowe koszty.

Produkcja biogazu

Doświadczenia w wykorzystaniu trzciny do 
produkcji biogazu oraz informacje o jej wydajności 
są raczej ograniczone. Wyniki badań eksperymen-
talnych prowadzonych na Uniwersytecie Tech-
nicznym w Tallinie wykazały, że z letniej trzciny 
uzyskuje się około -  m /t biogazu (U. Kask, 
niepublikowane) i jest to porównywalne 
z wielkością metanu uzyskiwanego z roślin lub ich 
pozostałości (np. kukurydza) i różnych gatunków 
makro glonów. Wartość opałowa biogazu wynosi 

około  h/  m . Jagadabhi i in. [ ] uzyskali 
w reaktorach labo ratoryjnych -  m /t 
meta nu z trzciny. W eksperymentach laboratoryj-
nych przeprowadzonych w Kalmarze (Szwecja) 
również uzyskano około  m /t metanu z fer-
mentacji trzciny [ ]. Oszacowano, że trzcino wi-
ska na Gotlandii, Olandii i w Kalmarze o łącznej 
biomasie  ton, mogłyby dać do  h energii 
z biogazu [ ]. 

Pozostałości z produkcji biogazu mogą być wyko rzy-
stywane jako nawóz organiczny. Odpady z trzciny 
zebranej z  ha i wykorzystanej do produkcji 
biogazu, teoretycznie mogą być użyte do nawożenia 
od  do  ha użytków rolnych, przy założeniu, że 
rocznie około % azotu i prawie % fosforu 
z trzciny może być ponownie wpro wa dzone do 
obiegu [ ]. Jednakże tylko trzcina zbierana latem 
może być wykorzystywana do produkcji biogazu, 
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Rys. 4:  Granulat z trzciny do spalania (po lewej) i magazyn słomy i trzciny w kotłowni (po prawej), (fot. Ü. 
Kask) (Photos by Ü. Kask)

W regionie Morza Bałtyckiego dostęp-
ność biomasy trzciny w lecie jest ograni-
czona, ponieważ zbiór koliduje z jej funkcją 
siedliskotwórczą. •

important 
aspect for 
the baltic 
sea region



ponieważ trzcina zbierana zimą jest zbyt sucha 
i ma niższą zawartość soli biogenicznych, co 
uniemożliwia uzyskanie metanu przez bakterie 
w procesie fermentacji.

Produkcja bioetanolu

Wykorzystnie trzciny do produkcji bioetanolu jest 
w fazie doświadczalnej, jednakże dotychczasowe 
wyniki są pozytywne. Portugalsko-węgierskie 
badania dowiodły, że proces produkcji bioeta-
nolu nie stwarza żadnych poważnych trudności, 
a bardzo wysoka wydajność biomasy z trzciny 
czyni ją potencjalnym zamien nikiem obecnie 
stosowanych roślin do komer cyjnego wytwar-
zania bioetanolu [ ]. Inne badania wykazały, że 
wydajność produkcji glukozy z trzciny pospolitej 
jest podobna do uzyskiwanej z kiszonek i o wiele 
wyższa niż ze słonecznika [ ].

Usuwanie biogenów

Dzięki wysokiej biomasie i rozległemu pod-
ziemnemu systemowi korzeniowemu, który sięga 
do  cm głębokości, trzcinowiska skutecznie 

usuwają nadmiar soli biogenicznych z płytkich 
wód przybrzeżnych. W ostatnich latach podmokłe 
tereny były szeroko wykorzystywane do oczyszc-
zania wód niemal na całym świecie. Możliwość 
usuwania soli biogenicznych zależy oczywiście 
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S     

Zazwyczaj około -  kg azotu i -  kg 
fosforu na hektar może być usunięte ze zbior-
ników wodnych przez zbiór nadziemnych 
części trzciny, przy założeniu, że rocznie 
średnio pozyskiwane jest  ton biomasy 
z ha. Zebranie trzciny z   ha natu-
ralnie rosnącego trzcinowiska w Szwecji 
oznaczałaby usunięcie około  ton azotu 
i  ton fosforu.

Opierając się na najbardziej optymistycznym 
scenariuszu, zbiór trzciny rocznie redukuje 
około % N i około % P w rejonie Morza 
Bałtyckiego, na podstawie docelowych 
poziomów ustawionych przez Bałtycki Plan 
Działania . •

perspektywy

L  B

W niektórych częściach regionu Morza Bałtyckiego, trzcina występuje w zbiornikach 
wodnych, których osad jest uważany za leczniczy. Lecznicze błoto jest naturalną 
substancją, która zawiera terapeutyczne aktywne związki (sole, gazy, biostymu-
latory) i żywe mikroorganizmy. Jest ono wykorzystywane do celów leczniczych i jako 
składnik produktów kosmetycznych, zwłaszcza w krajach nadbałtyckich. W Estonii, 
Łotwie i prawdopodobnie w innych krajach istnieją duże rezerwy błota, jednak nie 
ma bardziej precyzyjnych informacji o ich dostępności w rejonie Morza Bałtyckiego. 
Zasoby nie zostały jeszcze oszacowane i wymagają dalszych badań. W celu ochrony 
złóż leczniczego błota, działalność gospodarcza włączając wycinkę trzciny powinna 
być w tych rejonach zakazana. Jest bardzo prawdopodobne, że popyt na lecznicze 
błota wzrośnie w przyszłości, dlatego też aspekt ten powinien być uwzględniony 
przy planowaniu wykorzystania trzciny. •

dodatkowy 
aspekt



od tego, czy koszona trzcina jest usuwana ze 
środowiska, w którym rosła.

Zawartość soli biogenicznych w trzcinie różni się 
znacznie w zależności od roku, sezonu i lokalizacji. 
Średnia zawartość soli biogenicznych w letniej 
trzcinie (w liściach, łodydze, korzeniach i wiesze) 
waha się zwykle od % do % azotu i od , % do 

, % fosforu. Nadziemna część trzciny z zimowego 
zbioru zawiera -  razy mniej azotu w porównaniu 
do trzciny letniej.

Większość soli biogenicznych jest przyswajana na 
początku sezonu wegetacyjnego. Tak więc zbiór 
trzciny wczesnym latem eliminuje największą 
ilość soli biogenicznych ze zbiorników wodnych. 
Jednakże jest to również okres gniazdowania 
ptaków i wycinka trzciny często jest zabroniona.

Tereny podmokłe mogą redukować ilość soli bio-
genicznych poprzez zwiększenie denitry ikacji 

w beztlenowych osadach, dzięki której azot wraca 
z powrotem do atmosfery oraz przez sedymentację 
i absorpcję fosforu z osadów. Głównymi korzyś-
ciami wynikającymi z wykorzystania trzcinowisk 
do usuwania soli biogenicznych są niskie koszty 
inwestycyjne i operacyjne. Trzcinowisko może 
funkcjonować przez wiele lat prawie bez żadnego 
nakładu pracy lub nakładów energetycznych.

3.4. Centra kompetencji 
w rejonie Morza Bałtyckiego
Wykaz ośrodków kompetencji (tab. ) zawiera głów-
nie instytucje badawcze zaangażowane w gospo-
darkę zasobami trzciny, tj. uprawą, produkcją, 
użytkowaniem i wykorzystaniem. Ze względu 
na dużą liczbę i różnorodność, lista nie obejmuje 
przedsiębiorstw, które sprzedają trzcinę i świadczą 
usługi, na przykład kładzenie strzechy, ani produ-
centów energii.
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Tab. 4:  Zestawienie centrów kompetencji w regionie Morza Bałtyckiego

Nr Instytucja Osoba do kontaktu Opis Strona internetowa

University of Greifsweld, 
Institute of Botany and 
landscape ecology

Prof. Dr. Hans Joosten Uprawa trzciny 
(paludiculture) w celu 
wytwarzania energii

www.botanik.uni-
greifswald.de

Michael Succow Foundation 
for the protection of Nature

Dr. Wendelin 
Wichtmann

Uprawa trzciny www.succow-stiftung.
de/home.html

The Rural Economy and 
Agricultural Society of Hal-
land

Peter Feuerbach Mokradła i bioróż no-
rodność (wykorzy-
stanie trzciny do 
wytwarzania energii) 

www.wetlands.se

Royal Institute of Tech-
nology ( ), Division of 
Industrial Ecology

Fredrik Gröndahl Uprawa i wyko rzys-
tanie trzciny

www.kth.se/en/
itm/inst/industriell-
ekologi

Swedish University of Agri-
cultural Sciences, Depart-
ment of Forest resource 
management

Johan Svensson Krajowy wykaz krajo-
brazów w Szwecji 
(mapowanie trzci-
nowisk)

www.slu.se/en/
collaborative-centres-
and-projects/nils/
design

Southwest Finland Environ-
ment Centre

Iiro Ikonen Zarządzanie trzci-
nowiskami i wyko-
rzystanie trzciny

www.ruoko. i/index.
php?page=english



3.5. Technologia

Technologie zbioru

Do zbioru trzciny stosuje się różne powszech-
nie stosowane technologie. Wybór odpowiedniej 
zależy od zasobów, wykorzystania, opłacalności, 
terminu zbioru, jak również od prze pisów 
dotyczących środowiska. Jednak wpływ różnych 
metod zbioru na trzcinowiska, jakość wody, ryby 
oraz faunę denną nie jest dobrze zbadany. 

Wybór technologii zależy od następujących czyn-
ników:
• Cel wycięcia trzciny (dalsze wykorzystanie lub 

pozbywanie się nadmiaru trzciny).
• Sposób dalszego wykorzystania trzciny.
• Wielkość trzcinowiska.
• Warunki środowiskowe, np. słona lub słodka 

woda, muliste lub twarde dno, sezon (cięcie na 
lodzie lub w wodzie).

• Wpływ na środowisko i związane z tym prze-
pisy krajowe, na przykład nacisk kombajnów 
i pojazdów transportujących na jednostkę 
powierz chni.

• Dostępne środki.

Jeżeli celem jest tylko wycinka i utrzymanie przy-
brzeżnych obszarów oraz kontrola trzcino wisk, 
to mogą być wykorzystywane dość proste tech-
nologie, takie jak ręczne kosiarki, monto wane na 
małych łodziach, kosiarki z napędem silni ko wym 
lub am ibie. 

Am ibie mogą mieć przewagę nad ciężkimi ciągni-
kami, ponieważ wywierają mniejszy nacisk na 
grunt i powodują mniejsze zniszczenia. Dlatego też, 
aby zminimalizować nacisk na grunt i kłącza, pod-
czas letnich zbiorów kombajny, jak powszechnie 
stosowany Seiga, często wykorzystują balonowe 
opony o małym nacisku na podłoże (rys. ).
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Nr Instytucja Osoba do kontaktu Opis Strona internetowa

Aarhus University, Depart-
ment of Bioscience – Plant 
Biology

Hans Brix Uprawa i wzrost 
trzciny

pure.au.dk/portal/
en/hans.brix@biology.
au.dk

Tartu University, Depart-
ment of Geography

Ülo Mander Wykorzystanie trzciny 
w oczyszczaniu ścieków

www.lote.ut.ee/geo/
yldinfo

Tallinn University of 
Technology, Department of 
Thermal Engineering

Ülo Kask Wykorzystanie 
trzciny jako źródła 
energii

www.ttu.ee/faculties/
faculty-of-mechanical-
engineering- /home-

Tallinn University of 
Technology, Department of 
Environmental engineering

Arvo Iital Badania nad wykorzy-
staniem trzciny jako 
zasobu, wpływ zbioru 
trzciny na jakość wód

www.ttu.ee/ehitus-
teaduskond/keskkon-
natehnika-instituut-

 Senasis ežerlis Dr. Aušrys Balevičius Badania nad 
wykorzy staniem 
trzciny jako zasobu

www.senasisezerelis.
lt/?set_lang=en

State Ltd. "Vides projekti" Aija Zučika Właściwości granu-
latu z trzciny do 
zastosowań 
w energetyce

www.videsprojekti.lv



Przemysłowa produkcja trzciny używanej jako 
materiał konstrukcyjny lub na biopaliwa wymaga 
bardziej wyra inowanych technologii, w których 
używa się traktorów, urządzeń ścinających i plat-
form do zbierania i transportu trzciny. Niektóre 
kombajny mogą fragmentować trzcinę, która 
następnie jest skompresowana do postaci gra nu-
lek wykorzystywanych w bioenergetyce.

Technologie w budownictwie

Technologie w budownictwie nie zmieniły się zbyt-
nio w ciągu ostatnich stuleci i nadal w znacznym 

stopniu obejmują prace izyczne. Trzcina wykorzy-
stywana w przemyśle budowlanym musi najpierw 
być posortowana i oczyszczona z liści, zbyt krót-
kich słom i wiech. Odpowiednia trzcina musi mieć 
prostą i nie za grubą łodygę (maksymalnie  mm). 
Wiązki trzciny stosowane na pokrycia dachowe 
mają zazwyczaj -  cm w obwodzie i -  cm 
długości. 

Technologie w energetyce

W produkcji energii, zwłaszcza w przypadku bio-
gazu i bioetanolu, dostępne są różne technolo-
gie, częściowo komercyjnie, a częściowo tylko 
doś wiad czalnie. Najprostszym wykorzystaniem 
zimowej trzciny jest wykonanie okrągłych lub 
kwad ra towych beli i spalenie ich w odpowiednich 
piecach kotłowych. Na rynku są również maszyny 
kompresujące trzcinę do granulek (Decive Agri ) 
lub większego brykietu ( -  Taiwan  
Machi nery). Podstawowa zawartość energe ty-
czna jednej  kg beli wynosi około ,  h przy 
wilgotności %, podczas gdy średnia wartość 
opałowa granulek lub brykietu z trzciny wynosi 
, - ,  h/t.

Palenie beli trzciny wymaga sprzętu, w którym 
również można spalać słomiane bele (pakiety 
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Rys. 5:  Kombajn Seiga. (fot. G. Bethlen)

Rys. 6:  Podajnik (po lewej) i komora spalania (po prawej) urządzenia spalania prasowanej słomy i trzciny (fot. 
Ü. Kask)



ze słomy) i inne paliwa roślinne. Wydajność 
urządzenia zwykle nie przekracza , - ,  , 
a roczna średnia wydajność nie jest większa niż 

%. Sprzęt ten jest zazwyczaj stosunkowo tani. 
Bele z roślinnej biomasy (pakiety) mogą być 
również stosowane w większych kotłowniach 
(połączone elektrociepłownie, znane również jako 

) i są transportowane do pieców za pomocą 
odpowiednich podajników (rys. ). 

Wydajność tego sprzętu wynosi -  . Inna opcja 
obejmuje wstępne rozdrobnienie bel i transport 
rozdrobnionej trzciny do pieców lub za pomocą 
przenośnika śrubowego albo przez wydmuchi-
wanie powietrzem. Rozdrobniona do odpowied-
nich rozmiarów trzcina może być spalana jako 
mieszanka z paliwem kopalnym lub drewnem 
opałowym i torfem. Do spalania sprasowanych 
granulek paliwowych używane są specjalne pal-
niki i piece (rys. ). Zazwyczaj wydajność tego 
urządzenia mieści się w zakresie wystarczającym 
do ogrzania domu jednorodzinnego ( -  kW).

Fermentacja pozwalająca na konwersję biomasy 
trzciny w regionie Morza Bałtyckiego została zas-
tosowana tylko eksperymentalnie z powodu braku 
dostępnej ilości biomasy. Powodem są ograni-
czenia letnich zbiorów zielonej trzciny, będącej 
jedynym źródłem trzciny użytecznej do produkcji 
biogazu. 

Sucha fermentacja roślin o łącznej zawartości sub-
stancji stałej do % - włączając trzcinę - w jedno-
stopniowym systemie reaktorów wymaga dużej 
ilości wody do homogenizacji i energii do pom-
po wania, mieszania i ogrzewania. Dlatego dla 
optymalizacji rozkładu beztlenowego zaleca się 
dwuetapowy system składający się z oddzielnych 
reaktorów do hydrolizy i metanogenezy.
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Rys. 7:  Palnik stocker (fot. EcoTec (po lewej) and Ü. Kask (po prawej))

Przemysłowe wykorzystanie trzciny do 
produkcji energii rozpoczęło się w Estonii 
w  r., gdzie palnik olejowy starego typy 
zastąpiono palnikiem biomasy Danstoker 
( ,  ) wykorzystującym lokalnie pozyskiwa-
ne siano, słomę i trzcinę, a także odpady drewna. 
Roczna produkcja energii z tego obiektu wynosi 
,  h i zużywa rocznie około   ton siana 

i trzciny oraz  ton drew nia nych wiórów. 
Nowa technologia zmniejszyła o % emisję 
CO  jak i . Cena energii dla konsumentów 
również  zmniejszyła się z ,  euro za h 
w  r. do ,  euro za h w  r. •

przykład
lokalny



3.6. Ocena oddziaływania 
na środowisko
Wpływ na środowisko

Trzcinowiska zapewniają ważne usługi ekosyste-
mowe w zakresie jakości wody, bioróżnorodności, 
morfologii strefy brzegowej, ochrony klimatu 
i krajobrazu. Rozważne zarządzanie zasobami 
i włączenie zbioru trzciny przyczynia się do 
rozszerzenia tych funkcji poprzez zwiększenie 
zdolności trzcinowisk do usuwania składników 
biogenicznych, poprzez wykorzystanie do pro-
dukcji odnawialnych materiałów budowlanych 
i pro dukcję bioenergii z zebranej biomasy.

Zachowanie zrównoważonego podejścia wymaga 
jednak utrzymania równowagi pomiędzy natu-
ralnymi usługami ekosystemowymi jakie dos tar-
czają trzcinowiska i rozwojem potencjału trzci-
nowisk w celu zapewnienia przyszłych usług 
ekosystemowych.

Zbiór trzciny ma wpływ na takie priorytety śro-
dowiskowe jak: przejrzystość wody, eutro izacja, 
cykle biogeochemiczne, dynamika sieci pokar-
mowej, bioróżnorodność, siedliska bentosu 
i ptaków, rybołówstwo, morfologia strefy brze-
gowej, krajobraz i ochrona klimatu (tab. ).
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Rys. 5:  Przegląd potencjalnych oddziaływań zbioru trzciny na cele i priorytety środowiskowe 

Parametr Element środowiska Hodowla 
małży

Uwagi

Jakość wody Jakość kąpielisk

Przezroczystość wody  Zbiór latem, kon likt

Eutro izacja  Zbiór latem, kon likt

Cykle biogeochemiczne   ?

Ochrona gatunkowa/
siedliskowa

Dynamika sieci tro icznej   ? Konkurent/ odporny na stres

Bioróżnorodność   ? Konkurent/ odporny na stres

Siedliska denne  Tylko, gdy zbiór wiosną/latem

Siedliska ptaków  Tylko, gdy zbiór wiosną/latem

Rybołówstwo  Brak wpływu gdy zbiór zimą

Ssaki morskie

Hałas podwodny

Ochrona brzegu Morfologia brzegu

Krajobraz

Ochrona klimatu Redukcja CO Energia neutralna - węgiel

 bardzo korzystne
 umiarkowanie korzystne
 bardzo niekorzystne
 umiarkowanie niekorzystne

 neutralne
? luki w informacji
pusta komórka – nie dotyczy



Jakość wody

Stopień, w jakim trzcinowiska mogą poprawiać 
jakość wody zależy od częstotliwości i pory zbioru, 
gdyż jest on jedynym sposobem trwałego usu-
wania soli biogenicznych z systemu. Ze względu 
na sezonowe przepisy ograniczające zbiór trzciny 
do pory zimowej, ilość soli biogenicznych, jaka 
może być usunięta z systemu jest niższa niż gdyby 
zbiór miał miejsce latem. Natomiast usuwanie 
latem nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ ma 
negatywny wpływ na siedliska ptaków. Potencjał 
usuwania składników biogenicznych jest ograni-
czony [ ], chyba że nagromadzone substancje są 
usuwane, a pędy roślin wycięte [ ]. Trzcinowiska 
są również ściśle związane z ważnymi procesami 
biogeoche micznymi zachodzącymi w osadach. 

Ochrona siedlisk i gatunków 
Trzcinowiska tworzą ważne siedliska, które 
utrzymują i sprzyjają rozwojowi różnorodności 
biologicznej. Wpływ, jaki zaburzenie tych sys-
temów może mieć na bioróżnorodność i stabilność 
sieci tro icznej pozostaje otwartą kwestią. Trzcina 
jest silnym konkurentem i jest odporna na stres. 
Koszenie może mieć pozytywny wpływ na bio-
różnorodność poprzez zwiększenie zdolności 
innych gatunków do konkurencji. W wielu miej-
scach, prawdopodobnie we wszystkich krajach, 
wypalanie trzciny przeprowadza się specjalnie 
w celu zwiększenia konkurencyjności innych 
gatunków roślin oraz aby pozbyć się niechcianej 
trzciny. Ponadto odnawianie zasobów trzciny może 
mieć korzystny wpływ na różnorodność bio lo-
giczną poprzez dostarczanie nowego pokar mu dla 
zależnych zespołów. Z drugiej strony zaburzenia 
mogą uszkodzić delikatne zbiorowiska i prowadzić 
do spadku różnorodności biologicznej.
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Tab.6:  Ocena zbioru trzciny ze względu na czas koszenia

Letni zbiór Zimowy zbiór
Negatywy Pozytywy

• Poważne zaburzenie środowiska, np. obszarów 
lęgowych ptaków.

• Kłącza mogą zostać zniszczone przez zbiór, co 
może doprowadzić do zmniejszenia zdolności 
reprodukcji w następnych latach.

• Cięcie pod powierzchnią wody może znacznie 
zahamować ponowny wzrost pędów.

• Zebrany materiał wymaga energochłonnego susze-
nia, jeśli materiał będzie użyty do produkcji biogazu.

• Brak poważnego zaburzenia środowiska.
• Zniszczeniu kłączy można zapobiec, jeśli zbiór 

odbywa się na lodzie lub zamarzniętym gruncie. 
Wiosna wraz ze wzrostem ilości światła i zmniejszo-
nym działaniem pasożytów mogą zapewnić lepsze 
warunki do wzrostu trzciny.

• Trzcina jest gęstsza .
• Brak potrzeby suszenia trzciny przed zastoso-

waniem jako paliwo czy materiał budowlany.

Pozytywy Negatywy 

• Dostępność największej ilości biomasy (odnawialne 
źródło energii).

• Tylko wilgotna letnia trzcina jest odpowiednia do 
produkcji biogazu.

• Największy efekt usuwania składników odżywczych.

• Stanowi jedynie około % rocznej naziemnej bio-
masy.

• Trzcina jest cieńsza.
• Mała ilość nutrietów jest usuwana z systemu, 

ponieważ większość składników odżywczych jest 
zwracana do kłączy.



Większość trzcinowisk w rejonie Morza Bał tyc-
kiego znajduje się na obszarach chronionych, 
w tym na obszarach Natura . Wpływ zbiorów 
trzciny na ptaki oraz siedliska ryb i organizmów 
bentosowych jest bardzo istotny i jest głównym 
powodem do niepokoju (tab. ). W związku z tym 
należy rozważyć następujące zagadnienia:
• Osiadłe i migrujące populacje ptaków oraz 

sezon lęgowy.
• Rodzaj zastosowanej technologii, gdyż jest to 

ważne przy określaniu wpływu zbiorów na 
zespoły denne.

• Populacje ryb i ich zależność od trzcinowisk 
jako miejsca podchowu narybku.

Jeżeli koszenie będzie odbywać się w okresie zimo-
wym, to negatywne skutki zbiorów trzciny na 
te zespoły mogą być zminimalizowane. Jednak 
wybór najlepszego terminu koszenia jest isto-
tny w kontekście jego wpływu na stan, rozwój 
i gatunki zasiedlające trzcinowiska.

Ochrona wybrzeża

Trzcinowiska dostarczają usługi środowiskowe 
również poprzez ochronę wybrzeża, stabilizując brzegi 
rzek i powstrzymując erozję. Przy wyborze terminu 
kosze nia istotna jest dobra znajomość dynamiki 
brzegu w celu uwzględnienia wszystkich pro b lemów 
związanych z ochroną wybrzeża i znisz czeniami sztor-
mowymi. Zmiany w morfologii wyb rze ży również 
mogą mieć wpływ na lokalny krajobraz.

Ochrona klimatu

Zastosowanie metod efektywnego gospodarowa-
nia zasobami w budownictwie oraz produkcji 
bioenergii z zebranej trzciny może pozytywnie 
przyczynić się do ochrony klimatu. Jednakże nie 
jest znany zakres, w jakim może to być znaczące. 
Produkcja bioenergii z trzciny przyczynia się 
w pewnym stopniu do zmniejszenia emisji CO  
(i innych gazów cieplarnianych) ponieważ trzcina 
jest uważana za neutralną pod względem emisji. 

Czynniki sezonowe

Najpoważniejszą kwestią wynikającą ze zbioru 
trzciny jest wpływ, jaki może mieć na chronione 
obszary, w szczególności na występujące tam 
gniazdujące ptaki, ryby i siedliska denne, zwłaszcza, 
jeśli zbiór następuje w lecie. Co za tym idzie, zbiór 
często musi być ograniczony tylko do określonych 
pór. Należy również rozważyć całkowity bilans, tak 
aby trzcinowiska mogły funkcjonować jako sied-
liska. Należy stosować odpowiednie technologie 

3.7. Aspekty społeczno-
ekonomiczne
Trudno jest przedstawić analizę kosztów i korzyści 
dla koszenia, zbioru, transportu, suszenia i prze-
cho wywania trzciny. Podczas gdy wartość pie nię-
żna może być związana z trzciną jako zasobem 
naturalnym (np. wartość trzciny jako materiału do 
pokryć dachowych, jako biopaliwa do produkcji 
energii lub oczyszczania ścieków), trudno jest 
ocenić środowiskowe, kulturowe i estetyczne usłu gi 
zapewniane przez trzcinowiska (np. zachowanie bio-
różnorodności, ochrona wód, korzyści klimaty czne). 
Ogólnie oczywiste jest, że zrównoważone wykorzy-
stanie zasobów trzciny możliwe jest jedynie, gdy 
brane są pod uwagę wszystkie usługi dostarczone 
przez trzcinowiska, jak również chęć społeczeństwa 
do płacenia za utrzymanie tych zasobów. W regio-
nie Morza Bałtyckiego koszty znacznie różnią się, 
w zależ ności od zastosowanych technologii, kosztów 
pracy i sezonu zbioru.

Czynniki kosztowe

Ekonomiczna efektywność wykorzystania trzciny 
zależy od technologii zbioru, produkcji, transpor tu, 
przetwarzania itp. Z socjoekonomicznych badań 
dotyczących zbiorów trzciny w rejonie Kal maru 
(Szwecja) wynika, że przede wszystkim zbiór i roz-
drabnianie trzciny są bardzo kosztowne, a metody 
stosowane do tej pory nie są skuteczne (rys. ). 
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Koszenie i zbiór trzciny są pra cami sezono wymi 
i bezpośrednie koszty związane z pensja mi pra-
cowników wahają się znacznie pomiędzy państwami. 
Również koszty związane np. z suszeniem i maga-
zynowaniem oraz utrzymaniem maszyn są zmien ne 
w zależności od lokalizacji, sezonu czy użytego 
sprzętu itp. Koszty maszyn, wliczając olej napę dowy, 
gaz, amortyzację oraz wynajęcie są mniej więcej 
takie same w różnych regionach.

Wyniki badań w Niemczech [ ] wykazały, że suma 
kosztów zbioru trzciny (zmienne koszty, włączając 
koszty ziemi) za pomocą połączonego kombaj nu 
i ciągnika o różnej wydajności do transportu 
plonów (  ton s.m./ha) waha się od   do  

 za ha i   -   na tonę . Koszty trans-
portu i składowania najbardziej zależą od ilości 
trzciny, która musi być przetransportowana lub 
przechowana i objętości biomasy. Objętość roz-
drob nionej trzciny jest bardzo niska (ok.  kg/m ), 
natomiast po sprasowywaniu może wzrosnąć do -  kg/m . Zarówno koszty transportu, jak 

i przechowywania mogą być obniżone, dzięki 
zmniejszaniu objętości przez sprasowanie, bry-
kie to wanie lub granulowanie. Koszty transportu 
materiałów sypkich wahają się od prawie   za 
tonę przy odległości do  km do prawie   za 
tonę na odległość  km, a znacznie tańsze są dla 
granulatu (  –  za t) [ ]. Koszty transportu bel 
trzciny są podobne. Jednak koszty sprasowania  
mogą stanowić prawie połowę ogólnych kosztów 
zbiorów (do   za ha). Badania przeprowadzone 
przez Eder i in. ( , cytowane za Wichtmann 
i Tanneberger  [ ]) dowiodły, iż koszt trans-
portu trzciny na odległość  km, który wynosi od 

  do   za t  zależy od stopnia skompreso-
wania (bele, pakiety) trzciny.

Korzyści i czynniki ceny

Cena, jaką można uzyskać za zebraną trzcinę 
bardzo zależy od jej jakości oraz przeznaczenia. 
Cena trzciny jako materiału budowlanego jest 
zwykle wyższa od ceny trzciny przeznaczonej 
do produkcji energii, jednak do budownictwa 
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Zakładając, że koszty pracy wynoszą   
na dzień na pracownika, całkowite roczne 
koszty pracy wyniosą: za  pracowników × 

 dni ×   za dzień =    

Ilość (Q) biomasy zbierana w roku, biorąc 
pod uwagę możliwości kombajnu Seiga 
( ,  tony na godzinę) i rzeczywisty czas zbio-
rów (  godziny) wynosi:
Q = ,  t / h  h =  ton 

Koszty pracy przy zbiorach trzciny na tonę 
biomasy (Cton) wyniosą: 
Cton =  ,  /  t = ,   / t
Nie uwzględniono kosztu maszyn, amorty-
zacji, paliwa i konserwacji. •

przykład
lokalny

Rys. 8:  Szacunkowe koszty działań w procesie. 
Rozdrabnianie trzciny jest najdroższą fazą i musi być 
rozwijane w celu poprawy ekonomiczności. Zbiór jest 
drugą, najbardziej kosztochłonną czynnością i też 
powinien zostać dopracowany. Dane za Blidberg, 
Aldentun i Gröndahl [12].

 | Zbiory
 | Pokos
 | Sprasowywanie

 | Opakowania  

 | Transport
 | Magazynowanie
 | Siekanie

 | Wynajem
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wymagana jest trzcina lepszej jakości. Obecna 
cena rynkowa końcowego produktu z trzciny 
w budownictwie waha się od  , -  za pakiet 
( ,  kg) i wystarcza na pokrycie kosztów produkcji, 
przynajmniej w niektórych częściach rejonu 
Morza Bałtyckiego. Jednakże koszty trans por tu 
są wysokie, a krycie dachów strzechą jest pra co-
chłon ne i wymaga kwali ikacji, tym samym jest 
kosztowne. Ceny, które można osiągnąć za trzcinę 
jako zasób w produkcji energii wahają się od   
do   za  w zależności od jakości materiału 
(np. zawartości wilgoci), stopnia przetworzenia 
potrzebnego do spalania, jak również cen innych 
porównywalnych źródeł energii, jak słoma, trociny, 
itp. [ ]. W przypadku trzciny do produkcji energii, 
bieżąca cena rynkowa nie jest wystarczająca na 

pokrycie kosztów produkcji, chyba że wartość eko-
nomiczna może zawierać związane z tym usługi 
środowiskowe.

Zbiór trzciny nie tylko prowadzi do redukcji 
azotu i fosforu, ale także do redukcji emisji CO . 
W ińskich badaniach oszacowano, że jeden hektar 
trzcinowiska odpowiada około  litrom lek-
kiego oleju, a tym samym redukuje emisję  ton CO  
[ ], natomiast szwedzkie badania [ ] wykazują 

% redukcji emisji dwutlenku węgla w stosunku 
do kopalnych paliw. Ponadto, częste zbiory mogą 
zmniejszyć ilość metanu (gaz cieplarniany), emi-
towanego do atmosfery przez trzcinowiska.
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Tab. 7:  Analiza kosztów i korzyści (€ za tonę mokrej masy na rok) dla łańcucha produkcji przy 
zbiorze 2 700 ton trzciny z 180 ha, za Blidberg, Aldentun i Gröndahl [12]. 
Uwaga: różne koszty redukcji soli biogenicznych odnoszą się do dwóch różnych metod wyceny 
społeczno-ekonomicznej: uwzględniającej gotowość do płacenia [16] (niskie kwoty) i metody 
kosztu krańcowego [17] (duże kwoty).

Scenariusz Koszty Korzyści

Wartość rynkowa

Zbiór trzciny włączając rozdrab-
nianie i inne czynności w łańcuchu 
produkcyjnym 

Produkcja biometanu

Sprzedaż biometanu

Nawozy

Ocena usług ekosystemowych

Absorpcja soli biogenicznych
Azot
Fosfor

 /   
 / 

Rekreacja i walory estetyczne

Redukcja gazów cieplarnianych

Redukcja zawiesiny

Całkowita suma usług ekosystemowych  / 

Całkowita suma kosztów i korzyści  / 



3.8. Aspekty prawne
Jeśli trzcina jest rozpatrywana w kontekście usu-
wania substancji biogenicznych oraz produkcji 
energii odnawialnej, jej zbiór można traktować 
jako wkład w realizację odpowiednich przepisów 
dot. środowiska i planów działania takich, jak 
Ramowa Dyrektywa ws. Strategii Morskiej [ ] 
oraz Bałtycki Plan Działań  [ ].

Z drugiej strony, zbiór trzciny jest ograniczony 
we wszystkich krajach nadbałtyckich z tytułu 
przepisów ochrony środowiska mających na celu 
ochronę różnorodności biologicznej, takich jak 

Dyrektywa Rady / /  w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i lory, 
Dyrektywa Rady /  w sprawie ochrony 
ptaków oraz ograniczeń obowiązujących w obsza-
rach Natura , które często obejmują znaczną 
część strefy brzegowej. Żadna z tych dyrektyw nie 
uznaje trzciny pospolitej jako gatunku, który wymaga 
ochrony. Jednak w niektórych przybrzeżnych rejo-
nach trzcinowiska mogą być postrzegane jako 
cenne siedliska dla ptaków i innych gatunków 
wymagających ochrony. W związku z tymi prze-
pi sami w wielu krajach stworzono specy iczne 
zale cenia zbioru trzciny (tab. ).
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Tab. 8:  Sezonowość w planowaniu zbioru i wykorzystania trzciny

Kraj Obszar zbioru Sezon zbioru

Dania
- % powierzchni trzciny lub co najmniej  ha należy pozostawić nietknięte

Pas trzciny szerokości -  m należy pozostawić nietknięty w zewnętrznej 
części obszaru trzcinowiska

Zbiór nie później 
niż  lutego

Szwecja

Działki wielkości  na  m powinny stanowić mozaikę skoszonego/ 
nieskoszonego obszaru trzciny 
Pas trzciny szerokości  m należy pozostawić nietknięty w zewnętrznej 
części obszaru trzcinowiska 

Zbiór nie później 
niż  lutego

Finlandia/
Estonia

W części obszarów należy zachować przynajmniej  ha jako miejsce gniaz-
dowania ptaków

Zbiór nie później 
niż  marca

Łotwa Ochrona i przepisy zależą od lokalizacji trzcinowiska Zbiór nie później 
niż  marca
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3.9. Analiza SWOT  

Mocne strony Słabe strony
• Tradycyjny/pospolity odnawialny i naturalny zasób.
• Nowe możliwości takie jak produkcja energii (biogaz 

i bioetanol) oraz usuwanie soli biogenicznych z natu-
ralnych systemów wodnych i ścieków.

• Różnorodność zastosowań zapewniających wiele 
sposobów wykorzystania trzciny różnej jakości 
(w tym wykorzystanie liści i wiechy).

• Stosunkowo tanie, jako że zasoby nie są opodatko wane, 
a trzcina nie jest ujęta jako zasób.

• Wysoka wartość usług ekosystemowych (usuwanie 
składników biogenicznych) przy niskim kapitale 
i kosztach operacyjnych: trzcinowiska nie wymagają 
żadnych nakładów pracy czy energii.

• Spalanie samej trzciny lub mieszanki nie przyczynia 
się do emisji gazów cieplarnianych.

• Wartość opałowa trzciny jest porównywalna z innymi 
gatunkami roślin, stałymi biopaliwami, włączając 
drewno.

• Wycinanie trzciny do produkcji materiałów na dachy 
i/lub energii poprawia dostęp do dróg wodnych, 
widoczność i przyczynia się do usuwania nadmiaru 
soli biogenicznych z systemów wodnych

• Informacje o rocznej biomasie trzciny są rzadko 
dostępne.

• Wykorzystanie trzciny jako źródła bioenergii ciągle 
jest w fazie eksperymentalnej.

• Niższa wartość opałowa w porównaniu z paliwami 
kopalnymi.

• Wartość opałowa trzciny bardzo zależy od sezonu 
zbioru.

• Ograniczone informacje na temat efektywności eko-
nomicznej przy produkcji bioenergii.

• Niewystarczające rozwiązania techniczne dla wydaj-
nego i ekonomicznego zbioru trzciny.

• Koszty transportu (optymalny transport nie powinien 
przekraczać  km).

• Zasoby trzciny mogą być ograniczone. Dlatego pro-
dukcja energii wymaga również zastosowania innego 
rodzaju biomasy.

• Zawartość soli biogenicznych w trzcinie znacząco 
się różni w zależności od roku, sezonu czy lokalizacji.

• Zbiór jest ograniczony do określonego sezonu.
• Niewłaściwe eksploatowanie powoduje kon likty 

z turystyką, wędkarstwem i ochroną przyrody.
• Wysokie koszty maszyn do koszenia i obróbki trzciny.
• Niedobór wykwali ikowanych pracowników, którzy 

mogą efektywnie wykorzystać materiał.

Możliwości Zagrożenia
• Rosnące zapotrzebowanie na energię z alternatywnych 

źródeł.
• Rosnące ceny tradycyjnych dystrybutorów energii.
• Unijne wsparcie w postaci funduszy dla polityki energii 

i zmian klimatu.
• Wzrost rozwoju technologii.
• Globalne dążenie w kierunku zrównoważonego roz-

woju.
• Wzrost poparcia dla zdecentralizowanej gospodarki 

sieciowej.

• Pogorszenie warunków hydro-meteorolo gicznych 
z powodu zmian klimatycznych.

• Potencjalny wzrost wymagań ochrony przyrody (och-
rona przybrzeżnych terenów podmokłych).

• Spadek jakości słomy na krycie dachów ze względu 
na wzrost stosowania nawozów azotowych, które 
osłabiają słomę i zmniejszają jej trwałość.

• Zwiększone stężenie azotu w przybrzeżnych pod-
mokłych terenach spowodowane zmianami kli-
matu i wzrostem odpływu wód, doprowadzi do zbyt 
szybkiego wzrostu trzciny, zmniejszając jej jakość 
wymaganą w budownictwie.

• Brak wsparcia politycznego na szczeblu krajo wym, 
w formie narodowej polityki energetycznej zapew-
niającej stabilny poziom cen energii ze źródeł odna-
wialnych .

• Brak publicznego wsparcia.
• Brak wsparcia inansowego z powodu ekonomicznego 

i inansowego kryzysu.



3.10. Braki wiedzy
Nadal brakuje wiarygodnych danych na temat 
wielkości powierzchni i biomasy trzciny w regio-
nie Morza Bałtyckiego dlatego potrzebne są dalsze 
badania i monitoring. Wielodyscyplinarne bada-
nia, uwzględniające uwarunkowania ekosystemu 
powinny stanowić podstawę dla zrównoważonego 
planu zarządzania i eksploatacji zasobów. Pozwolą na:
• Lepsze zrozumienie wpływu zbioru trzciny 

na różnorodność biologiczną i stabilność sieci 
tro icznej.

• Lepsze zrozumienie i oszacowanie poten-
cjal nych korzyści (jeśli istnieją) związanych 
z ochroną klimatu wynikających z zastoso wa-
nia metod efektywnego korzystania z zaso bów 
i produkcji bioenergii.

• Mapowanie obszarów zbiorów i wykorzystanie 
letniej trzciny.

Istnieje potrzeba lepszego zrozumienia zło żo-
nych interakcji między różnymi prioryte tami 
środowiskowymi oraz wpływu na nie zbioru 
trzciny. Każde wykorzystanie trzciny powinno 
być oparte na zrównoważonym planie zarzą dza-
nia zaso bami.

3.11. Wnioski
Trzcina jest jednym z najbardziej produktywnych 
gatunków roślin w rejonie Morza Bałtyckiego 
dzięki wysokiej rocznej produkcji na jednostkę 
powierz chni. Jakość trzciny i jej biomasa zna-
cznie się różnią, co w dużej mierze decyduje 
o przy datności do różnych zastosowań. Szybka 
ekspansja trzcinowisk często powoduje problemy 
z inwentaryzacją ich powierzchni i biomasy. 

Łączna powierzchnia trzcinowisk w płytkich 
zatokach i przybrzeżnych lagunach Morza Bał-
tyc kiego wynosi co najmniej   ha. Całkowita 
roczna biomasa części nadziemnych trzciny pos-
po litej, która potencjalnie mogłaby zostać użyta, 
wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego wynosi do 
miliona ton, choć zasób jest dość nierówno roz-
przest rze niony. Różne zastoso wa nia trzciny wyma-
gają odpowiedniego terminu i  metod zbioru, jak 
również uwzględnienia relacji z konkurencyj nymi 
zastosowaniami (tab. ).

Potencjał całkowitej energii nadziemnych części 
trzciny w regionie Morza Bałtyckiego wynosi 
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Tab. 9:  Sezonowość w planowaniu zbioru i wykorzystania trzciny 

Sposób 
wykorzystania

Optymalny 
sezon do 
zbioru

Komentarz

Krycie 
strzechą

Zima Niska zawartość wilgoci.
Mniejsze uszkodzenia kłączy i organizmów wodnych, szczególnie gdy 
zbiera się z lodu.

Spalanie Zima Zawartość wilgoci jest mniejsza.
Może być używana trzcina niskiej jakości oraz liście i wiechy.
Zawartość energii trzciny zebranej zimą jest wyższa w porównaniu 
z trzciną zebraną latem.
Mniejsze uszkodzenia kłączy i organizmów wodnych, szczególnie gdy 
zbiera się z lodu.

Produkcja 
biogazu 
i bioetanolu

Lato, wczesna 
jesień

Do beztlenowej fermentacji potrzebna jest zielona biomasa.
Może być używana trzcina niskiej jakości oraz liście i wiechy.
Zbiór w okresie letnim jest problematyczny ze względu na oddziaływania 
na środowisko (np. okres gniazdowania ptaków, inne biocenozy, uszko-
dzenie kłączy).

Zbiór w celu 
usuwania soli 
biogenicznych

Wczesne lato Zawartość składników odżywczych w trzcinie jest najwyższa.
Zbiór w okresie letnim jest problematyczny ze względu na oddziaływania 
na środowisko (np. okres gniazdowania ptaków, inne biocenozy, uszko dze-
nie kłączy).



0833.12. Zalecenia

około . -  h przy założeniu, że średnia 
wartość opałowa trzciny o zawartości wilgoci % 
wynosi ,  h/t. Nie całe roczne plony trzciny 
w Morzu Bałtyckim mogą być zbierane, dlatego 
użyteczne zasoby stanowią nie więcej niż jedną 
trzecią nadziemnej biomasy. Mogą być znacznie 
niższe ( - % całkowitej biomasy) na chronio-
nych obszarach przybrzeżnych. Zatem rzeczywista 
potencjalna energia z trzciny występującej wzdłuż 
wybrzeży Bałtyku jest nie większa niż  h 
i może być niższa, biorąc pod uwagę fakt, że część 
trzciny będzie stosowana jako materiał budow-
lany. Teoretycznie, możliwe byłoby zaspokojenie 
rocznego zapotrzebowania na energię dla około 

  gospodarstw domowych, przy założeniu, 
że średnie roczne zapotrzebowanie gospodarstwa 
domowego na energię wynosi  h.

Doświadczenia z wykorzystaniem trzciny do 
produkcji biogazu są raczej ograniczone. Zimowa 
trzcina jest zbyt sucha i zawiera mniej składników 
biogenicznych w porównaniu do trzciny letniej, 
co ogranicza fermentację metanu przez bakterie. 
Dlatego tylko letnia trzcina może być stoso wana 
do wytwarzania biogazu. Chociaż badania [ ] 
wykazały, że wydajność procesu uzyskiwania glu-
kozy z trzciny, może być zbliżona do kiszonki, ist-
nieje niewiele wyników doświadczeń dotyczących 
stosowania trzciny do produkcji bioetanolu.

Trzcinowiska mogą być wykorzystywane jako 
skuteczna metoda usuwania nadmiaru składników 
biogenicznych z płytkich przybrzeżnych obszarów 
mórz ze względu na ich dużą zdolność absorpcji 
makroelementów, zwłaszcza związków azotu. Zaz-
wyczaj około -  kg azotu i -  kg fosforu na hek-
tar może zostać usunięte z naturalnych systemów 
wodnych poprzez zbieranie części nadziemnej 
trzciny, przy założeniu, że średnia roczna biomasa 
trzciny wynosi  ton/ha. Tak więc, około -   
ton azotu i -  ton fosforu rocznie może być 
wyeliminowane z wybrzeży przy założeniu, że 
obszar zbioru trzciny wyniesie   ha, czyli jedną 
trzecią wszystkich trzcinowisk wzdłuż wybrzeży 

Morza Bałtyckiego. Na podstawie najbardziej opty-
mistycznego scenariusza, zbiór trzciny redukuje 
rocznie około % N i około % P, w porównaniu do 
docelowych poziomów ustalonych przez Bałtycki 
Plan Działania . Więcej składników bioge-
nicznych może być usunięte z obiegu, jeśli trzcinę 
zbiera się na początku lata.

Dostępne dane wskazujące na dużą zmienność 
biomasy trzciny jak i różnice w składzie chemicz-
nym i właściwości izycznych trzciny podkreślają 
potrzebę dalszych badań dotyczących wydajności 
trzciny i wykorzystania przyjaznego środowisku.

3.12. Zalecenia
• Właściwa inwentaryzacja i monitoring zasobów 

trzciny (powierzchni i biomasy) są potrzebne 
w skali całego regionu Morza Bałtyckiego.

• Potrzebne są dalsze badania w celu określenia 
wpływu zbioru trzciny na bioróżnorodność 
i stabilność sieci tro icznej, jak również jego 
potencjalny udział w ochronie klimatu.

• Potrzebne są dalsze badania na temat poprawy 
tech nologii zbioru trzciny i produkcji paliw na 
bazie trzciny.

• Możliwości komercyjnego zastosowania trzciny 
i usług środowiskowych pełnionych przez trzci no-
wiska powinny być brane pod uwagę przy tworze-
niu planów zarządzania strefą przybrzeżną. 

• Zbiór jesienią powinien być wykonywany w połu d-
nio wej części regionu Morza Bałtyckiego, jeżeli jego 
celem będzie usuwanie składników biogenicznych.

• Zbiór letni należy stosować w celu użycia trzciny 
do produkcji biogazu. 

• Polityka promująca szersze wykorzystanie bio-
paliw powinna zostać przyjęta we wszystkich 
krajach regionu Morza Bałtyckiego.

• Należy zwiększyć świadomość społeczeństwa przez 
promowanie możliwości wykorzystania trzciny. 

• Dyskusje na temat wydajności handlowej, 
w tym poprawę systemów płatności oraz zasad, 
powinny być podejmowane w rejonie Morza 
Bałtyckiego lub w Unii Europejskiej.
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4.1. Wprowadzenie
Wykorzystanie biomasy mikroglonów do niedawna 
było bardzo ograniczone ze względu na ich niskie 
zagęszczenie w naturalnych warunkach, nawet pod-
czas zakwitów. Aby uzyskać wyższe koncentracje 
biomasy mikroglonów, konieczna jest ich uprawa. 
Badania pilotażowe sięgają lat .  wieku. W ich 
wyniku uzyskano ogólne informacje na temat uprawy 
mikroglonów i ich izjologii. Projekt badaw czy Aquatic 
Species Program ( - ), inansowany przez 
amerykański Departament Energii dostarczył wiedzy 
na temat izjologii glonów, technologii ich uprawy 
i wykorzystania biomasy glonów jako źródła energii. 
Jednym z ważniejszych wniosków projektu była 
konstatacja, że chociaż technicznie jest to możliwe, 
produkcja biopaliw z glonów nie była ekonomicz-
nie opłacalna w połowie lat .  wieku [ ]. Obec-
nie biomasa mikroglonów uprawianych na całym 
świecie przekracza  ton suchej masy, a jej wartość 
handlową szacuje się na około ,  miliona  [ ]. Ceny 
większości związków chemi cznych uzyskiwa nych 
z mikroglonów oraz produktów wytwa rzanych na 
ich bazie są nadal stosunkowo wysokie. Ze względu 
na wciąż niewielką skalę produkcji, nie ma presji na 
obniżanie kosztów uprawy glonów, które z kolei są 
zbyt wysokie, aby wytwarzanie produktów, takich 
jak biopaliwa było opłacalne.

Istnieją jednak scenariusze zakładające istotne 
zmniejszenie kosztów produkcji w najbliższej 
przyszłości. Przewiduje się, że rozwój technologii, 
selekcja szczepów mikroglonów, inżynieria moleku-
larna, wytwarzanie produktów ubocznych, uno wo-
cześnienie obiektów i instalacji produkcyjnych, jak 
również dodatkowe korzyści, takie jak redukcja soli 
biogenicznych może doprowadzić do sytuacji, że 
w ciągu -  lat cena biopaliw uzyskanych z glonów 
stanie się konkurencyjna dla paliw kopalnych. 

Jednym z problemów związanych z procesem 
uprawy jest to, że do pożywki trzeba dodawać sole 
biogeniczne stanowiące nawóz i CO , co ma kon-
sekwencje ekonomiczne i środowiskowe. Model 
biora inerii, który łączy w sobie wytwarzanie 
produktów o niskiej i wysokiej wartości, generujący 
korzyści dla ekosystemu oraz wykorzystujący 
zanie czysz cze nia i ścieki jako źródło substancji 
odżyw czych dla glonów oraz CO , może być jednym 
z potencjalnych rozwiązań. 

Produkcja biopaliw z mikroglonów w regionie Morza 
Bałtyckiego mogłaby przyczynić się do redukcji ilości 
soli biogenicznych, zmniejszenia emisji gazów cie-
plarnianych, a także do zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego w czasach malejących zasobów 
paliw kopalnych. Ponadto, uprawa przyczynia się 
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Mikroglony są organizmami mikroskopowymi. Wielkość ich komórek waha się od około 
 do  mikrometrów. Są wszechobecne i charakteryzują się szybkim tempem wzrostu. 

Żyją unoszone w toni wodnej (tzw. itoplankton) lub przytwierdzone do powierzchni. 
Genetyczna i izjologiczna różnorodność mikroglonów jest znacznie większa niż roślin wyższych.

Większość mikroglonów jest fotoautotrofami wykorzystującymi światło słoneczne jako źródło 
energii i CO  jako źródło węgla. Do wzrostu wymagają ponadto azotu, fosforu i żelaza. Na mikroglony 
przypada - % światowej produkcji pierwotnej. Są one ważnymi elementami globalnego cyklu 
odżywczego i energetycznego.

Obiecująca alternatywa 
dla tradycyjnych upraw roślin lądowych



do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, 
gdyż glony mogą być uprawiane na gruntach niewy-
korzystywanych rolniczo, a zatem nie konkurują 
o powierzchnię wykorzystywaną przez rolnic-
two konwencjonalne. Ponadto produkcja paliw 
z glonów może odbywać się w znacznie większej 
skali niż produkcja z roślin uprawnych, np. rzepaku, 
a powierz chnia upraw może być znacznie mniejsza 
dzięki zwiększonej produktywności. 

Jednak warunki klimatyczne regionu Morza 
Bałtyckiego, takie jak duże sezonowe zmiany 
natężenia promieniowania słonecznego i tempera-
tury, ograniczają rozwój mikroglonów, a przez to 
wydajność ich uprawy. Z drugiej strony, dostępność 
CO  i składników odżywczych oraz wykwali iko wa-
nej siły roboczej, środków transportu i infrastruk-
tury do produkcji biomasy uznać należy za pozyty-
wne aspekty uprawy mikroglonów w tym regionie.

4.2. Uprawa mikroglonów 
w rejonie Morza Bałtyckiego

Wymagania uprawy 
mikroglonów

Wielkoskalowa uprawa mikroglonów powinna 
opierać się na lokalnych gatunkach. Są one dosto-
sowane do warunków klimatycznych, a ryzyko roz-
przest rze nia nia się inwazyjnych gatunków obcych 
jest niewielkie. W Morzu Bałtyckim zidenty ikowano 
dotychczas -  gatunków makroglonów, ale 
ich rzeczywista liczba może być znacznie wyższa. 
Tylko kilka z nich zostało szczegółowo zbadanych 
pod kątem wykorzystania w produkcji na dużą skalę. 

Gatunki mikroglonów, które mogą być stoso-
wane do wielkoskalowej uprawy muszą spełniać 
określone kryteria. Gatunki te powinny:
• być łatwe w uprawie i dobrze tolerować warunki 

wzrostu odbiegające od optymalnych (światło, 
pH, temperatura i zasolenie);

• być stosunkowo odporne na choroby wirusowe 
lub bakteryjne;

• mieć mało złożony cykl życiowy;
• mieć duży potencjał wzrostu;
• mieć zdolność do osiągania wysokich wartości 

biomasy;
• mieć zdolność do wytwarzania pożądanych pro-

duktów końcowych (np. lipidów);
• nie oddziaływać w szkodliwy sposób, np. przez 

produkcję toksyn.

Prawdopodobnie można wyselekcjonować gatunek, 
który charakteryzuje się zestawem najlepszych cech 
i nadaje się do uprawy w każdym miejscu. Gatunki 
przeznaczone do uprawy w różnych lokalizacjach 
i przeznaczane do uprawy z zastosowaniem różnych 
technologii muszą być dobierane niezależnie. 

Niezależnie od wyboru gatunków do uprawy, 
ogromne znaczenie dla wielkoskalowej uprawy 
mikro glonów ma również charakterystyka loka-
lizacji przedsięwzięcia. W związku z tym należy  
wziąć pod uwagę uwarunkowania lokalne, tj.:
• intensywność nasłonecznienia;
• temperaturę;
• opady / parowanie;
• ekstremalne warunki pogodowe;
• dostępność wody,
• dostępność CO , 
• dostępność soli biogenicznych, 
• dostępność gruntów/ powierzchni pod uprawę,
• dostępność wykwali ikowanych pracowników,
• koszty pracy i innych usług,
• infrastrukturę transportową,
• infrastrukturę dalszego przetwarzania biomasy,
• rynek odbioru głównych produktów,
• stabilność socjoekonomiczną,
• aspekty prawne.

O ile intensywność nasłonecznienia i temperatura 
w Europie północnej nie są optymalne dla masowej 
uprawy mikroglonów, to region ten charakteryzuje 
się dobrą dostępnością CO , składników odżywczych, 
wykwali ikowanej siły roboczej i transportu [ ].
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W     

Oprócz uprawy mikroglonów istnieje techniczna możliwość zbioru tych naturalnie 
występujących. Koncentracja biomasy glonów podczas naturalnych zakwitów może 
wynosić , -  g węgla na m  lub -  g suchej masy na m , a więc w przybliżeniu  
razy mniej niż uzyskana z uprawy. Z tego powodu pozyskiwanie naturalnych zasobów 
mikroglonów jest trudne do przeprowadzenia i ekonomicznie nieopłacalne. 

Sezon wzrostu mikroglonów rozpoczyna się wiosną, wraz ze wzrostem ilości światła. 
Latem kwitną nitkowate sinice, czasami masowo gromadzące się na powierzchni 
Bałtyku i utrudniające jego rekreacyjne wykorzystanie (rys. ). Podjęto próby ochrony 
plaż przy użyciu specjalnych tkanin, które pozwalają na wymianę wody, ale zatrzymują na 
powierzchni nitkowate sinice. Jednakże, w tych przypadkach nie zbierano biomasy glonów.

Rys. 1:  Letni zakwit na Morzu Bałtyckim (foto: Jeff Schmaltz, NASA Visible Earth).

Usuwanie sinic w otwartych rejonach Morza Bałtyckiego, z wykorzystaniem zmo-
dy ikowanych instalacji olejowych testowano podczas badań pilotażowych [ ]. 
Na podstawie tych badań, szacuje się, że około -  ha powierzchni morza może 
być oczyszczone w ciągu godziny, przy użyciu  metrowej instalacji ciągnionej 
z prędkością -  km na godzinę. Zakładając efektywną głębokość oczyszczania  m, 
maksymalna objętość oczyszczonej wody wynosi  m  na godzinę. Przyjmując 
realistyczne stężenia komórek podczas zakwitów, biomasa, która może być zbierana, 
wynosi -  kg suchej masy na godzinę, czyli około , -  kgC/h.

Ponieważ nitkowate sinice mogą zawierać toksyny i zazwyczaj są ubogie w lipidy, 
ich zastosowanie jako pasza, nawóz lub jako źródło biopaliw nie jest zasadne. Jednak 
zebrana biomasa może być wykorzystana jako baza produkcji biogazu. Jakkolwiek 
zbiór naturalnie występujących sinic pozwala usunąć znaczne ilości substancji 
odżywczych z morza, to jednak potencjał produkcji biogazu z zebranych biomasy 
jest raczej niski w porównaniu do kosztów przedsięwzięcia. •

dodatkowy 
aspekt



Dostępność światła 
słonecznego i temperatura 

Światło słoneczne jest niezbędne dla wzrostu mik-
roglonów. Jednak proces fotosyntezy nie wyko-
rzys tuje światła słonecznego ze % wydajnością. 
Teoretycznie, maksymalnie - % energii światła 
słonecznego jest akumulowane w postaci energii 
chemicznej. W rzeczywistości wydajność fotosyn-
tezy jest znacznie mniejsza, i wartości od  do % 
wydają się być najbardziej prawdopodobne [ ]. Wydaj-
ność fotosyntezy jest szczególnie niska w warun-
kach intensywnego nasłonecznienia i wzrost mik-
roglonów zazwyczaj osiąga maksimum w przedziale 

- % pełnego nasłonecznienia.

Na pierwszy rzut oka obszary w wysokich szero-
kościach geogra icznych z długimi, ciemnymi 
i zimnymi zimami, jak region Morza Bałtyckiego, nie 
wydają się być optymalne dla uprawy mikroglonów 
na dużą skalę. Średnia roczna ilość energii słonecznej 
w warunkach niezachmurzonego nieba przypadająca 
na  dzień wynosi , - ,  Wh m- , co stanowi 
około - % energii dostępnej w środkowej części 
Hiszpanii lub - % energii dostępnej w środku 
Sahary. Sezonowe różnice są znacznie większe 
w regionie Morza Bałtyckiego niż na niższych 
szerokościach i jest oczywiste, że niedostatek światła 
zimą sprawia, że ten sezon nie jest korzystny dla 
żadnego fotosyntetyzującego organizmu. 

Prognozowana produkcja mikroglonów na szero-
kości geogra icznej ° N (w środku regionu Morza 
Bałtyckiego), szacowana jest w zakresie od  do  g 
suchej masy na m-  na dzień w miesiącach letnich 
(uwzględniając dostępność światła słonecznego 
i rzeczywistej straty energii podczas fotosyntezy, 
przy szacunku  do % wydajności fotosyntezy). 
Szacunki obejmujące cały rok i zakładające % 
zawartość tłuszczu z glonów wskazują, że prze-
widywana roczna produkcja paliwa z mikroglonów 
na szerokości  °N może wynosić od ,  do  ton 
tłuszczu z hektara. Jest to wartość znacznie większa 
od uzyskanej z uprawy rzepaku ( ,  tony oleju z ha).

Temperatura ma również wpływ na procesy enzy-
matyczne w komórkach, a tym samym na wzrost 
mikroglonów. Temperatura w granicach - ° C 
uznawana jest za optymalną. Jednakże niektóre 
glony przystosowały się do ekstremalnych tem-
peratur. W Morzu Bałtyckim wiosenny zakwit mik-
roglonów może rozpocząć się gdy temperatura 
wody wynosi zaledwie - ° C, a tempo wzrostu tych 
gatunków przekracza jeden podział na dzień. Zimno-
wodne gatunki mikroglonów w Morzu Bałtyckim 
nie różnią się od innych badanych gatunków pod 
względem produkcji związków lipidowych – mogą 
gromadzić ilość lipidów przekraczającą % suchej 
masy [ ].

W związku z wyraźną sezonowością wielkości 
produkcji mikroglonów w Morzu Bałtyckim, zwią-
zaną ze zmiennością natężenia promieniowania 
słonecznego, zasadne jest pytanie, w jakiej części 
roku produkcja może być ekonomicznie uza sad-
niona. Niska temperatura może ograniczyć efek-
tywność uprawy mikroglonów, o ile nie będą 
wykorzystywane gatunki tolerujące niskie tem-
peratury wody.

Dostępność CO2 i składników 
pokarmowych

Komórki mikroglonów zawierają w suchej masie ok. 
% węgla, - % azotu i , - % fosforu. W uprawie 

wielkoskalowej składniki te muszą być dostarczane, 
zakładając, że ich koszt jest niewielki. Stosowanie 
czystego CO  lub nawozów nie jest uzasadnione 
ekonomicznie.

Stosowanie CO  z gazów (spalin) jako źródła węgla 
dla mikroglonów jest szeroko badane i wydaje 
się technicznie wykonalne. W regionie Morza 
Bałtyckiego przeprowadzono kilka małoskalowych 
testów. Obecnie prowadzone badania mają na celu 
wykrycie czy spaliny zawierają składniki, które na 
mikroglony oddziaływają toksycznie, jak efektywnie 
mikroglony wykorzystują CO , jakich techni cznych 
rozwiązań można użyć w tym procesie. Teoretycznie 
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bardzo duże ilości CO  ze spalin mogą być dostępne 
dla wielkoskalowj uprawy glonów w regio nie Morza 
Bałtyckiego (rys. ). Trzeba jednak odpowiedzieć na 
pytania, czy jest możliwe technicznie połączenie tych 
działań, czy jest to zgodnie z prawem oraz czy jest to 
ekonomicznie i społecznie możliwe.

Rozpatrując zagadnienie dostępności składni-
ków odżywczych, ich źródło w uprawie mikro-
glo nów mogą stanowić ścieki przemysłowe, mie-
jskie i rolnicze. Jednak ich jakość zależy od źródła 
i sezonu. Różne testy wykazały, że ścieki komu-
nalne zawierają składniki odżywcze niezbędne do 
wzrostu glonów i zazwyczaj nie zawierają związ-
ków hamujących wzrost komórek.

4.3. Zastosowania
Mikroglony mogą być wykorzystywane do produkcji 
wysokiej wartości metabolitów, takich jak dodatki 
do żywności, pasze, leki i kosmetyki (patrz rozdział 
Błękitna Biotechnologia). Ponadto, hodowla mik-
roglonów może być wykorzystana jako sposób usu-
wania składników odżywczych. Co najważniejsze, 
uważa się że mikroglony stanowią potencjalne, 
zrów noważone i neutralne źródło związków węgla 
do produkcji biopaliw w przyszłości.

Biomasa mikroglonów 
jako źródło energii
Wysokie tempo reprodukcji i akumulacji lipidów - 
związków wysoko-energetycznych mogą uczy nić 
mikroglony ciekawą alternatywą dla roślin lądowych 
w produkcji oleju napędowego (rys. A). Na przykład 
szacowana produkcja lipi dów z mikroglonów prze-
kracza przynajmniej dzie się ciokrotnie uzyskiwaną 
z najbardziej wydajnych roślin lądowych. Pomimo 
podjętych prób uznano, że olej z tradycyjnie upraw-
nych roślin (np. olej palmowy, rzepakowy) nie może 
znacząco zastąpić paliw kopalnych, gdyż dostępność 
gruntów do ich uprawy jest niewy starczająca. Prze-
widywana powierzchnia pod uprawę mikroglonów 
jest mniejsza z powodu wyższego potencjału 
produkcji oraz z faktu, że produkcja nie wymaga 
żyznej gleby (rys. B). Dodatkowo, w przeciwieństwie 
do tradycyjnego rolnictwa, uprawa mikroglonów jest 
możliwa z wyko rzystaniem słonej wody i substancji 
odżywczych pozyskiwanych ze ścieków. Jako alter-
natywa dla oleju napędowego, biomasa mikroglonów 
bogata w węglowodany i białka może być fermen-
towana w celu uzyskiwania bioetanolu lub biogazu. 
Ponadto, niektóre gatunki glonów mogą wytwarzać 
wodór, który może być stosowany jako źródło energii 
w przyszłości.
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Rys. 2:  Wykorzystanie uprawy mikroglonów
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Usuwanie CO2 ze spalin

W warunkach panujących w naturalnych zbiorni-
kach wodnych rozwój glonów nie jest limitowany 
dostępnością węgla, gdyż spadek koncentracji CO   
wywołany fotosyntezą jest zrównoważony wymianą 
CO  odbywającą się na granicy powietrze-woda. 
W gęstych kulturach wymiana nie jest wystarczająco 
szybka i wzrost komórek jest ograniczony de icytem 
węgla. Aby rozwiązać ten problem, uprawy należy 
nasycać CO . Jako ciekawą alternatywę zakupu CO , 
do uprawy mikroglonów można wykorzystać CO   
ze spalin elektrowni. To daje uprawie mikroglonów 
dodatkową wartość jako metoda redukcji emisji CO .

Potencjałowi wychwytywania CO  przy produkcji 
mikroglonów poświęca się coraz większą uwagę. 
Proces wiązania węgla przez żywe komórki glonów 
może być sprzężony z technologią Carbon Capture 
and Storage ( ), która ma na celu magazynowanie 

wychwyconego dwutlenku węgla np. przez gro-
madzenie pod ziemią całej lub części biomasy mik-
roglonów. Jeżeli węgiel nie jest zmagazynowany, CO  
związany w biomasie zostanie ponownie uwolniony, 
gdyż spalanie lub rozkład biomasy nie gwarantuje 
trwałej eliminacji. Jednak wychwytywanie węgla 
zwiększa czas retencji CO , i jeżeli jest używany jako 
źródło bioenergii, więcej energii zostanie wykorzys-
tane na jednostkę wyemitowanego CO .

Usuwanie biogenów ze ścieków

Inną ważną korzyścią wynikającą z uprawy mikro-
glonów jest ich potencjał w oczyszczaniu ścieków 
miejskich, przemysłowych lub rolniczych, a tym 
samym ograniczaniu dopływu biogenów do Bałtyku. 
Niekiedy zanieczyszczenia zawarte w ściekach 
mogą utrudnić wykorzystanie biomasy glonów jako 
produktów, np. pasz. W takim przypadku biomasa 
może być użyta do produkcji biopaliw. 

0914.3. Zastosowania

325 446 572 952 1892 5950

12000

98500

1190

Rys. 3:  Produkcja oleju napędowego z oleju roślinnego 
i tłuszczu z glonów 

Rys. 3A:  Olej napędowy (l/ha/rok). Potencjał glonów 
jest dużo większy niż w przypadku roślin na jednostkę 
powierzchni uprawy (l/ha/rok). 

Rys. 3B:  Powierzchnia wymagana do zaspokojenia 
globalnego zapotrzebowania na paliwa ciekłe (w % 
globalnej powierzchni upraw). 

Powierzchnia wymagana jako wartość procen-
towa globalnej powierzchni upraw zaspokajającej 
globalne zapotrzebowanie na olej napędowy. Przed-
stawiono dwa różne scenariusze dla glonów: niska 
produktywność (sucha masa 10 g m-2d-1 i zawartości 
tłuszczu 30% suchej masy) i wysokiej produktywności 
(sucha masa 50 g m-2d-1 i zawartości tłuszczu 50% 
suchej masy), (Schenk i in. 2008 [7]).
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Biozbiorniki to sztucznie utworzone płytkie stawy, które mogą być wykorzystane 
do biologicznego oczyszczania ścieków. Są tanie w budowie i mają zastosowanie 
w rejonach, w których brak konwencjonalnych oczyszczalni ścieków.

Na Litwie metoda ta jest szczególnie wartościowa, gdyż ścieki z małych osiedli lub 
terenów rekreacyjnych, nieoczyszczone lub po niewielkim podczyszczeniu, powsze-
chnie wylewa się bezpośrednio do rzek. Jeden z takich systemów, złożony z siedmiu 
połączonych biozbiorników funkcjonuje nad rzeką Smeltale w pobliżu Kłajpedy. 
Oczyszczane są w nim ścieki z dziesięciu zakładów przemysłowych, które zrzucają 
podczyszczone ścieki do rzeki, a także ścieki komunalne z okolicznych domostw 
oraz spływy z terenów rolniczych. Badania wykazały, że makro ity i mikroglony 
zmniejszyły stężenia azotu i fosforu odpowiednio o  i %. 

Biozbiornik o powierzchni  m  pozwala na oczyszczanie ście ków wytwarzanych 
przez około  mieszkańców okolicznych osiedli. Jego koszt wyno si   . Z sza-
cunków wynika, że korzystanie z biozbiorników obniżyło koszty oczy sz czania ścieków 
o ,  /m  w porównaniu z metodą konwencjonalną, co daje osz czę dności rzędu   
rocznie przypadających na społeczność liczącą   osób. Wypro dukowana biomasa 
może być wykorzystana jako źródło biopaliwa lub biogazu (rys. ). •

Rys. 4:  Cykl obiegu biogenów i energii w zrównoważonym systemie oczyszczania ścieków 

przykład
lokalny



Wykonano analizy zrównoważonego oczyszczania 
ścieków z wykorzystaniem mikroglonów w zimnym 
klimacie [ ]. Wyniki wykazały, że takie rozwiązania 
mogą być bardziej zrównoważone i zgodne z zasa-
dami społeczno-ekologicznymi, niż w przypadku 
konwencjo nalnych oczyszczalni, szczególnie w przy-
padku gdy wytwarzane są produkty uboczne, a bio-
geny mogą być ponownie wykorzystane. Należy jednak 
zaznaczyć, że technologia oparta na wykorzystaniu 
glonów wymaga większej powierzchni, która jest pot-
rze bna do przechowywania ścieków w zbiornikach 
pod czas miesięcy zimowych, kiedy produktywność 
jest niska. W regionie Morza Bałtyckiego nie 

prze pro wa dzo no dotychczas pilotażowych ekspery-
mentów w tym zakresie.

4.4. Centra kompetencji 
w regionie Morza Bałtyckiego
Światowymi prekursorami w stosowanych bada-
niach nad mikroglonami i działaniach komercyj-
nych są Stany Zjednoczone, Australia, Izrael, 
Japonia i  kilka krajów europejskich, takich jak 
Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy i Holandia. 
We wszy stkich tych krajach mają miejsce pilo-
ta żowe przedsięwzięcia produkcji mikro glonów 
na dużą skalę, a także działalność komercyjna 
związana z produkcją związków o wysokiej war-
tości oraz rozwiązań technologicznych uprawy. 

Badania taksonomiczne i ekologiczne mikroglonów 
mają długą tradycję w regionie bałtyckim. Kilka 
gatunków mikroglonów wyizolowano dla celów 
ba daw czych, a ich kultury uprawiane są na uni-
wersytetach lub instytutach badawczych. Niemniej 
jednak badania stosowane zmierzające do komer-
cjalizacji produktów z mikroglonów lub metody 
ich uprawy i technik przetwórstwa nie są powsze-
chne w regionie, z wyjątkiem Niemiec. Do tej pory 
większość krajów wyasygnowała fundusze na bada-
nia nad produkcją biopaliw z mikroglonów. Ostat-
nio powstało kilka grup badawczych, w których 
skład wchodzą małe przedsiębiorstwa oraz duże 
irmy sektora energetycznego, obejmujących zakre-

sem swych badań zagadnienia od podstawowego 
metabolizmu lipidów z glonów po dedykowane 
rozwiązania techniczne dla uprawy i rozwoju tej 
technologii nie tylko w skali lokalnej, ale także 
globalnej. Niemcy prezentują największy potencjał 
instytucjonalny, ale inne kraje nadbałtyckie takie 
jak Finlandia, Dania i Szwecja są coraz bardziej 
zaangażowane w kilka projektów mających na 
celu komercjalizację uprawy mikroglonów. Tabela 
. przedstawia nie które z instytucji badawczych, 

projekty badawcze i irmy zajmujące się uprawą 
mikroglonów w regionie Morza Bałtyckiego.
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Mikroglony wykorzystują około  kg CO  na kilo-
gram biomasy, a emisja CO  z produkcji energii 
w Finlandii wynosi  mln ton na rok. Gdyby ta 
ilość CO  mogła być wykorzystana przez mikro-
glony, ich biomasa wyniosłaby  mln ton. Taka 
wielkość produkcji wymagałaby zaję cia powie-
rzchni  -   km  czyli , - % obszaru 
Finlandii. Produkcja paliwa z takiego obszaru 
uprawy mikroglonów wyniosłaby  mln ton 
na rok, co w przybliżeniu odpowiada wielkości 
zużycia paliw płynnych w transporcie Finlandii. 

Podobna analiza wykorzystania fosforu ze 
ścieków komunalnych również podkreśliła 
znaczenie wiązania substancji odżywczych 
w procesie uprawy mikroglonów. Ładunek 
fosforu w nieprzetworzonych ściekach komu-
nalnych w Finlandii wynosi około   ton 
na rok. Zakładając, że zawartość fosforu 
w mikroglonach stanowi , %, odpowiada to 
potencjałowi produkcji glonów wynoszącemu 

,  mln ton na rok na obszarze -  km . 
Prognozowana produkcja wynosi ,  mln ton 
paliwa rocznie, co stanowi około % zużycia 
paliw płynnych w transporcie Finlandii. •

perspektywy



4.5. Technologia

Produkcja biomasy mikroglonów do celów komer-
cyjnych wymaga stałej i kontrolowanej dostępności 
surowca. Można to uzyskać poprzez uprawę w sta-
wach lub fotobioreaktorach. Używane metody mogą 
zależeć od gatunku, środowiska, ograniczeń środo-
wis kowych, pożądanego produktu końcowego 
i wymaganej wielkości produkcji. 

Komercyjna hodowla mikroglonów może mieć miej-
sce w stawach otwartych lub w zamkniętych foto-
bioreaktorach. Koncentracja mikroglonów w sys-
temach uprawy jest bardzo wysoka, sięga nawet 
-  g suchej masy na litr. Jednakże, w celu uzys-

kania takich gęstości w uprawie należy stosować 
nawozy i CO . Z punktu widzenia zbioru biomasy 
ta gęstość jest nadal bardzo niska (> % wody). 
Różne technologie zbioru biomasy są obecnie tes-
towane i dopracowywane. 
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Tab. 1:  Przykładowe instytuty badawcze, projekty i fi rmy zajmujące się uprawą mikroglonów w regionie Morza 
Bałtyckiego 

Instytut badawczy/Projekty/Przedsiębiorstwo Obszar działań

AlgaeCenter konsorcjum, Dania Kon igurowanie obiektów uprawy glonów Kattegatcentret; 
Grenaa Harbour, Dania

Algae Innovation Center (Green Center), 
Dania

Wkład do rozwoju lokalnego i regionalnego oraz badań nad 
potencjałem glonów dla różnych zastosowań

Blue Bio Projekt, inansowany przez pro gram 
unijny  (  Kattegat-Skagerrak)

Znalezienie zrównoważonych sposobów wykorzystania 
środowiska morskiego w tym mikroglonów

Chalmers University of Technology, Szwecja Produkcja bioetanolu z biomasy mikroglonów. Zbiór mikroglonów

Finnish Environment Institute, Finlandia Optymalizacja produkcji lipidów z mikroglonów, wykorzystanie 
odpadów i spalin w uprawie mikroglonów, ocena cyklu życia

 Gmbh, Niemcy Uprawa glonów; technologia uprawy, projekt fotobioreaktora

Linnaeus University w Kalmar, Szwecja Zastosowanie mikroglonów do przemysłowego wychwytywania 
CO , wiązanie substancji odżywczych ze ścieków i bioenergii 
w regionie Południowego Bałtyku

Neste Oil, Finland Badania nad możliwością wykorzystania tłuszczu z glonów jako 
surowca do produkcji paliwa

Nordic Algae Network ( - ) inansowane 
przez Nordic Marine Innovation Programme

Ocena możliwości biznesowych w produkcji glonów i budowa 
sieci partnerów handlowo-badawczych

 Power , Niemcy Projekt demonstracyjny nad wzrostem glonów z wykorzysta-
niem spalin

SimrisAlg, Szwecja Wzrost mikroglonów z wykorzystaniem  bogatych w CO  spalin 
i ścieków

Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych 
w Umeå

Wzrost mikroglonów w ściekach komunalnych z wykorzysta-
niem gazów spalinowych z instalacji spalania

Technical Research Centre of Finland Projektowanie i walidacja nowej koncepcji zintegrowanego 
‘biowaste-to-energy’ na bazie glonów i produkcji biogazu

Uniwersytet w Uppsali, Szwecja Produkcja wodoru przez mikroglony

University of Turku, Finlandia Produkcja wodoru przez mikroglony
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W produkcji biomasy mikroglonów, jako produkty uboczne, mogą powstawać 
również inne związki o znaczeniu komercyjnym. Koncepcja biora inerii łączy 
w sobie wytwa rzanie produktów i zapewnienie usług ekosystemowych, co zwiększa 
potencjał społeczno-gospodarczy uprawy glonów (rys. ).

Rys. 5:  Koncepcja biorafi nerii łącząca wytwarzanie związków o małej i dużej wartości 
z usługami ekosystemowymi

W biora inerii różne produkty z glonów są wytwarzane jednocześnie. Mogą 
one obejmować różne frakcje biopaliw (lipidy do produkcji oleju napędowego, 
węglowodany do produkcji bioetanolu, biomasy do produkcji biogazu), pasza 
(białka) i związki o wysokiej wartości komercyjnej (kwasy tłuszczowe, pigmenty). 
Dodatkowe korzyści gospodarcze wynikają z usług ekosystemowych, takich jak 
usuwanie biogenów oraz wychwytywanie CO  i recyrkulację wody. 

Biora ineria najprawdopodobniej umożliwi ekonomiczną produkcję biopaliw 
z glonów. Wytwarzanie produktów o niskiej wartości jest nieuzasadnione ekono mi-
cznie o ile nie łączy się z korzyściami uzyskiwanymi przy wytwarzaniu produktów 
ubocznych lub usług ekosystemowych. Na przykład, podczas gdy zawartość tłuszczu 
w glonach może osiągnąć - % suchej masy, pozostała ilość biomasy może być 
przeznaczona do innych celów. •

Lipidy Bio diesel

PUFAS diety
CO2

2

 

dodatkowy 
aspekt



Wyzwaniem jest zapewnienie uprawianym kul-
turom odpowiedniej ilości światła. Zbyt intensywne 
światło hamuje wzrost w najwyższej warstwie 
kultury, a w głębszej warstwie tempo wzrostu jest 
ograniczone z powodu niedostatku światła. W prak-
tyce optymalna głębokość uprawy wynosi -  cm. 
Bezpośrednie światło słoneczne może również 
zwiększyć temperaturę wody. W takim przypadku 
konieczne jest chłodzenie uprawy. Dodatkowym 
wymogiem jest stałe mieszanie uprawy, co pozwala 
na przenoszenie komórek glonów do oświetlonej 
strefy, równomiernie dostarczanie CO , usuwanie 
wytwarzanego tlenu i zapobiega powstawaniu 
gradientu temperatury i stężenia składników 
odżywczych. W tym celu stosuje się zazwyczaj mie-
szadła, pompy lub pęcherzyki powietrza.

Najprostszym sposobem uprawy mikroglonów jest 
wykorzystanie otwartych stawów, które są znacz-
nie tańsze w budowie i eksploatacji niż systemy 

zamknięte. Cyrkulację wody i utrzymanie komórek 
w zawiesinie w zbiornikach o owalnym kształcie 
zapewniają koła łopatkowe. Jednak mieszanie 
takie jest często niewystarczające, a część komórek 
glonów opada w strefę ciemnego dna basenu i nie 
rośnie, dopóki nie zostaną one uniesione ponownie. 
Innymi niedogodnościami są: wysokie ryzyko 
zanie czyszczenia zbiornika i utrata wody wskutek 
parowania

W zamkniętym fotobioreaktorze uprawa glonów 
może być monitorowana i kontrolo wana, co umożliwia 
oszczędność wody, energii i składników odżywczych. 
Także wykorzystanie światła słonecznego może być 
zoptymalizowane. Fotobioreaktor zaprojektowany 
jest tak, aby zmaksymalizować stosunek powierz-
chni do objętości. Dostępność światła sprawia, że 
produktywność może być zwiększona. Fotobioreak-
tory są dostępne w trzech różnych kon iguracjach: 
rurowa, kolumnowa i cienkowarstwowa.
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Rys. 6:  Cztery różne typy fotobioreaktorów (fot: AlgaePAR K)
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Powierzchnia potrzebna do upraw jest zróż ni co-
wana: niektóre związki o wysokiej wartości mogą 
być wytwarzane komercyjnie w dość małych insta-
lacjach, podczas gdy komercyjna produkcja bio-
paliw będzie wymagała setek hektarów. Do tej pory, 
tak duże obiekty produkcyjne nie istnieją w regio-
nie Morza Bałtyckiego.

Ocena oddziaływania 
na środowisko

Oddziaływanie uprawy mikroglonów na środo-
wisko naturalne zależy od skali przedsięwzięcia. 
W ocenie możliwych skutków należy uwzględnić 
cały cykl produkcji – od uprawy do wytworze-
nia produktu końcowego, np. biopaliwa. Uprawa 

mikro glonów w regionie Morza Bałtyckiego 
jest poten cjal nie atrakcyjnym rozwiązaniem 
w kontekście pro dukcji energii z biomasy. Jej 
efektywność zależy od zastosowanych technologii 
umożliwiających skuteczne pochłanianie dwut-
lenku węgla i oczysz czanie ścieków. Wprawdzie 
produkcja mikroglonów związana jest z dużym 
zapotrzebowaniem na CO  i biogeny, to jednak gdy 
jest połączona z wykorzy staniem ścieków i spa-
lin, ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko, 
uwzględniając zużycie energii, wody i emisję gazów 
cieplarnianych, niż w przypadku produkcji bio-
paliw z roślin lądowych (kukurydzy, rzepaku i prosa 
rózgowego – Panicum virgatum) [ ]. Znacznie 
przewyższa również inne uprawy pod względem 
efektywności i zapotrzebowania na grunty.
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Większość wysiłków badawczo-rozwojowych w dziedzinie uprawy mikroglonów 
skupia się na doskonaleniu systemów lądowych. Biorąc pod uwagę wymagania 
dotyczące miejsca dla uprawy glonów na lądzie i jego ograniczonej dostępności 
w wielu krajach, które z drugiej strony, mogą mieć duże obszary morskie, nasuwa 
się pytanie: czy mikroglony mogą być uprawiane w morzu. Koncepcja ta stawia 
ogromne wyzwania. Aby uzyskać wysokie plony mikroglonów środowisko musi 
być kontrolowane w takim stopniu, aby utrzymać dominację pożądanych gatunków. 
Należałoby opracować metody kontroli medium, w którym następuje uprawa mikro-
glonów i oddzielenie go od otaczającej wody, aby uniknąć rozwoju niepożądanych 
gatunków glonów. Ponadto, nawet w Bałtyku ilość naturalnie dostępnych biogenów 
jest niewystarczająca dla szybkiego wzrostu, co oznacza, że uprawa mikroglonów 
wymaga dodatkowego nawożenia. Zatem uprawa mikroglonów na morzu nie będzie 
przeciwdziałać eutro izacji Morza Bałtyckiego, ale raczej ją zwiększać. Dlatego 
trud na do wyobrażenia jest uprawa mikroglonów z jednoczesnym dodawaniem 
skład ników odżywczych, jak odbywa się to w niektórych obszarach przybrzeżnych 
w południowo-wschodniej Azji. Kolejnym poważnym wyzwaniem jest zbiór biomasy, 
który jest szczególnie trudny na otwartym morzu. 

Jak dotąd jedyną instytucją, która wdrożyła technologię morskiej uprawy makroglonów 
jest amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej ( ) [ ]. 
System  (Offshore Membrane Enclosure for Growing Algae) jest przeznaczony 
do stosowania w ściekach bogatych w składniki odżywcze. Składa się z dużych toreb 
z tworzyw sztucznych z membranami osmotycznymi, w których glony wychwytują 
biogeny z wody. Oczyszczona woda przedostaje się do otaczającego oceanu. •

dodatkowy
aspekt



Jakość wody

Wykorzystanie ścieków jako źródła składników 
odżywczych w uprawie mikroglonów przynosi 
dodat kowy efekt w postaci lokalnej poprawy jakości 
wód, z których usuwany jest nadmiar substan cji 
odżywczych, przez co następuje obniżenie stopnia 
eutro izacji. Ma to także pozytywny wpływ na bio-
geochemiczny obieg pierwiastków w wodzie. 

Ochrona siedlisk i gatunków

W wyniku poprawy jakości wód, spowodowanej 
redukcją zanieczyszczeń wnoszochych przez ścieki, 
mogą nastąpić zmiany dynamiki procesów w sieci 
tro icznej oraz wzrost różnorodności biologicznej 
zbiorników wodnych. Zmiany te są korzystne dla 
środowiska, ale ocena ich skali wymaga dalszych 
badań.

Krajobraz

Posadowienie dużych instalacji do uprawy glonów 
będzie miało niekorzystny wpływ na lokalny kraj-
obraz. Wpłynie to na wartość rekreacyjną obszaru 
oraz na wartość nieruchomości w ich sąsiedztwie.

Ochrona klimatu

Uprawa mikroglonów do produkcji biopaliw jest 
jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju i nie 
będzie ekonomicznie uzasadniona przez dalsze  
do  lat. Należy przewidzieć, iż ostatecznie nastąpi 
produkcja na dużą skalę, co zwiększy presję na 
środowisko. Głównym problemem jest ilość ener-
gii potrzebna do wytwarzania biopaliw z mik-
roglonów. Istotny jest wskaźnik zużycia energii 
netto ( ). Opisuje on bilans energetyczny, tj. sto-
sunek całkowitej wytworzonej energii do energii 
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Tab. 2:  Wpływ uprawy mikroglonów na  cele i priorytety środowiskowe

Cele środowiskowe Priorytety środowiskowe Mikroglony Komentarz
Jakość wód Jakość kąpielisk

Przezroczystość wody Przy wykorzystaniu ścieków
Eutro izacja   Przy wykorzystaniu ścieków
Cykl biogeochemiczny   Przy wykorzystaniu ścieków

Ochrona siedlisk 
i gatunków

Dynamika sieci tro icznej  ?

Różnorodność biologiczna ?

Siedliska dna
Siedliska ptaków  

Rybołówstwo  

Ssaki morskie
Hałas w morzu

Ochrona strefy 
przybrzeżnej

Morfologia strefy przybrzeżnej  

Krajobraz Zależy od skali i lokalizacji
Ochrona klimatu Redukcja emisji CO  Zależy od wskaźnika zużycia energii netto

 bardzo korzystne
 umiarkowanie korzystne
 bardzo niekorzystne
 umiarkowanie niekorzystne

 neutralne
? luki w informacji
pusta komórka – nie dotyczy



zużytej we wszystkich operacjach produkcji. Jeśli 
< , proces produkcji zużywa więcej energii 

niż energia wyprodukowana, co nie jest ekonomi-
cznie uzasadnione. Jednak korzystnym aspektem 
pozostaje redukcja emisji gazów cieplarnianych 
w przeciwieństwie do produkcji paliw kopalnych.

Ocena cyklu życia 

Ocena cyklu życiowego mikroglonów ma duże 
znaczenie w identy ikacji ważnych oddziaływań 
środowiskowych i przeszkód występujących w pro-
cesie ich uprawy. Przeprowadzono wiele badań nad 
oceną cyklu życia mikroglonów uprawianych do 

produkcji biopaliw. Miały one na celu określenie, 
które procesy produkcyjne są najbardziej ener-
gochłonne. Dalsze badania powinny być ukierunko-
wane na pokonanie tych przeszkód (tab. ).

Jest oczywiste, że trzeba rozwiązać wiele proble-
mów technicznych zanim uprawa mikroglonów na 
biopaliwa będzie przebiegać w sposób zrówno-
ważony dla środowiska. Trudno jest porównywać 
poszczególne badania, gdyż były one różnie ukie run-
kowane. Część była poświęcona samej uprawie, inne 
uprawie i produkcji biopaliwa/biogazu oraz wyko-
rzystania tych produktów. Niemniej jednak, warto 
zapoznać się z głównymi wynikami tych badań, aby 
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Tab. 3:  Zestawienie głównych trudności w uprawie mikroglonów wraz z proponowanymi rozwiązaniami

Wąskie gardła Główny problem Sugerowane rozwiązania

Technologia uprawy • Zbiornik otwarty: wymaga 
dużej powierzchni

• Fotobioreaktor: duże koszty 
budowy i funkcjonowania

• Wybór materiałów
• Kombinacja zbiornika otwartego 

i fotobioreaktora

Zapotrzebowanie na 
nawozy

Energia potrzebna do produkcji 
nawozów sztucznych

• Wykorzystanie ścieków
• Odrzucić wykorzystanie biomasy 

z fermentacji beztlenowej

Zapotrzebowanie na CO Emisje i koszty użycia czystego CO CO  ze spalin

Technologie zbioru i 
suszenia Zużycie energii Wybór technologii produkcji biopaliwa

Ekstrakcja lipidów 
w produkcji oleju 
napędowego

Zużycie energii • Wykorzystanie spalin jako źródła 
ogrzewania

• Intensy ikacja produkcji oleju 
napędowego z zastosowaniem gliceryny 
surowej (produkt uboczny podczas 
zamiany lipidów na olej napędowy) 
w heterotro icznej fermentacji

• Połączenie produkcji oleju napędowego 
i biogazu; biogaz jako źródła energii, 
pozostałość po produkcji jako nawóz

• Produkcja biogazu: mniej energii 
potrzebnej do suszenia

Ogrzewanie komór 
fermentacyjnych do 
produkcji biogazu

Zużycie energii

Fermentacja w produkcji 
oleju napędowego

Zużycie energii i usuwanie 
biogenów

Fermentacja makuch

Remineralizacja azotu 
i fosforu w fermentacji 
beztlenowej

Uwalnianie azotu jest toksyczne 
w wysokich stężeniach

• Fermentacji mikroglonów na podłożu 
ubogim w azot.

• Użycie gatunków o wysokim stosunku C: N



poznać jakie są ważne etapy cyklu życia i „wąskie 
gardła” w uprawie glonów i procesie produkcji bio-
paliw oraz, w niektórych przypadkach, zapoznać się 
z proponowanymi rozwiązaniami (tabela ).

4.6. Aspekty społeczno-
ekonomiczne

Potencjał ekonomiczny

Znaczenie biopaliw uzyskiwanych z glonów jako 
ekonomicznie istotnej alternatywy dla paliw 
kopalnych wzrosło w ostatnich lat, zwłaszcza 
w świetle bezpieczeństwa energetycznego i ros-
ną cych cen paliw kopalnych. W uznaniu dla ich 
potencjału komercyjnego, kilka ra inerii umieściło 
uzyskiwanie biopaliwa z mikroglonów wysoko 
na swoich listach inwestycji badawczych. Stale 
poszukiwane są nowe rozwiązania zmniejszania 
kosztów produkcji glonów.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej 
( ) w  r. wyprodukowano na całym świecie 

 ×  l biopaliw płynnych i gazowych, co stanowi 
około  % całości paliw transportowych. Według 

 popyt na biopaliwa w  r. ma być  razy 
większy [ ]. Powiązany potencjał gospodarczy jest 
ogromny, obroty wynoszą około   miliardów 
rocznie. Ale do produkcji takiej ilości biopaliwa 
z mikroglonów,  przyjmując dzisiejsze technolo-
gie, potrzeba około  mln km . W celu zwiększenia 
konkurencyjności nadal wymagany jest postęp 
technologiczny, aby zwiększyć wydajność na 
jednostkę powierzchni i zmniejszyć koszty 
produkcji. W przyszłości, w związku z rosnącymi 
cenami żywności, wielkoskalowa produkcja paszy 
lub żywności z mikro glonów również może stać 
się ekonomicznie opłacalna. Tak jak w przypadku 
produkcji paliwa, wielkość tych rynków może być 
potencjalnie ogromna.

Koszty uprawy mikroglonów

Aktualne koszty produkcji mikroglonów zawierają 
się w zakresie od  do   za kg. W chwili obecnej 
realistyczne kalkulacje ekonomiczne, a tym samym 
identy ikacja ich najważniejszych elementów jest 
nadal bardzo trudna, gdyż uprawy glonów na sze-
roką skalę jeszcze nie powstały. W związku z tym 
nie można analizować realnych kosztów takich 
upraw. Przeprowadzono tylko wstępne kalkulacje 
ekono miczne uwzględniające koszty urządzeń 
i budyn ków, jak również dostawy CO  i nawozów, 
będących ważnymi składnikami kosztów upraw 
glonów na dużą skalę (rys. ). 

Główne czynniki wpływające na koszty i możliwe 
rozwiązania sprzyjające ich zmniejszaniu są przed-
stawione w tabeli .

W regionie Morza Bałtyckiego występują dodat-
kowe ograniczenia, gdyż uprawa mikroglonów nie 
może odbywać się przez cały rok. Jeśli uprawa 
opiera się na wykorzystaniu ścieków, dodatkowe 
koszty generować będzie konieczność przecho wy-
wania ścieków w okresach, w których nie następuje 
rozwój glonów lub muszą być zastosowane alter-
natywne metody ich oczyszczania.
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Rys. 7:  Struktura kosztów uprawy glonów. Koszty 
osza cowano dla hipotetycznego zakładu produkcji 
w Holandii o powierzchni zbiorników 100 ha. Całkowity 
koszt produkcji jest szacowany na 5 € za kilogram.  
Przyjęto 10% amortyzację kosztów inwestycyjnych na 
rok [za Norsker i in. 2011, [12]



4.7. Aspekty polityczne
Europejska Dyrektywa w sprawie energii odna-
wialnej (  / / ) zakłada, że do  roku 

% całkowitego zużycia energii i % energii 
wykorzystywanej w  transporcie na terenie  
powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych. 
W dyrektywie glony zostały wyraźnie wymienione 
jako korzystne źródło produkcji biopaliw. Ponadto 
Dyrektywa w sprawie jakości paliw ( / /

) stanowi, że produkcja biopaliw powinna być 
zrównoważona, sprzyjająca zachowaniu użytków 
rolnych i bioróżnorodności, choć bezpośrednio 
nie wspomina o uprawie mikroglonów jako jednej 
z możliwości. To pokazuje wzrost zainteresowania 

nowymi odnawialnymi źródłami energii, w tym 
pozyskiwaniem surowców z makroglonów. Podjęte 
zostały działania związane z inansowaniem badań 
i rozwoju w tej dziedzinie. 

Komisja Europejska wspiera różne projekty badaw-
cze, studia techniczne i biologiczne aspekty uprawy 
mikroglonów do produkcji biopaliw w wielkiej 
skali oraz projekty wspierające tworzenie sieci 
i zwiększanie zdolności produkcji. Na przykład 
w  r.  wyasygnowała  mln euro w . Pro-
gramie Ramowym na rzecz produkcji mikroglonów 
na skalę przemysłową (trzy przemysłowe projekty 
były s inansowane [ ] choć bez współudziału 
part nerów z regionu Morza Bałtyckiego). Ponadto 
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Tab. 4:  Główne kategorie kosztów wielkoskalowej uprawy mikroglonów i sposoby ich obniżenia

Kategoria kosztów Sposób obniżania kosztów

Koszty pracy Automatyzacja uprawy, intensy ikacja procesów, lokalizacja miejsca uprawy

Urządzenia do uprawy Nowe rozwiązania techniczne dotyczące fotobioreaktorów, znalezienie 
efektywnych szczepów glonów

Mieszanie Poszukiwanie nowych metod oszczędzania energii do mieszania

CO
Wykorzystanie gazów spalinowych, przetworzenie CO  (np. w biogazowni 
produkującej gaz z glonów)

Nawozy Przetwarzanie głównych składników pokarmowych, wykorzystanie odpadów

Światło Innowacje w dystrybucji światła w instalacjach uprawy glonów

Woda Recyrkulacja wody 

Wydajność fotosyntezy Zwiększenie wydajności fotosyntezy poprzez selekcję szczepów lub bioinżynierię

Zawartość produktu końcowego Zwiększenie wydajności poprzez selekcję szczepów lub bioinżynierię

Zbiór Nowe tanie innowacje technologiczne

Ekstrakcja Nowe rozwiązania ekstrakcji produktów końcowych

Produkty uboczne Optymalizacja produkcji glonów w biora ineriach

Usługi dla ekosystemu Znalezienie odpowiednich kosztów przetwarzania substancji odżywczych i CO



uruchomiono kilka międzynarodowych i krajo-
wych programów, z których część była inanso-
wana ze źródeł przemysłowych. 

Chociaż nie istnieje holistyczny plan dla technologii 
produkcji biopaliw z glonów, istnieją regionalne 
plany i scenariusze produkcji mikroglonów na dużą 
skalę, np. w Irlandii [ ]. Ponadto Europejskie Sto-
warzyszenie ds. Biomasy Glonów [ ] jest aktywnym 
interesariuszem promującym produkcję biomasy 
z mikroglonów i jej użytkowanie. Reprezentuje 
ono kilku partnerów przemysłowych i nauko-
wych i ma na celu zwrócenie uwagi na potencjał 
biomasy glonów w instytucjach  i państwach 
członkowskich. Innym stowarzyszeniem jest Euro-
pejska Platforma Technologii Biopaliw, która zai-
ni cjowała powstanie grupy zadaniowej ds. badań 
i rozwoju nad biopaliwami z mikroglonów [ ]. Sto-
warzyszenia te odgrywają ważną rolę w integracji 
społeczności naukowej i przemysłu oraz wypra-
cowaniu wspólnego stanowiska w ustaleniach 
międzynarodowych, w tym legislacji, specy ikacji 
i standaryzacji.

4.8. Aspekty prawne

Ponieważ uprawa mikroglonów na dużą skalę 
nadal nie jest prowadzona w regionie Morza 
Bałtyckiego, nie istnieją żadne przepisy specy iczne 
dla tego obszaru. Budowa instalacji uprawy glonów 
w skali pilotażowej, jak i na pełną skalę powinna 
opierać się na przepisach krajowych dotyczących 
uzyskiwania uprawnień do użytkowania gruntów 
i  wody, oczyszczania ścieków i dotyczących ocen 
oddziaływania na środowisko. Jednak zawsze 
istnieje ryzyko, że mikroglony wydostaną się 
z instalacji uprawy. W takim przypadku nie ma 
możliwości powrotu do stanu sprzed awarii, dlat-
ego też gatunki o niepożądanych cechach nie pow-
inny być upra wia ne. Konwencje międzynarodowe, 
regulacje prawne na poziomie  i prawo krajowe 
stanowią, że powinny zostać podjęte wszystkie 
niezbędne środki zapobiegające celowemu lub 
przypadkowemu wprowadzaniu obcych gatunków 
do środowiska morskiego. Ma to również zastoso-
wanie w przypadku organizmów zmody ikowa nych 
genetycznie.
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4.9. Analiza SWOT

Mocne strony Słabe strony
• Bogate zasoby mikroglonów w Morzu Bałtyckim
• Zapewnia równocześnie wiele produktów i usług, 

w tym wysokowartościowych związków, usuwanie 
składników odżywczych, wykorzystanie CO  i jest po-
tencjalnym źródłem biopaliw

• Potencjalnie zmniejszenie eutro izacji wód natural-
nych przez wykorzystanie składników odżywczych 
ze ścieków

• Nie koliduje z produkcją żywności, konkurencją 
o grunty orne lub zasoby słodkiej wody

• Potencjalnie łagodzi zmiany klimatu poprzez wyko-
rzystanie CO  z gazów spalinowych

• Dostępność zaplecza naukowego ( izjologia mikro-
glonów) w Regionie Morza Bałtyckiego

• Masowa produkcja wyrobów z mikroglonów nie będzie 
opłacalna w najbliższej przyszłości

• Ekonomiczne kalkulacje nie są jeszcze wiarygodne, gdyż 
wielkoskalowa upraw glonów nie istnieje w regionie

• Zwiększanie wydajności systemów może być niewyko-
nalne niskim kosztem 

• Ogromne zapotrzebowanie na wodę w uprawach na dużą 
skalę (w tej samej skali, jak w uprawach innych roślin)

• Ogromne zapotrzebowanie na grunty lądowe (nieu-
prawne) dla produkcji biopaliw 

• Chociaż biogeny mogą być dostarczane ze ścieków, 
ilości te nie zapewniają wystarczającej produkcji 
bio paliwa na poziomie porównywalnym do obecnej 
produkcji paliw kopalnych

• Wysokie uzależnienie od wahań sezonowych dostęp-
ności światła i temperatury, przez co uprawa cało-
roczna nie jest możliwa

• Potencjalne ryzyko uwolnienia gatunków inwazyjnych 
lub genetycznie zmody ikowanych 

• Wielkoskalowe kultury są narażone na trwałe zanie-
czyszczenia biologiczne i patogeny

Szanse Zagrożenia
• Stosunkowo duże ilości CO  i substancji odżywczych 

dotych czas niewykorzystywanych komercyjnie a trakto-
wanych jako negatywne efekty, z którymi społeczeństwo 
powinno się uporać

• Rosnące zapotrzebowanie na energię ze źródeł 
alter na tyw nych

• Rosnące ceny tradycyjnych nośników energii
• Wiele irm technologicznych jest skłonnych do inwe-

stowania w badania
• Silne wsparcie rządowe w znalezieniu nowych innowa-

cyjnych rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
zwłaszcza w dziedzinie sektora energii 

• Uznanie potencjału mikroglonów przez kilka irm 
naf towych

• Tworzenie sieci z grupami badawczymi Europy, Chin, 
Indii i Stanów Zjednoczonych

• Wysoki poziom wielodyscyplinarnej edukacji w dzie-
dzinie biologii i sektora energetycznego

• Usługi i rozwiązania technologiczne w procesie dal-
szego przetwarzania

• Wsparcie  w formie polityki energii i zmian klimatu, 
inicjatywa  Blue Growth w ramach Zintegrowanej 
Polityki Morskiej i fundusze strukturalne

• Rosnące poparcie dla gospodarek sieci zde cen tra li zo- 
wa nych

• Niestabilne rynki produktów ubocznych mikroglonów
• Możliwy niedobór składników pokarmowych, CO  lub 

wody zasilającej dla zwiększonej uprawy mikroglonów
• Możliwy brak ścieków do produkcji na dużą skalę 
• Inwestycje ukierunkowane na tradycyjne sektory 

energii 
• Brak wsparcia inansowego ze względu na kryzys 

ekono miczny i inansowy
• Brak wsparcia publicznego



4.10. Braki w wiedzy
Należy rozważyć wiele problemów przed podjęciem 
uprawy mikroglonów do produkcji biopaliw, aby 
była ona realizowana w ekologicznie i ekonomi cz-
nie zrównoważony sposób. Do najpoważniejszych 
braków w wiedzy należy zaliczyć:
• dostępność składników pokarmowych, CO  

i wody dla poszczególnych lokalizacji i możli-
wości ich ponownego wykorzystania podczas 
zwiększania produkcji,

• jak zoptymalizować rozwiązania techniczne 
w uprawie, zbiorze i przetwarzaniu biomasy 
mikroglonów z głównym naciskiem na zmniej-
szenie zapotrzebowania na energię,

• niepewności w analizach ekonomicznych,
• integracja z innymi rodzajami działalności komer-

cyjnej z wykorzystaniem koncepcji biora inerii,
• koszty związane z wykorzystaniem ścieków 

(powinny być poddane ocenie równolegle z kosz-
tami tradycyjnych metod, np. bieżących komu-
nalnych oczyszczalni ścieków),

• zrównoważona produkcja i ograniczenia pro-
dukcji biomasy w dużych instalacjach produk-
cyjnych,

• jak ceny innych form energii i nawozów wpływają 
na rentowność produkcji makroglonów,

• wpływ potencjalnych instalacji na środowisko.

4.11. Wnioski
Globalne zapotrzebowanie na biopaliwa stale 
wzrasta i uprawa mikroglonów może przyczynić 
się do rozwiązania tego problemu. Obecnie jednak 
produkcja nie jest jeszcze uzasadniona ekonomi-
cznie. Jest oczywiste, że potrzeba jeszcze wielu lat 
badań biologicznych oraz rozwiązań w dziedzinie 
biotechnologii i bioinżynierii, aby koszty produ kcji 
były porównywalne z poziomem kosztów wydo-
bycia paliw kopalnych lub produkcji innych alter-
natywnych biopaliw. W związku z tym koncepcja 
biora inerii daje nadzieję, że integracja wytwar-
zania produktów na bazie glonów i usług ekosys-
temowych pozwoli zmaksymalizować potencjał 

społeczno-gospodarczy uprawy glonów, oferując 
jednocześnie najbardziej prawdopodobny scena-
riusz do ekonomicznej produkcji biopaliwa z glonów. 

Skala przedsięwzięć wymagana w produkcji bio-
paliw (również w oczyszczaniu znacznych ilości 
ścieków) sprawia, że są one trudne do osiągnięcia 
w najbliższej przyszłości. Najprawdopodobniej 
wielkoskalowa uprawa mikroglonów będzie zwią-
zana z produkcją cennych związków chemicznych 
będących składnikami pasz i suplementów diety. 
Pilotażowe instalacje imitujące warunki uprawy 
na wielką skalę już istnieją, również w regionie 
Morza Bałtyckiego i w najbliższym czasie należy się 
spodziewać powstania następnych. Stanowią one 
podstawę technicznych i biologicznych innowacji 
oraz umożliwią pozyskiwanie danych do modelowa-
nia techniczno-ekonomicznego. W ostatnich latach 
badania nad pozyskiwaniem biopaliw z mikro-
glonów były wspierane z perspektywy inansowej. 
Czy uzyskane wyniki spełnią oczekiwa nia zależy 
jednak od innych czynników, w tym znaczących 
osiągnięć w innych sektorach produkcji energii. 
Pomimo że aspekty społeczno-ekonomiczne, włą-
czając planowanie przestrzenne oraz czynniki 
ekonomiczne i ochrony środowiska w kontekście 
wielkoskalowej produkcji mikroglonów zostały 
zbadane, to jednak wyniki nie są do końca pewne, 
ponieważ nie istnieje jeszcze cały cykl produkcji. 

Możliwości uprawy mikroglonów istnieją na całej 
kuli ziemskiej i region Morza Bałtyckiego naj-
praw dopodobniej nie będzie pierwszym miejscem, 
gdzie uprawa będzie odbywać się na dużą skalę. 
Jednakże region Morza Bałtyckiego ma wiele do 
zaoferowania w zakresie oferty badań stosowanych 
nad mikroglonami. Istnieje tu długa tradycja nauk 
związanych ze środowiskiem wodnym, jak również 
z technologiami wytwarzania energii. Badania 
w zakresie pozyskiwania biopaliw z mikroglonów 
prowadzone są na wysokim poziomie, choć są nieco 
rozproszone i różnie ukierunkowane. Korzystne 
byłoby skoordynowanie działań w tym zakresie. 
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Wyzwaniem dla inansowania badań w regio-
nie Morza Bałtyckiego jest zebranie wszystkich 
klu czowych podmiotów w celu wygenerowania 
ośrodka doskonałości o międzynarodowym zna-
cze niu w dziedzinie badań nad pozyskiwaniem bio-
paliw z mikroglonów. Jest oczywiste, że wymaga 
to utworzenia sojuszu irm z sektora energety-
cznego, technologii uzdatniania wody i uprawy 
mikroglonów z instytutami badawczymi. Dalszy 
rozwój badań stosowanych nad mikroglonami 
i przemysłowego wdrażania ich wyników w regio-
nie Bałtyku wymaga wsparcia inicjatyw nie tylko 
na poziomie zaangażowania poszczególnych kra-
jów, ale także przez regionalne programy. Mogą 
one wspierać tworzenie sieci, wskazywać potrzebę 
rozwijania nowych dziedzin badań i sposobów 
ich inansowania, popularyzować wyniki projek-
tów i przedstawiać skoordynowane scenariusze 
przyszłych planów działań dla regionu Morza 
Bałtyckiego.

4.12. Zalecenia
W celu poprawy podstaw ekonomicznych wielko-
ska lo wej uprawy glonów powinno się zastosować 
koncepcję biora inerii wraz z jej usługami ekosys-
temowymi 
• Należy wspierać inansowanie badań i rozwoju 

wysokiej jakości uprawy mikroglonów.
• Należy wspierać tworzenie sieci w celu budo-

wa nia potencjału i transferu technologii między 
krajami; obecne działania w regionie Morza 
Bałtyckiego częściowo się pokrywają, są rozpro-
szone i nieskoordynowane.

• Należy ustalić zasady wsparcia dla partnerstwa 
publiczno-prywatnego w regionie Morza Bał-
tyckiego. 

• Należy wspierać uczestnictwo krajów rozwi-
jających się w badaniach i projektach rozwojo-
wych; powinna być również wspierana aktywna 
współpraca z głównymi podmiotami globalnymi. 

• Rozwiązania dla uprawy mikroglonów, w tym 
wykorzystanie odpadów oraz wytwarzanie 
produktów ubocznych, są specy iczne dla kon-
kretnej lokalizacji. Dlatego należy wspierać 
two rzenie planów specy icznych dla regionu 
Bałtyku, analiz cyklu życiowego i modeli tech-
niczno-ekonomicznych.

• Powinny być badane lokalne źródła składników 
pokarmowych i CO  do hodowli glonów, w tym 
gospodarcze modelowanie różnych alternatyw 
przetwarzania odpadów. 

• Lokalne gatunki mikroglonów powinny być 
badane szczegółowo, zgodnie z dobrze skoor-
dynowanym planem. Specjalną uwagę należy 
poświęcić gatunkom tworzącym zakwity oraz 
gatunkom żyjącym w ekstremalnych warunkach 
(lód, stawy solne, zbiorniki ścieków).

• Nowe szczepy mikroglonów należy wyizolować, 
kierując się ich lepszymi właściwościami doty-
czącymi uprawy i wytwarzania produktów koń-
cowych.

• Powinny być wspierane innowacje sprzyjające 
rozwojowi nowych systemów uprawy. 

• Należy ulepszyć metody przetwarzania substan-
cji odżywczych i wody. 

• Powinny zostać opracowane łatwe do zastoso-
wania regulacje prawne uprawy mikroglonów 
na dużą skalę.

• Należy kontynuować monitoring wpływu 
uprawy mikroglonów na środowisko naturalne.

1054.12. Zalecenia
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BIOTECHNOLOGIA to nauka o zastosowaniu wiedzy i technologii na organizmach, materiałach, 

produktach i ich modelach, w celu modyfikacji żywych i nieożywionych materiałów do produkcji 

i wytworzenia wiedzy, dóbr oraz usług (OECD). W Biotechnologii Morskiej i Błękitnej wykorzystywane są 

narzędzia stosowane w biotechnologii ogólnej, ale na zasobach morskich. Błękitna Biotechnologia 

wykorzystuje mikroorganizmy morskie (np. bakterie, grzyby i algi); lub makroorganizmy (np. 

makroglony i małże). Biorą one udział w produkcji biomasy lub cennych surowców takich jak aktywne 

związki biologiczne, pigmenty, przeciwutleniacze, witaminy, enzymy, kwasy tłuszczowe, polimery 

lub inne biomateriały. Produkty i technologie morskie wysokiej jakości mogą mieć szerokie zastosowanie 

w opiece zdrowotnej, produkcji żywności, pasz, kosmetyków, a także w akwakulturach, rolnictwie, 

przemyśle, ochronie środowiska, monitorowaniu środowiska naturalnego i w wielu narzędziach 

badawczych. Wykorzystywanych jest wiele różnych technik. Wśród nich są fermentacje w bioreaktorach, 

techniki mikrobiologiczne i chemiczne, działanie na komórkach, genach i białkach oraz inne aktywności 

na poziomie molekularnym. 

 

Błękitna Biotechnologia: 

Przyszłość jest dziś 
 

 

7.1. Wprowadzenie 
 

Zainteresowanie biotechnologią morską 

zauważalnie wzrosło w ciągu ostatnich dziesięciu 

lat. Powodem tego jest jej ogromny potencjał do 

walki z ogólnoświatowymi problemami 

związanymi ze  zdrowiem społeczeństwa  

i czystością środowiska. Może także służyć jako 

narzędzie budowania ekologicznych  

i inteligentnych gospodarek. Zastosowanie 

zasobów biotechnologii morskiej już przyniosło 

widoczny postęp w dziedzinie medycyny, 

kosmetologii, produkcji odżywek (produktów 

spożywczych korzystnych dla zdrowia), żywności, 

w ochronie środowiska i przemyśle; a przewiduje 

się jeszcze większy wzrost zapotrzebowania na 

takie produkty ze względu na zmiany 

demograficzne, zwiększoną częstość występowania 

chorób i rosnące obawy o stan środowiska. 

 

W porównaniu z lądowymi, zasoby morskie 

pozostają nadal w dużej mierze niewykorzystane, 

dlatego oczekuje się, że mogą one stanowić bardzo 

ważne elementy w identyfikacji nowych, cennych 

surowców.  

Roczna stopa wzrostu liczby zgłaszanych patentów 

związanych z genetyką organizmów morskich 

wynosi 12%.  W 2010 roku ich ilość wyniosła 

4900[1] wskazując na wysoki potencjał 

gospodarczy waloryzacji produktów morskich. 

Wykorzystanie morskich zasobów biologicznych 

w biotechnologii  nie jest już futurystyczną wizją, 

ale rosnącym źródłem możliwości biznesowych.  

 

W chwili obecnej światowy przemysł morskiej 

biotechnologii nadal znajduje się w początkowym 

stadium badań i rozwoju. Osiąga także ograniczone 

wyniki ekonomiczne, odgrywając jedynie niewielką 

rolę w ogólnym rynku biotechnologicznym.  

 

W wielu badaniach [2] przewiduje się jednak 

wyraźny wzrost znaczenia tej gałęzi biotechnologii, 

ogromny popyt na jej produkty i powstanie 

odpowiednio dużych rynków zbytu. Fundacja 

Marine Board of European Science Foundation 

(Rada Morska Europejskiej Fundacji Naukowej) 

przewiduje, że do roku 2012 Europa przyjmie rolę 

lidera w dziedzinie biotechnologii morskiej, 

posiadając rynek szacowany na 2,8 miliarda 

euro.[3]  
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Choć w kilku krajach basenu Morza Bałtyckiego 

istnieją warunki do rozwijania Błękitnej 

Biotechnologii, nadal odgrywa ona stosunkowo 

niewielką rolę w gospodarce i planach rozwoju tych 

regionów (wyjątkiem są Północne Niemcy). 

Niemniej jednak, kraje te spełniają podstawowe 

warunki, umożliwiające jej szybki rozwój, zaś 

główną przeszkodą, którą należy pokonać, 

stanowią trudności związane z przeniesieniem 

wyników badań na pole komercyjnego 

zastosowania. Może to być możliwe dzięki 

pozyskaniu wsparcia finansowego (patrz rozdział: 

„Luki w wiedzy”). Ponadto, podmioty istotne  

w danych regionach mogą stymulować lokalne 

rządy do promowania i realizacji wspólnej oraz 

spójnej strategii rozwoju. 

 

7.2. Bałtyckie organizmy 

morskie 

Wspólną cechą bałtyckich organizmów morskich 

jest ich różnorodność, ciągle jeszcze niezbadana 

pod kątem ich możliwych zastosowań  

w biotechnologii. W badaniach przeprowadzanych 

do tej pory koncentrowano się głównie na 

organizmach z innych obszarów morskich 

(szczególnie Oceanu Spokojnego), mimo że Morze 

Bałtyckie skrywa nie mniejszą różnorodność 

organizmów wartych zbadania. Co więcej, jego 

niewątpliwą zaletą jest łatwiejszy dostęp – 

zarówno z prawnego, jak i ekonomicznego punktu 

widzenia. Słonawa woda (zawierająca więcej soli 

niż woda słodka, ale mniej niż woda morska) kryje 

ogromną ilość różnorodnych słodkowodnych i 

morskich mikroorganizmów, które adaptowały się 

do tych unikalnych warunków [4]. Szacuje się, że 

Bałtyk stanowi środowisko życia dla co najmniej 

6065 gatunków organizmów, w tym co najmniej 

1700 gatunków fitoplanktonu, 442 gatunków 

fitobentosu, 1199 gatunków zooplanktonu, 569 

gatunków mejobentosu, 1476 gatunków 

makrobentosu, 380 gatunków pasożytniczych 

kręgowców, około 200 gatunków ryb, 3 gatunków 

fok i 83 gatunków ptaków [5]. 

 

Należy przyjąć, że szansa na znalezienie związków, 

godnych zainteresowania i zastosowania

 

Tab. 1. Szczepy mikroorganizmów Morza Bałtyckiego wytwarzające substancje bioaktywne* 

Substancja: Wytwarzana przez: 

trophodithietic acid – kwas o właściwościach 

antybakteryjnych 

Roseobacter sp.,  morska bakteria epifityczna [9] 

streptophenazines A-H o właściwościach 

antybakteryjnych 

Szczep bakterii z rodzaju Streptomyces sp. wyizolowany z 

gąbek z gatunku Halichondria panicea [10] 

Mayamycin – poliketyd o właściwościach inhibitora 

względem niektórych typów komórek nowotworowych 

oraz ludzkich patogenów odpornych na antybiotyki 

(objęta patentem) 

Szczep bakterii z rodzaju Streptomyces sp. wyizolowany z 

gąbek z gatunku Halichondria panicea [11, 12] 

tambjamine – związek chemiczny o właściwościach 

nicieniobójczych 

Bakteria Pseudoalteromonas tunicata [13] 

balticols A-F – pochodne naftalenu o właściwościach 

antywirusowych przeciwko wirusowi Herpes simplex typu I 

Odmiana grzyba [14] 

związek Sch210972 – inhibitor ludzkiej elastazy 

leukocytarnej, obecnej  w przebiegu niektórych chorób 

płucnych 

Microplodia sp. – grzyby pozyskane z zielonych alg 

z rodzaju Enteromorpha sp. [15] 

*nazwy związków chemicznych w lewej kolumnie podano w jęz. ang. celem ułatwienia ich odnalezienia w piśmiennictwie (oznaczone 

kursywą) 
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w wodach tak obfitych w gatunki jest bardzo duża. 

Wykazano na przykład, że niektóre bakterie żyjące 

w otoczeniu makroorganizmów Morza Bałtyckiego, 

takich jak alga Saccharina latissima, gąbka 

Halichondria panicea czy niektóre gatunki 

mszywiołów, wykazują duży potencjał jako 

surowiec do produkcji związków przeciw 

mikroorganizmom [6,7,8]. Kilka innych przykładów  

znanych z Morza Bałtyckiego, takich jak szczepy 

bakterii produkujące bioaktywne związki, 

wyszczególniono w Tabeli 1. 

 

Warto zaznaczyć, że praca z organizmami 

pochodzącymi z Bałtyku niesie za sobą również 

finansowe korzyści (koszty prowadzenia badań na 

innych obszarach morskich są bardzo wysokie). 

Ponadto kultywowanie rodzimych organizmów jest 

znacznie łatwiejsze z ogólnych powodów 

prawnych, w tym przepisów o ochronie własności 

intelektualnej. 
 

7.3. Zastosowania 

Błękitna biotechnologia pomaga w rozwiązywaniu 

problemów z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa 

żywności, zrównoważonego przemysłu  

i środowiska, jak również ochronie i próbach 

zachowania zasobów morskich dla przyszłych 

pokoleń.  

 

Wydaje się, że wykorzystywanie mikro- 

i makroorganizmów morskich może rozwiązać 

wiele problemów, dostarczając produktów 

przydatnych dla przemysłu farmaceutycznego, 

medycyny, żywienia ludzi i zwierząt, produkcji 

kosmetyków, odnowy biologicznej, bioremediacji  

i innych (Rys 1). 

 

Przemysł farmaceutyczny 
 

Wraz z odnotowywanym na świecie zjawiskiem 

starzenia się społeczeństw i wzrostem częstości 

występowania chorób zakaźnych, nowotworów, 

astmy, cukrzycy, chorób serca i choroby 

Alzheimera, przy jednoczesnym wzroście liczby 

patogenów opornych na antybiotyki, potrzeba 

opracowania nowych leków staje się większa niż 

kiedykolwiek. Produkty pochodzenia naturalnego 

odgrywają ważną rolę w opracowaniu leków, 

stanowiąc aż 63% produktów farmaceutycznych.. 

Związki pochodzenia morskiego mają ogromne 

znaczenie w badaniach nad opracowaniem nowych 

leków.16 Odkryto już ponad 20.000 morskich 

substancji czynnych, z których 80% wykazuje 

właściwości przeciwnowotworowe. Przykładowe 

leki już wprowadzone do obrotu to: Cytosar-U ®, 

Vira-A®, Prialt®, Halaven®, Lovaza®, Yondelis® i 

Adcetris®. Odkrycie substancji o nazwie 

pseudopterosyna, wyizolowanej z korali 

uprawianych w marikulturze na Bahamach17 jest 

także jednym z największych sukcesów błękitnej 

biotechnologii. Substancja ta przeciwdziała 

łuszczycy, neurodermitowi, chorobom zapalnym, 

bólom i chorobom reumatycznym (obecnie 

znajduje się w II fazie prób klinicznych).
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Rys. 1.  Przykłady zastosowań wybranych mikro- i makroorganizmów Morza Bałtyckiego, jako źródeł przy produkcji 

wyrobów o wysokiej wartości, przynoszących korzyści dla nauki, przemysłu, zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, 

a także dla wzrostu i rozwoju gospodarki w regionie Morza Bałtyckiego 

 
 

Coraz większe zainteresowanie Błękitną 

Biotechnologią dotyczy w szczególności morskich 

bakterii i grzybów, ponieważ wtórne metabolity 

mikroorganizmów (organiczne związki 

wytwarzane przez organizm i mające znaczenie dla 

płodności, przeżywalności lub obrony) stanowią 

źródło struktur do produkcji nowych leków 

[18,19], a zrównoważona produkcja bioaktywnych 

związków może być prowadzona  

w oparciu o procesy fermentacyjne. Poczyniono już 

ogromne postępy w identyfikacji 

przeciwbakteryjnych i przeciwnowotworowych 

związków stanowiących źródło nowych leków 

przeciwinfekcyjnych i przeciwnowotworowych 

[20,21,22]. Przykłady związków bioaktywnych 

produkowanych przez mikroorganizmy z Bałtyku 

wyszczególniono w sekcji "Organizmy Morza 

Bałtyckiego". Tabela 2 prezentuje przegląd 

farmaceutyków produkowanych na świecie na 

bazie organizmów morskich. 

Tab. 2.  Status badań klinicznych wybranych produktów farmakologicznych pochodzenia morskiego (dane 

ogólnoświatowe aktualne na lipiec 2012 r.)[23,24] 

Nazwa związku 
chemicznego 

Nazwa handlowa Organizmy morskie Firma lub 
Instytucja 

Zakres 
terapeutyczny 

Status kliniczny: zatwierdzony 

Cytarabina, Ara-C Cytosar-U® gąbki Bedford nowotwór 

Widarabina, Ara-A Vira-A® gąbki Brak informacji infekcje wirusowe 

Zikonotyna Prialt® ślimaki Azurpharma ból 
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Nazwa związku 
chemicznego 

Nazwa handlowa Organizmy morskie Firma lub 
Instytucja 

Zakres 
terapeutyczny 

Status kliniczny: zatwierdzony c.d. 

Mezylan erybuliny 

(E7389) 

Halaven® gąbki Eisai Inc. nowotwór 

Estry etylowe 

kwasów omega-3 

Lovaza® ryby GlaxoSmithKline hipertrójglicerydemia 

Trabektedyna (ET-

743) 

Yondelis® osłonice PharmaMar nowotwór 

Brentuximab 

vedotin (SGN-35) 

Adcetris® mięczaki Seattle Genetics nowotwór 

Status kliniczny: Faza III 

Plitidepsin Aplidin® osłonice PharmaMar nowotwór 

Status kliniczny: Faza II 

DMXBA (GTS-21) - wstężnice University of 

Colorado Health 

Sciences Centre 

schizofrenia 

Plinabulin 

(NPI 2358) 

- grzyby Nereus 

Pharmaceuticals 

nowotwór 

PM00104 Zalypsis® mięczaki PharmaMar nowotwór 

Elisidepsin Irvalec® mięczaki PharmaMar nowotwór 

PM01183 - osłonice PharmaMar nowotwór 

CDX-011 - mięczaki Celldex 

Therapeutics 

nowotwór 

Soblidotyna 

(TZT 1027)* 

- bakterie Aska 

Pharmaceuticals 

nowotwór 

Tasidotyn, 

Synthadotyn (ILX-

651)* 

- bakterie Genzyme 

Corporation 

nowotwór 

Status kliniczny: Faza I 

Marizomib 

(Salinosporamid A, 

NPI-0052) 

- bakterie Nereus 

Pharmaceuticals 

nowotwór 

PM060184 - gąbki PharmaMar nowotwór 

SGN-75 - mięczaki Seattle Genetics nowotwór 

ASG-5ME - mięczaki Seattle Genetics nowotwór 

*ukończono fazę II 

Kosmetyka, Opieka Zdrowotna  

i Odnowa Biologiczna 

 

Surfaktantami nazywamy w kosmetyce związki 

chemiczne obniżające napięcie powierzchniowe 

w cieczy lub pomiędzy ciałem stałym a cieczą. 

Używane są jako środki czyszczące, detergenty, 

solubilizatory, środki pianotwórcze i emulgatory. 

Substancje powierzchniowo czynne mogą znaleźć 

zastosowanie  w niemal wszystkich rodzajach 

produktów − proszkach, roztworach, emulsjach, 

żelach, kremach czy aerozolach. 

 

W związku z obowiązującymi wytycznymi 

ekologicznymi, surfaktanty chemiczne 

zastępowane są wytwarzanymi biologicznie 

środkami powierzchniowo czynnymi, takimi jak 

fosfolipidy, lipopeptydy czy  pochodzące z morskich 

organizmów glikolipidy (Tab. 3).  

W przeciwieństwie do zwykłych środków 

powierzchniowo czynnych, aktywne biosurfaktanty 

są biodegradowalne i całkowicie przyjazne 

środowisku. Ponadto, są mniej toksyczne i bardziej 

trwałe w szerokim zakresie temperatur i pH. Tylko 

w 2006 r. wydano 255 patentów związanych  

z biosurfaktantami i bioemulgatorami  (33%   
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w przemyśle naftowym, 15% w przemyśle 

kosmetycznym, 12% w medycynie, 

w 11% w bioremediacji) [1]. Wykorzystanie tych 

patentów może zwiększyć produkcję produktów 

morskich zawierających związki powierzchniowo 

czynne.  

 

Tab. 3. Przykłady bakterii i grzybów produkujących surfaktanty stosowane jako składniki kosmetyków 

Mikroorganizmy Surfaktanty Działanie Produkt 

Candida bombicola Soforolipidy nawilżenie, 

pienienie się, 

emulgowanie 

dezodoranty, żele pod prysznic, 

kosmetyki przeciwtrądzikowe 

Pseudomonas aeruginosa Ramnolipidy dezynfekcja, 

emulgowanie 

kosmetyki przeciwzmarszczkowe 

i spowalniające procesy starzenia 

skóry 

Candida antarctica Mannozyloerytrytololipidy emulgowanie, 

dyspergowanie 

produkty wygładzające 

i przeciwzmarszczkowe 

 

Istnieją już w Europie firmy, które z powodzeniem 

działają już na rynku kosmetyków zawierających 

związki pochodzenia morskiego. Przykładami są: 

Estee Lauder, oferująca Resilience®− produkt 

zawierający związek pod nazwą pseudopterosin 

stosowany jako dodatek zapobiegający 

podrażnieniom spowodowanym ekspozycją na 

słońce lub chemikalia25; Aqua Bio Technology ASA 

(Norwegia), oferująca Aquabeautine XL ®, produkt 

do pielęgnacji skóry zawierający proteazy i białka 

pozyskiwane z łososia; czy Daniel Jouvance 

(Francja) oraz Thalgo Cosmetic (Francja, Niemcy), 

oferujące kosmetyki produkowane na bazie mikro i 

makroalg. 

 

Region: studium przypadku 

Istnieje szereg gatunków makroalg pochodzących z Morza Bałtyckiego, które zostały już wykorzystane 

jako surowce przy produkcji kosmetyków lub produktów leczniczych. Gatunki takie jak Agarum cribosum 

lub te z rodzaju Laminaria, dzięki właściwościom nawilżającym stosowane są w produkcji substancji 

opóźniających starzenie. Czerwone mikroalgi Porphyridium sp. i P. aerugineum posiadają naturalną 

aktywną tarczę wytwarzaną w najbliższym otoczeniu w postaci grubej warstwy ochronnej wokół 

komórki. Właściwość ta została wykorzystana w produkowanym przez Frutarom hydrożelu AlguardTM, 

chroniącym skórę przed szkodliwymi czynnikami. 

 

W Estonii coraz częściej stosuje się lecznicze błotem pochodzącym z zatok Haapsalu, Käina 

i przybrzeżnego jeziora Mullutu, w odnowie biologicznej i talasoterapii w uzdrowiskach 

medycznych. W regionie Morza Bałtyckiego istnieje już wiele firm produkujących kosmetyki i produkty 

zdrowotne oparte na bazie związków morskiego pochodzenia. 
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Tab. 4. Przedsiębiorstwa Rejonu Morza Bałtyckiego zajmujące się produkcją kosmetyków i ochroną zdrowia, 

w oparciu o organizmy morskie 

Przedsiębiorstwo Produkt 

ORTO (Estonia) Kosmetyki produkowane na bazie błota z Haapsalu 

GoodKarma (Estonia) Mydła organiczne na bazie błota z Haapsalu 

MADARA (Łotwa) Kosmetyki na bazie makroalg 

oceanBASIS (Niemcy) Serie kosmetyków oceanwell and o’well med  na bazie brązowych 

makroalg Saccharina latissima; Seria Ocean Collagen Pro Age 

zawierająca kolagen pozyskany z organizmów morskich 

AQUAZOSTA MB (Niemcy) MAREZOSTIN® – kosmetyki stosowane w talasoterapii 

oraz odnowie biologicznej, pozyskane z trawy morskiej 

z gatunku Zostera marina 

Heitland & Petre International GmbH 

(Niemcy) 

Maresome® –produkowany z cyjanobakterii Anabaena sp. 

o działaniu ochronnych przeciw bakteryjnym infekcjom skórnym 

wywoływanym przez wielooporne bakterie Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

Ocean Pharma GmbH (Niemcy) CuraMar® – produkty na bazie alg do pielęgnacji paznokci 

Inwater Biotec GmbH (Niemcy) Kosmetyki na bazie alg 

La Mer (Niemcy) Produkty na bazie błota z Morza Wattowego do pielęgnacji skóry 

Meereskosmetik Macon (Niemcy) Kosmetyki na bazie ekstraktów pochodzenia morskiego 

Dalton Kosmetik (Niemcy) Produkty do pielęgnacji skóry na bazie ekstraktów z ryb 

jesiotrowatych 

Biomaris (Niemcy) Produkty do pielęgnacji skóry zawierające aktywne składniki 

pozyskane z minerałów morskich oraz wodorostów 

 

 

Enzymy w procesach 

przemysłowych 

 

W ramach strategii Europa 2020, Komisja 

Europejska nawołuje do podejmowania działań 

na rzecz strategii "Innowacje w służbie 

zrównoważonego rozwoju: Biogospodarka dla 

Europy", która odnosi się do zrównoważonego 

wykorzystania zasobów odnawialnych do celów 

przemysłowych w 2012 [26]. Stałym trendem jest 

już wprowadzanie coraz większej ilości produktów 

oraz wykorzystanie procesów chemicznych 

opartych na produkcji biologicznej, ponieważ są 

one bardziej przyjazne środowisku,  

a tym samym cieszą się większą akceptacją 

konsumentów. Na przykład enzymy przystosowane 

do działania w niskich temperaturach 

syntetyzowane przez organizmy żyjące w zimnych 

obszarach, są obecnie używane do usprawniania 

procesów przemysłowych. Enzymy te pozwalają na 

obniżenie temperatury wody w procesie 

produkcyjnym, a tym samym zmniejszają ilość 

energii niezbędnej do przeprowadzenia danego 

procesu. Około 40% całkowitej sprzedaży 

enzymów dotyczy obecnie proteaz, lipaz, amylaz  

i celulaz dodawanych do detergentów celem 

obniżenia temperatury prania [27]. 
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Tab. 5. Przykłady enzymów stosowanych w procesach przemysłowych 

Enzym Mikroorganizm 
syntetyzujący 

Właściwości Zastosowanie Dane źródłowe 

Proteaza Symbiont małży 

świdrakowatych 

pH alkaliczne dodatek 

oczyszczający 

Greene, 1996 [30] 

Bacillus mojavensis dwie proteazy 

serynowe stabilne w 

detergentach 

środki 

powierzchniowo 

czynne (SPC) 

Haddar, 2009 [31] 

Lipaza Penicillicum 

oxalicum 

Aspergillus flavus 

adaptacja do niskich 

temperaturach 

SPC, produkcja 

papieru 

David, 1935 [32] 

Fosfolipaza C Morskie 

Streptomyces 

warunki optymalne: 

pH 8, 45 C; tylko 

hydroliza 

fosfatydylocholiny 

 

Liaza 

alginianowa 

Algi, morskie 

bezkręgowce, 

drobnoustroje 

 Nowatorskie 

polimery 

alginianowe 

Wong, 2000 [33]; 

Xiao, 2006 [34]; 

Alkawash, 2006 [35]; 

Gacesa, 1988 [36]; 

Gacesa, 1992 [37]; 

Agarazy Drobnoustroje 

agarolityczne 

Zmiękczanie lub 

rozpuszczanie agaru 

Procesy 

produkcyjne 

napojów, chleba  

i żywności o 

obniżonej 

kaloryczności 

Rasmussen, 2007 [38]; 

John, 1981 [39]; 

Oren, 2004 [40]; 

Yaphe, 1972 [41]; 

Aoki, 1990 [42]; 

Leon, 1992 [43]; 

Hosoda, 2003 [44]; 

Sugano, 1993 [45] 

Karagenaza Czerwone 

wodorosty, morskie 

mięczaki i bakterie 

 koagulanty, kleje, 

stabilizatory, 

emulgatory 

Sarwar, 1987 [46]; 

Roberts, 2007[47] 

Amylaza Bakterie, grzyby, 

gąbki 

 Procesy wyrobu 

pieczywa 

Gupta, 2003 [48] 

Hydrolazy 

celulozowe 

i hemicelulozo-

we 

Bakterie, grzyby  Dodatki do 

biotekstyliów, 

przetwarzanie 

bawełny i lnu, 

przetwarzanie 

bionawozów, 

degradacja 

wodorostów 

Klemm, 2005 [49]; 

Tong, 1980 [50]; 

Doi, 2008 [51] 

Enzymy 

fibrynolityczne 

 

Bakterie Wysoka stabilność 

względem różnych 

surfaktantów i 

czynników 

utleniających 

 

Detergent piorący, 

czynnik 

trombolityczny 

 

Mahajan, 2012 [52] 
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Inną korzyścią enzymów przystosowanych do 

zimna jest to, że mogą one być inaktywowane 

łagodnym ogrzewaniem. Jest to szczególnie 

przydatne w procesach przemysłowych, w których 

kontakt enzymów z substratami musi być 

ograniczony w czasie. Przykładem takiej reakcji 

może być przecieranie tkaniny (ang. stone washing) 

z wykorzystaniem celulaz w procesie wytwarzania 

tekstyliów mających wygląd wytartych  

i „znoszonych”. W takiej reakcji nadmierne i zbyt 

długie działanie enzymów może prowadzić do 

obniżenia wytrzymałości mechanicznej włókien 

bawełnianych. Przystosowane do zimna enzymy 

mają również zastosowanie w przemyśle 

spożywczym, gdzie używane są do zmiękczania 

mięsa (proteazy). Firma Unilever, produkuje lody 

niskotłuszczowe w oparciu o białka AFP (działające 

przeciw zamarzaniu, ang. antifreeze proteins), 

pozyskiwane z arktycznych ryb węgorzycowatych 

[28]. Inne zastosowanie to m.in. usuwanie laktozy 

z mleka przy użyciu β-galaktozydaz oraz poprawa 

objętości i chrupkości chleba za pomocą ksylanaz 

[29]. W tabeli 5. przedstawiono inne przykłady 

wykorzystania enzymów w procesach 

przemysłowych.  

 

Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości, także 

inne właściwości enzymów będą stosowane 

z powodzeniem (np. poprawa wydajności 

ekstrakcji, polepszenie smaku soków owocowych 

przez zastosowanie pektynaz, tworzenie nowych 

smaków i aromatów za pomocą lipaz). Enzymy 

pozyskiwane z organizmów morskich badane są 

i/lub stosowane nie tylko przez np. ArcticZymes 

(Norwegia), ale także inne firmy zlokalizowane  

w Regionie Morza Bałtyckiego, takie jak Enzymicals 

AG (Niemcy), BRAIN (Niemcy), czy DANISKO 

(Dania). 

 

Żywność i produkty paszowe 
 

Wiele suplementów diety jest związkami 

pochodzenia morskiego. Na przykład mikroalgi są 

powszechnie stosowane jako dodatek do żywności. 

Najbardziej cenne produkty to wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe (kwasy tłuszczowe omega-3)  

i przeciwutleniacze (np. β-karotenoid) [53]. 

 

Stworzenie nowych, tańszych produktów 

paszowych stanowi obecnie priorytetowe 

wyzwanie dla akwakultury, ponieważ pasza 

stanowi około 50% wszystkich kosztów hodowli 

ryb. Nowatorskie, zdrowe produkty paszowe są 

niezbędne dla zapobiegania chorobom  

i zwiększenia jakości hodowli. Białka zwierzęce 

należy zastąpić produktami roślinnymi, np. 

pochodzącymi z alg. Hodowlane mikroalgi już 

znajdują zastosowanie jako dodatek paszowy  

w hodowli mięczaków i  krewetek  [54] oraz  

w paszach dla drobiu, świń i niektórych zwierząt 

domowych [55].  Pigment z mikroalg – 

astaksantyna − to szczególnie cenny dodatek 

paszowy w hodowli łososia, nadający mięsu ryb 

różowy kolor. 

 

 

Region: studium przypadku 

Badania nad wysokowartościowymi związkami pochodzącymi z mikroalg Regionu Morza Bałtyckiego 

i ich zastosowaniu w produkcji żywności i pasz były jak dotąd dość ograniczone. Mimo to, na Litwie 

przeprowadzono kilka badań nad możliwością wykorzystania mikroalg (Spirulina i Chlorella) jako 

suplementy dla ludzi i zwierząt [56, 57, 58, 59]. 

 

Produkcja tego rodzaju suplementów jest nadal stosunkowo niewielka, ale kilka przedsiębiorstw 

w regionie z powodzeniem sprzedaje różnego rodzaju substancje (oparte głównie na algach) 

przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym i paszowym. 
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Tab. 6.  Przedsiębiorstwa i instytucje Regionu Morza Bałtyckiego, prowadzące badania lub produkcję 

żywności  i dodatków do żywności na bazie organizmów morskich 

Produkt Przedsiębiorstwo / Instytucja 

Spila Spirulina jako dodatek do żywności oraz Spilamix 

jako dodatek do pasz, wyprodukowane z mikroalg 

z gatunku Spirulina platensis 

SPILA UAB (Litwa) 

Nutraceutyki i dodatki paszowe BlueBio Tech GmbH (Niemcy) 

Nutraceutyki Biovico (Polska) 

AstaREAL® astaksantyna pozyskiwana z mikroalg  

z gatunku Haematococcus pluvialis 

Bioreal AB (Szwecja) 

Algi spożywcze, chito-żywność (produkty zawierające 

chitynę pozyskaną ze szkieletów zewnętrznych 

skorupiaków) 

ttz Bremerhaven (Niemcy) 

Kwasy tłuszczowe Omega-3 Finnish Environment Institute – SYKE 

(Finlandia) 

Nienasycone kwasy tłuszczowe, w szczególności kwas 

dokozaheksaenowy (DHA), jako suplement żywności 

MareNutrica (Niemcy) 

Suplementy żywności takie jak kwasy omega-3 

pozyskane z mikroalg 

SimrisAlg (Szwecja) 

Alternatywne pasze dla ryb i mączka rybna 

produkowane na bazie hodowli in vitro 

Fraunhofer Research Institution for Marine 

Biotechnology EMB (Niemcy) 

Barwniki stosowane w produktach spożywczych 

i paszach 

Sea & Sun Technologies GmbH (Niemcy) 

Dodatki do żywności  takie jak np. wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe pozyskiwane z mikroalg i 

przetwarzania innowacyjnych produktów 

 

IGV GmbH (Niemcy) 

Produkty zawierające chlorellę jako dodatek do 

żywności (tabletki, proszki, pieczywo, makarony, 

słodycze) 

Roquette Klötze GmbH & Co KG (Niemcy) 

 

Biomateriały 
 

W ciągu ostatniej dekady przemysł medyczny, 

farmaceutyczny i biotechnologiczny kierował coraz 

większą uwagę na biomateriały, takie jak np. 

biopolimery pochodzenia morskiego. Biopolimery 

pochodzące z drobnoustrojów to polisacharydy, 

chityny lub kolageny, które mają wiele zastosowań,  

począwszy od biotworzyw  

(np. polihydroksyalkanolany, nazywane również 

PHA, syntetyzowane przez szereg bakterii 

morskich) po farmaceutyczne i medyczne polimery 

stosowane do zabliźniania ran, bio-kleje, 

biomateriały stomatologiczne czy matryce 

stosowane do regeneracji tkanek i hodowli tkanek 

w 3D [60]. Przykładem mogą być tu produkty 

oferowane przez HemCon Medical Technologies 

(Stany Zjednoczone) takie jak np. HemCom® 

Bandages PRO, oparte na chitozanie.  

 

W porównaniu z tradycyjnymi polimerami, 

biopolimery mają tę zaletę, że są biodegradowalne, 

mniej toksyczne i otrzymywane z odnawialnych 

zasobów. Szacuje się, że technologia związana  

z morskimi polimerami, znajdująca się obecnie  

w początkowej fazie rozwoju, będzie w niedalekiej 

przyszłości dominujące znaczenie na rynku. 

 



 

 
118 | Błękitna Biotechnologia 

Bioremediacja ekosystemów 

morskich 
 

To stosunkowo nowa dziedzina badań, 

weryfikująca możliwości wykorzystania bakterii 

do poprawy jakości wód zanieczyszczonych ropą 

naftową. Ropa naftowa jest złożoną mieszaniną 

setek związków wytwarzanych przez miliony lat  

z martwej biomasy. Wiadomo już, że niektóre 

mikroorganizmy zamieszkujące Morze Bałtyckie, 

wypracowały specjalne systemy enzymatyczne, 

umożliwiające im wykorzystanie niektórych 

składników ropy jako substratu. Badania mają na 

celu identyfikację tych mikroorganizmów oraz 

opracowanie metod wykorzystania ich  

w likwidowaniu negatywnych skutków 

przypadkowego zanieczyszczenia ropą pochodzącą 

z katastrof morskich lub wycieków z platform 

wiertniczych. 

 

Jak dotąd nie zleziono jeszcze mikroorganizmów, 

które byłyby w stanie rozłożyć całe spektrum 

składników ropy naftowej. Do oszacowania liczby 

gatunków organizmów aktywnie rozkładających 

ropę naftową oraz określenia typów enzymów 

koniecznych do tego celu, wymagane jest 

przeprowadzenie zarówno badań molekularno-

ekologicznych jak i metagenomicznych.  

Już wstępne badania mikroorganizmów żyjących  

w osadach Morza Bałtyckiego dały niezwykle 

obiecujące rezultaty, ponieważ wykazano obecność 

szczepów bakterii, które najprawdopodobniej biorą 

udział w degradacji fenantrenu [61]. 

 

Systemy przeciwporostowe 
 

Wszelkie powierzchnie znajdujące się  

w środowisku morskim są błyskawicznie 

kolonizowane przez drobnoustroje, takie jak 

bakterie, a w następnej kolejności przez 

makroorganizmy − np. pąkle. Stanowi to ogromny 

problem dla statków, gdyż  rozwój błony 

biologicznej na ich burtach jest przyczyną 

zmniejszenia jego prędkości, zwiększenia zużycia 

paliwa, a tym samym wzrostu emisji CO2 [62]. 

Powłoki przeciwporostowe nakładane na boczne 

powierzchnie zanurzone zawierają związki 

chemiczne zapobiegające powstawaniu biofilmu. 

Ponieważ substancje te są często toksyczne, 

regulacje prawne, takie jak Międzynarodowa 

Konwencja  

o Kontroli Szkodliwych Systemów 

Przeciwporostowych Stosowanych na Statkach 

(Konwencja AFS), przyjęta w 2001 r. 

przez Międzynarodową Organizację Morską, 

postawiła sobie za cel ograniczenie stosowania 

tego typu substancji lub nawet całkowite zakazanie 

ich stosowania. Do takich związków należą 

np. toksyczne tributylocyny (TBT). 

 

Powłoki produkowane w oparciu o morską 

biotechnologię chronią powierzchnie 

przed porastaniem i korozją, mogą więc być 

wykorzystywane wielopłaszczyznowo w przemyśle 

transportowym. Jest to nowy, obiecujący obszar 

badań nad bakteriami morskimi i ich potencjałem 

do wytwarzania związków wykazujących 

właściwości przeciwporostowe. Ponieważ 

organizmy morskie wytworzyły strategie obrony 

przed konkurentami i antagonistami, są one 

wykorzystywane w zapobieganiu zanieczyszczaniu 

przez porastanie. Wykazano to na bakteryjnych 

błonach biologicznych przeciwdziałających 

przywieraniu pąkli w wodach Morza Bałtyckiego 

[63]. W niedawno przeprowadzonych badaniach 

duńskich wód przybrzeżnych wykazano istnienie 

bakterii morskich wytwarzających błonę 

biologiczną o właściwościach anty-adhezyjnych – 

badania prowadzono na bakteriach 

Pseudoalteromonas sp. oraz zarodnikach zielonej 

algi Ulva Australis [64]. Niezbędne jest jednak 

przeprowadzenie dalszych analiz mających na celu 

zidentyfikowanie bioaktywnych związków, 

przeprowadzenie oceny ryzyka ich użycia dla 

środowiska oraz rozwinięcie technologii 

wytwarzania systemów przeciwporostowych 

opartych na tych związkach. Ostatnia z czynności 

jest obecnie prowadzona m.in. przez Uniwersytet w 

Goeteborgu (Szwecja) i firmę LimnoMar. 

 

Biopaliwa 
 

Perspektywa wykorzystania biomasy pochodzącej  

z organizmów morskich do produkcji biopaliw 

została przedstawiona w rozdziale 3 „Zbiór i 

uprawa makroglonów” oraz w rozdziale 6 „Uprawa 

mikroglonów na skalę przemysłową”. 
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Technologia 

 
Wstępne warunki technologiczne: 

od wykrycia do zwiększania 

produkcji 

 
W procesie poszukiwania cennych związków  

z morskich mikro- i makroorganizmów możemy 

wyróżnić dwie fazy. Każda z nich wymaga innego 

zaplecza technicznego. 

 

W fazie I poszukuje się organizmów o ciekawych 

cechach, mogących mieć szerokie spektrum 

zastosowań praktycznych (na rysunku 2. 

przedstawiono fazę I w poszukiwaniu nowego 

leku). Na tym etapie najistotniejsze jest utworzenie 

i utrzymanie kultur mikroorganizmów, które 

zapewnią dostępność materiału do dalszych badań 

i produkcji. W celu otrzymania pożądanych 

związków z takich hodowli, stosuje się metody 

ekstrakcji przy użyciu np. rozpuszczalników 

organicznych. Do oczyszczania związków  

i określania ich struktur stosuje się szereg różnych 

technik: HPLC (wysokosprawny chromatograf 

cieczowy), spektrometrię masową (MS), jądrowy 

rezonans magnetyczny (NMR), chromatografię 

gazową i szybką odśrodkową chromatografię 

podziałową (FC PC®). Znane już związki 

wytwarzane przez obserwowane organizmy 

podczas badań należy szybko identyfikować, aby 

uniknąć ich ponownego „odkrywania”. Produkty 

naturalne pochodzenia morskiego wprowadzane 

do bazy substancji, muszą być gromadzone w jak 

najczystszej postaci i w ilości wystarczającej do 

przeprowadzenia licznych procedur 

przesiewowych. Ma to na celu zastosowanie 

możliwie największej liczby układów testowych.  

Na przykład, poszukiwanie potencjalnych leków 

wymaga przeprowadzenia szerokiego zakresu 

badań przesiewowych przy użyciu odpowiednich 

testów biologicznych. Dotyczy to np. badań 

mających na celu określenie właściwości 

hamujących związków oddziałujących na patogeny 

odporne na antybiotyki, komórki nowotworowe 

lub enzymy odgrywające kluczowe role w cukrzycy 

i chorobie Alzheimera. Kiedy procesy laboratoryjne 

zostają ustalone, rozpoczyna się faza II badań,  

w której konieczne jest zapewnienie 

odtwarzalności wyników i zwiększenie produkcji 

tak, aby zapewnić wystarczające ilości biomasy  

i innych substancji wymaganych na wszystkich 

etapach produkcji. Celem jest prowadzenie 

produkcji handlowej zgodnej z wymaganiami 

przemysłowymi. Zwiększenie produkcji możliwe 

jest dzięki zastosowaniu fermentorów –  

o pojemności 10 - 3.000 l i więcej – w procesie 

hodowli bakterii, grzybów i mikroalg, które mają 

wytwarzać określone związki (Rysunek 3).  

W przypadku uprawy makroorganizmów, 

dostępność odpowiednich systemów upraw 

morskich lub akwakultur jest niezbędna do 

uzyskania wysokiej wydajności biomasy. Tak 

zwaną „obróbkę poprodukcyjną” przeprowadza się 

z wykorzystaniem metod mających na celu 

oddzielenie i oczyszczenie pożądanych składników 

od biomasy (mechaniczne, analityczne  

i preparatywne technologie rozdzielania, takie 

jak wirowanie, stosowanie absorberów, i / lub 

chromatografia). 

 

Kolejne etapy produkcji zależą od tego, jakie jest 

docelowe zastosowanie oczyszczonego składnika. 

Należy, na przykład, określić optymalne stężenie 

substancji, dokładny skład lub dobrać materiał 

nośnikowy odpowiedni dla konkretnych 

zastosowań technologicznych. 
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Rys. 2. Faza poszukiwania: Podsumowanie etapów badania naturalnych produktów 
wytwarzanych przez mikroorganizmy morskie, w poszukiwaniu nowych leków[65]. Poniżej 
przedstawiono poszczególne etapy izolacji drobnoustrojów ze środowiska morskiego, mającej 
na celu pozyskanie substancji bioaktywnych do dalszych badań nad nowymi lekami. Z chwilą 
gdy udaje się uzyskać czyste kultury bakterii lub grzybów, uruchamiana jest hodowla na 
większą skalę. Na jej podstawie prowadzi się identyfikację i analizy chemiczne otrzymanych 
produktów naturalnych. Dąży się także do optymalizacji produkcji poprzez selekcję szczepów  
i wyznaczenie optymalnych parametrów fizykochemicznych. Między innymi chodzi  
o opracowanie i ulepszanie procesu fermentacji oraz selekcję szczepów  produkujących 
pożądaną substancję z puli podobnych do siebie szczepów, jak również udoskonalanie szczepów 
poprzez przypadkową lub ukierunkowaną manipulację genetyczną 
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Rys. 1. Fermentor w Centrum Badań Oceanicznych 

GEOMAR im. Helmholtza (Kilonia, Niemcy) 

 

Techniki genomowe 

 
Mimo, że tradycyjne strategie badań oparte na 

hodowlach i testach biologicznych dały pozytywne 

rezultaty, udowodniono, że takie podejście do 

badań daje dostęp jedynie do ułamka 

biosyntetycznych możliwości genomowych 

bakterii. Wynika to z faktu, że jak dotąd, ponad 

99% typów bakterii nie udaje się hodować  

w warunkach laboratoryjnych. Ponadto, większość 

ścieżek biosyntetycznych zachodzi w warunkach 

laboratoryjnych jedynie w minimalnym zakresie, 

inne zaś nie zachodzą wcale, dlatego produkty 

pochodzące z takich ścieżek były jak dotąd 

ignorowane [66]. Innymi słowy, dany 

mikroorganizm może mieć potencjał do produkcji 

nowego leku, ale warunki laboratoryjne niezbędne 

do zainicjowania produkcji pożądanego związku 

przez ten organizm będą nieznane. Aby uzyskać 

dostęp do tych związków, stosuje się szereg 

różnych metod genetycznych.   

       

Jedną z takich metod jest analiza pełnego genomu 

danego szczepu lub pojedynczej komórki pobranej 

bezpośrednio z jej naturalnego otoczenia. Pozwala 

to na wykrycie genów kodujących metabolity 

wykazujące potencjalnie lecznicze właściwości. 

Kilka strategii inspirowanych genomiką 

przyczyniło się już do odkrycia nowych 

metabolitów [67]. Można do nich zaliczyć m.in. 

skanowanie genomów w celu przewidywania na ich 

podstawie struktury chemicznej danej substancji, 

czy przenoszenie kodu genetycznego wybranych 

związków z mikroorganizmów morskich 

do szczepów "produkcyjnych", które łatwo 

hodować, takich jak np. Streptomyces sp. [68, 69]. 

 

Istnieją podstawy aby sądzić, że zakres wiedzy na 

temat morskich środków farmaceutycznych oraz 

baza nowopoznanych enzymów będą wkrótce 

intensywnie uzupełniane nowymi związkami 

pochodzącymi od niedających się hodować 

sztucznie bakterii morskich. Nowe techniki 

metagenomiczne, skoncentrowane na badaniu 

materiału genetycznego, uzyskanego bezpośrednio 

z próbek środowiskowych, będą coraz częściej 

wykorzystywane do uzupełniania już istniejącej 

ogromnej bazy informacji genetycznych  

o potencjalnych, obiecujących produktach. 

Przykładem może być tu uzyskana za pomocą 

analizy metagenomicznej nowa lipaza, pochodząca 

z próbki osadu Morza Bałtyckiego, która ze 

względu na unikalne cechy aktywności w niskich 

temperaturach, może znaleźć zastosowanie  

w przemyśle (Hardemanna  Sjoling, 2007) [70]. 

Inne technologie także przyczyniają się do rozwoju 

biotechnologii morskiej, na przykład te oparte na 

komórkach ryb lub alg w produkcji cennych 

składników pasz, lub wykorzystujące informacje 

genetyczne lub toksyny z organizmów morskich  

w produkcji biosensorów. 
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Laboratoria w Regionie Morza 

Bałtyckiego  

 
W regionie Morza Bałtyckiego, instytucje publiczne 

oraz prywatne firmy działające w zakresie 

poszukiwania i biotechnologicznego 

wykorzystywania organizmów morskich 

zlokalizowane są bardzo nieregularnie.  

Nie przeprowadzono jak dotąd żadnej oceny ich 

rozmieszczenia, funkcji, zakresu zainteresowań, czy 

poziomu wiedzy fachowej.  

 

Ogólnie można stwierdzić, że większa część tego 

typu działalności zlokalizowana jest na terenie 

północnych Niemiec oraz w Danii, choć od 

niedawna pojedyncze ośrodki zaczęły także 

powstawać w Finlandii, Polsce i Szwecji w ramach 

projektów finansowanych ze środków UE, takich 

jak MAREX, MARINE FUNGI i MicroB3.  

 

Z powodu rosnącego zainteresowania 

biotechnologią, w prawie każdym kraju basenu 

Morza Bałtyckiego istnieje obecnie zaplecze 

techniczne w postaci wysoce wyposażonych 

laboratoriów. Potwierdzają to np. inicjatywy 

Łotewskiego Stowarzyszenia Biotechnologii (LBA), 

studium wykonalności dla Estońskiego Programu 

Biotechnologicznego [71] i raporty na temat 

biotechnologii na terenie  Litwy [72].  Wiele 

instytucji pracowało jak dotąd głównie nad 

badaniami bioróżnorodności morskiej lub  

biotechnologii na poziomie ogólnym, ale ten sam 

sprzęt badawczy może być bez dodatkowych 

nakładów finansowych wykorzystany także do 

badań nad organizmami morskimi. Łotewski JSC 

"Biotehniskais Centr" może na przykład prowadzić 

fermentacyjną hodowlę mikroorganizmów 

morskich produkujących cenne składniki 

produktów biotechnologicznych. 

 

Niemniej jednak, brakuje wciąż systemu 

komunikacji pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami badawczymi na poziomie całego 

regionu, który umożliwiałby wymianę wiedzy 

zdobywanej w dziedzinie biotechnologii morskiej  

i kosztownego sprzętu. Ponadto, o ile do 

prowadzenia I fazy (poszukiwanie) możliwości tych 

jednostek są wystarczające, istnieje spory niedobór 

środków do rozwijania procesu, tj. zwiększania 

produkcji i prowadzenia obróbki poprodukcyjnej. 

Na tym etapie niezbędne jest nie tylko ogromne 

zaplecze (np. 3000 l fermentory), ale także złożone 

organizacyjnie systemy zapewnienia jakości celem 

dopełnienia warunków prawnych 

(tj. dokumentacji, patrz sekcja "Aspekty Prawne"). 

 

Centra Kompetencji  

w Regionie Morza 

Bałtyckiego 

 
Jest rzeczą oczywistą, że błękitna biotechnologia 

wymaga nie tylko naturalnego materiału do badań  

i zaawansowanej technologii, ale także wysoce 

wykwalifikowanych specjalistów w takich 

dziedzinach jak mikrobiologia, zoologia, genetyka, 

chemia i farmacja. W latach wcześniejszych 

większość badań i rozwoju w zakresie 

biotechnologii morskiej przeprowadzano na 

uczelniach specjalizujących się w jednej dziedzinie. 

Obecnie spektrum rozwoju badań produktów 

naturalnych jest znacznie szersze, konieczne są 

także ogromne nakłady finansowe na prowadzenie 

tych działań. 

 

Na całym świecie istnieją już wyspecjalizowane 

ośrodki badawcze biotechnologii morskiej, które 

inkorporują wszystkie dziedziny wiedzy niezbędne 

do prowadzenia interdyscyplinarnych badań. Kilka 

takich specjalistycznych ośrodków istnieje już 

także w Europie − np. Marine Biodiscovery Centre 

w Anglii lub Department of Biotechnology SINTEF 

Materials and Chemistry w Norwegii. Dodatkowo 

utworzono sieci kontaktów naukowych integrujące 

instytucje i prywatne firmy badawcze działające na 

rynku morskiej biotechnologii. Przykładem może 

być tu Marine Biotech Cluster w Tromsø 

(Norwegia).  

 

Ośrodki badawcze specjalizujące się w różnych 

dziedzinach biotechnologii znajdują się w prawie 

każdym kraju regionu Morza Bałtyckiego. 

Przykłady podano w Tabeli 7. 

.
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Tab. 7. Przykłady ośrodków naukowych oraz projektów 7-go Ramowego Programu UE, które skupiają się 

na badaniach obejmujących swym zakresem różnorodne dziedziny błękitnej biotechnologii 

Ośrodek naukowy Działalność związana z biotechnologią morską 

Północne Niemcy 

Uniwersytet w Greifswaldzie  

i stowarzyszony Instytut Morskiej 

Biotechnologii  (IMaB) 

produkty naturalne, enzymy organizmów morskich, genomika 

funkcjonalna, metabolomika, opracowywanie nowych leków, 

biotransformacje, nanocząstki, związki aktywne 

Kilońskie Centrum Morskich Produktów 

Naturalnych przy GEOMAR (Kieler 

Wirkstoff-Zentrum at GEOMAR) 

substancje bioaktywne pozyskiwane z drobnoustrojów, baza 

czystych związków, genomika, rozwój procesów,zwiększanie 

produkcji,  poszukiwanie nowych leków i enzymów, badania 

funkcji biologicznych związków bioaktywnych 

oraz wytwarzających je organizmów z siedlisk morskich; sieć 

„Błekitna Biotechnologia”; Partner Wiodący FP7 Grzyby 

Morskie 

Uniwersytet w Bremie genomika środowiska morskiego, Partner Wiodący FP7 

MicroB3 

Instytucja Badawcza Biotechnologii 

Morskiej Fraunhofera (EMB) 

rozwój nowych technologii, procesów oraz aparatury 

w dziedzinie kontroli jakości wód, technologia akwakultur, 

izolacja i utylizacja komórek macierzystych (np. komórki ryb) 

i innych 

Instytut Zasobów Morskich GmbH (IMARE) biosensory, marikultury, praktyczne zastosowania 

struktur/nanomateriałów pochodzenia morskiego 

Dania 

Politechnika Duńska (DTU) bioaktywne związki pochodzenia morskiego, partner FP7 

PharmSea 

Uniwersytet Kopenhaski KU-Science bioaktywne związki pochodzenia morskiego, żywność i pasze 

bazujące na substratach pochodzenia morskiego 

Łotwa 

Łotewski Instytut Ekologii Wodnej monitoring środowiska 

Finlandia 

Uniwersytet Helsiński partner Wiodący projektu FP7 MAREX 

Fińskie Centrum Badań Technologicznych 

VTT 

partner projektu FP7 MARINE FUNGI 

Litwa 

Instytut Badań i Planowania Strefy 

Brzegowej Uniwersytetu w Kłajpedzie 

(CORPI) 

związki bioaktywne pozyskane z mikroalg morskich 

Estonia 

Estoński Instytut Morski Uniwersytetu 

w Tartu 

monitoring środowiska 

Centrum Kompetencji Technologii 

Żywności i Fermentacji (Tallinn) 

żywność zawierająca substraty pochodzenia morskiego 

Finlandia 

Fiński Instytut Środowiska Naturalnego 

(SYKE) 

kwasy tłuszczowe pochodzące z mikroalg morskich 

przeznaczone do różnych zastosowań 

Szwecja 
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Uniwersytet  w Göteborgu (wraz  

z MareLife, Norwegia) 

projekt BlueBio INTERREG IVA (Błękitna Biotechnologia 

dla zrównoważonych innowacji w regionie Öresund-Kattegat-

Skagerrak) 

Polska 

Uniwersytet Gdański Partner projektu FP7 MAREX, związki bioaktywne pozyskane 

z mikroalg morskich, genetyka morska, monitoring 

środowiska 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii 

Nauk 

związki bioaktywne pochodzenia morskiego, genetyka 

morska, monitoring środowiska 

 

Wpływ na środowisko 
 

Ponieważ wiele prac prowadzonych z zakresu 

błękitnej biotechnologii jest jeszcze w fazie 

eksperymentalnej i są one zazwyczaj prowadzone 

przez konkurujące ze sobą spółki handlowe 

(większość prac badawczych i rozwojowych nie jest 

jeszcze publikowana), wciąż trudno jest oszacować 

zakres oddziaływania błękitnej  biotechnologii na 

ekosystemy morskie. Niemniej jednak, zarówno 

same badania, jak i zastosowania biotechnologii 

morskiej nie powinny mieć negatywnego wpływu 

na środowisko [73]. Spodziewane są za to liczne 

korzyści. Można do nich zaliczyć np. ograniczenie 

szkodliwych działań w środowiskach morskich  

i poprawę klimatu (Tab. 8). 

 

Ochrona gatunkowa i siedliskowa  
 

Szkody wyrządzane podczas ekstrakcji gatunków  

i przypadkowego pobierania gatunków innych 

niż docelowe, są znikome i nie mają znaczenia dla 

środowiska naturalnego. W jednym litrze wody 

z Morza Bałtyckiego, czy na powierzchni jednego 

liścia alg, żyją miliony bakterii oraz tysiące grzybów 

i mikroalg. Wszystkie te organizmy mogą 

potencjalnie posłużyć do produkcji substancji 

cennych dla zdrowia ludzi i środowiska. Dlatego do 

badań wystarczą jedynie małe próbki – na przykład 

niewielkie fragmenty gąbki, koralowca lub osadu. 

Obecnie znane są już techniki laboratoryjne 

wzbogacające i usprawniające hodowle. 

Umożliwiają one efektywne wykorzystywanie 

danych mikroorganizmów w dalszych badaniach. 

W przypadku makroorganizmów (np. makroalgi, 

małże), możliwa jest hodowla w akwakulturach, co 

pozwala uniknąć pobierania kolejnych próbek 

ze środowiska. Ze względu na istotę zagadnień 

związanych z uprawą makroalg i małż, zostały one 

dokładniej omówione w osobnym rozdziale (patrz 

rozdz. "Zbiór i uporawa makroglonów” oraz 

„Hodowla małży”).  

 

Ważną kwestię stanowią konsekwencje 

wprowadzania sztucznie wyhodowanych związków 

i bakterii do środowiska morskiego. Dlatego rozwój 

stałego nadzoru nad środowiskiem został uznany 

za absolutnie konieczny do przeprowadzenia  

w ciągu najbliższych lat [73]. Wiedza na temat 

wpływu wykorzystania związków oraz bakterii 

uzyskanych w procesach bioinżynieryjnych na 

środowisko morskie jest niewielka, dlatego istnieje 

potrzeba dalszego badania oraz monitorowania 

tego typu aplikacji. Kluczowym jest, aby bakterie  

i związki pochodzenia biologicznego mogły być 

bezpiecznie stosowane w naturalnym środowisku 

morskim. 

 

Jakość wody 
 

Jednym z najważniejszych zastosowań błękitnej 

biotechnologii jest rozwój bio-związków 

pochodzenia morskiego, którymi można będzie 

zastąpić toksyczne substancje przeciwporostowe 

lub środki antykorozyjne stosowane obecnie na 

statkach i instalacjach podmorskich, co znacząco 

poprawiłoby jakość wody. Ponadto istotne jest 

również wykorzystanie genetycznie 

modyfikowanych bakterii do bioremediacji  

zanieczyszczeń powstałych po katastrofach 

morskich. Rozwój systemów wykrywania 

szkodliwych dla ludzi substancji (alergeny lub 

zanieczyszczenia morza), opartych na mikroalgach 

lub toksynach bakteryjnych, może być pomocny  

w zapobieganiu chorób wywoływanych przez te 
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toksyny [74, 75]. W oceanach i morzach znajdują 

się ogromne ilości odpadów sztucznych [76]. 

Stosowanie alternatywnych tworzyw 

biodegradowalnych może przyczynić się do 

rozwiązania tego długotrwałego problemu, 

ponieważ degradacja może być prowadzona przez 

enzymy bakteryjne [77]. 

Tab. 8. Ocena wpływu błękitnej biotechnologii na poszczególne aspekty ochrony środowiska 

Cele środowiskowe Priorytety środowiskowe Wpływ błękitnej biotechnologii 

Jakość wód jakość kąpielisk     ? 

przejrzystość wody 
    ? 

eutrofizacja 
    ? 

cykl biogeochemiczny 
    ? 

Ochrona siedlisk i gatunków dynamika sieci troficznej 
    ? 

Różnorodność biologiczna 
    ? 

siedliska dna 
    ? 

siedliska ptaków 
    ? 

rybołówstwo 
    ? 

ssaki morskie 
    ? 

Hałas w morzu  

Ochrona strefy przybrzeżnej morfologia strefy przybrzeżnej  

krajobraz  

Ochrona klimatu redukcja emisji CO2 
 

 – neutralne;  – umiarkowanie korzystne;  – umiarkowanie niekorzystne;  – umiarkowanie 

korzystne;   – bardzo korzystne; ? – luki w  informacji; pusta komórka – nie dotyczy 

 

Ochrona klimatu 
 

Główną przyczyną globalnego ocieplenia jest tzw. 

efekt cieplarniany. Istnieją procesy 

mikrobiologiczne, które  odgrywają decydującą rolę 

w przepływie gazów cieplarnianych (dwutlenku 

węgla, metanu i podtlenku azotu). Korzystając  

z metod molekularno-genetycznych można 

zidentyfikować różne grupy mikroorganizmów, 

które dysymilując warstwę organiczną wód 

Bałtyku do CO2 przyczyniają się do zwiększania 

efektu cieplarnianego. Jeśli rozumiemy 

mechanizmy bakteryjnej produkcji CO2, być może 

uda się wyeliminować ten negatywny proces.  

 

Wykazano, że modyfikowane genetycznie bakterie 

poprawiają wydajność fermentacji w produkcji 

etanolu z makroalg, likwidując tym samym jedną z 
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głównych przeszkód w wykorzystaniu makroalg 

do produkcji biopaliw [78] i odnawialnych źródeł 

energii. Placówka pilotująca badania 

nad powyższymi zagadnieniami zlokalizowana jest 

w Chile, nie udało się jednak jak dotąd ocenić 

wpływu stosowania tych technologii na środowisko 

naturalne. Wiadomo jednak, że wykorzystanie 

enzymów pochodzących z organizmów morskich 

do zwiększenia wydajności procesów 

przemysłowych może także przynieść redukcję 

zużywanej energii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekty społeczno-

ekonomiczne 

 
Obiecujące Prognozy 

 
Ogólnoświatowe dochody generowane  

z biotechnologii przekroczyły w 2010 roku 

84,5 miliarda dolarów (na podstawie analizy 622 

firm) [79]. Mimo, że błękitna biotechnologia 

znajduje się obecnie w początkowej fazie rozwoju  

i stanowi stosunkowo niewielką część tego rynku, 

wydaje się ona mieć obiecujące perspektywy 

rozwoju. Szacuje się, że rynek biotechnologii 

morskiej będzie w 2015 roku wart aż 4,1 miliarda 

dolarów. Rynek morskich substancji bioaktywnych 

osiągnie najszybsze tempo wzrostu, które wyniesie 

ponad 4% w okresie 2009-2015, zaś rynek 

biomateriałów morskich ma w 2012 roku osiągnąć 

wartość 1,7 miliarda dolarów [80]. 

 

Rys. 4.  Łańcuch zależności w gospodarowaniu organizmami morskimi od pozyskania próbek ze 
środowiska naturalnego do komercjalizacji produktu biotechnologicznego 
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Europa stanowi jeden z największych rynków 

morskiego przemysłu biotechnologicznego, 

pokrywając około 27% ogółu zapotrzebowania [2].  

Morski Zarząd Europejskiej Fundacji Nauki (Marine 

Board of the European Science Foundation) szacuje, 

że w Europie sektor błękitnej biotechnologii ma 

obecnie wartość ok. 2,8 miliarda euro (3,5 miliarda 

dolarów) i osiągnie wkrótce roczny przyrost  

w wysokości 12%, przy założeniu prowadzenia 

ścisłej współpracy przemysłu i nauki [3]. Należy 

także podkreślić, że w 2011 roku blisko połowę 

zapotrzebowania na produkty biotechnologii 

morskiej zapewniły kraje nadbałtyckie [2].  

 

Spodziewany wzrost wartości rynku biotechnologii 

morskiej powodowany jest nie tylko wzrostem 

zainteresowania ze strony branż związanych  

z medycyną, farmaceutyką, akwakulturą i 

żywieniem, czy sektorów przemysłowych, 

oferujących coraz szersze zastosowania (efekt 

ciągnięcia). Jest on również napędzany szybkim 

przyrostem zasobów naturalnych produktów 

morskich i genów mających potencjał handlowy.  

W konsekwencji, coraz większa liczba małych 

przedsiębiorstw koncentruje się wyłącznie na 

rynku produktów pochodzenia morskiego. 

 

W zakresie przeznaczenia końcowego, branża 

opieki zdrowotnej jest największym i najszybciej 

rozwijającym się segmentem rynku biotechnologii 

morskiej. Ogólnoświatowy rynek farmaceutyków 

pochodzenia morskiego został w 2011 roku 

wyceniony na prawie 4,8 miliarda dolarów, oraz 5,3 

miliarda dolarów w 2012 roku, zaś do roku 2016 

ma być wart prawie 8,6 miliarda dolarów. 

Pomiędzy 2011 i 2016 rokiem złożona stopa 

wzrostu rocznego ma wynosić 12,5% [81]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region: studium przypadku 

BŁĘKITNA BIOTECHNOLOGIA:  

PRAWDZIWY BIZNES 

Założona w 1986 roku firma PharmaMar 

(Hiszpania) jako pierwsza duża spółka handlowa 

na świecie prowadziła prace badawcze nad 

rozwojem leków przeciwnowotworowych opartych 

na naturalnych produktach morskich. Firma 

opracowała jak dotąd kilka tego typu leków 

pochodzenia morskiego, będących obecnie w fazie 

testów klinicznych. Lek Yondelis® został 

wyprodukowany na bazie osłonic i był pierwszym 

produktem PharmaMar, zastosowanym w praktyce 

klinicznej do walki z określonymi typami raka [82]. 

Ma on zastosowanie w leczeniu mięsaków tkanek 

miękkich i jest rozprowadzany przez firmę Zeltia. 

W 2010 r. dochód brutto z jego sprzedaży wyniósł 

72,2 milionów euro i wzrósł o 70,3% w stosunku 

do roku 2009 [83]. 

 

 

Finansowanie i inne wyzwania 

 
Nadrzędnym wyzwaniem dla biotechnologii 

morskiej jest korzystanie z zasobów morskich, 

będących rozległymi i złożonymi ekosystemami, 

przy jednoczesnym zapewnieniu ich ochrony [84].  

Wśród kluczowych kwestii dotyczących błękitnej 

biotechnologii znajdują się również: dostarczanie 

organizmów do zastosowań biotechnologicznych 

(produkujących bioaktywne związki, enzymy 

lub kwasy tłuszczowe), wykorzystanie testów 

biologicznych  odpowiednich dla określonych 

zastosowań, prowadzenie zrównoważonej 

produkcji pożądanych składników, zachowanie 

odpowiednich warunków ich przechowywania, 

zapewnienie odpowiednich metod zwiększania 

produkcji i prowadzenia obróbki poprodukcyjnej, 

jak również wprowadzenie w życie procedur 

umożliwiających dopuszczenie danego produktu do 

sprzedaży (patrz Rysunek 4). Obróbka 

poprodukcyjna może pochłaniać do 80% 

wszystkich kosztów produkcji [85]. Tabela 9 

prezentuje poszczególne etapy odkrywania  

i rozwijania produktów pochodzących  
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z organizmów morskich oraz niezbędne elementy 

zaplecza technicznego. 

 

Największym problemem napotykanym podczas 

opracowywania leków jest ilość nakładów 

finansowych potrzebnych do przeprowadzenia 

badań preklinicznych i klinicznych, niezbędnych 

do zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa 

nowych leków (rejestracja). Ponadto, cały proces 

musi być prowadzony zgodnie z przepisami 

prawnymi, które różnią się w zależności od tego 

czym dany produkt ma być docelowo (np. lek, 

wyrób medyczny, kosmetyk, czy dodatek do 

żywności) (patrz rozdział „Aspekty prawne”). 

Dopełnienie tych wymagań w procesie 

wprowadzania produktu pochodzenia morskiego 

na rynek wiąże się zatem z wysokimi kosztami. 

Tab. 9. Czynniki ekonomiczne mające istotny wpływ na biotechnologię morską 

Etap Faza odkrycia/ 
rozwoju 

Procedury 
/ metody 

Laboratoria 
/ sprzęt 

Personel Główne 
czynniki 
ekonomiczne 
(przykłady) 

Proces 
badawczy 
 

Pobieranie próbek Pobieranie próbek 
morskich 

Statki, zdalnie 
sterowane narzędzia 

Naukowcy, 
technicy 

Finansowanie 
rejsów 

Zaopatrzenie 
w nowe 
mikroorganizmy 
produkujące 
lub bazy danych 
metagenomicznych; 
utrzymywanie 
hodowli 
mikroorganizmów 

(i) metody 
mikrobiologiczne 
(ii) metody 
genetyczne 

(i) przepływy 
laminarne, 
autoklawy, komory 
inkubacyjne, 
przestrzenie 
do magazynowania 
szczepów (-80 C) 
(ii) laboratoria  S1 / 
termocyklery, 
sekwencery, 
oprogramowanie 
analityczne 

(i) 
mikrobiolodzy, 
biolodzy, 
technicy 
(ii) genetycy, 
bioinformatycy, 
technicy 

Pensje dla 
personelu, zakup 
sprzętu 
oraz materiałów 
laboratoryjnych 

Wynalezienie 
nowych metod 
hodowli oraz metod 
genetycznych celem 
stymulowania 
produkcji danych 
szczepów/odmian 

Metody 
mikrobiologiczne 
i/lub genetyczne 

j.w. 
+ fermentory 

j.w. 
 

j.w. 
 

Ekstrakcja, 
definiowanie 
struktury/budowy, 
oczyszczanie i 
przechowywanie 
cennych związków 
(np. w formie bazy  
czystych substancji) 

Procedury 
ekstrakcji, analiza 
chemiczna 

Przewodniki do 
pracy 
w laboratorium 
chemicznym, 
wyparki obrotowe, 
kolektory frakcji, 
HPLC, FCPC, MS, GC, 
NMR 

Chemicy, 
technicy 

j.w. 

Zestawy badań 
klasyfikujących 
z wykorzystaniem 
bioanaliz stosowane 
zgodnie z 
potrzebami 
człowieka, 
środowiska 
i przemysłu 
 

Systemy 
wykorzystujące 
hodowle 
komórkowe lub 
enzymy 

Laboratoria L2, 
laboratoria hodowli 
komórkowej, 
czytniki mikropłytek 
o dużej pojemności 
wsadowej 

Mikrobiolodzy, 
biolodzy 
komórkowi, 
farmaceuci, 
agronomowie, 
technicy 

j.w. 
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Etap Faza odkrycia/ 
rozwoju 

Procedury 
/ metody 

Laboratoria 
/ sprzęt 

Personel Główne 
czynniki 
ekonomiczne 
(przykłady) 

Rozwój 
 

Zrównoważone 
dostarczanie, 
w wystarczających 
ilościach, 
wartościowych 
składników 
produktów 
pochodzenia 
morskiego 
 

(i) rozwój 
procesów 
z wykorzystaniem 
metod fermentacji 
(ii) synteza 
chemiczna 
(iii) metody 
genetyczne 

(i) fermentory (250l, 
3000l i większe) 
(ii) HPLC, FCPC, MS, 
GC, NMR 
(iii) laboratoria S1 

Mikrobiolodzy, 
chemicy, 
genetycy, 
inżynierowie, 
technicy 

j.w. 

Rozwój produktów 
pochodzenia 
morskiego 

Optymalizacja 
właściwości 
wartościowych 
substratów 
(według wymagań 
produktu, 
produkcji z 
wykorzystaniem 
metod 
biochemicznych i 
receptur 

Aparatura do 
przeprowadzania 
syntez chemicznych, 
oprogramowanie 
do badania 
zależności pomiędzy 
strukturą 
i aktywnością 
związków 

Chemicy, 
chemicy 
medyczni, 
farmaceuci, 
biolodzy, 
technicy 

j.w. 

Zabezpieczenie 
własności 
intelektualnej 

Porozumienia 
i umowy 
gwarantujące 
podział korzyści 
oraz współposiada
nie, zgłoszenia 
patentowe 

Biura Prawnicy 
patentowi, 
licencjonowani 
naukowcy 

Koszty 
zgłoszenia 
patentów 
oraz ich 
utrzymywania 

Rejestracja produktu 
pochodzenia 
morskiego  

Zastosowanie 
produktów zgodne 
z dyrektywami 
państwowymi oraz 
dyrektywami Unii 
Europejskiej 

Laboratoria 
prowadzone zgodnie 
z przewodnikiem 
Dobrej Praktyki 
Produkcji 
Przemysłowej oraz 
wytycznymi 
państwowymi  
i wytycznymi UE 

Personel 
wykwalifikowan
y w danej 
dziedzinie  
(np. lekarze, 
farmaceuci, 
biolodzy, 
chemicy, 
specjaliści 
odżywiania) 

Spełnienie 
wymagań w celu 
uzyskania 
pozytywnej 
opinii (np. 
w przypadku 
leków: status 
kliniczny fazy I, II 
i III 

Komercjalizacja 
produktów 
pochodzenia 
morskiego 

Ocena rynku, 
rozwijanie 
strategii 
marketingowych 

Marketing 
za pośrednictwem 
Internetu, targów, 
konferencji, itd. 

Eksperci  
ds. biznesu 
 i marketingu 

Koszty 
marketingowe, 
w tym pensje 
dla personelu, 
koszty kampanii 
reklamowych, 
podróży 
służbowych 
oraz próbek 
reklamowych 
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Strategie polityczne 
 

Kontekst europejski 
 

W Europie znaczenie zasobów morskich dla 

biotechnologii dopiero zaczyna być zauważane 

na szczeblu politycznym (Rysunek 5). W 2001 r., 

Europejska Fundacja Nauki (European Science 

Foundation, ESF) opublikowała dokument (tzw. 

Marine Board Position Paper [4] “Marine 

Biotechnology – A European Strategy for Marine 

Biotechnology”), w którym wskazano 

na niedostateczne wykorzystanie biotechnologii 

morskiej w Europie oraz wezwano do inicjatywy 

zintegrowania rozproszonych zasobów ludzkich 

kadry naukowej oraz zapoczątkowanie współpracy 

między europejskimi ośrodkami badawczymi. 

Przed rokiem 2009 Sieć ds. Biogospodarki Opartej 

na Wiedzy koordynowanej przez Komisję 

Europejską (European Commission’s Knowledge 

Based Bio-Economy Network – KBBE-NET) działała 

na rzecz zintegrowanych badań i rozwoju  

w Europie i podjęła pierwszą próbę oceny 

priorytetów badawczych w Europie. W 2010 r. 

Europejska Fundacja Nauki wydała publikację 

“Marine Biotechnology: A New Vision and Strategy 

for Europe”[3], wzywając do współpracy 

środowiska naukowo-przemysłowe w celu 

dokonania oceny strategii, określenia priorytetów 

oraz dokonania analizy kontekstu społeczno-

gospodarczego i zaleceń politycznych. W 2011 

Wewnętrzna Grupa Koordynacyjna ds. 

Biotechnologii (ang. Internal Co-ordination Group 

for Biotechnology, ICG B) Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for 

Economic Co-operation and Development, OECD) 

uznała, że błękitna biotechnologia ma szansę 

przynieść rozwiązania ogólnoświatowych 

problemów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa 

żywności, zrównoważonego rozwoju przemysłu  

i środowiska, jak również ochrony i zachowania 

zasobów morskich dla przyszłych pokoleń [84]. 

 

Pomimo tych działań, na terenie Unii Europejskiej 

do dziś brakuje spójnej polityki morskich badań 

biotechnologicznych i efektywnego systemu 

transferu technologii. Poszczególne kraje 

europejskie  podejmują niezależne działania  

w zakresie morskiej biotechnologii i programów na 

niej opartych, kierując się indywidualnymi 

potrzebami i priorytetami. W efekcie, działania  

w zakresie błękitnej biotechnologii na terenie 

Europy pozostają nieskoordynowane. 

 

 
Rys. 5. Lista najważniejszych dokumentów oraz wydarzeń o charakterze naukowym w zakresie biotechnologii morskiej  
w Europie (ESF = Europejska Fundacja Naukowa, EC = Komisja Europejska, CWG-MB = Grupa Współpracująca w zakresie 
Błękitnej Biotechnologii, R&G = Badania i Rozwój, OECD = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, CSA 
MarineBiotech = Koordynacja i Wsparcie Akcji „Biotechnologia Morska”, ERA-NET = Europejska Sieć Obszarów 
Badawczych, DG Mare = Generalna Dyrekcja ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Morskiego, KBBE-NET = Sieć ds. Bio-
gospodarki Opartej na Wiedzy) 

 

2001     – 4. Raport Komisji Morskiej ESF „Biotechnologia Morska: Europejska Strategia Biotechnologii orskiej” 

2006     – Raport bazowy nr 10 Komisji Europejskiej (EC) dotyczący Biotechnologii Morskiej (Suplement do Zielonej 
Księgi Polityki Morskiej, 2006) 

2008     – EC-US zespół zadaniowy ds. Biotechnologiii (genowy morskie) 
Komisja Europejska uruchomiła „Europejskie Strategie prac badawczych na temat morza i terenów nadmorskich 

2009     –  Raport CWG-MB przygotowany dla KBBE-NET popierający zintegrowany Marine Biotech RGD w Europie 

2010     – Uaktualniony raport Komisji Morskiej ESF  
Stowarzyszenia Biotechnologii w ramach OECD zapoczątkowała prace nad Biotechnologią Morską 
Deklaracja Eurocean 2012 z Ostendy „Kwestie Mórz i Oceanów są jednym z wyzwań 21-ego wieku definiujących 
spośród ogółu spraw takie priorytety jak Niebieska Biotechnologia” 

2011     – Rozpoczęcie działalności CSA MarineBiotech na rzecz międzynarodowego programu Biotechnologii Morskiej; 
Newsletter OECD wskazuje, że potencjał możliwości Niebieskiej Biotechnologii ma skalę globalną 

2012     – Blue Biotech Event  jako rezultat europejskiego, interregionalnego projektu SUBMARINER;  
Raport: „Błękitny wzrost – scenariusze i ukierunkowania zrównoważonego rozwoju  dla oceanów, mórz oraz 
obszarów wybrzeży (pod nadzorem DG MARE Dyrekcji Generalnej Departamentu ds. Morza) 

2013      – Przewidywane rozpoczęcie ERA-NET w Biotechnologii Morskiej 

2020     – Biotechnologia Morska zasadniczo zrealizuje założenia Europejskiej Strategii 2020 
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W ramach 7. Programu Ramowego (2007-2013) 

Unia Europejska przeznacza obecnie około  36 mln 

euro na finansowania działań błękitnej 

biotechnologii. Wybrano już kilka projektów 

dotyczących badań na organizmach morskich (np.: 

MaCumBa, PharmSea, BlueGenics, czy SeaBioTech).  

Ich rozpoczęcie planowane jest na przełomie 

2012/2013 r. [86]. 

 

Kwota 32 mln euro przeznaczona na badania  

w zakresie błękitnej biotechnologii wskazuje 

na rosnące zainteresowanie Unii Europejskiej tą 

dziedziną. Jest to jednak wciąż tylko niewielka 

część 1,9 miliarda euro wydawanych z budżetu 

unijnego na finansowanie żywności, rolnictwa 

i biotechnologii ogólnej. Co więcej, 

krótkoterminowe działania, prowadzone   

w większości w formie projektów, nie są 

wystarczające dla pełnego rozwoju biotechnologii 

morskiej. Zamiast  realizować wybrane przez siebie 

projekty w dłuższym czasie i systematycznie 

budować niezbędną bazę informacji na dany temat, 

naukowcy są niejednokrotnie zmuszeni zmieniać 

zakres badań w zależności od możliwości ich 

finansowania w danym momencie. 

 

Błękitna biotechnologia ma zostać wsparta także 

poprzez działania Dyrekcji Generalnej 

ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji 

Europejskiej (DG MARE), która koncentruje się 

na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem 

zasobów morskich w przemyśle farmaceutycznym 

i kosmetycznym. W niedawnej publikacji Komisji 

Europejskiej “Blue Growth - opportunities 

for marine and maritime sustainable growth” 

podkreślono fakt, że błękitna biotechnologa jest 

jednym z niewielu obszarów biotechnologii 

mających tak duży potencjał w zakresie badań  

i rozwoju [87]. Poparcie UE dla błękitnej 

biotechnologii jest widoczne także w działalności 

ERA-NET (Europejska Przestrzeń Badawcza), 

przygotowującej projekt CS MarineBiotech. 

Zadaniem projektu jest analiza zakresu i formy 

finansowania na poziomie międzynarodowym oraz 

rozpoczęcie zabezpieczania funduszy. 

 

 

 

 

Region Morza Bałtyckiego 
 

Niemcy i Dania to kraje, które doceniły już 

potencjał drzemiący w błękitnej biotechnologii 

i jej licznych zastosowaniach. 

 

NIEMCY 

Region Schleswig-Holstein stał się pionierem  

w zakresie błękitnej biotechnologii Niemiec, 

kiedy wraz z początkiem 2003 r. przygotowano tam 

raport pt:  “Current status and future perspectives of 

marine bioactive compounds”, dotyczący 

wykorzystania bioaktywnych związków 

pochodzenia morskiego. Raport ten został 

przygotowany przez nieistniejącą już Fundację 

Technologiczną Schleswig-Holstein (Technology 

Foundation of Schleswig-Holstein) [88]. Następnie 

w 2004 roku, władze lokalne zapoczątkowały 

inicjatywę o nazwie „Morze Nasza Przyszłość” 

(niem. Zukunft Meer), która traktowała błękitną 

biotechnologię jako jedno z bardziej obiecujących 

zagadnień. Dofinansowano wtedy Instytucję 

Badawczą Biotechnologii Morskiej Fraunhofera 

(EMB). Powstało także centrum "Kieler Wirkstoff-

Zentrum at IFM-GEOMAR" (obecnie "Centrum 

Morskich Produktów Naturalnych w Kiel - 

GEOMAR"), poświęcone głównie badaniom 

związków pochodzących z morskich 

mikroorganizmów wykorzystywanych do 

różnorodnych celów. 

 

DANIA 

Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa 

Danii podjęło kroki, mające na celu wytyczenie  

ogólnego kierunku strategicznego dla 

biotechnologii morskiej. Mając na uwadze 

specyficzne właściwości poszczególnych firm (9)  

i instytutów badawczych (>15) w Danii oraz 

potencjalne korzyści gospodarcze, zasugerowano 

sześć najważniejszych obszarów działania  

w zakresie biotechnologii morskiej [89]: 

zwiększona eksploatacja biomasy morskiej, nowe 

działania w rolnictwie, dietetyka, odkrywanie 

nowych związków, materiałów i aktywności 

biologicznych, ekstrakcja cennych składników 

biochemicznych i błon biologicznych.  

 

W pozostałych obszarach działań na rzecz rozwoju 

błękitnej biotechnologii prace prowadzone są 
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niezorganizowanie, a projekty są koordynowane 

przez indywidualnych badaczy lub niezależne 

instytucje. Brakuje także spójnego planu 

strategicznego dla rozwoju tego sektora w całym 

regionie Morza Bałtyckiego.  

 

Wydaje się jednak, że najbardziej podstawowe 

elementy, na których można zacząć budować taką 

strategię już istnieją w kilku miejscach nad 

basenem Morza Bałtyckiego. Umożliwia to transfer 

technologii także do innych krajów nadbałtyckich. 

Co więcej, sieci lokalne lub międzynarodowe 

Regionu Morza Bałtyckiego poświęcone naukom 

biologicznym (np. Life Science Nord czy ScanBalt) 

stanowią dobrą podstawę do rozwoju 

biotechnologii morskiej. 

 

 

Region: studium przypadku 

Plan Generalny Rozwoju Biotechnologii Morskiej w regionie Schleswig-Holstein - strategia 

rozwoju regionalnego” (ang. „Masterplan Marine Biotechnology Schleswig-Holstein- a regional 

development strategy”) będzie realizowany w 2013 i wyznaczy ścieżkę długoterminowego 

rozwoju strategicznego biotechnologii morskiej w regionie. Potencjał biotechnologii 

morskiej zostanie zanalizowany przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, a systematyczny 

transfer wiedzy i technologii powinien prowadzić do wzrostu zatrudnienia w landzie 

Szlezwik-Holsztyn. Taki model działania może posłużyć innym krajom nadbałtyckim. 

 

Rys. 6. Struktura planu generalnego 

 

 

 

Aspekty prawne 
 

Proces wprowadzenia na rynek produktu 

pochodzenia morskiego składa się z wielu etapów, 

które są ściśle powiązane ze sobą i mają na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa środowiska, ochrony 

własności intelektualnej wszystkich 

współpracowników i bezpieczeństwa 

konsumentów. Należy zatem wziąć pod uwagę 

wszystkie obowiązujące przepisy, wytyczne oraz 

porozumienia. Aby pokazać jak złożony jest to 

problem, w poniższym rozdziale przytoczono 

najważniejsze regulacje prawne dotyczące 

biotechnologii morskiej. 
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Ochrona środowiska i gatunków 
 

Konwencja o różnorodności biologicznej (ang. The 

Convention of Biological Diversity, CBD) zakłada 

chronić różnorodność biologiczną, zapewniać 

zrównoważone użytkowanie elementów 

bioróżnorodności oraz uczciwy i równy podział 

korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów 

genetycznych. Międzynarodowy kodeks 

postępowania ds. zrównoważonego 

wykorzystywania i dostępu do mikroorganizmów 

(ang. The Microorganisms Sustainable Use and 

Access Regulation International Code of Conduct, 

MOSAICC) jest dobrowolnym kodem postępowania 

przygotowanym przez partnerów z całego świata 

(zarówno spółek handlowych jak i organizacji non-

profit) i ma na celu wspieranie działań konwencji 

CBD zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

międzynarodowego i krajowego. 

 

Warto zauważyć, że Unia Europejska także przyjęła 

stanowisko w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko. Dyrektywa 2008/56/EC Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europejskiej określa 

podstawowe działania mające na celu ochronę 

środowiska (Ramowa Dyrektywa ws. Strategii 

Morskiej, ang. Marine Strategy Framework 

Directive). Stwierdzono w niej m.in.: „[…] państwa 

członkowskie podejmują niezbędne środki na rzecz 

osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 

ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 

2020 r.”. Kolejne regulacje koncentrują się na 

naprawie szkód wyrządzonych środowisku 

naturalnemu i zapobieganiu kolejnym 

(2004/35/EC), jak również regulują kwestie 

celowego uwalniania do środowiska organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych, w przypadkach gdy 

jest to wskazane, na przykład w celu degradacji 

zanieczyszczeń (2001/18/EC). 

 

Własność intelektualna 
 

Złożenie wniosku o wydanie patentu jest konieczne 

dla zabezpieczenia prawa do wykorzystania 

nowego produktu morskiego o potencjale 

handlowym. Europejska Konwencja o Patencie 

(ang. The European Patent Convention, EPC) 

stanowi autonomiczny system prawny służący 

do udzielania patentów europejskich poprzez 

jedno, ujednolicone postępowanie prowadzone 

przez Europejski Urząd Patentowy (EPO). 

Konwencja EPC jest dostosowana do przepisów 

patentowych państw członkowskich EPO. Patent 

europejski podlega tym samym warunkom 

prawnym co patent udzielony w danym państwie. 

Wszystkie kraje bałtyckie opracowały i przyjęły 

przepisy ochrony patentowej oraz dostosowały je 

do ustawodawstwa krajowego.  

 

Własności patentowe wynikające  

z międzynarodowych projektów są regulowane 

przez europejskie przepisy dotyczące praw 

własności intelektualnej (ang. European Intellectual 

Property Rights). Przepisy te określają, że wspólnie 

wygenerowana własność intelektualna objęta jest 

wspólną własnością (w oparciu o wcześniejsze 

uzgodnienia współtwórców). Co więcej, 

przed rozpoczęciem danego projektu partnerzy 

powinni określić wszelkie warunki dotyczące 

ochrony, użytkowania, licencji, udziału w zyskach  

i kosztach oraz podziału terytorialnego ochrony 

patentowej i eksploatacji rynków. 

 

Bezpieczeństwo i Dobra Praktyka 

Produkcyjna 
 

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa danego 

produktu morskiego muszą zostać ściśle określone 

dla jego konkretnego zastosowania przed 

wprowadzeniem produktu na rynek. Europejska 

dyrektywa 2004/10/EC określa zasady dobrej 

praktyki laboratoryjnej, które muszą być 

stosowane w trakcie nieklinicznego testowania 

składników zawartych w produktach takich jak: 

produkty farmaceutyczne i kosmetyczne, 

pestycydy, leki weterynaryjne, dodatki do 

żywności, pasze i chemikalia przemysłowe.  

 

Produkty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt 

wymagają zatwierdzenia przez odpowiednie 

wyższe władze federalne lub Komisję Europejską 

(na podst. wytycznych bezpieczeństwa i dobrej 

praktyki produkcyjnej, ang. Good Manufacturing 

Practice; i przepisów  takich jak 2003/94/EC, 

91/412/EEC, 726/2004/EC, 1901/2006/EC, 

1768/92/EEC, 2001/20/EC, 2001/83/EC, 

726/2004/EC oraz 1394/2007/EC lub 

90/385/EEC, 93/68/EEC, 93/42/EEC, 
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2001/104/EC i 98/79/EC odnośnie rejestracji 

wyrobów medycznych). 

 

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, dodatki do 

żywności muszą zostać zatwierdzone zanim będą 

wykorzystane w produktach spożywczych. Takie 

upoważnienia udzielane są na podstawie oceny 

bezpieczeństwa przeprowadzanej przez Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. European 

Food Safety Authority), który udziela niezależnych 

opinii naukowych. Prawodawstwo UE składa się  

z ramowej dyrektywy obejmującej dodatki do 

żywności w ogóle (89/107/EEC) oraz dyrektywy 

odnośnie barwników spożywczych (94/36/EC), 

substancji słodzących (94/35/EC), innych 

dodatków do żywności (95/2/EC), enzymów 

spożywczych (1332/2008/EC), a także innych 

dyrektyw odnoszących się do przyjętych kryteriów 

czystości produktów. 

 

Dostawcy, chcący wprowadzić na rynek UE 

produkty kosmetyczne, muszą stosować się 

do dyrektywy 76/768/EEC. Jej główne wymagania 

to m.in. ocena bezpieczeństwa gotowego produktu 

kosmetycznego oraz dostępność informacji o 

produkcie. Dyrektywy 2001/36/EC i 98/8/EC 

dotyczą odpowiedniego wprowadzania na rynek 

środków ochrony roślin i produktów biobójczych. 

 

 

Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Olbrzymi potencjał rozwoju, z uwagi na fakt, iż wiele 

mikro-  i makroorganizmów Morza Bałtyckiego już 

znalazło zastosowanie lub wykazuje ogromny 

potencjał do wykorzystania 

 W wielu krajach nadbałtyckich stosowano już 

technologie wykorzystujące organizmy Morza 

Bałtyckiego i mogą one być bezpośrednio przekazane 

innym krajom należącym do Regionu Morza 

Bałtyckiego 

 Już istniejące sieci lokalne i międzynarodowe 

Regionu Morza Bałtyckiego (np. Life Science Nord 

czy ScanBalt) zapewniają solidne podstawy do 

promocji sektora błękitnej biotechnologii 

 Dostępne są już wyniki pomyślnie zakończonych 

badań z zakresu biotechnologii morskiej z Regionu 

Morza Bałtyckiego 

 Naukowcy znani na całym świecie z powodzeniem 

prowadzą już badania z zakresu błękitnej 

biotechnologii. Mogą oni pełnić funkcję liderów  

w międzynarodowym i wewnątrzpaństwowym 

transferze wiedzy i technologii 

 Niska świadomość krajów Regionu Morza 

Bałtyckiego na temat potencjału ekonomicznego  

i naukowego błekitnej biotechnologii 

 Ograniczone umiejętności, szczególnie w zakresie 

dziedzin interdyscyplinarnych, niezbędnych dla 

rozwoju wysokowartościowych produktów 

pochodzących z organizmów morskich Bałtyku 

 Ograniczona liczba stabilnych finansowo 

przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego 

 Skomplikowany proces zakładania nowych firm 

(regulacje prawne, wsparcie finansowe, wysokie 

podatki) 

 Mało wydajny system transferu technologii, niska 

aktywność sieci współpracy i niewiele czynności 

wspólnych dla kilku krajów Regionu Morza 

Bałtyckiego 

 Brak gotowości lub chęci niektórych firm Regionu 

Morza Bałtyckiego do  inwestowania w Badania  

i Rozwój  

 Ograniczona gotowość inwestorów dostarczających 

kapitału wysokiego ryzyka do inwestowania w firmy 

dopiero rozpoczynające działalność (ang. start-ups) 

 Ograniczone umiejętności i środki finansowe w 

zakresie sprzedaży i marketingu w firmach, które już 

opracowały produkty pochodzenia morskiego 

 Niedostateczna wiedza z zakresu oddziaływania 

poszczególnych czynności na środowisko naturalne, 

w szczególności w odniesieniu do uwalniania 

związków modyfikowanych genetycznie do 

środowiska morskiego 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 Uniwersytety aktywnie działają w zakresie badań  

i rozwoju poprzez udział w wielu innowacyjnych, 

zorientowanych na praktykę projektów, zachęcanie 

studentów do podejmowania nowych działań  

w zakresie błękitnej biotechnologii oraz zapewniania 

dobrze wyposażonych laboratoriów 

 Firmy stale poszukają innowacyjnych pomysłów 

mogących zaspokoić oczekiwania klientów 

 Rosnące zainteresowanie biotechnologią morską 

jako potencjalne źródło rozwijania bardziej 

proekologicznej i inteligentnej gospodarki 

 Rosnący rynek przemysłu kosmetycznego 

 Rosnące wsparcie UE w formie inicjatywy „Błękitny 

Rozwój UE”, finansowanej w ramach Zintegrowanej 

Polityki Morskiej oraz funduszy strukturalnych 

 Rosnące wsparcie UE w ramach programów ESR 

(Horizon 2020) 

 Rosnące wsparcie inwestorów 

 Udział w programie międzynarodowym ERA-NET 

 Ciągły rozwój nowych zaawansowanych technologii 

 Rosnące zapotrzebowanie społeczeństw na produkty 

naturalne dostarczane przez przemysł spożywczy, 

kosmetyczny i farmaceutyczny 

 Przychylność społeczeństwa wobec markowych 

produktów Regionu Morza Bałtyckiego 

 Brak spójnego systemu transferu badań i technologii 

na terenie UE 

 W niektórych krajach Regionu Morza Bałtyckiego 

obserwuje się brak polityki wspierającej rozwój 

biotechnologiczny 

 Brak wsparcia finansowego, na skutek 

ogólnoświatowego kryzysu gospodarczo-

finansowego 

 Zbyt krótkie cykle dofinansowywania projektów  

z Funduszy Operacyjnych dla inwestycji/procesów 

długoterminowych 

 Ogólnie, brak wsparcia społeczeństwa dla tej 

dziedziny nauki 

 Niedostateczny zakres lub brak partnerstwa 

publiczno-prywatnego, niewystarczające 

umiejętności w zakresie komercjalizacji, know-how 

oraz wsparcia regionalnego i krajowego 

 

Luki w wiedzy 
 

Kluczowym wyzwaniem dla biotechnologii 

morskiej jest zdefiniowanie najlepszej strategii, 

mającej zapewnić zastosowanie wyników badań  

w komercjalizacji produktów oraz całkowite 

zlikwidowanie problemu finansowania etapów 

pomiędzy pomysłem a jego komercyjnym 

wykorzystaniem. Szczególnie ważne jest spełnienie 

wymagań przemysłu, dotyczących dostarczania 

związków lub materiałów w dużych ilościach  

i zapewniania produktu docelowego o najwyższej 

jakości. Wiedza i techniki związane ze 

zwiększaniem produkcji zwykle są niedostępne  

w laboratoriach, gdzie dokonano odkrycia 

produktu. Biorąc pod uwagę liczbę samych 

publikacji, można wnioskować, że branża 

odkrywania nowych leków rozwija się 

błyskawicznie. Niemniej jednak, tylko nieliczne 

związki jak dotąd zostały dopuszczone na rynek 

farmaceutyczny. Jednym z powodów jest brak 

zainteresowania ze strony przemysłu, ponieważ 

nowe związki nie są opatentowane (wyniki badań 

są jedynie publikowane w literaturze przez 

naukowców). Ścisła współpraca między 

instytucjami badawczymi, partnerami 

przemysłowymi, ekspertami w dziedzinach 

transferu technologii i ochrony własności 

intelektualnej powinna doprowadzić do 

zintegrowania wszystkich zaangażowanych 

partnerów w celu uzyskania patentów i dokonania 

publikacji bez zbędnych opóźnień. Jeśli to sami 

odkrywcy danego leku zdecydują się dalej rozwijać 

produkt, okazać się może, że ich wiedza w zakresie 

marketingu jest do tego celu niewystarczająca. 

 

Ważne jest również opracowanie systemu 

zrównoważonego zarządzania wynikami badań 

naukowych, tak aby wiedza generowana dzięki 

projektom badawczym była łatwo dostępna po ich 

zakończeniu. 

 

 Jeśli chodzi o aspekty naukowe, wyróżnić można 

kilka kluczowych problemów. Jednym z nich jest 

niewątpliwie potrzeba rozwoju wiedzy dotyczącej 

stymulacji wytwarzania związków bioaktywnych  

i innych cennych składników. Zwiększy to szansę 
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na odnalezienie nowych składników w procesie 

hodowli mikroorganizmów. Jeśli chodzi  

o przetwarzanie danych metagenomicznych 

pochodzących z próbek organizmów morskich, 

wymagane jest lepsze poznanie procesów 

przenoszenia i ekspresji genów zawierających 

informacje o potencjalnych nowych związkach 

lub enzymach. 

 

Również na etapie praktycznego zastosowania 

produktów istnieje wiele luk w wiedzy. Niezbędne 

są na przykład dalsze badania wpływu genetycznie 

modyfikowanych gatunków organizmów, 

związków i bakterii na siedliska morskie oraz 

stosowania modyfikowanych genetycznie bakterii 

do optymalizacji procesów fermentacji przy 

produkcji etanolu przez mikro- i makroalgi. 

 

Wnioski 
 

Mimo, iż błękitna biotechnologia jest wciąż 

dziedziną rozwijającą się i charakteryzuje ją 

ograniczona wydajność gospodarcza, przewiduje 

się jednak, że w niedalekiej przyszłości odnotuje 

ona gwałtowny wzrost popytu na dużych rynkach 

zbytu. 

 

W Regionie Morza Bałtyckiego błękitna 

biotechnologia nie odgrywa jeszcze istotnej roli. 

Jednakże i w tym obszarze drzemie ogromny 

potencjał. Wynika on nie tylko z doświadczenia 

badaczy, ale także z obecności wyposażenia 

wykorzystywanego dotąd dla potrzeb 

biotechnologii ogólnej, które może być  

z powodzeniem zastosowane w badaniach nad 

organizmami morskimi. Ponadto, ośrodki Regionu 

Morza Bałtyckiego mają już doświadczenie  

w rozwijaniu i prowadzeniu międzynarodowych 

projektów, co jest kluczowe przy zastosowaniu 

wyników badań w praktyce. W oparciu o takie 

strategie, wszelkie rozbieżności w regionie można 

potraktować jako zalety− np. poprzez 

wykorzystanie laboratoriów we wschodnich 

krajach nadbałtyckich nawiązując bliskie więzi 

z dużo bardziej rozwiniętym przemysłem 

farmaceutycznym obecnym w zachodniej części 

regionu Morza Bałtyckiego. Wzmocniona 

koordynacja działań pomiędzy potencjalnymi 

partnerami w regionie może mieć pozytywny 

wpływ na produktywność badań, międzynarodowy 

sukces, ilość powstających firm, rozwój istniejących 

przedsiębiorstw, wsparcie finansowe przez 

inwestorów, zatrudnienie i co najważniejsze może 

przyczynić się do poprawy zdrowia ludzi i stanu 

środowiska Morza Bałtyckiego. 

 

Niewątpliwie jest potrzebna strategia wdrażania 

biotechnologii, która będzie spójna z działaniami 

UE. Powinna opierać się na krajowych planach 

działania, które uwzględniają rangę i osiągnięcia 

instytucji i ekspertów w danym kraju. Musi także 

uwzględniać najpilniejsze potrzeby rynku.  

W oparciu o taką strategię, można będzie podjąć 

inicjatywy takie jak np.: powołanie Sieci Błękitnej 

Biotechnologii Morza Bałtyckiego (ang. Baltic Sea 

Region Blue Biotechnology Network), utworzenie 

centrum poszukiwania i katalogowania 

mikroorganizmów Morza Bałtyckiego, czy budowa 

sieci dystrybucji kosmetyków, produktów 

zdrowotnych i produktów odnowy biologicznej. 

Możliwe będzie także wykorzystanie genomiki 

morskiej jako narzędzia do poszukiwania nowych 

enzymów, a także wypracowanie innowacyjnych 

technologii morskich na terenie regionu Morza 

Bałtyckiego. Wspólne działania wszystkich 

zainteresowanych stron stworzą perspektywy  

i korzyści dla całego regionu Morza Bałtyckiego 

(rysunek 7). 

 

Zalecenia 
 

Strategia wdrażania błękitnej biotechnologii  

w regionie Morza Bałtyckiego powinna zawierać 

następujące kluczowe zagadnienia: 

 

 Działania koordynacyjne obejmujące 

społeczeństwo, politykę rządów, środowiska 

naukowe, organizacje handlowe, agencje 

finansujące, organizacje inwestycyjne oraz 

inwestorów prywatnych są niezbędne do 

zbudowania systemu skutecznego transferu 

technologii i wyników badań naukowych do 

praktycznych zastosowań 

biotechnologicznych. 

 Strategia zwiększenia aktywności w zakresie 

biotechnologii powinna być spójna 

z inicjatywami podejmowanymi przez UE, 

takimi, jak np. program ERA-NET. 
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 Programy UE (Horyzont 2020 i BSR) powinny 

wspierać realizację działań w obrębie 

biotechnologii poprzez dofinansowywanie np. 

modeli pilotażowych. 

 Wszystkie kraje regionu Morza Bałtyckiego 

powinny dbać o wzmocnienie wzajemnej 

współpracy oraz pomiędzy instytucjami 

badawczymi a przemysłem. 

 Wytyczne (ang. roadmaps) dotyczące błękitnej 

biotechnologii, uwzględniające kluczowe 

zadania poszczególnych krajów i regionów, 

które mogą być realizowane tylko we 

współpracy z innymi krajami regionu Morza 

Bałtyckiego, byłyby pomocnym narzędziem 

dla nauki, przemysłu, polityki  

i zainteresowanych stron. 

 Wdrożenie i rozwój działalności 

biotechnologicznej w regionie Morza 

Bałtyckiego powinno być  wsparte 

utworzeniem Sieci Błękitnej Biotechnologii 

Morza Bałtyckiego. Istniejące już sieci, 

obejmujące różne dziedziny nauk 

przyrodniczych, mogą przyczynić się do 

rozwoju nowej sieci, która będzie poświęcona 

wyłącznie badaniu morskich zasobów. 

 Produkty i technologie morskie są już 

pozytywnie odbierane przez społeczeństwo, 

niemniej jednak należy podejmować dalsze 

inicjatywy wzmacniające świadomość 

społeczną odnośnie korzyści jakie przynosi ta 

dziedzina nauki. 

 Wsparcie powinno także dotyczyć 

infrastruktury (służącej gromadzeniu  

i hodowli zasobów biologicznych), a także 

rozwojowi bioinformatyki i tworzeniu baz 

danych w regionie Morza Bałtyckiego  

z wykorzystaniem już istniejących lub nowych 

europejskich sieci współpracy. 

 W trakcie ostatniego roku studiów o profilu 

biotechnologicznym studenci powinni być 

objęci szkoleniami z zakresu biznesu (np. 

zarządzanie projektem, prawo patentowe, 

prawo umów). 

 

Rys 7. Możliwe zastosowania błękitnej biotechnologii w regionie Morza Bałtyckiego w kontekście 

największych wyzwań XXI wieku 
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Ponad 70% powierzchni Ziemi zajmuje woda. Fale oceaniczne stanowią jedno z najbardziej obiecujących, 

ale wciąż niewykorzystanych zasobów naturalnej energii odnawialnej. Szacuje się, że całkowity potencjał 

energetyczny fal to 2 terawaty (TW) mocy, jednak pozyskanie tego niekończącego się źródła czystej 

energii odnawialnej zależy w dużej mierze od przychylności klimatu i dostępności technologii. Morze 

Bałtyckie jest uznawane za basen o stosunkowo małej mocy wytwórczej, a mimo to stanowi interesujący 

obszar dla inwestorów, którzy skupiają się głównie na rynkach lokalnych lub wykorzystują środowisko 

morskie także do celów innych niż energetyczne. 

 

Niewykorzystane źródło energii 

także w przypadku Morza Bałtyckiego 
 

 

Wprowadzenie 
 

Podobnie jak inne źródła energii odnawialnej  

(tj. pływy i prądy morskie), energia fal wciąż 

pozostaje niedoceniona, mimo iż charakteryzuje się 

bardzo korzystnymi właściwościami fizycznymi 

i dużym stopniem przewidywalności. Fale morskie 

są źródłem energii o wysokiej gęstości mocy 

i stosunkowo wysokim współczynniku 

wykorzystania. Nie powodują także drastycznych 

zmian krajobrazu i najprawdopodobniej mają 

niewielki wpływ na środowisko.  

 

Z racji braku właściwych rozwiązań technicznych  

i wysokich kosztów urządzeń przetwarzających 

energię, niezwykle trudno jest obecnie pozyskiwać 

energię fal morskich. Jednym z największych 

wyzwań jest zbudowanie urządzeń, które byłyby 

odporne na  niszczące działanie fal, trudne warunki 

morskie, zanieczyszczenia i korozję. Ilość 

dostarczanej energii zawsze zależeć będzie od 

warunków panujących na wodzie. Większość 

obecnie stosowanych urządzeń  dostosowana jest 

do określonego poziomu fal, podczas gdy pełną 

wydajność takich urządzeń uzyskać można dopiero 

wtedy, gdy są one w stanie pochłaniać energię z fal 

o różnym zakresie.  

 

Od końca ubiegłego wieku przetestowano już 

stosunkowo dużą liczbę technologii związanych 

z wytwarzaniem energii elektrycznej z fal morskich. 

Wielka Brytania, Portugalia i Norwegia, Australia, 

Kanada i USA to kraje, które najwięcej inwestowały 

w badania i rozwój nowych rozwiązań w energetyce 

fal. Mimo iż, spora liczba zanurzonych i pół-

zanurzonych urządzeń pływających i nabrzeżnych 

została już zainstalowana w różnych częściach 

świata, wciąż mamy niewielkie doświadczenie  

w zakresie pracy z takimi urządzeniami. Obiecujący 

jest jednak fakt, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia 

nastąpił gwałtowny wzrost liczby realizowanych 

projektów pilotażowych na całym świecie, dzięki 

czemu spodziewany jest dalszy rozwój tej dziedziny. 

 

Technologie pozyskiwania energii z fal morskich 

dotyczą zwykle połączenia jej z innymi źródłami 

energii wodnej, takimi jak pływy czy prądy. Szacuje 

się, że globalne zasoby energetyczne brutto wód 

przybrzeżnych wynoszą około 2 TWh [1] i 17,5 PW 

rocznie, co mieści się w zakresie średniego 

rocznego zużycia energii na świecie (w 2008 r. 

szacowanego na 2,3 TW - lub 20,2 PWh). Zasób 

energii z fal morskich dla Europy szacowany jest na 

około 300 GW (lub 2,6 PWh/rok), co stanowi nieco 

ponad dwie trzecie obecnego zapotrzebowania 

Europy. Liczby te dotyczą teoretycznego potencjału 

fal, a stopień w jakim zostanie on wykorzystany 

zależy od zastosowanych rozwiązań technicznych  

i sprawności urządzeń. 

 

Użyteczność fal jest zwykle określana na podstawie 

gęstości energii fali w określonej lokalizacji i jest 

mierzona jednostką mocy fal (kW/m) lub jednostką 

gęstości energii fal (MWh/m). Mocą fal określa się 

transport energii przez fale oceanu i wychwycenie 

jej mocy celem wytworzenia energii elektrycznej. 

Gęstość energii fali jest miarą chwilowej energii fali 

na jednostkę powierzchni. 
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Pod względem potencjału fal na otwartych morzach 

i oceanach, średnia roczna energia fal jest 

największa na półkuli południowej (~ 125 kW/m), 

natomiast maksymalna energia fal odnotowywana 

jest na północnym Pacyfiku (~ 75 kW/m2) (Rys. 1). 

 

Rys. 1: Rozkład średnich rocznych zmian energii fali w strefie przybrzeżnej, w kW na metr grzbietu fali. 

Szacuje się, że energia może być wykorzystana w sposób opłacalny, gdy przekracza  15 - 20 kW/m. Źródło: 

Wave Energy Centre [2]  

 
 

Projekt SUBMARINER ma na celu zlikwidowanie 

luki w wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania 

energii fal Bałtyku. Projekt prądnicy liniowej 

(najbardziej odpowiednia dla wytwarzania energii 

elektrycznej z liniowych źródeł ruchu takich jak fale) 

jest obecnie rozwijany i testowany w wodach 

Bałtyku. Nowe koncepcje i urządzenia sprawiają, że 

wykorzystywanie fal morskich jest finansowo 

opłacalne nawet w zbiornikach o niskim potencjale 

energetycznym, takich jak Morze Bałtyckie. Energia 

fal ma duże zastosowanie w przypadku dostarczania 

energii elektrycznej do oddalonych miejsc, takich jak 

małe wyspy lub instalacje morskie (platformy 

wiertnicze, boje hydrograficzne, znaki nawigacyjne). 

Wszechstronność, niski koszt eksploatacji i duża 

pojemność prądnic liniowych sprawia, że energia fal 

staje się niezwykle atrakcyjnym źródłem na Morzu 

Bałtyckim i podobnych obszarach. 

 

Energia Fal na Bałtyku 
 

Czy Energia Fal jest wystarczająco 

dostępna na Bałtyku? 
 

Jak wszystkie  półzamknięte baseny wodne,  Morze 

Bałtyckie jest obszarem o stosunkowo niskim 

potencjale energetycznym fal. Szacowana średnia 

gęstość mocy fal na otwartym Morzu Bałtyckim 

mieści się w przedziale od 1,3 - 2,8 kW/m (lub 1,7 - 

7,8 kW/m2), podczas gdy średnia roczna wysokość 

fali to 0,8 - 1,1 m, o okresie 4 - 4,6 s). W porównaniu 

z otwartymi wodami oceanu i ich potencjałem 

energetycznym, powyższe wartości mogą wydać się 

niskie. Jednak gdy porównamy je z gęstością energii 

wiatrowej, która wynosi 0,7 kW/m2, fale okazują się 

znacznie bardziej atrakcyjnym źródłem [3]. 
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Przy trudnych warunkach atmosferycznych 

(prędkość wiatru równa ~ 25 m/s, średnia 

wysokość fali 3,5 m, średni okres fali 8,4 s), gęstość 

mocy fali może osiągnąć ponad 50 kW/m. Dowodzi 

to, że roczna całkowita energia fal może być bardzo 

duża, nawet w płytkim i  osłoniętym morzu, takim 

jak Bałtyk. 

 

Fale na Morzu Bałtyckim są wzbudzane głównie 

przez wiatr. Dominującym kierunkiem wiatru 

wydaje się być wiatr zachodni, co sprawia,  

że najwyższa gęstość energii znajduje się we 

wschodniej części Morza Bałtyckiego, przy 

stosunkowo wysokich gęstościach także w jego 

południowo-centralnej część (Rys. 2).  

 

Rys. 2: Długoterminowa średnia wysokość fali [cm] (izolinie - co 10 cm) na Morzu Bałtyckim w latach 1970-

2007. Źródło: Raamet 2010[4]. Średnia roczna gęstość energii fali na Morzu Bałtyckim (kW/m2) w oparciu 

o średni schemat falowania 

 
 

Najbardziej reprezentatywne dane dotyczące fal 

północnego Bałtyku Właściwego pochodzą z boi 

falowych Directional Waverider stosowanych przez 

Fiński Instytut Badań Morskich (ang. Finnish 

Institute of Marine Research, FIMR). Chociaż 

badania prowadzone w takim odcinku czasu (1996 - 

2002) nie pokazują długoterminowych zmian we 

właściwościach fal, to stanowią one obecnie 

najbardziej wiarygodne źródło informacji  

o głównych cechach obszarów  falowania na 

otwartym morzu.  

 

Największe średnie wysokości fali występują na 

południe od Gotlandii i wschód Olandii (około 56° N, 

18° E) oraz w basenie arkońskim, gdzie średnia 

wysokość fal może osiągnąć nawet  1,0 m 

w miejscach o niewielkiej głębokości.  

 

Największe zlewnie − Bałtyk Właściwy i Zatoka 

Botnickie − cechuje znaczna dysproporcja średniej 

wysokości fal: 

 Wschodnia i otwarta część Morza Botnickiego 

mają wyraźnie wyższe fale (średnio > 0,8 m) 

od obszarów zachodnich [5].  
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 W północnej części Bałtyku Właściwego 

najwyższa aktywność fal występuje wzdłuż 

wybrzeży Estonii i Łotwy. Wysokości fal są 

stosunkowo niskie wzdłuż wybrzeży Litwy, 

Obwodu Kaliningradzkiego i północno-

wschodniej Polski.  

 W Zatoce Fińskiej, ogólne natężenie fal jest 

wyraźnie mniejsze, niż w pozostałej części Morza 

Bałtyckiego. Średnie wysokości fal osiągają 0,7 m 

na wejściu i  środkowej części, ale tylko około  

0,6 m w dalszej części tego akwenu [6]. 

 

Gęstość energii fal zmienia się w ciągu roku  

w zależności od prędkości wiatru, kierunku wiatru 

i ogólnych warunków pogodowych. Jak pokazano na 

rysunku 3., roczna średnia gęstość energii fal 

na Bałtyku kształtuje się na poziomie 2 kW/m2. 

 

Szacuje się, że potencjalna energia generowana 

przez fale Morza Bałtyckiego może być 

wykorzystywana zarówno na małą jak i dużą skalę. 

Jednak faktyczna ilość wykorzystanej energii będzie 

zależna od wielu różnych czynników, nie tylko od 

cech i potencjału fal. 

 

Do głównych czynników wpływających na 

opłacalność projektu zalicza się: 

 rodzaj zastosowanej technologii (niski koszt  

i wysoka wydajność) 

 zasięg transmisji energii (odległość od głównej 

sieci lub odbiorcy bezpośredniego) 

 możliwość połączenia z innymi zastosowaniami 

(np. użycie tego samego systemu sieci,   

zminimalizowanie odległości do odbiorcy). 

 

Na całym świecie technologia jest głównym 

problemem każdego konwertera energii  fal (WEC). 

Jak dotąd, wiedza pozyskana z regionu Morza 

Bałtyckiego była przekazywana poza granice jego 

regionu, brakowało także badań na większą skalę. 

 

Warunki przesyłania energii z obszaru morza  

w kierunku brzegu są bardzo korzystne ze względu 

na częściowo zamknięty charakter akwenu Morza 

Bałtyckiego. Ponadto, jeśli morska sieć energetyczna 

spełnia wysokie wymagania morskiej energii 

wiatrowej, to przyłączenie do niej farm zbierających 

energię fal może być bardzo korzystne. 

Trzeba wziąć pod uwagę, że wszelkie systemy 

instalowane na morzu, a szczególnie w północnej 

części Morza Bałtyckiego, powinny być 

zabezpieczone przed tworzącymi się masami lodu  

i dryfującymi krami, które mogą powodować 

mechaniczne uszkodzenia instalacji. W tym celu 

należy prowadzić dodatkową konserwację  

(usuwanie lub głębsze zanurzanie urządzeń  

w okresach najniższych temperatur). 

 

Centra Kompetencji  
 

Mimo, że wody Morza Bałtyckiego do tej pory nie 

były uważane za atrakcyjne źródło energii, 

powstało wiele instytucji badawczych, agencji 

energetycznych i firm prywatnych zaangażowanych 

w branżę energetyczną w tym regionie. Można  

z łatwością znaleźć tu firmy zajmujące się rozwojem 

i promocją zagadnień energii oceanicznej, 

uniwersytety oferujące studia dla młodych 

specjalistów tej dziedziny, oraz laboratoria 

zorientowane na badanie odnawialnych źródeł 

energii prowadzące specjalne szkolenia. 

 

Warto zauważyć, że to duński projekt pilotażowy był 

jednym z pierwszych na świecie projektów 

dotyczących energii fal. Szwecja i Finlandia również 

podejmowały próby przetestowania 

i zainstalowania prototypowych urządzeń do 

wytwarzania energii z fal. Pilotażowe badanie 

prototypu Wave Roller zostało przeprowadzone  

w Finlandii w 2002  i 2003 roku. Duńskie  

i szwedzkie programy prowadzone były na Morzu 

Północnymi i tylko Finlandia prowadziła takie próby 

na Morzu Bałtyckim.  

 

Ponieważ istnieją pewne podobieństwa 

technologiczne pomiędzy rynkami energetyki 

wiatrowej i energetyki falowej, najważniejsze 

badania z zakresu wykorzystania fal pochodzą  

z krajów z doświadczeniem w energetyce wiatrowej, 

takich jak Dania, Niemcy i Szwecja. Niemcy są 

krajem o mocnym sektorze energii wiatrowej, 

dobrze przygotowanym do instalacji urządzeń 

energetyki falowej, ich rozwoju i utrzymania. 

 

Do tej pory większość ze zdobytych w tym zakresie 

doświadczeń została przekazana poza region Morza 

Bałtyckiego. Wspieranie małych i dużych inicjatyw 
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oraz badań na Morzu Bałtyckim, może uczynić fale 

morskie realnym źródłem energii, a także 

przyczynić się do rozwoju sektora technicznego  

w regionie Morza Bałtyckiego. 

 

Technologia 
 

Pierwsze urządzenie zbierające energię z fal 

morskich powstało już w 1799, ale dopiero w 1970 

roku udało się opanować tą technologię  

w zadowalającym stopniu. Pod koniec XX wieku, 

zaczęto finansować badania mające na celu ocenę 

potencjału technicznego i rynkowego energetyki fal.  

Opracowano setki nowych urządzeń. W rezultacie 

powstała druga generacja systemów, które były 

lepiej zaprojektowane i miały większy potencjał 

rynkowy.  

 

Najważniejsze wymagania dotyczące urządzeń do 

przetwarzania energii fal to: 

 odporność na gwałtowne burze, 

 odporność na uszkodzenia części ruchomych, 

wodę morską i porastanie, 

 niski koszt budowy, 

 niskie koszty przyłączenia do sieci 

energetycznej, 

 niskie koszty operacyjne utrzymania i naprawy. 

 

W przypadku elektrowni falowych, straty energii 

występują głównie z powodu tarcia. Może ono 

zachodzić pomiędzy ruchomymi częściami 

elektrowni, obudową a wodą oraz w samej wodzie 

(lepkość wody i drgania). W uproszczeniu można 

powiedzieć, że: im więcej ruchomych części  

i ostrych krawędzi, tym więcej strat energetycznych. 

 

Obecnie istnieje ponad 50 koncepcji 

technologicznych, aktywnie rozwijanych głównie 

przez małe firmy pracujące tylko na jednym 

produkcie. Dostępne są różne rodzaje urządzeń 

spełniających wyżej wymienione wymagania [7]. 

Większość przetworników energii opiera się 

na układach turbin lub tłoków bezpośrednio 

wykorzystujących ruch oscylacyjny utworzony 

przez fale. Należy podkreślić, że nie ma jeszcze 

technologii, która potwierdziłaby swoją skuteczność 

w dłuższym okresie czasu i w różnych warunkach 

morskich. 

 

Urządzenia przelewowe 
 

TAPCHAN (skrót od ang. TAPered CHANnel- 

zwężony kanał) to norweski system, w którym fale 

morskie skupiane są na zwężającym się kanale na 

linii brzegowej (Rys. 3). Zwężenie zwiększa 

amplitudę fal przepływających przez kanał. Energia 

potencjalna wody uwięzionej w zbiorniku jest 

następnie odprowadzana z powrotem do morza, 

przez turbinę niskiego spadu (turbina Kaplana). 

Oprócz turbiny, w systemie nie ma żadnych 

ruchomych części, a  dostęp do poszczególnych 

części i podłączeń do sieci elektrycznej jest 

stosunkowo prosty. Niestety nabrzeżne układy typu 

TAPCHAN charakteryzuje niska produktywność, 

dlatego sprawdzają się one tylko w regionach  

o głębokiej strefie przybrzeżnej i niskim zakresie 

pływów (< 1 m). Technologia ta nie ma 

zastosowania w Morzu Bałtyckim. 

 

Rys. 3: TAPCHAN – urządzenie przelewowe 

generujące prąd z fal 

 
 

Kolumna oscylacyjna (ang. oscillating water column, 

OWC) wykorzystuje z kolei turbinę powietrzną 

umieszczoną w kanale powyżej powierzchni wody 

(Rys. 4). Podstawa urządzenia jest otwarta, tak aby 

fale wpychały masy wody do wnętrza kolumny,  

powodując tam jej ruch pionowy. W wyniku tego, 

powietrze znajdujące się w kolumnie nad wodą 

przesuwa się w górę, napędzając turbinę.  

Ten system także przeznaczony jest do stosowania 

na otwartych wybrzeżach oceanicznych, 

charakteryzujących się  falami o dużej mocy.  

Nie znajdzie więc zastosowania na wodach Morza 

Bałtyckiego. 
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Rys. 4: Kolumna oscylacyjna (OWC) 

 

 

Urządzenia zanurzone 
 

Urządzenia zanurzone mają tę zaletę, że są w stanie 

przetrwać w najcięższych warunkach panujących 

na morzu. Ich działanie opiera się na wykorzystaniu 

zmian ciśnienia pod powierzchnią wody na skutek 

przemieszczania się fali nad urządzeniem: wzrost 

ciśnienia na grzbiecie fali i spadek po jej przejściu. 

Przykładem tego typu urządzeń jest huśtawka 

falowa Archimedesa (ang. Archimedes Wave Swing, 

AWS) (Rys. 5). Jest to komora wypełniona 

powietrzem zanurzona pod powierzchnią wody, 

która porusza się w kierunku pionowym pod 

wpływem działania fali. Ruch pływaka zasila 

energią prądnicę liniową przymocowaną do dna 

morskiego. AWS ma tę zaletę, że działa punktowo, 

czyli absorbuje energię z fal przemieszczających się 

we wszystkich kierunkach i „wydobywa” około 50% 

mocy fali padającej. Do innych zalet tego systemu 

zaliczyć można jego prostotę, brak oddziaływania 

wizualnego oraz możliwość dokonania szybkiej 

wymiany i opłacalność w zakresie energii 

wytwarzanej za kg użytej stali. Pilotażowy projekt 

prowadzony w Portugalii testuje pracę trzech 

urządzeń typu AWS o mocy 8 MW. 

 

Wdrożony niedawno projekt Lysekil, dotyczący 

energii fal zachodniego wybrzeża Szwecji ma na 

celu przetestowanie nowych generatorów 

napędzanych tłokami. Tak zwana prądnica liniowa 

stoi zakotwiczona na dnie morza i wprawiana jest w 

ruch za pomocą liny przywiązanej do boi pływającej 

na powierzchni wody (Rys. 6). Dodatkowo, istnieje 

możliwość łączenia generatorów w grupy 

na wysokości 20-100 m pod powierzchnią wody, za 

pomocą zwykłych przewodów położonych na dnie. 

Wygenerowana moc zamieniana jest na prąd stały. 

System ten powinien okazać się tani, wytrzymały, 

przyjazny środowisku i odporny na ekstremalne 

warunki panujące na morzu 

(http:// www.el.angstrom.uu.se).  

 

Rys. 5: Urządzenia zanurzone - huśtawka falowa 

Archimedesa. 

 
 

Rys. 6: Projekt Lysekil: a - budowa modułu 

konwertera, b - rozmieszczenie modułów. 
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Obie technologie (AWS i Lysekil) są odpowiednie dla 

każdego środowiska morskiego, w tym Morza 

Bałtyckiego. Głównym problemem jest izolacja 

elementów instalacji elektrycznej, znajdujących się 

pod wodą [8].  

 

Istnieją także  rozwiązania oparte na technologii 

pół-zanurzeniowej. Mają one zastosowanie głównie 

na płytkich wodach i zawierają oscylacyjny 

przetwornik naporu wytwarzający energię z naporu 

fal na głębokości mniejszej niż 20 m. Gdy fala 

przesuwa się w kierunku brzegu, kołowy ruch jej 

cząsteczek staje się bardziej eliptyczny, zaś woda 

przy dnie porusza się naprzemiennie do przodu i do 

tyłu. Oscylacyjne konwertery naporu fal  

(ang. oscillating wave surge converters, OSC) 

wykorzystują ruch przydennej wody 

do wytwarzania  energii. Koncepcja była i jest nadal 

badana w ramach kilku różnych projektów, takich jak 

Langlee E2 w Norwegii, 2,5 MW Oyster w Szkocji 

oraz Wave Roller w Finlandii. Mimo, że ta technologia 

jest przeznaczona do wód płytkich, może być trudno 

wykorzystać ją w tak intensywnie eksploatowanej  

i chronionej strefie nadbrzeżnej Morza Bałtyckiego [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia pływające 
 

Kaczka Saltera to urządzenie pływające, 

opracowane w roku 1970 (Rys. 7). Kompletny 

system przewidywał ciąg kaczek Saltera, o długości 

kilku kilometrów ustawiony równolegle do czoła fali. 

Kolumna rdzeniowa o średnicy 14 m 

wykorzystywała ruch względy pomiędzy każdą  

z kaczek a rdzeniem, pozyskując w ten sposób siłę 

motoryczną do wygenerowania mocy. Urządzenie 

miało wydajność około 90%, a zatem stanowiło  

punkt odniesienia dla wydajności innych urządzeń 

mocy fal. 

 

Najnowsze urządzenie typu pół-zanurzeniowego, to 

system przypominający pływającą serpentynę  

(Rys. 8), o nazwie Pelamis. Składa się on z kilku 

cylindrycznych segmentów zawiasowych, 

skierowanych czołem w kierunku fal poruszających 

się do lądu. Kiedy fale przemieszczają się wzdłuż 

urządzenia, segmenty kołyszą się, a ruch względny 

pomiędzy sąsiadującymi segmentami uruchamia 

siłowniki hydrauliczne, które pompują olej pod 

wysokim ciśnieniem przez silniki hydrauliczne.  

Tak napędzane są generatory elektryczne. 

Trójsegmentowa wersja systemu Pelamis ma 130 m 

długości i 3,5 m średnicy, dostarcza zaś 750 kW 

mocy. Najlepiej sprawdza się na obszarach  

o wysokim potencjale fal. Ekonomiczne możliwości 

wykorzystania tego rozwiązania na Morzu 

Bałtyckim wymagają jeszcze zbadania. 

 

 

Rys. 7: Urządzenie pływające – kaczka Saltera 

 

Rys. 8: Pelamis. 
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Region: studium przypadku 
NOWE, INNOWACYJNE URZĄDZENIE 

 

Projekt nowego urządzenia opracowywanego w ramach projektu SUBMARINER, różni od wyżej opisanych 

rozwiązań. Po pierwsze, wydajniej dokonuje zamiany energii fal na efektywność energetyczną (generator 

ruchu liniowego (Rys. 9) i w zasadzie, może być stosowany w każdym z wyżej opisanych urządzeń. Po drugie, 

dobrze sprawdzi się w niewielkich projektach, którym nie poświęcono jak dotąd wystarczającej uwagi. System 

ten może w przyszłości rozwiązać problem pozyskiwania energii w regionach o niskiej fali zarówno w Europie 

jak i na świecie.  

 

Generator liniowy nie wymaga oleju i jest wolny od wibracji, a dzięki zastosowaniu specjalnego układu 

magnesów, posiada także dużą pojemność. Idealnie nadaje się więc do stosowania w układach konwersji 

działających na małą i dużą skalę. Pierwsza próba wdrożenia projektu odbyła się w prawie całkowicie 

odizolowanym od wody kontenerze pływającym (Rys. 10). Wykazano, że projekt dobrze sprawdza się  

w praktyce. Urządzenie nie posiada żadnych połączeń ruchomych ani elementów elektrycznych narażonych na 

działanie wody morskiej, ponieważ generator znajduje się wewnątrz uszczelnionego pływającego kontenera  

o odpornej budowie i wykonaniu przeciwdziałającemu negatywnym trudnym warunkom, porastaniu,  

zabrudzeniom i korozji.  

 

Obecnie udoskonalany jest kolejny już model prototypowy tego urządzenia. Ma ono stanowić dodatkowe 

zasilanie elektryczne dla jednopunktowych boi cumowniczych. Głównym celem dalszych badań będzie 

opracowanie niezależnego zestawu  generatorów, które mogą być umieszczane wewnątrz dowolnego 

urządzenia poruszającego się w orientacji góra-dół lub przód-tył. Możliwe będzie również wykorzystanie 

istniejącej już infrastruktury morskiej (wieże wiatrowe, boje platform naftowych itp.) do rozmieszczenia 

przetworników energii fali, a także istniejącego systemu przesyłowego. 

 

 

 

Rys. 9: Generator ruchu liniowego opracowany  

przez A. Pašilis, CORPI , 2011 

 

Rys. 10: Urządzenie pływające z zainstalowanym 

liniowym generatorem 
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Wpływ na środowisko 
 

Niezależne rozmieszczanie urządzeń 

przetwarzających energię fal może spowodować 

poważne zakłócenia w środowisku. Dotyczy to  

w szczególności fazy wdrażania projektu, 

gdy prowadzone są podwodne i międzypływowe  

prace budowlane potrzebne do połączenia urządzeń 

z siecią lądową. Połączenie nowych urządzeń  

z istniejącą już infrastrukturą farm wiatrowych lub 

boi monitorujących przynosi wiele pozytywnych 

skutków dla środowiska. W poniższej tabeli (Tab. 1) 

zestawiono najważniejsze skutki  instalacji urządzeń 

pozyskujących energię z fal i wiatru dla środowiska 

morskiego.  

 

Instalowanie niezależnych urządzeń, czerpiących 

energię z tylko jednego źródła, negatywnie wpływa 

na następujące aspekty środowiska naturalnego: 

jakość wody w kąpieliskach, przejrzystość wody, 

cykle biogeochemiczne, siedliska bentosowe, 

siedliska ptaków, rybołówstwo, ssaki morskie, 

natężenie hałasu, morfologia wybrzeża i krajobraz. 

W przypadku wszystkich wymienionych 

elementów, bardzo niekorzystne skutki zostają 

zlikwidowane i zamienione na umiarkowane 

lub w ogóle zlikwidowane, kiedy łączy się 

urządzenia falowe z wiatrowymi w jeden wspólny 

system. Zakres oddziaływania na środowisko będzie 

ostatecznie zależeć od rodzaju wykorzystanych 

urządzeń [10]. 

Tab. 1:  Przegląd wpływu instalacji, użytkowania i likwidacji urządzeń falowych i falowo-wiatrowych 

w regionie Morza Bałtyckiego na środowisko naturalne 

Cele środowiskowe Priorytety środowiskowe systemy falowe 

systemy 

łączone 

falowo-

wiatrowe 

uwagi dodatkowe 

odnośnie systemów 

falowych 

jakość wód 

jakość  kąpielisk    

przejrzystość wody    budowa 

eutrofizacja    

cykl biogeochemiczny   budowa 

ochrona siedlisk 

i gatunków 

dynamika sieci troficznej    

Różnorodność biologiczna     

siedliska dna   budowa 

siedliska ptaków    budowa 

rybołówstwo   budowa 

ssaki morskie   budowa i instalacja 

poziom hałasu w toni morskiej    budowa i instalacja 

ochrona strefy 

przybrzeżnej 

 

morfologia strefy przybrzeżnej   budowa i instalacja 

krajobraz   

budowa i instalacja 

oraz demontaż  

ochrona klimatu 

 
obniżenie emisji Co2 

  
energia Odnawialna 

 – neutralne;  – umiarkowanie korzystne;  – umiarkowanie niekorzystne;  – umiarkowanie korzystne;  

 – bardzo korzystne; ? – luki w  informacji; pusta komórka – nie dotyczy 
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Jakość wody i siedliska 
 

Systemy generujące energię z tylko jednego źródła 

wpływają zarówno na środowisko morskie, 

jak i lądowe, gdyż prace budowlane przeprowadzane 

są na morzu, lądzie i w strefie międzypływowej. 

Urządzenie gromadzące energię fal musi być 

umocowane do dna morskiego. Niezbędne jest także 

przeprowadzenie po dnie kabli przesyłających 

energię na ląd i podłączenie ich do sieci 

elektrycznej. Podmorskie kable są zwykle zakopane 

w dnie morza, a następnie powyżej poziomu wody 

niskiej z podłączeniem do stacji naziemnej. Taka 

technologia może powodować tymczasowy wzrost 

intensywności sedymentacji, zmniejszenie 

przejrzystości wody i straty dla bentosu, pelagialu 

i organizmów strefy międzypływowej. 

 

Dzięki łączeniu systemów, udaje się zredukować 

negatywne oddziaływania jedynie do hałasu 

i wibracji odbieranych przez ssaki morskie, ryby  

i organizmy bentosowe. Hałas powodowany pracą 

urządzeń energetycznych i powiązanych z nimi 

systemów cumowniczych, jest znaczący głównie 

dla ssaków i w mniejszym stopniu dla ryb.  

W przypadku niektórych rodzajów urządzeń 

wytwarzających energię z fal mogą  również 

występować zagrożenia ze strony wytwarzanego 

przez nie pola elektromagnetycznego, wibracji oraz 

wycieków oleju, mających negatywny wpływ 

na zdolności echolokacyjne ssaków morskich, 

rozmnażanie ryb i denną  makrofaunę. Zaletą 

generatora opracowywanego w ramach projektu 

SYBMARINER jest to, że nie wymaga on stosowania 

oleju i nie generuje wibracji. Niestety, należy także 

uwzględnić niebezpieczeństwo zranienia ssaków 

morskich na skutek ich zderzania się  

z urządzeniami instalowanymi na otwartej wodzie 

oraz elementami mocowania konstrukcji do dna.  

 

Ochrona wybrzeża 
 

Obecność konstrukcji energetycznych 

zamocowanych do dna morskiego, może 

powodować wypłukiwanie dna morskiego 

znajdującego się w sąsiedztwie zacumowanych 

urządzeń lub wokół zakopanych kabli. Jeśli 

przewody są rozmieszczone na skalistym dnie, 

skały będą wymagać zabezpieczenia, które może 

powodować powstawanie sztucznych raf.  Zaletą 

takiego zjawiska może być wzrost różnorodności 

biologicznej morza.  

 

Krajobraz morski może zostać zaburzony 

obecnością urządzeń na powierzchni wody 

(ich docelowy rozmiar ma więc znaczenie), 

budowlanych jednostek pływających i maszyn 

obecnych podczas budowy podwodnej oraz 

obecności samej podstacji. 

 

Ochrona klimatu 
 

Korzystny wpływ na ochronę klimatu, poprzez 

zmniejszenie emisji CO2, może być realizowany 

dzięki instalowaniu pojedynczych i połączonych 

systemów przechwytywania energii odnawialnej. 

Znaczenie tej działalności dla klimatu nie będzie 

znane dopóki lepiej nie zbadamy technologii 

związanych z takimi systemami, ich potencjalnych 

lokalizacji i możliwego czasu eksploatacji. 

 

 

Ważne dla Regionu 

 

Chociaż fale są atrakcyjnym źródłem energii 

odnawialnej, to wdrażanie, eksploatacja i utylizacja 

konwerterów energii pociąga za sobą negatywne 

skutki dla lokalnych ekosystemów. Połączenie 

systemów falowych lub wiatrowych z istniejącymi 

już instalacjami, pozwala zachować znikomy wpływ 

na środowisko. Jest to szczególnie ważne dla 

obszarów o niskim falowaniu wód, takich jak Morze 

Bałtyckie. Tego typu rozwiązania mogą tam służyć 

jako dodatkowe źródła energii odnawialnej, 

wspierające pobliską infrastrukturę (np. platformy 

wiertnicze, monitoring środowiska, boje, znaki 

nawigacyjne). 
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Aspekty społeczno-

ekonomiczne 
 

Potencjał ekonomiczny 
 

Potencjał gospodarczy energii generowanej z fal 

szacowany jest na około 2 000 TWh na rok – 

co stanowi 10% całkowitego zużycia energii 

elektrycznej na świecie.  Koszty inwestycyjne na ten 

sektor wynoszą 820 bilionów euro [1]. Koszty 

wytwarzania energii elektrycznej z fal wykazały 

znaczną poprawę w ciągu ostatnich dwudziestu lat, 

osiągając średnią wysokość około  0,08 euro za 

kWh przy stopie dyskontowej równej 8%.  

W porównaniu ze średnią ceną energii elektrycznej 

w UE, która wynosi około 0,04 euro za 1 kWh,  cena 

energii elektrycznej wytwarzanej z fal jest nadal 

wysoka. Zakłada się jednak, że wraz z rozwojem 

technologii koszt ten będzie malał [11].  

 

Rys. 11: Współczynnik wykorzystania 

konwencjonalnych systemów produkcji energii 

elektrycznej [8] 

 
Powszechnie uważa się, że wytwórca energii  płaci 

za zainstalowaną moc (P, w kW), a następnie raz  

w roku otrzymuje zapłatę za wyprodukowaną 

energię (W, w kWh). Współczynnik wykorzystania 

szwedzkiego wiatraka osiągający najlepsze wyniki, 

wynosi 29%. Teoretycznie, energia wodna 

(wszystkie rodzaje energii pochodzącej z wody 

wodnej) ma znacznie wyższy stopień 

wykorzystania, w Szwecji wynoszący nawet do 60% 

(Rys. 11). Dla energii fal i pływów, współczynnik 

wykorzystania wynosi  zazwyczaj między 30 - 40% 

mocy znamionowej [12]. Szacowany stopień 

wykorzystania dla systemu Pelamis kształtuje się 

między 25 a 40%, zależnie od warunków 

panujących w danej lokalizacji (źródło: 

www.pelamiswave.com/pelamis- technology). Inne 

źródła podają, że współczynnik wykorzystania 

dla energetyki falowej − stosunek średniej mocy 

wytworzonej do mocy elektrowni − może wynosić 

nawet do 50% lub 4380 h/rok [13].  

 

Koszty Inwestycyjne 
 

Niezwykle trudno jest oszacować koszt utworzenia, 

eksploatacji i konserwacji morskich systemów 

energetycznych z powodu nieprzewidywalnych 

warunków panujących na morzu i wczesnego 

stadium rozwoju technologii pozyskiwania energii  

z fal. Na ogół przyjmuje się, że koszt całego procesu 

począwszy od powstania koncepcji, poprzez 

badania naukowe i R&D, do budowy systemu  

w pełnej skali (implementacja techniczna) kształtuje 

się w granicy 30 - 35 mln euro. Szacowany koszt 

rozwoju prototypu w pełnej skali (tylko część 

techniczna) wynosi około jednej trzeciej 

całkowitego kosztu inwestycji, czyli około  7 - 10 

mln euro na każdy MW mocy. 

 

Koszty inwestycyjne aktualnie realizowanych 

projektów wskazują, że koszt instalacji systemu 

pozyskiwania energii z fal to obecnie  5,4 - 7,2 mln 

euro na MW mocy. Przewiduje się jednak, że do roku 

2020 koszt ten spadnie do około 30% tej kwoty,  

a w ciągu następnych 10 lat o kolejne 20% [14, 15]. 
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Rys. 12: CAPEX [15]  Rys. 13: OPEX [15] 

 
Szacunki finansowe przeprowadzone przez firmę 

Ernst&Young [16] podzielono na koszty "CAPEX", 

które obejmują budowę, infrastrukturę systemów 

elektrycznych i wstępnie koszty rozwoju (Rys. 12); 

oraz koszty "OPEX" obejmujące koszt eksploatacji, 

konserwacji, ubezpieczenia, likwidacji oraz inne 

koszty dodatkowe (czynsz, korzystanie z sieci 

przesyłowej i krajowe opłatny sieciowe) (Rys. 13). 

Szacunki wyraźnie pokazują, że badania i rozwój są 

znacznie bardziej kosztowne, niż sama budowa, 

a jednocześnie są dużo mniej kosztowne, niż 

wdrożenie na skalę przemysłową (gdy wszystkie 

szczegóły techniczne są dopracowane, a ewentualne 

błędy sprowadzone do minimum). 

 

Tworzenie nowych miejsc pracy 
 

Rozwój energetyki falowej może być porównany do 

rozwoju energetyki związanej z wiatrem, także 

będącej stosunkowo nową gałęzią przemysłu.  

W sektorze przemysłu wiatrowego odnotowano 

gwałtowny wzrost wartości, szacowany na ponad 

2,2 mln euro rocznie przy zatrudnieniu około 40 

000 pracowników na całym świecie i rocznej stopie 

wzrostu na poziomie 10%. Dania, której rząd zdołał 

uczynić to państwo światowym liderem w dziedzinie 

energetyki wiatrowej, zatrudnia w tej branży 

obecnie ponad 12 000 osób. Eksport czystych 

technologii wart tam 7,1 miliarda euro rocznie.  

Dla porównania, w Niemczech eksport technologii 

wiatrowej jest wart ponad 5,1 miliarda euro. 

 

Według raportu Europejskiego Stowarzyszenia 

Energii Oceanicznej (ang. European Ocean Energy 

Roadmap 2010–2050 [17]), produkcja, transport, 

instalacja, eksploatacja i konserwacja oceanicznych 

urządzeń energetycznych będzie generować 

dochody i zatrudnienie. Przewiduje się, że na każdy 

MW generowanej energii oceanicznej zostanie 

utworzonych około 10 do 12 bezpośrednich  

i pośrednich miejsc pracy. Na podstawie 

przewidywań dotyczących ilości produkowanej 

mocy, można szacować, że do roku 2020 sektor 

energii oceanicznej zaoferuje ponad 26 000 

bezpośrednich i 13 000 pośrednich miejsc pracy. 

Sama energetyka fal mogłyby przyczynić się 

do utworzenia 6 - 7 bezpośrednich i pośrednich 

miejsc pracy na każdy MW mocy (Rys. 14). 

 

Rys. 14: Nowe miejsca pracy na każdy 

zainstalowany MW wygenerowany z fal 

 



156 | Energia fal morskich 

 

Kolejne dane pochodzą od szkockiego rządu (raport 

Marine Energy Group Roadmap). Pokazują one, że 

przemysł energetyki morskiej może zapewnić do 12 

500 miejsc pracy, dostarczając szkockiej gospodarce 

dochód 2,5 mld funtów do roku 2020. Instalacja 

jednego pełnowymiarowego urządzenia energetyki 

falowej na Orkadach w Szkocji,  wymagała 

zainwestowania ponad 1 mln euro. 

 

Wybór lokalizacji 
 

Wybór lokalizacji dla dużych wielostanowiskowych 

urządzeń generujących energię z fal zależy 

od warunków środowiska, opłacalności, jak również 

dostępności przestrzeni.  

 

Głębokość i rodzaj podłoża na dnie mają kluczowe 

znaczenie w wyborze technologii kotwienia.  

Miejsce rozmieszczenia elementów typu WEC (ang. 

wave energy converter) będzie zależało od lokalnych 

warunków na dnie. Na przykład, absorber 

punktowy musi być zamontowany na fundamencie, 

co wymaga często płaskiego dna składającego się  

z gliny, piasku lub mułu.  

 

Inne ograniczenia związane są z opłacalnością 

przedsięwzięcia, np. odległością od lądu 

i infrastruktury sieci elektrycznej. Umiejscowienie 

sieci  energetyki falowej może być ograniczone także 

przez szereg innych czynników, takich jak np. warunki 

fizyczne oraz bieżące i planowane działania człowieka, 

do których zalicza się rybołówstwo,  żeglugę, 

wyznaczanie terenów wojskowych i stref o znaczeniu 

archeologicznym, a także cennych obszarów 

biologicznych, w tym rezerwatów  morskich. 

 

Urządzenia nabrzeżne (ang. shoreline devices) mają tę 

zaletę, że są zlokalizowane w pobliżu sieci 

przesyłowej, co znacznie ułatwia ich eksploatację.  

Są one dostosowane do danej lokalizacji, a ich budowa 

zależy od budowy i struktury danej linii brzegowej 

oraz warunków zachowania nadmorskiej scenerii, 

więc nie mogą być produkowane na skalę masową.  

 

Urządzenia przybrzeżne (ang. near-shore devices) 

instalowane są w płytkich wodach. Są zakotwiczone 

do dna morskiego, co zapewnia im odpowiednie 

mocowanie i zabezpiecza przed ruchem 

oscylacyjnym. Podobnie jak w przypadku urządzeń 

nabrzeżnych, wadą systemów przybrzeżnych jest 

to, że na płytkich wodach fale mają mniejszą moc, 

więc ilość wytworzonej energii jest znacznie 

mniejsza. Z drugiej jednak strony, takie urządzenia 

łatwiej się eksploatuje. 

 

Urządzenia morskie (ang. offshore devices) są na 

ogół instalowane na głębokiej wodzie i mogą  

gromadzić większe ilości energii ze względu na 

wyższą wartość energii w falach. Niestety są one 

trudniejsze w budowie i bardziej wymagające  

w zakresie eksploatacji. Ze względu na większą 

wysokość i energetyczność wysokich fal, 

konstrukcja takich systemów musi spełniać dużo 

wyższe wymagania wytrzymałościowe 

i projektowe, aby mogła przetrwać najbardziej 

ekstremalne warunki.  Skutkuje to znacznym 

zwiększeniem kosztu budowy. Mimo to, uważa się 

że z dalekomorskie urządzenia pływające są bardziej 

atrakcyjne gospodarczo.  

 

Badania pokazują, że elektrownie falowe mogą być 

umieszczone w dowolnym miejscu środowiska 

morskiego. Saldo inwestycji (wybór lokalizacji, 

technologii i rozmiaru budowy) wobec 

potencjalnych dochodów z produkowanej energii 

elektrycznej (wydajność urządzenia i systemy 

wsparcia) jest jedyną kwestią do rozważenia. 

 Z punktu widzenia potencjału energetycznego, 

strefa dalekomorska (offshore) ma maksymalny 

potencjał wykorzystania fali, ale rozmieszczone 

konwertery wystawione są na większe 

obciążenia mechaniczne, zwłaszcza podczas 

burz. Obszary offshore są więc odpowiednie 

dla dużych projektów, ze względu na 

konieczność poniesienia większych inwestycji 

(produkcja generatorów, mogących wytrzymać 

ogromny napór fal i wykorzystać ich energię). 

Koszty przyłączenia takich urządzeń do sieci  

i ich utrzymania również są stosunkowo 

wysokie.  

 Środowisko przybrzeżne, podobne do 

środowiska dalekomorskiego (spadek energii, 

nie większy niż 10%) ma pewne zalety: fale 

często mają jeden przeważający kierunek, co 

umożliwia stałą i odpowiednią orientację 

kierunkową urządzenia. Warunki przybrzeżne 

są uważane za najbardziej podobne do tych 
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występujących na płytkich wodach Morza 

Bałtyckiego.  

 Lądowe przetworniki energii fal są bądź to 

przymocowane do brzegu, bądź są częścią 

brzegu. Na ogół tego typu instalacje najtrudniej 

jest utrzymać, ze względu na dużą siłę 

niszczycielską fal rozbijających się o brzeg lądu.  

 Koncepcja liniowych wszechstronnych  

i niezależnych generatorów opracowywanych  

w ramach projektu SUBMARINER umożliwia 

wykorzystanie energii generowanej przez fale  

w zarówno małych jak i dużych projektach 

energetycznych i instalacjach w Bałtyku oraz 

poza nim. 

 

Ramy prawne 
 

Strategie polityczne 
 

Energia z fal jest integralną częścią dyrektywy UE o 

odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z artykułem 

Dyrektywy 2009/28/WE: „Konieczne jest 

określenie przejrzystych i jednoznacznych zasad 

obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych i 

definiowania takich źródeł. W tym kontekście należy 

uwzględnić energię obecną w oceanach i innych 

częściach wód w postaci fal, prądów morskich, 

pływów, oceanicznych gradientów energii ciepła lub 

gradientów zasolenia.” 

 

Liczne akty prawne UE i mechanizmy wspierające 

mają bezpośredni wpływ na rozwój sektora 

odnawialnych źródeł energii (Rysunek 15). Raport 

UE (ang. European Ocean Energy Roadmap 2010 – 

2050), opublikowany w maju 2010 r., przewiduje, że 

ponad 15 % zapotrzebowania energetycznego UE 

będzie tak produkowane. Zapowiada także 

utworzenie nowych miejsc pracy (ponad 470 000) 

i zmniejszenie ilości wydzielanego do atmosfery CO2 

o 136 MT/MWh poprzez wykorzystanie 

europejskich zasobów energii oceanicznej o łącznej 

szacowanej mocy 4,9 GW. Z krajów nadbałtyckich, 

tylko Dania została uwzględniona w obliczeniach, 

zapewniając 0,5 GW mocy, głównie z zasobów 

Morza Północnego.  

 

Ponadto, kraje znajdujące się w pobliżu Morza 

Północnego (Irlandia, Szkocja) przyjęły strategie 

sprzyjające rozwojowi energetyki morskiej, 

szczególnie energetyki fal oraz prądów i pływów 

oceanicznych. Niestety taka strategia nie istnieje w 

regionie Morza Bałtyckiego, ani w żadnym z krajów 

nadbałtyckich. 

 

Rys. 15: Najważniejsze akty prawne wspierające sektor energetyki źródeł odnawialnych. Źródło:  

Raport “European Ocean Energy Roadmap 2010–2050” 

 
 1991                   Przyjęcie  Ustawy Prawo Energetyczne  

 styczeń 1997     Zmiany Niemieckiego Prawa Budowlanego (ang. Federal Building Code): Odtąd budowa turbin wiatrowych jest 

uprzywilejowana 

 kwiecień 2000  Przyjęcie Ustawy o Energii Odnawialnej (ang. Act on Granting Priority to Renewable Energy Sources) 

 marzec 2001      Decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: niemiecki model taryfowy jest zgodny z Europejską Pomocą  

Państwową i Prawem o Konkurencji 

 sierpień 2004     Zmiany do Ustawy o Energii Odnawialnej 

 grudzień 2006    Ustawa o przyśpieszeniu Planowania Infrastruktury morskich farm wiatrowych i przyłączeń do sieci  
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Finansowanie badań 
 

Finansowanie badań nad energią oceanów  

w Europie rozpoczęto w 1980. Od tego czasu 

wsparcie to znacznie wzrosło, zwłaszcza w ostatniej 

dekadzie (Rys. 16). 

 

Dotychczas wydano w sumie ponad 55 mln euro na 

wsparcie badań i rozwoju wiedzy w dziedzinie 

badań morskich, optymalizacji produkcji energii, 

rozwoju zoptymalizowanych kosztowo urządzeń 

pływających do konwersji energii fal na energię 

elektryczną, realizację projektów pilotażowych 

z zakresu wykorzystania prądów morskich, 

rozwijanie produkcji energii z gradientów zasolenia 

oraz dalszego rozwoju platform wiatrowych i energii 

oceanu. 

 

Rys. 16: Finansowanie UE związane z energią 

oceaniczną w latach 1990−2009 (źródło: European 

Energy Roadmap 2010-2050) 

 
 

Spośród wszystkich krajów na świecie to Wielka 

Brytania posiada najbardziej kompleksowy system 

wspierania energetyki morskiej. Projekt 

finansowania o nazwie The Scottish Ministers’ Wave 

and Tidal Energy Support Scheme, wprowadzony  

w Szkocji, o łącznej wartości  13 milionów funtów, 

oferuje dotacje dla przedsiębiorstw wspierających 

budowę, uruchomienie i wdrożenie 

przedsprzedażowych prototypów generatorów 

energii elektrycznej z fal i pływów w Europejskim 

Centrum Energii Morskiej (ang. European Marine 

Energy Centre) na Orkadach. Dodatkowo, rząd 

Szkocji przyznaje Nagrodę Saltire’a (10 milionów 

funtów) dla najlepszego opłacalnego projektu 

generatora prądu z pływów i fal. W czerwcu 2011 

roku Departament Energii i Zmian Klimatycznych 

Wielkiej Brytanii (ang. Department of Energy and 

Climate Change) zaoferował 20 milionów funtów 

na sfinansowanie prac nad energią fal i pływów 

morskich, celem wsparcia rozwoju technologii 

energetycznych od fazy prototypu do demonstracji 

urządzeń. W żadnym z państw Morza Bałtyckiego 

nie istnieją jeszcze systemy wsparcia energetyki 

morskiej podobne do tych wymienionych powyżej. 

 

Planowanie i licencjonowanie 
 

Proces wydawania zezwoleń na tworzenie 

systemów energii z fal zasadniczo nie różni się 

od tego dla innych działań instalacyjnych z dala od 

brzegu (zwłaszcza energetyki wiatrowej w strefie 

offshore). Poszczególne kraje różnią się jednak pod 

względem obowiązujących procedur prawnych, 

władz odpowiedzialnych za licencjonowanie  

i złożoności procesu. Na przykład Duńska Agencja 

Energii (ang. Danish Energy Agency) stosuje system 

„jednego okienka” (ang. one-stop-shop), dlatego 

zdobycie pozwolenia w Danii jest znacznie szybsze  

i łatwiejsze niż w innych krajach. 

 

Procedura otrzymania zezwolenia obejmuje zwykle 

następujące etapy: 

• wybór lokalizacji,  

• strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

SEA (i / lub EIA), 

• projekty techniczne dotyczące instalacji  

i podłączenie do sieci. 

 

 

 

 



Energia fal morskich | 159 

 

Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 stabilniejsze i bardziej przewidywalne wytwarzanie 

energii, zarówno z dnia na dzień jak i z sezonu 

na sezon 

 stosunkowo bardziej płynne i bardziej spójne 

wytwarzanie energii przy szacowanym 

współczynniku wydajności energetycznej do 50% 

 potencjał redukcji erozji wybrzeża dzięki systemom 

absorbującym energię fal 

 przydatność dla małych i dużych projektów 

energetycznych, które zostaną zlokalizowane blisko 

użytkownika docelowego 

 możliwy konflikt z sektorem rybołówstwa jeśli 

nieregularne rozmieszczenie konwerterów 

falowych ograniczy powierzchnię łowisk  

 ograniczona wiedza odnośnie możliwości 

technologicznych na Morzu Bałtyckim; przemysł 

do tej pory skoncentrowany był głównie 

na Morzu Północnym 

 szacunki ekonomiczne  nie są jeszcze wiarygodne, 

gdyż brak jest urządzeń, które funkcjonowałyby 

już w regionie Morza Bałtyckiego, co utrudnia 

obsługę potencjalnych inwestorów 

 mogą wystąpić różne negatywne skutki 

dla środowiska w zależności od wybranej 

technologii i fazy projektu (rozprzestrzenianie się 

osadów, utwardzenie dna morskiego, hałas, 

wibracje lub pole elektromagnetyczne, 

wprowadzenie nowych siedlisk, zbyt duża 

rozbudowa itp.) 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 rosnące zapotrzebowanie na energię 

z alternatywnych źródeł 

 rosnące ceny tradycyjnej energii 

 wsparcie UE poprzez tworzenie polityki zmian 

zakresie energii i klimatu, Europejska Błękitna 

Inicjatywa zintegrowana z polityką morską 

i funduszami strukturalnymi 

 rosnący rozwój wysokich technologii 

 ogólnoświatowe dążenie do zrównoważonego 

rozwoju 

 rosnące poparcie dla sieci gospodarek 

zdecentralizowanych 

 możliwe synergie z tytułu planów rozszerzenia 

elektrowni morskich na Morzu Bałtyckim 

 

 przewidywane zmiany hydro-meteorologiczne 

Bałtyku z uwagi na zmiany klimatu 

 zwiększenie wymagań w zakresie ochrony 

przyrody 

 brak wsparcia rządowego w sprawach 

polityki energetycznej w celu zapewnienia 

stabilnego poziomu cen  energii produkowanej 

ze źródeł odnawialnych 

 brak świadomości i wsparcia społecznego 

 brak wsparcia finansowego 
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Luki w wiedzy 
 

Obecnie konwertery energii fal nie są jeszcze 

eksploatowane w trybie ciągłym i komercyjnym 

w żadnym miejscu na świecie. Należy jednak 

podkreślić, że technologia ta jest na 

zaawansowanym etapie badań i wdrażania, przez co 

oferuje znaczne możliwości, szczególnie  

w regionach, gdzie występuje duża aktywność fal. 

Testuje się obecnie poszczególnego lokalizacje, 

głownie na północno-wschodnim Atlantyku. 

Stosunkowo duża ilość luk w wiedzy dotyczy 

testowania technologii w rzeczywistych warunkach 

oraz dokładnego zrozumienia potencjału energii fal 

w docelowym miejscu rozmieszczenia systemu. 

Główne problemy techniczne, zalety i wady 

związane z każdym z opracowanych prototypów, są 

już dobrze znane. Wytrzymałość, korozja, trwałość 

części ruchomych i biozanieczyszczenia są 

głównymi problemami technicznymi, które muszą 

zostać rozwiązane w celu zwiększenia opłacalności 

ekonomicznej projektów oraz  zmniejszenia 

kosztów ich obsługi i utrzymania.  

 

Na razie obserwuje się brak jest zainteresowania 

wykorzystaniem technologii falowych na akwenach 

o niskim falowaniu (zarówno w systemach 

pojedynczych, jak i łączonych). Widoczne 

są również niedostatki w badaniach projektowych 

na małą skalę (zastosowanie indywidualne 

lub w połączeniu). Biorąc pod uwagę, że większość 

z tych urządzeń nie została jeszcze przetestowana 

w środowisku Morza Bałtyckiego, można zakładać, 

że wiedza w tym regionie jest jeszcze bardziej 

ograniczona. 

 

Wnioski 
 

Bałtyk, jako akwen o stosunkowo niskiej energii fal, 

może służyć jako region pilotażowy do wdrożenia 

systemów konwersji energii fal na małą skalę. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż przestrzeń regionu Morza 

Bałtyckiego jest mocno ograniczona, systemy 

łączone wykorzystujące istniejącą już infrastrukturę 

wydają się szczególnie atrakcyjne. 

 

Zalecenia 
 Rozwój energetyki falowej w Morzu Bałtyckim 

należy promować i dofinansowywać w większym 

stopniu, poprzez wykorzystanie funduszy 

unijnych oraz krajowych i rządowych subwencji. 

 Należy przeprowadzić większą ilość badań 

bezpośrednio dotyczących Bałtyku i jego 

potencjalnych zasobów oraz wpływu 

infrastruktury na środowisko. 

 Niezbędne są dalsze badania dla rozwoju  

i znalezienia technologii odpowiednich dla fal  

o niskiej energii. 

 Należy wspierać tworzenie nowych  sieci 

współpracy służących wymianie wiedzy  

i technologii między poszczególnymi krajami. 

 Przepisy prawne i morskie planowanie 

przestrzenne powinny być spójne, aby stworzyć 

realne szanse rozwoju projektów 

energetycznych z fal morskich w strefie offshore. 

 Należy dalej rozwijać badania z zakresu 

systemów łączących różne źródła energii  

z istniejącą już infrastrukturą. 
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7.1. Wprowadzenie
Celem rozdziału jest omówienie stanu akwakultury 
w regionie Morza Bałtyckiego opartej o sadzową 
hodowlę ryb, będącą obecnie wiodącą technologią 
produkcji. Autorzy omawiają i porównują potencjał 
nowych technologii oraz przyszłe możliwości pro-
dukcji ryb w sposób zrównoważony. 

Stagnacja w sektorze rybołówstwa spowodowana 
nadmierną eksploatacją stad ryb w skali glo bal nej 
oraz wzrostem popytu na owoce morza, dopro-
wadziły do spektakularnego wzrostu produkcji 
w sektorze akwakultury. Jest on obecnie najszybciej 

rozwijającym się sektorem produkcji żywności na 
świecie o średnim tempie wzrostu , % na rok 
[ ]. Od  r. do  r. udział produktów pocho-
dzących z akwakultury, przeznaczonych do spoży cia 
wzrósł z  do prawie % światowej produkcji, co 
wskazuje na ogromne możliwości rozwoju w tej 
branży. Jednak w porównaniu do Azji i Ameryki 
Południowej, całkowita produkcja sektora akwakul-
tury w  utrzymała się na stałym poziomie. W celu 
pokrycia rosnącego popytu na żywność pochodzącą 
z akwakultury europejski rynek obecnie opiera się 
głównie na imporcie.

164 Zrównoważona hodowla ryb 

Zgodnie z de inicją Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ( ) przy , hodowla ryb 
wprowadza pewne formy interwencji w procesie chowu w celu zwiększenia produkcji, 
takie jak regularne zarybianie, karmienie czy ochrona przed drapieżnikami. Zakłada ona 

również indywidualne lub korporacyjne prawo własności wytworzonych zasobów.

Zrównoważona hodowla ryb przekłada się na stosowanie technologii, które nie zanieczyszczają 
środowiska morskiego, nie wyczerpują i nie zagrażają innym morskim gatunkom lub elementom 
ekosystemu, korzystają ze zrównoważonego procesu skarmiania, nie są uzależnione od nadmier-
nego wykorzystania energii opartej na paliwach kopalnych i są zgodne z kodeksem postępowania 

 dot. zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury.

Nowe możliwości oparte na 
zrównoważonych technologiach
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akwakultura
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Rys. 1:  Globalna produkcja organizmów wodnych (Dane: FAO) 



Taka sytuacja na rynku powoduje szereg wyzwań 
dla akwakultury w odniesieniu do zrównoważo-
nego rozwoju produkcji. W ciągu ostatniej dekady 
odbyło się wiele dyskusji na temat tego, czym jest 
zrównoważona akwakultura i w jaki sposób może 
być realizowana. Z praktycznego punktu widzenia, 
wymierne wskazania znaczenia zrównoważonej 
akwakultury określono w trzech obszarach:
• Zagadnień środowiskowych, dotyczących wiel-

kości zajętej powierzchni, użytej wody i energii, 
jako ści wody, wprowadzenia gatunków obcych 
i ście ków do środowiska.

• Zagadnień ekonomicznych, koncentrujących się 
na: rentowności, popycie na rynku i zwiększeniu 
wydaj ności produkcji.

• Kwestiach społeczynych, koncentrujących się 
na: zatrudnieniu, lokalnych problemach, takich 
jak miejsce zamieszkania/własność i regional-
nych źródłach przychodów.

 uznała rolę akwakultury za ważną w kontekście 
produkcji żywności i jej wpływu na zmniejszenie 
i ostateczne wyeliminowanie przełowienia dziko 
żyjących stad ryb, wspierając zrównoważony dla 
środowiska rozwój bezpieczeństwa i jakości pro-
duktów z akwakultury.

W skali globalnej region Morza Bałtyckiego od gry-
wał dotychczas marginalną rolę w morskim sek-
to rze akwa kultury (marikultury). Niemniej jednak, 

w kra jach skan dynawskich istnieje tradycja hodowli 
ryb, oparta o lokalne, ale stabilne przed się bior stwa 
(rys. .). W Skan dy nawii domi nu jąca techno logia 
pro dukcji oparta jest na systemie hodowli sadzo wej, 
wobec której w ostatnich latach wzrastają obawy 
o nega tywny wpływ na środowisko. 

W regionie Morza Bałtyckiego istnieje jednak poten-
cjał do bardziej zrównoważonego rozwoju tego sek tora, 
mimo, że naturalne warunki w regio nie nie są opty-
malne. Poszukiwanie metod zmniej sze nia zależności 
od importu ryb konsumpcyjnych oraz osiągnięcia 
odpo wiedniego poziomu pro dukcji materiału zary-
bieniowego jest ważnym czynnikiem motywującym 
do dalszego rozwoju tego sektora.

Nowe technologie mogą pozwolić na prowadzenie 
upraw morskich w sposób zrównoważony, jak rów-
nież umożliwić wprowadzenie nowych gatunków, aby 
zmniej szyć import i zwiększyć dostępność świeżych 
pro duk tów dla konsumentów. Ponadto, tak zwane wylę-
gar nie, gdzie muszą być zapewnione wysokie stan dar dy 
jakości wody niezbędne dla narybku i pro duk cji wylęgu, 
mogą wnieść ważny wkład w pro duk cję materiału zary-
bieniowego w obrębie Morza Bałtyckiego.

Dynamicznie rozwijający się sektor badań i techno-
logii, zaawansowany sprzęt, przeszkoleni i wykwa-
li ikowani przedsiębiorcy, stałe ramy prawne dot. 
ochrony środowiska i zdrowia oraz zmienia jące 
się potrzeby konsumentów dotyczące produk-
tów bardziej przyjaznych środowisku są atutami, 
które mogą pomóc w rozwoju tej branży. Kraje 
bał tyckie o dłuższej historii hodowli ryb morskich, 
np. Szwecja, Finlandia i Dania, mogą zdecydować się 
na wzmocnienie i zwiększenie stabilności pro duk cji 
pop rzez wprowadzenie innowacyjnej technologii 
do przedsiębiorstw już istniejących i jedno cześ nie 
wdra żać nowe rozwiązania. Inne kraje, w których 
hodowla ryb morskich nie jest jeszcze roz wi nię ta 
ze względu na brak odpowiednich miejsc, mogą 
postarać się o wprowadzenie systemów akwa kul-
tury zlokalizowanych na lądzie, a zatem nie za leż-
nych od warunków hydrologicznych.
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Rys. 2:  Globalna produkcja akwakultury w poszczegól-
nych regionach (Dane: FAO)



7.2. Akwakultura oparta 
na hodowli ryb w rejonie 
Morza Bałtyckiego

Różnice między północą 
a południem

Ze względu na swój szczególny charakter wew nętrz-
nego, słonawego morza, o dużo niższym zaso leniu 
niż wody oceanu, warunki hodowli ryb w Morzu 
Bałtyckim są inne niż panujące w pozostałych 
mo rzach na świecie. W konsekwencji, mari kul tura 
w tym regionie skupia się na gatunkach, które są 
dostosowane do lokalnych warunków. Nawet w 
obrębie Morza Bałtyckiego zasolenie jest zróż ni-
co wane i jest wyższe w zachodniej części, niż we 
wschodniej. To oczywiście ma wpływ na wybór 
poten cjalnych gatunków ryb, które mogą być tu 

hodowane. Na przykład turbot wymaga wyż szego 
zaso le nia, natomiast pstrąg tęczowy toleruje szer szy 
zakres zasolenia występujący w Morzu Bał tyc kim, 
dlatego też region ten specjalizuje się w produkcji 
tego gatunku. Ponadto dostęp ność miejsc z odpow-
iednimi warunkami hyd ro lo gicz nymi jest ogranic-
zona do niektórych regionów – osłonięte wybrzeże, 
zatoki, zatoczki występują głów nie w krajach skan-
dynawskich.

Z powodu niekorzystnych warunków naturalnych, 
marikultura bałtycka odgrywa jedynie margi nalną 
rolę w światowej produkcji i jest, w przeci wień-
stwie do tendencji na świecie, wręcz w zaniku. 
Z pro dukcją około   ton ( ) ryb kon sump-
cyj nych hodowanych w wodach morskich i sło na-
wych Morza Bałtyckiego, region ten miał tylko , % 
udziału w światowej produkcji akwakultury. Mimo 
to, produkcja ta została oszacowana na wartość 
około  milionów  ( ) [ ] (rys. ).
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Rys. 3:  Lokalizacja istniejących hodowli organizmów morskich w regionie Morza Bałtyckiego. Dane z WWF



Niektóre kraje bałtyckie, zwłaszcza Finlandia, Szwe-
cja i Dania mają bardziej rozwinięty sektor hodowli 
ryb morskich. Wszystkie trzy mają silną tradycję 
hodowli pstrąga „łososiowego” (nazwa handlowa 
pstrąga tęczowego hodowanego w słonej wodzie) 
sięgającą niekiedy początku  wieku. W okresie 

-  produkcja w tych krajach spadła, ale 
ustabilizowała się w ostatnich latach, odnotowano 
nawet niewielki wzrost.

Marikultura oparta na hodowli ryb wzdłuż niemiec-
kiego wybrzeża Bałtyku była wspierana przez byłe 
Niemcy Wschodnie, ale po zjednoczeniu działalność 
ta zanikła niemal całkowicie. Obecnie pozostało 
tylko kilka hodowli ryb w Zatoce Kilońskiej i wzdłuż 
wybrzeża Meklemburgii-Przedpomorza, produ ku-
jących mniej niż  ton pstrąga tęczowego rocznie. 

Marikultura w Polsce, Litwie, Estonii i Łotwie jest 
bardzo ograniczona, a większość z istniejących 
ośrodków zajmuje się produkcją materiału zary-
bieniowego. W tych krajach panują niesprzyja jące 

warunki środowiskowe dla systemów przy brzeż-
nych, tj. płytkie, zeutro izowane oraz często zanie-
czyszczone przez zakwity glonów i narażone na 
działania fal wody przybrzeżne. Ponadto dodat-
kowe przeszkody stwarza obszerne zlodzenie w mie-
siącach zimowych, intensywna żegluga i trud ności 
w ochronie i zabezpieczaniu sadzy poło żo nych 
daleko od portów.

Sadze – dominujący 
sposób hodowli ryb

Główną metodą hodowli stosowaną w regionie 
są morskie sadzowe hodowle pstrąga tęczowego. 
Metoda ta jest stosowana u wybrzeży północno-
zachodniej części Morza Bałtyckiego, gdzie duża 
jego część jest osłonięta przez archipelagi. Inne, 
bardziej zrównoważone, metody to lądowe farmy 
słonowodne (stawy lub zbiorniki z systemami uzdat-
niania wody i systemy recyrkulacji wody morskiej 

– ang. Recirculating Aquaculture Systems - ).
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Od początku  wieku w Danii hoduje się łososia i pstrąga tęczowego, pierwotnie 
w słodkowodnych stawach hodowlanych, a później w morskich sadzach i lądowych 
farmach słonowodnych. Ścisłe regulacje środowiskowe wprowadzone w latach ., 
w tym wymagania dotyczące maksymalnych rocznych przydziałów pasz, ograni-
czenia poboru wody oraz maksymalnej ilości substancji biogenicznych w wodach 
zrzutowych, doprowadziły do tendencji spadkowej w produkcji i zamknięcia wielu 
gospodarstw rybackich. Niektóre gospodarstwa rybackie zareagowały na nowe 
przepisy modernizacją systemów uzdatniania wody. Dziś następuje rozwój gos-
podarstw rybackich opartych o modele, które korzystają z recyrkulacji i technologii 
uzdatniania wody i zwiększonej produkcji przy zachowaniu niskich ilości substancji 
biogenicznych w zrzucanych ściekach. Tendencja ta ma doprowadzić do rozwoju 
rynku eksportu duńskiej technologii akwakultury opartej na recyrkulacji. •

 

Ryby do
konsumpcji

Hodowla ryb

Badania
i edukacja

Pasza

Kawior

Produkcja
narybku

Zarybianie

 

 

Rys. 5:  Zastosowania akwakultury opartej o hodowle ryb i jej interakcje z różnymi innymi praktykami i zasobami 

przykład
lokalny



7.3. Zastosowania 

Najbardziej popularne źródło 
zwierzęcego białka na świecie
Głównym produktem pochodzącym z akwakul-
tury morskiej są ryby hodowlane do konsumpcji 
w pos taci świeżej, mrożonej lub przetworzonej. 
Mogą być sprzedawane jako całe ryby, ilety lub 
gotowe produkty. Przyjmuje się powszechnie, że 
ryby są zdrowym źródłem białka zwierzęcego. Jego 
spożycie w dobrze zbilansowanej diecie jest zale-
cane przez Światową Organizację Zdrowia ( ). 
W szczególności ryby morskie zawierają dużą ilość 
kwasów tłuszczowych omega-  korzystnych dla 
zdrowia serca. Również produkty uboczne, takie 
jak olej z ryb i ikra są wprowadzane do sprzedaży 
i często mają wysoką wartość rynkową.

W regionie Morza Bałtyckiego produkcja ryb kon-
sumpcyjnych, pochodząca z marikultur, skupia się 
na kilku kluczowych gatunkach, takich jak: pstrąg 
tęczowy (zdecydowana większość produkowanych 
ryb), jak również niektórych gatunkach siei oraz, 

w małych ilościach, troci wędrownej, łososia atlan-
tyckiego, dorsza i turbota. Podstawowym produktem 
ubocznym hodowli łososia i pstrąga jest ikra, będąca 
wprowadzana do obrotu jako “kawior z łososia”.

Ważny wkład w produkcję 
materiału zarybieniowego
Oprócz produktów przeznaczonych do bez poś red-
niego spożycia przez ludzi, marikultura bał tyc ka 
odgrywa istotną rolę w zamknięciu cyklu repro duk-
cyj nego ryb hodowlanych i dzikich, a tym samym 
wspiera ochronę naturalnych zasobów ryb oraz 
zachowanie różnorodności biologicznej. Narybek 
ryb wyhodowanych w wylęgarniach w regio nie 
Morza Bałtyckiego jest wyko rzy sty wany bez poś-
red nio w hodowli konsumpcyjnej, ale także na 
pot rzeby zarybień oraz hodowli, w których pod-
cho wane ryby są uwalniane w celu poprawy natu-
ralnych zasobów ryb, a w konsekwencji poprawy 
wydajności połowowej rybołówstwa morskiego. 
Prawie wszystkie kraje bałtyckie uczestniczą w pro-
gramach odbudowy populacji, szczególnie łososia 
atlantyckiego, troci wędrownej, siei i turbota. 
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Rys. 6:  Produkcja akwakultury morskiej na Morzu 
Bałtyckim w 2009 roku 
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Rys. 7:  Produkcja sadzowa pstrąga tęczowego w Fin-
landii, Szwecji, Danii i Niemczech w 2009 roku



Wkład akwakultury w produkcję materiału zary bie-
niowego zależy głównie od hodowanych gatun ków 
ryb i systemu akwakultury, jego wielkości i inten-
sywności. Gatunki, które żyją naturalnie w dużych 
ławicach można utrzymywać w dużych obsa dach, 
w przeciwieństwie do gatunków terytorialnych. Dla 
pstrąga tęczowego są możliwe obsady do  kg/m  

natomiast dla łososia atlantyckiego są one na po zio-
mie około  kg/m³. Nawet w obrębie jednego 
ga tun ku obsada może się różnić w zależności od 
etapu rozwoju i stosowanego systemu akwakultury. 
W porów naniu do tuczu w sadzach, w intensywnych 
sys temach wylęgarni łososia atlantyckiego (np. ) 
obsada może wynosić do  kg/m³.
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Finlandia. W  r. ińska akwakultura wyprodukowała około  milionów ryb 
z wylęgu dla dalszej hodowli oraz jako materiał zarybieniowy. Produkcja różnych 
gatunków łososia i pstrąga wyniosła około  mln osobników, w tym  mln 
narybku pstrąga tęczowego, wyłącznie do dalszej produkcji ryb konsumpcyjnych. 
Z pozostałych  mln osobników (łosoś, pstrąg potokowy i troć) % przeznaczone 
było do celów zarybieniowych. Spośród wszystkich  ińskich gospodarstw 
rybnych w  r.,  gospodarstw koncentruje się wyłącznie na produkcji narybku, 
a ponad  gospodarstw prowadzi produkcję zarówno narybku, jak i ryb towarowych.

Szwecja. Szwedzki wkład w zarybianie wyniósł w  r. około ,  mln ryb z wylęgu, 
które zostały wpuszczone do rzek głównie uchodzących do Morza Bałtyckiego. 
Z tego ,  mln to narybek troci i ,  mln łososia.

Dania. W  r. duńskie gospodarstwa rybne wypuściły około  ton narybku 
i  ton podchowanych ryb w celu wsparcia naturalnych populacji. Spośród nich, 
około  ton wyprodukowano w gospodarstwach słodkowodnych i  tony w gos-
podarstwach opartych o systemy recyrkulacyjne. Wartość wypuszczonych ryb 
wyniosła ,  mln koron (ok. ,  mln ). •

przykład
lokalny
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1714.4. Centra kompetencji

Table 1:  Przegląd instytucji badawczych związanych z marikulturą w regionie Morza Bałtyckiego

Instytucja naukowa Tematy badawcze Osoba kontak-
towa

Strona www

 Aqua, Narodowy 
Instytut Zasobów 
Wodnych, Duński 
Uniwersytet Techniczny

żywienie w akwakulturze, wzrost 
i dobrostan, systemy chowu i skutki 
środowiskowe

Bovbjerg Pedersen www.aqua.dtu.dk

Wydział Ekologii Morza, 
Uniwersytet Gothenburg, 
Szwecja

hodowla ostryg, toksyczne glony, 
hodowla małży, małe akwakultury 
w krajach rozwijających się

Kierownik Zespołu 
Akwakultury 
Susanne 
Lindegarth

www.bioenv.gu.se/
english

Fiński Instytut 
Środowiskowy ( ), 
Finlandia

interakcje w wodach 
przybrzeżnych: „Plan działania na 
rzecz trwałej integracji akwakultury 
i rybołówstwa” ( )

Projekt  
Juha Grönroos

www.environment. i

Fiński Instytut Badań 
łowieckich i Rybackich 
(  ), Helsinki, 
Finlandia

wspieranie sektora akwakultury, 
rozwój zarządzania rybołówstwem, 
selekcja linii hodowlanych ryb 
i rozwój technologii akwakultury 

Asmo Honkanen www.rktl. i/english

Katedra Hydrobiologii, 
Wydział Biologii, 
Uniwersytet Łotewski, 
Łotwa

tworzenie i wspieranie akwakultury 
( itoplanktonu, zooplankton, bentos 
i ryby), zakwity glonów i ich 
toksyny

Kierownik Katedry 
Prof. Andris 
Andrusaitis

www.lu.lv/eng/
faculties/ b/
structural-units/
chairof-hydrobiology/

Uniwersytet Kilonski 
/ Towarzystwo 
Akwakultury Morskiej 
Ltd., Büsum, Niemcy

alternatywne pasze dla ryb, 
systemy hodowli sterowane on-line, 
zrównoważony rozwój akwakultury, 
zintegrowana hodowla ryb 
z małżami i glonami w Bałtyku, 
oczyszczanie wody 

www.gma-buesum.de

Katedra Rolnictwa i Sea 
Ranching-u, Wydział 
Nauk Rolniczych 
i Środowiskowych 
Uniwersytet w Rostoku, 
Niemcy

wpływ akwakultury na środowisko 
morskie, technologie hodowli 
ryb, bezkręgowce wodne jako 
biologiczny wskaźnik diagnozy 
zmian dla środowiska wodnego, 
pasożyty, projekt żywej karmy

Kierownik Katedry 
Prof. Dr. Harry 
Palm

www.auf-aq.
unirostock.de

Zakład Ichtiobiologii i 
Gospodarki Rybackiej 
Polskiej Akademii Nauk 
w Gołyszu, Polska

genetyka i hodowla ryb, 
optymalizacja i biologiczne 
podstawy chowu, interakcje 
hodowli z zlewnią

http://www. ish.com.
pl/zigr_index.html

Instytut Nauk o 
Zwierzętach, Estoński 
Uniwersytet Rolniczy, 
Estonia

genetyka, selektywne rozmnażanie 
ryb, technologia hodowli, 
zarybianie, ekologia populacji 
i zdrowie ryb

vl.emu.ee/en/

Dział Akwakultury i Wód 
Śródlądowych, Urząd 
Rybacki, Litwa

akwakultura śródlądowa Kierownik Działu 
Birutė Paliukėnaitė

www.zuv.lt



7.5. Technologia
W skali globalnej stosuje się wiele różnorodnych 
metod i systemów do hodowli organizmów wod-
nych, począwszy od zaawansowa nych tech no logii 
i sys te mów „pod dachem” oraz inten syw nej mari-
kultury sadzowej, skoń czyw szy na małych stawach 
rodzinnych i zarybianych polach ryżowych. Główne 
różnice wynikają z warun ków śro do wis ko wych 
hodowli, lokali za cji i intensywności produkcji, 
a także rodzaju hodo wa nych gatunków. W Azji, 
rozległe hodowle sta wowe są dominującym syste-
mem akwa kul tury, podczas gdy Europa i Ameryka 
Pół nocna sku piają się na bardziej intensywnych 
prak ty kach, często bardziej wymagających tech-
no lo gi cznie. Rosnąca konkurencja na użytkowanie 
obsza rów nadmorskich, jak również zagrożenie 
śro do wiska wynikające z nie zrów no wa żonych 
prak tyk doprowadziły do rozwoju wielu nowych 
i inno wa cyj nych metod i tech no logii w sek torze 
akwa kul tury. Wpro wa dza ne sys temy są zwią zane 
z naj bar dziej zaawan so wa nymi badaniami i stale 
ewoluują w kierunku bardziej zrów no wa żo nego 
roz woju, zapew nia jąc sto so wa nie naj lep szych prak-
tyk pro śro do wi sko wych i naj lep szych dos tęp nych 
tech nik.

Farmy (hodowle) sadzowe 
na otwartych wodach

Sadze są typem ogrodzonej jednostki hodowlanej 
i pozwalają na utrzymanie organizmów wodnych 
w obrębie zamkniętej przestrzeni przy jedno czes-
nej swobodnej wymianie wody. Sadze składają się 
zazwyczaj z pływającej ramy, tkaniny sieciowej 
i systemu kotwiczącego. Mogą być umieszczone na 
różnych pozycjach w kolumnie wody (pływające, 
zanurzone lub podwodne). Z technologicznego pun ktu 
widzenia, podstawową wadą tego systemu hodo wli 
jest podatność na zmienne warunki śro do wiskowe, 
w tym zmiany temperatury wody, pok rywy lodo-
wej, wysokie fale, sztormy i zmiany jakości wody, 
np. toksyczne zakwity lub niski po ziom tlenu. Tak 
więc, hodowla sadzowa jest możliwa do zas to so-
wa nia tylko w niewielu miejscach regionu Morza 

Bał tyc kiego. Najważniejszymi wadami są kwestie 
śro do wis kowe dotyczące zanieczyszczenia gene-
ro wa nego przez odchody i pozostałości karmy, 
jak również ucieczka i choroby ryb hodo wa nych 
w sa dzach, wpły wa jące na dzikie populacje ryb. 
Niem niej jed nak, hodowle sadzowe są obecnie nadal 
głów nym systemem stosowanym w regio nie Morza 
Bał tyc kiego. Dos tęp ność tech no logii chowu sadzo-
wego oraz „know-how” w tym zak re sie zapew niają 
niską, ale stabilną pro duk cję ryb w ciągu ostatnich 
lat. Jednakże głównie obawy zwią zane z kwestiami 
śro do wi sko wymi i brak odpo wied nich miejsc nało-
żyły naturalne ogra ni cze nia dla tego typu hodowli 
w regio nie. Nowe możliwości dla istniejącego sys-
temu akwa kultury opartej o hodowlę sadzową mogą 
wyni kać z ich kom bi nacji z systemami zinte gro-
wa nymi, które zmniej szają wpływ na środowisko 
lub mor ski mi far mami wiatro wymi, ogra ni czając 
kon ku ren cję o dogodną przestrzeń i oddziaływania 
na ekosystemy przybrzeżne.

Recyrkulacyjne Systemy 
Akwakultury

Recyrkulacyjne Systemy Akwakultury ( ) są lądo-
wymi systemami wykorzystującymi słodką lub słoną 
wodę do hodowli ryb i innych organizmów wodnych 
w zbiornikach i systemach „raceway”. W porównaniu 
do tradycyjnych systemów akwakultury, takich jak 
sadze lokowane na otwartych wodach, nowo czesne 
systemy recyrkulacyjne mogą przekształcić ścieki 
pohodowlane w produkty nieszkodliwe z nie wielkim 
lub zerowym wpływem na hodo wane gatunki. Pop-
rzez połączenie małej wymiany wody i zaa wan-
sowanej technologii mechanicznej i bio lo gicz nej il-
tracji,  uzdatnia ścieki pohodowlane, zużywając 
stosunkowo niewielką ilość wody. Nowo czesne sys-
temy ze wzmożonym uzdatnianiem mogą obniżyć 
dzienną wymianę wody nawet do poziomu - %.

Nowoczesne zamknięte systemy umiejscowione na 
lądzie mogą rozwiązać problem wyboru odpowied-
niego miejsca na wybrzeżu, ponieważ są niezależne 
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od warunków hydrologicznych, a także zapewniają 
niezbędną regulację parametrów wody.

Główne słabości  to wysokie koszty operacyjne 
w zakresie zużycia energii do uzdatniania wody, a 
także wysokie początkowe koszty inwestycyjne 
na budowę zakładu. Stosowanie alternatywnych 
metod ogrzewania, takie jak połączone zastosow-
anie biogazowni może obniżyć koszty i zapewnić 
zrównoważony rozwój.

Ponadto znaczną ilość czasu zajmuje wprowa dze nie 
nowych gatunków, jak na przykład drogich nie en-
de micz nych gatunków ryb, jako produktu spo żyw-
czego na rynkach krajowych i wzmocnienie akcep-
tacji konsumentów. W takim przypadku powin na 
zostać wypracowana odpowiednia strategia tak aby 
nowe przedsiębiorstwa mogły zakładać hodowle 
gatunków, które w przeciwnym razie będą spro wa-
dzane spoza . W porównaniu do hodowli sadzo-
wych,  mają wiele zalet: 

• Wody pohodowlane, często zawierające wysokie 
ładunki substancji biogenicznych, mogą być 
oczyszczane przed ich zrzutem.

• Systemy działają niezależnie od warunków sezo-
nowych, a zatem są w stanie produkować owoce 
morza przez cały rok.

• Są odizolowane od większości oddziaływań ze 
strony środowiska naturalnego.

• Mogą być lokalizowane w obszarach, w których 
stosowanie hodowli sadzowych jest niemożliwe 
ze względu na brak odpowiednich miejsc.

Jednak ze względu na duże zużycie energii do obiegu 
wody i uzdatniania, a także wysokie koszty budowy, 
kapitał na inwestycje oraz koszty operacyjne dla  
są stosunkowo wysokie.  dobrze nadają się do 
produkcji narybku, jako że środowisko do hodowli 
może być dostosowane do wymagań poszczegól-
nych gatunków. Wysokie standardy jakości wody 
niezbędne do produkcji narybku mogą być zapew-
nione przez mechanizmy monitoringu i kontroli 
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Rys. 8:  Schemat Recyrkulacyjnego Systemu Akwakultury (RAS)



jakości wody.  w regionie Morza Bałtyckiego są 
obecnie wykorzystywane głównie jako wylęgar nie 
wspierające akcje i programy odnowy populacji 
ende micz nych gatunków ryb. Jednakże komer-
cyjne  produkujące ryby konsump cyjne ist nieją 
w Niemczech (rys. ) i Danii na wybrzeżu Morza 
Pół noc nego i przede wszystkim produkują drogie 
gatunki ryb, takie jak łosoś atlantycki lub turbot.

Zintegrowane systemy 
wielotrofi czne

Kolejny system, który wyszedł poza skalę ekspe ry-
mentalną to Zintegrowana Wielotro iczna Akwa-
kultura (  - Integrated Multi-Trophic Aquacul-
ture), zarówno w wodach otwartych jak i systemach 
lądowych.  stanowi postęp względem trady-
cyjnych systemów chowu przez włączenie gatunków 
z różnych poziomów tro icznych do tego samego 
systemu tak, że jeden organizm korzysta z drugiego. 
Jednym z przykładów  jest połączenie hodowli 
ryb, makroglonów i bezkręgowców. Bezkrę gowce 
i wodorosty morskie od iltrowują i wchłaniają 
skład niki biogeniczne pochodzące z chowu ryb 
(rys. ). W takim przypadku można nie tylko 
sprzeda wać ryby, ale także glony i małże, które 
mogą być stosowane np. jako pokarm dla ludzi, pasza 
lub nawozy. Ta metoda zmniejsza oddziaływania 
akwakultury na środowisko i jednocześnie zwiększa 
jej rentowność.

174 Zrównoważona hodowla ryb 

Rys. 10:  Schemat koncepcji systemu Zintegrowanej Wielotrofi cznej Akwakultury (IMTA) (na podstawie Chopina, 
2011 [5]) (POM: cząstki materii organicznej; DIN: rozpuszczone nieorganiczne składniki odżywcze, F i PF: 
odchody i pseudofekalia

strefa 
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duże POM
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Rys. 9:  Lądowa akwakultura w Pinnow, Niemcy



Dodawanie różnych wariantów  do istniejących 
przy brzeżnych systemów sadzowych może zmniej-
szyć znacząco ich wpływ na środowisko przez 
bez poś rednie przyswajanie rozpuszczonych sub-
stancji biogenicznych przez organizmy samo żywne 
(np. makro glony) i przez iltratory (np. małże), 
co w wyniku ich zbioru pozwala usunąć składniki 
bio geniczne ze środowiska morskiego. Ponadto 
wyko rzystując zebrane małże i biomasę pocho-
dzącą z makroglonów jako paszę dla ryb, pośrednio 
obniża się presję na naturalne zasoby wykorzysty-
wane jako karma dla ryb.

Na całym świecie tylko nieliczne kraje: Kanada, 
Chile, Chiny i Szkocja stosują systemy  na skalę 
komercyjną. W Europie południowej: Francja, Por-
tugalia i Hiszpania należą do krajów, gdzie rea li-
zowane są projekty badawcze związane z . 
W niektórych krajach skandynawskich, np. w Nor-
wegii trwają prace przygotowawcze.

W celu wspierania rozwoju  w regionie Morza 
Bałtyckiego należy uzyskać więcej informacji na 
temat doboru odpowiednich organizmów dla właś-
ci wego siedliska. Odpowiednimi gatunkami dla sys-
temów  w Bałtyku są iltrujące małże: omułek 
(Mytilus edulis) i racicznica (Dreisena polymorpha) 
oraz żebrowiec (Delesseria sanguinea) i listownica 
(Saccharina latissima) jako komponenty makroglo-
nowe. W publikacji na temat możliwości populary-
zacji systemu  autorzy stwierdzili, że system ten 
jest najlepszym rozwiązaniem dla zrównoważonego 
sektora marikultury, cyt.: „  jest bardziej przy-
jazne środowisku, opłacalne ekonomicznie i bardziej 
akceptowalne społecznie niż inne systemy” [ ]. Niem-
niej jednak, należy zauważyć, że systemy te w regionie 
Morza Bałtyckiego są obecnie na etapie studium. 
Konieczne są liczne działania w celu wprowadzenia 
tej technologii jako ciekawej i wykonalnej przez 
przedsiębiorstwa zajmujące się marikulturą. Do 
działań tych włączyć należy:
• Wdrażanie odpowiednich projektów badawczo-

rozwojowych.

• Ustalenie wartości ekonomicznej i środo wis ko-
wej systemów .

• Wybór gatunków (rodzimych) odpowiednich 
dla danego siedliska i dostępnych technologii.

• Wybór gatunków w zależności od warunków 
środowiskowych.

• Promowanie skutecznego prawodawstwa.
• Komercjalizacja produktów pochodzących z sys-

temów .

Ocena oddziaływania 
na środowisko

Istnieje szereg problemów środowiskowych zwią-
za nych z rozwojem marikultury, które należy pokonać, 
aby zapew nić jej zrównoważony rozwój. Należą do 
nich: negatywny wpływ na jakość wody (od chody 
ryb), interakcje z naturalnymi populacjami oraz 
eko sys temem i stosowanie niezrównoważonej eks-
plo a ta cji dzikich populacji ryb jako źródła paszy. 
Istnieje jednak możliwość zmi ni ma lizo wania nie któ-
rych z tych negatywnych czynników przez zas to so-
wanie innowacyjnych technologii zrów no wa żo nych 
łańcuchów żywieniowych i sto so wania podej ścia 
zarządzania ekosystemowego.  lub zas to so-
wanie  w istniejących hodow lach sadzo wych są 
przykładami osiągnięć w tej dzie dzi nie, które mogą 
znacząco zmniejszyć wpływ na śro do wi sko pop-
rzez efektywne wykorzystanie wody, uzdat nia nie 
ścieków i bezpośrednie wychwy ty wa nie rozpusz-
czonych substancji biogenicznych. Jed nak że naj-
pierw należy uzupełnić istniejące braki w wiedzy, 
aby z powodzeniem realizować stoso wanie kon-
cepcji  w systemach sadzowych.

Jakość wody

Charakter i sposób skarmiania w marikulturze 
odgry wa główną rolę w kształtowaniu stopnia 
oddzia ły wa nia na środowisko, zwłaszcza w sadzo-
wych sys temach produkcyjnych na otwartych 
wodach, w których stosowane związki w paszy 
rybnej zwięk szają zanieczyszczenie środowiska 
pochodzące z odcho dów ryb [ , , , , , , ].
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Większość rozpuszczonej i zawieszonej materii nieor-
ganicznej oraz organicznej zawartej w zanieczy sz czonej 
wodzie pochodzi z pasz, albo bezpośrednio z produk-
tów końcowych trawienia paszy i niezjedzo nych pozo-
stałości [ ] lub pośrednio poprzez eutro i zację i wzrost 
naturalnej produktywności [ ]. Gene ral nie, im większa 
intensywność i skala produkcji, tym więk szy dopływ 
składników użyźniających wodę i stąd ryzyko poten-
cjalnych negatywnych skutków dla środowiska.

Systemy  i  przeszły długi proces minimalizacji 
negatywnego wpływu pohodowlanych zanieczyszczeń 
w porównaniu z hodowlami sadzowymi w wodach 
otwartych. Jednakże należy zachować ostrożność 
w stosowaniu tych systemów. Kon iguracja, wybór 

lokalizacji i skali działalności są ważnymi czynnikami 
decydującymi o ich skuteczności.

W przypadku , stopień w jakim woda jest ponow-
nie wykorzystana oraz zakres i charak tery styka 
procesów oczyszczania zużytej wody, bez poś rednio 
odnosi się do wpływu oczyszczonych ścieków poho-
dowlanych na środowisko naturalne. Proces usu-
wania powinien zawierać co najmniej napo wie-
trzanie, natlenianie, usuwanie substancji stałych 
oraz bio iltrację wraz z denitry ikacją. Ponadto, 
składniki zanieczyszczające usunięte z wody (np. 
rozpusz czone związki i cząstki materii organicznej, 
zawie sina, azot i fosfor) nadal muszą być odpowied-
nio zagospodarowane [ ].
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Tab. 2:  Przegląd różnych oddziaływań marikultury w zakresie ochrony środowiska, celów i priorytetów 
(np. hodowle sadzowe, lądowe systemy recyrkulacyjne akwakultury (RAS), przybrzeżne Zintegrowane Akwakul-
tury Wielotrofi czne (IMTA))

Cel 
środowiskowy Priorytet Sadze Uwagi

Jakość wody

Jakość kąpielisk

Przeźroczystość wody     

Eutro izacja     

Cykle biogeochemiczne Poniżej lokalizacji

Ochrona 
siedlisk / 
gatunków

Dynamika sieci tro icznej   Interakcje ito-zooplanktonu

Bioróżnorodność       Bentos i de icyty tlenu

Siedliska denne De icyty tlenu

Siedliska ptaków  
Naturalne zasoby wykorzystywane 
jako pasze

Rybołówstwo Naturalne zasoby wykorzystywane 
jako pasze

Ssaki morskie Naturalne zasoby wykorzystywane 
jako pasze

Hałas

Ochrona 
wybrzeża

Morfologia linii brzegowej

Krajobraz Zależy od kon iguracji

Ochrona 
klimatu Emisja CO Czy systemy wodne są 

energochłonne?

 bardzo korzystne
 umiarkowanie korzystne

 bardzo niekorzystne
 umiarkowanie niekorzystne

 neutralne
? luki w informacji

pusta komórka 
– nie dotyczy



Ochrona siedlisk / gatunków

Niekorzystne skutki stosowania hodowli  
szczególnie dotyczą siedlisk dennych. W wyniku 
osadzania na dnie resztek pasz i odchodów orga-
nizmów hodowlanych, dochodzi do wzbogacania 
osadów dennych w substancje organiczne. Negaty-
wne dla lokalnego ekosystemu są również interakcje 
z dziko żyjącymi rybami i drapieżnikami, które są 
wabione w pob liże hodowli dostępnością „łatwego 
pokarmu” [ ]. Ponadto, w marikulturze stoso wa ne 
są różne chemikalia i leki, które odkładają się 
w orga nizmach zwierząt i osadach dennych poniżej 
sadzów [ , ]. Niewiele jednak wiadomo na temat 

wrażliwości siedlisk dennych na tego typu zagro-
żeń oraz stosowanych w hodowlach leków. Istnieje 
potrzeba pogłębiania wiedzy dotyczącej warun-
ków śro do wis ko wych i powiązań ekosystemowych 
w celu oceny wpływu przedsięwzięć na organizmy 
bentosowe.

Wykorzystanie dziko żyjących ryb jako źródła 
paszy jest nadal poważnym problemem doty czą-
cym wszyst kich technologii. Ponadto, te natu ralne 
zasoby mogą zawierać zanieczyszczenia pochodzące 
z ich naturalnego środowiska i istnieje dodat kowe 
ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń na wyższe 
poziomy łańcucha pokarmowego. Zape w nienie 
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Ryby mięsożerne lub wszystkożerne hodowane w akwakulturze muszą spożywać 
pokarm pochodzący z innych ryb i organizmów morskich żyjących w ich naturalnym 
środowisku. Te składniki są pozyskiwane ze złowionych dzikich ryb (np. sardeli), 
które są przetwarzane na olej lub mączkę rybną. W konsekwencji akwakultura jest 
największym konsumentem mączki rybnej i oleju rybnego, odpowiadając obecnie za 
około % globalnego i ponad % europejskiego zapotrzebowania [ , ], szcze-
gólnie w hodowlach łososia i pstrąga. W rezultacie, jednym z głównych wyzwań 
stojących przed zrównoważonym rozwojem akwakultury jest pozyskiwanie paszy 
dla ryb nieroślinożernych ze zrównoważonych źródeł. W wyniku tuczu gatunków 
hodowlanych zużywa się więcej biomasy ryb, niż faktycznie się produkuje [ ].

Przewidywania przyszłej dostępności, ceny i zużycia mączki rybnej i oleju z ryb 
są bardzo zróżnicowane. Niektórzy oczekują zmniejszenia ich wykorzystania 
w długim okresie czasu, w wyniku wzrostu cen spowodowanych ograniczeniami 
dostaw i wzrostem popytu, podczas gdy inni, w szczególności Międzynarodowa 
Organizacja Mączki Rybnej i Oleju Rybnego (  - International Fishmeal and 
Fish Oil Organization), planuje stały wzrost wykorzystania mączki rybnej i oleju 
rybnego. Przewiduje się że już w  r., akwakultura wykorzystywać będzie % 
światowej podaży mączki rybnej i % światowej podaży oleju z ryb [ ]. Niemniej 
jednak, maksymalna możliwa wydajność produkcji mączki rybnej i oleju rybnego 
z naturalnych populacji jest na poziomie od  do  mln ton rocznie, która przy 
obecnym tempie wzrostu globalnej morskiej produkcji żywności zostanie osiągnięta 
przed  r. [ ].

dodatkowy 
aspekt

7.5. Technologia



zrównoważonego dla środowiska sys temu skar-
miania w marikulturze jest kluczem do realizacji 
zrównoważonej hodowli ryb. Eliminacja dużych ilości 
ryb z środowiska morskiego ma poten cjalny wpływ 
na ekosystem, różnorodność biolo giczną oraz inne 
zależne od ryb gatunki ptaków i ssaków.

Rosnąca produkcja w tym sektorze wciąż zwiększa 
zapotrzebowanie na surowiec stanowiący karmę. 
Wyzwaniem dla dalszego udanego rozwoju mari-
kultury będzie minimalizacja zapotrzebowania na 
paszę pochodząca z dziko żyjących ryb.
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Rozpatrując zjawisko rosnących kosztów mączki rybnej, rosnący popyt na ograniczone 
zasoby i rosnące zapotrzebowanie na energię konieczną do dostarczenia żywności 
od producenta do konsumenta, związane z transportem mączki rybnej na całym 
świecie,  dostawców pasz skupia się na możliwościach zastąpienia mączki rybnej i 
oleju z ryb alternatywnymi karmami na bazie roślin. Jednakże poziom substytucji jest 
ograni czo ny przez brak w produktach roślinnych pewnych aminokwasów, co może 
ograniczać wzrost zwierząt. Istnieją również obawy dotyczące zrównoważonego 
rozwoju przy stosowaniu alternatywnych karm roślinnych, gdyż ich produkcja jest 
zależna od rolnictwa i rodzi problemy związane z dostępnością słodkiej wodny i zaj-
mowanego pod uprawy terenu (np. większa wycinka lasów deszczowych). W projekcie 

, omułki i racicznice, jak również biomasa makroglonów – hodowane 
głównie w celach przetwarzania substancji biogenicznych i poprawy jakości wody – 
są dodatkowo rozpatrywane jako alternatywne składniki karmy dla ryb.

Jest oczywiste, że istnieje wiele przeszkód, które należy pokonać, by łańcuch pokar-
mowy był bardziej zrównoważony. Pasze konieczne do skarmiania hodowlanych 
zwierząt morskich powinny być produkowane przez marikulturę, a nie pozyski-
wane z naturalnego środowiska czy też pochodzić z rolnictwa, co tym samym 
umożliwiłoby zamknięcie cyklu produkcyjnego. •

Rys. 11:  Stosunek udziału dzikich ryb w paszach dla najczęściej hodowanych w 1997 r. 
gatunków ryb hodowlanych. Na podstawie Naylor et al., 2001 [19]
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Ochrona klimatu
Działanie technologii  nie jest neutralne pod 
względem emisji dwutlenku węgla. Zarówno budo wa 
instalacji i prowadzenie akwakultury typu  
wymaga wysokiego zużycia energii i wody.

7. 6. Aspekty społeczno-
ekonomiczne

Łączna produkcja akwakultury z krajów regionu 
Morza Bał tyckiego, w tym gatunków słod ko wod nych 
i mor skich była warta  mln  w  r. W tym 
samym czasie samą produkcję w hodowlach w śro-
do wi sku morskim Morza Bałtyckiego szacuje się na 

 mln . Do najważniejszych czynników deter mi nu-
jących korzyści gospodarcze wynikające z marikultury 
w regionie zaliczyć należy:
• Globalną konkurencję, import hodowlanych 

i dzi kich gatunków z innych części świata.
• Duży popyt w Europie na wysokiej jakości cenne 

gatunki ryb.
• Wzrost kosztów mączki rybnej i oleju rybnego 

wykorzystywanych w paszach dla ryb.
• Dostęp do lokalizacji, zezwoleń oraz problem 

usuwania odpadów.
• Dalszy rozwój i wdrażanie innowacyjnych prak-

tyk hodowlanych i technologii w celu zwięk szenia 
zrównoważenia i zmniejszenia kosztów produkcji.

Zrównoważony rozwój – 
czynnik generujący koszty?
Mimo różnych zależności ekonomicznych, typów 
sys temów i intensywności produkcji, wspólną cechą 
więk szości nowoczesnych hodowli jest ich docho-
dowość. Koszty inwestycyjne przedsiębiorstw 
akwakultury stanowią głównie nieruchomości 
i instalacje, ale również na koszty licencji, pozwoleń 
i koszty prawne związane z rozpoczęciem nowej 
działalności. 

W porównaniu do gospodarstw opartych o chów 
sadzowy, lądowe systemy recyrkulacyjne są nie 
tylko bardziej skomplikowane w budowie, ale mogą 
także wymagać znacznie wyższego kapitału inwe-
sty cyj nego (tab. ). Oprócz kosztów na instalacje 
niezbędne do eksploatacji zbiorników i uzdat-
nia nia wody, należy uwzględnić również koszty 
gruntów i budynków. Dla porównania: koszty 
hodo wli sadzowej łososia w Norwegii, w tym insta-
la cje o zdolności obsadzenia  milionem młodych 
ryb (biomasa po  miesiącach fazy wzro stu – 
.  ton) wymaga w przybliżeniu zainwestowania 
 milionów  (sadze, kotwice, pasza, barka, maga-

zyn, systemy monitorowania i karmienia). Hodo-
wla łososia w systemie zamkniętym  w Danii 
o poten cjale produkcji do .  ton (z moż liwością 
rozszerzenia produkcji) wymaga zain westowania 
kwoty ,  milionów .
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Tab. 3:  Kapitał i koszty operacyjne morskich hodowli sadzowych i systemów lądowych opartych o RAS

Hodowle sadzowe Lądowe 

Kapitał 
początkowy

sadze, kotwicowisko, sprzęt do odłowu 
i barka paszowa, przechowalnia, sortow-
ania i magazyn sprzętu, ochrona przed 
kradzieżą, urządzenia do dozowania 
karmy, systemu monitoringu, licencja

grunt, budynek, kryty drenaż, kanalizacja ściekowa 
system ogrzewania / chłodzenia, pompy, zbiorniki 
odrostowe, zbiornik główny, iltr biologiczny, 
odpieniacz białek, podłączenie tlenu, przewody, 
przechowalnia paszy, system dozowania karmy, 
urządzenia do odłowu, urządzenia kontroli jakości 
wody, monitoring i system alarmowy, awaryjny 
generator, licencja

Koszty 
operacyjne

narybek, karma, śmiertelność, leczenie 
chorób, naprawa / wymiana, sieci, 
kontrola drapieżników, odłów, kontrola 
jakości wody, utrzymanie, pracownicy, 
zarządzanie, opłaty eksploatacyjne

narybek, karma, śmiertelność, leczenie chorób, 
konserwacja, koszty wody, usuwanie ścieków, cena 
tlenu, energii elektrycznej , kontrola jakości wody, 
utrzymanie, pracownicy, zarządzanie, opłaty eks-
plo atacyjne



Również w odniesieniu do kosztów operacyjnych, 
które w akwakulturze często przekraczają koszty 
kapitałowe, systemy  są droższe niż gospo dar-
stwa sadzowe, ponieważ zamknięte systemy recyr-
ku la cyjne wymagają wysokich nakładów energii na 
podtrzymanie cyrkulacji, uzdatniania, ogrze wa nia 
lub chłodzenia wody. 
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Mimo iż  umożliwia bardziej atrakcyjne 
dla środowiska rozwiązania zrównoważonej 
akwakultury w porównaniu do tradycyjnych 
sys temów sadzowych, są one znacznie droższe. 
Doda wanie rozwiązań opartych o  do istnie-
jących hodowli sadzowych potencjalnie umoż-
liwia bardziej efektywne ekonomicznie, przyja-
zne dla środowiska rozwiązania. Przy podobnych 
kosztach, może być produkowane i sprzedawane 
więcej produktów (np. małże i glony). •

ważne dla
Regionu

E    

Gospodarstwa zajmujące się akwakulturą i specjalizujące się w hodowli ryb konsump-
cyjnych lub gospodarstwa ukierunkowane na produkcję materiału zarybieniowego 
niewiele różnią się kosztami eksploatacji, ale różnią się w sposobie ustalania ceny 
zbytu dla swoich produktów. Podczas gdy te pierwsze muszą uwzględniać dla kon-
sumentów ceny rynkowe, ostatnie zależą od odpowiednich programów rządowych, 
które opłacają usługę świadczoną na rzecz środowiska poprzez uwolnienie wylęgu / 
narybku do wód otwartych. 

Jak w większości przypadków koszty zależą od lokalizacji hodowli i doboru gatunków 
hodowanych. Naturalnie ceny poszczególnych elementów różnią się pomiędzy krajami 
w regionie Morza Bałtyckiego, co uniemożliwia całościowe oszacowanie poszczegól-
nych kosztów produkcji ryb dla celów odnowy populacji. •

Tab. 4:  Koszty produkcji według kategorii dla producentów młodocianych (materiał 
obsadowy) łososi w Norwegii (2008) [27].

Koszt na osobnika ( ) Udział (%) w koszcie
Ikra i wylęg .

Karma .

Ubezpieczenie .

Szczepionki .

Wynagrodzenie .

Amortyzacja .

Inne koszty operacyjne .

Koszty inasowe netto .

Koszt całkowity .

dodatkowy 
aspekt



Pasza dla ryb stanowi często ponad % kosztów 
ich produkcji, mimo że ryby mają korzystniejszy 
wskaźnik przyswajania paszy niż inne zwierzęta 
hodowlane. Koszty te stale rosną ze względu na ogra-
niczone zasoby naturalne i rosnące ceny surow ców 
do produkcji mączki rybnej i oleju ryb nego. Ogól-
nie rzecz biorąc, koszty produkcji można obniżyć 
poprzez lepsze wykorzystanie paszy, wydajniejsze 
systemy żywienia i szcze pie nia mło do cianych ryb 
w systemach otwartych.

Większość gatunków ryb nie osiąga wielkości ryn-
kowej w jednym sezonie, co oznacza, że przed się-
biorstwa hodowlane muszą być w stanie znieść 
okres braku lub niskiego dochodu zanim zos tanie 
osiągnięta pełna zdolność produkcyjna. Osiąg nię cie 
pełnej zdolności produkcyjnej zajmuje w przy padku 
braku zakłóceń zwykle cztery lata. Do zmniej sze-
nia kosztów produkcji i zwięk sze nia ren tow ności, 
nowo czesne przedsiębiorstwa hodo wlane  
powinny osiągnąć stosunkowo wysoką wydaj ność 
przy minimalnej rocznej zdolności pro duk cyj nej 
rzędu -  ton [ ]. Ponadto wyso kie koszty 
operacyjne mogą być kompensowane przez pro-
duk cję wysoko dochodowych gatunków ryb.

Zatrudnienie

Szacuje się, że sektor akwakultury w  (zarówno 
morskiej i słodkowodnej) bezpośrednio generuje 
około  pełnoetatowych stanowisk pracy [ ] 
głównie poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa 
hodowlane. W regionie Morza Bałtyckiego sektor 
akwakultury morskiej stanowi około  przed się-
biorstw hodowlanych (głównie małych i śred nich) 
generujących w sumie  stano wisk w nie peł-
nym, pełnym lub sezonowym wymia rze czasu 
pracy. Nowoczesne przedsiębiorstwa z sek tora 
akwa kul tury w Europie często mają wysoce zau-
to ma ty zo wane procesy operacyjne, co pozwala 
na zmniej sze nie liczby pracowników zaan ga żo-
wa nych bezpośrednio w cykl produkcyjny, przy 
jedno czes nym zwiększeniu wydajności. Nowo cze-
sne gospodarstwa sadzowe często działają z -  

pełnoetatowymi pracownikami (w tym jeden kie-
ro wnik) na każdej hodowli. W zamkniętych sys-
temach stosunek produkcji ryb do liczby pracow-
ników może być nawet wyższy, z udziałem tylko 
jednego pracownika i jednego kierownika w jednej 
placówce. Bezpośrednie tworzenie miejsc pracy 
przy obróbce ryb i w sektorze dystrybucji jest jed-
nak znacznie większe. Marikultura może odgrywać 
również rolę ważną w tworzeniu dobrobytu i przy-
czynia się do rozwoju obszarów wiejskich, gdzie 
tylko kilka alternatywnych rodzajów działalności 
gospodarczej jest w stanie zapewnić stabilne i dłu-
go terminowe miejsca pracy.

7.7. Strategie polityczne 

Strategie UE 
i fi nansowania badań
Rozwój bardziej konkurencyjnej i przyjaznej dla 
środowiska akwakultury jest głównym celem 
fun duszy europejskich, zarówno w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rybackiego ( ) oraz unij-
nych programów badawczych. W  r. Komi-
sja zaproponowała strategię [ ], aby dać nowy 
im puls dla zrównoważonego rozwoju akwa kul tury 
w Euro pie. Strategia kon cen truje się na trzech klu-
czo wych elementach: ) wspieranie kon ku ren cyj-
ności produkcji sektora akw akul tury, ) two rze nie 
warunków do zró wno wa żo nego roz woju akwa kul-
tury, oraz ) poprawa wizerunku sektora i zarzą-
dza nie nim. Sektor akwakultury  dąży do bycia 
w czołówce zrównoważonego rozwoju wspie ra-
nego przez zaawansowane badania i innowacyjne 
technologie.

Sama Unia Europejska przyczynia się do badań nau-
kowych i rozwoju technologicznego w dzie dzinie 
akwakultury. Na projekty badawcze zwią zane z akwa-
kulturą przeznaczono  mln  w ramach . Prog-
ramu Ramowego Badań. W . Progra mie Ramo wym 
Badań,  mln  przeznaczono na inan so wanie 
projektów, które są bezpoś rednio lub pośrednio 
związane z akwakulturą, z czego około jedna trzecia 
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( ,  mln ) dotyczy kwestii środowiskowych. Nacisk 
położony jest na rozwój zrównoważonej i przyjaznej 
środowisku akwakulturze. 

Z początkiem  r. rozpocznie się nowy okres inan-
sowania . Wraz z nim powstanie nowy Euro pejski 
Fundusz Morski i Rybacki ( ). Fundusz powinien 
pomóc przełożyć ambitne cele reformy wspólnej poli-
tyki rybołówstwa i pomoże rybakom w przejściu do 
zrównoważonego rybołówstwa, jak również pozwoli 
społecznościom nadbrzeżnym w dywer sy ikacji ich 
źródeł dochodów. „Mała, zie lona akwa kultura” stanie 
się jedną z grup tema tycznych ( ilarów) dla , 
który dąży do rozwoju branży akwakultury w sposób 
zrównoważony, poprzez innowacje, nagradzanie 
i  promowanie również nowych nurtów w akwakul-
turze, np. akwakultura „non-food”.

Bałtyckie strategie

Bałtyckie międzynarodowe i krajowe strategie pod-
kreślają konieczność zrównoważonego rozwoju 
akwakultury w regionie i rozpoznanie poten cjału 
do odgrywania kluczowej roli w zapewnianiu 
wyso kiej jakości zdrowych owoców morza dla 
kon su men tów. Aby promować sektor akwa kul tury, 
powinny być tworzone odpowiednie warunki dla 
takich inwestycji i zmniejszone obciążenia admi-
ni stra cyjne. Główny nacisk położony jest na dal-
sze badania i wdrażanie przyjaznych środowisku 
technologii i zgodność z najlepszymi praktykami 
środowiskowymi. Tabela . przedstawia przegląd 
deklaracji, strategii i projektów w regionie Morza 
Bałtyckiego, które dążą do promocji akwakultury 
na szczeblu krajowym lub regionalnym.
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Tab. 5:  Przegląd deklaracji, strategii i projektów w regionie Morza Bałtyckiego, które starają 
się promować akwakultury na szczeblu krajowym lub regionalnym

Ogólno-bałtyckie oświadczenia, strategie i projekty 

• Strategia  dla regionu Morza Bałtyckiego: Doskonalenie zarządzania zasobami Morza 
Bałtyckiego; wprowadzanie najlepszych dostępnych technologii i praktyk w dziedzinie 
zaawansowanych technologii w morskich hodowlach

• Deklaracja Helsińska o konkurencyjnej i zrównoważonej akwakulturze w regionie Morza 
Bałtyckiego, Forum Akwakultury, Helsinki,  października 

• Zalecenie  /  w sprawie ograniczenia dopływu zanieczyszczeń z gospodarstw 
rybnych do Batyku przy użyciu najlepszych dostępnych technik ( ) i Najlepszej Praktyki 
Ekologicznej ( ). Zarówno systemy  jak i  spełniają wymogi  i .

• Flagowy projekt w rejonie M. Bałtyckiego Program  – innowacyjne rozwiązania 
i technologie dla rozwoju zrównoważonej akwakultury w regionie Morza Bałtyckiego

• Projekt  – Integrowanie akwakultury i zarządzania rybo łówstwem w kierunku 
zrównoważonego rozwoju regionalnego w regionie Morza Bałtyckiego

Krajowe i regionalne deklaracje i strategie

• Szwecja - Det växande vattenbrukslandet: Krajowa akwakultura w trakcie tworzenia, kra-
jowy plan działania

• Dania - Anbefalinger til en bæredygtig udvikling af dansk akvakultur: Zalecenia dla zrówno-
ważonego rozwoju duńskiej akwakultury, główny Raport Rządowego komitetu akwakul-
tury 

• Polska - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich na lata - ”

• Łotwa - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Łotwy do roku 



7.8. Aspekty prawne 
Uwarunkowania prawne w sektorze akwakultury 
znacznie różnią się od tych obowiązujących w rybo-
łówstwie, ponieważ w przeciwieństwie do rybaków, 
którzy nie są posiadaczami połowu do momentu 
jego złowienia, w akwakulturze organizmy wodne 
są własnością hodowcy w każdej chwili.

Trudno jest przedstawić aspekty prawne związane 
z akwakulturą, gdyż są one uzależnione od plano-
wanych lokalizacji, systemu i selekcji organizmów 
wodnych. Duże znaczenie ma również fakt, czy 
obiekt ma bezpośredni zrzut ścieków poproduk-
cyjnych do naturalnych zbiorników wodnych czy 
są one kierowane do kanalizacji.

Istnieją różne zasady funkcjonowania gospo-
darstw na terenach lądowych lub dla gospodarstw 
znajdujących się bezpośrednio w akwenach mor-
skich, tj. w wodach przybrzeżnych i wyłącznej stre-
ie ekonomicznej ( ). Państwa nadbrzeżne mają 

również prawo do zatwierdzania i regulowania 
budowy i eksploatacji morskich urządzeń służących 

do hodowli w wyłącznej stre ie ekonomicz nej ( ), 
jest to regulowane jedynie przez ustawodawstwo 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza 
dla państw, które ją raty ikowały. 

W każdym przypadku niezbędna jest ocena plano-
wa nej inwestycji, szczególnie na tle oddziaływań 
na środowisko i sprzeciwów zainteresowanych 
stron, zgodnie z regulacjami na poziomie krajo-
wym i regionalnym, jak również dyrektywami śro-
dowiskowymi .

Zakres i forma wymogów prawnych dla sektora akwa-
kultury różni się znacząco między poszcze gól nymi 
krajami bałtyckimi. Niemniej jednak, poniższa lista 
daje pogląd na niektóre aspekty prawne i przepisy, 
które muszą być wzięte pod uwagę:
• Ramowa Dyrektywa Wodna ( / / ) doty-

czy akwakultury ponieważ obejmuje obszary 
morskie rozciągającą się do jednej mili od wyb-
rzeża. Artykuł . wymaga poprawy stanu eko-
sys temów wodnych a art.  ma na celu zapo-
bieganie pogorszeniu wszystkich części wód 
powierzchniowych.
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Tab. 6:  Organy odpowiedzialne za licencje, zezwolenia i kontrole zakładów marikultury

Kraj Organ odpowiedzialny

Niemcy Władze federalne na wodach terytorialnych (strefa przybrzeżna), Federalna Agencja Morska 
i Hydrogra iczna (w obszarze )

Szwecja Zarząd Rybołówstwa i Izba Rolnicza, Administracja lokalna i licencje wydawane przez 
Powiatowe Urzędy Administracyjne (czasami w połączeniu z Trybunałem Prawa Wodnego)

Finlandia Regionalny Urząd Zezwoleń Środowiskowych 

Dania Dyrekcja ds. Rybołówstwa (zatwierdzenie aplikacji przez duński Urząd ds. Wybrzeża, 
Ministerstwo Środowiska, Administracja Żywności i Weterynarii, Administracja Bezpieczeństwa 
Morskiego, Duński Instytut Badań Rybackich, Duńskie Stowarzyszenie Rybackie)

Estonia Departament Rybołówstwa, Ministerstwo Rolnictwa (słodkowodne akwakultury)

Łotwa Krajowy Zarząd Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa (słodkowodne akwakultury)

Litwa Federalna administracja, Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Środowiska reguluje 
utworzenie nowych działalności w dziedzinie akwakultury. Licencje nie są konieczne 
(słodkowodne akwakultury)

Polska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rybołówstwa i władze lokalne 
(słodkowodne akwakultury)



• Obszar poza pierwszą milą morską jest obję ty 
Ramową Dyrektywą ds. Strategii Morskiej 
( / / ), która wymienia mari kul tury 
w załą czniku  tabela  „oddziaływanie i wpływ” 
w “Wzbogacanie w sole bio ge niczne i mate rię 
organiczną” nakładając zobowią za nia do osią-
g nię cia dobrego stanu środowiska.

• Art. . Konwencji ds. Różnorodności Biologi-
cznej, a także rozporządzenie Rady ( ) nr 

/  wymagają szczególnej kontroli dla 
gatunków obcych, hodowanych lub mogących 

pojawić się w hodowli, które mogą zagrozić nat-
uralnemu ekosystemowi.

• Konieczna jest ocena wpływu inwestycji w przy-
padkach, gdy może ona zagrażać siedliskom 
przyrodniczym Natura  zgodnie z art.  ust. 
 Dyrektywy Siedliskowej ( / / ).

• W Niemczech ustawa federalna dot. cen oddzia-
ływania na środowisko ( ), wymaga w każ-
dym przypadku, aby plany intensywnej hodowli 
ryb były przeprowadzone przez .
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Etykietowanie i certy ikacja są ważnym parametrem w strategii produktu, zwłaszcza 
przy wejściu na rynek międzynarodowy. W  r.  wprowadziła nowe wymagania 
w zakresie etykietowania produktów rybnych określając, że dla każdego produktu 
należy wykonać etykietę określającą m.in. metodę produkcji (połów lub hodowla), 
obszaru połowu dzikich gatunków (obszar połowowy ) i kraju produkcji, w przy-
padku produktu hodowlanego [ ].

Przydatność oznakowań produktów ekologicznych w zachęcaniu do produkcji przy-
jaznej dla środowiska jest obserwowana od około dwóch dekad, gdy pierwsze oznako-
wane produkty z ekologicznym logo zostały wystawione na sprzedaż w Niemczech 
w póź nych latach . Od tego czasu, a zwłaszcza w  r., programy znakowania 
szero kiej gamy produktów ekologicznych zostały opracowane w większości krajów 
uprzemysłowionych.

W celu promowania sektora zrównoważonej akwakultury i utrzymania udziału 
w rynku „eko-wrażliwych” towarów eksportowych rozwija się programy oznakowa-
nia eko-produktów w odniesieniu do tych towarów, których produkcje uznaje się za 
mającą niewielkie oddziaływanie na środowisko w odniesieniu do podobnych produk-
tów konkurencyjnych. Eko-etykieta “Rada Zarządzająca Akwakultura - Aquaculture 
Stewardship Council” nawiązuje do aktualnie rozpowszechnionego projektu “Marine 
Stewardship Council / ” zrównoważonego rybołówstwa. Kryteriami oznakowania 
ekologicznego są na przykład ilość mączki rybnej, jak również gęstość obsady ryb w sta-
wach. Działania te dotyczą jednak tylko hodowli sadzowych, ponieważ rozporządzenie 

 nr /  artykuł G (w sprawie szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej 
produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów 
morskich) nadal zakazuje systemów oznakowania ekologicznego dla produktów 
hodowli zwierzęcej pochodzących z systemów zamkniętej recyrkulacji ( ) w kon-
tekście niewystarczającej przestrzeni i dobrostanu hodowanych zwierząt [ ]. •

dodatkowy 
aspekt
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Mocne strony Słabe strony

• Zapewnienie wysokiej jakości i zdrowych owoców 
morza do konsumpcji przy braku wpływu na natu-
ralne populacje i zasoby ryb 

• Wzrost rozwoju nowych systemów o obniżonym 
wpły wie na środowisko

• Wpływ na kondycje inansową regionów przy brze-
żnych

• Ułatwienie transformacji strukturalnej z rybo łów stwa 
do akwakultury, bez utraty miejsc pracy

• Stworzenie i wzmocnienie rynku krajowego i zmnie-
jszenie uzależnienia od importu

• Wkład do ochrony naturalnych zasobów ryb i zmnie-
jszenie wpływu na środowisko

• Przyjazna dla środowiska działalność w zakresie 
zmniej szenia udziału transportu żywności i emisji CO

• Dostępność wykwali ikowanych pracowników (dob-
rze rozwinięte uczelnie wyższe i szkolenia)

• Brak dobrych praktyk (kilka gospodarstw działa na 
zasadach komercyjnych)

• Prawie żadnych tradycji morskiej akwakultury w regio-
nie Morza Bałtyckiego

• Brak dobrze funkcjonującego łańcucha przetwór stwa 
produktów akwakultury

• Karma dla ryb wciąż w dużej mierze zależna od mącz ki 
rybnej pochodzącej z tradycyjnego rybo łówstwa

• Długi czas osiągnięcia pełnych zdolności produkcyj-
nych (około  lat)

Szanse Zagrożenia
• Rosnący popyt na żywność
• Rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości owoce 

morza w państwach nadbałtyckich
• Rosnący popyt na produkty pochodzące z regionu 

Morza Bałtyckiego
• Przewiduje się że światowa połowy ryb utrzymają się 

na tym samym poziomie
• Malejące zasoby ryb w wyniku przełowienia
• Globalny rozwój sektora akwakultury, zwłaszcza 

w sektorze wysokiej jakości i cennych produktów 
• wsparcie  w formie zintegrowanej polityki morskiej 

i funduszy strukturalnych
• Połączenie z innymi sposobami wykorzystania przest-

rzeni morskiej może poprawić kondycję inansową
• Rosnący rozwój zawansowanych technologii
• Globalne dążenie do zrównoważonego rozwoju

• Niska akceptacja społeczna dla lokalnych produktów 
akwakultury (zbyt niska świadomość)

• Niewystarczające wsparcie polityczne
• Brak wsparcia inwestycyjnego i inansowego z po-

wodu trwającego kryzysu gospodarczego
• Konkurencja ze strony innych krajów posiadających 

większe doświadczenie i produkujących tańsze produkty
• Stale rosnące ceny mączki rybnej
• Pogorszenie warunków hydro-meteorologicznych 

w rejonie bałtyckim wynikających z zmian klimaty-
cznych

• Potencjalnie rosnące wymagania dotyczące ochrony 
przyrody

• Niskie, w wielu krajach z poza ,  standardy jakości 
i przepisy dotyczące hodowli ryb oraz uzdatniania 
wody

Analiza
ogólna
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Mocne strony Słabe strony

• Zaawansowana technologia i „know-how” w syste-
mach sadzowych

• Zwiększenie ilości produktów, które mogą być sprze-
dawane przy zastosowaniu 

• zautomatyzowane procesy skarmiania, monitoringu 
i odłowów potencjalnie redukują koszty produkcji

• Łatwe połączenie z innymi sposobami wykorzystania 
przestrzeni morskiej (np. farmy wiatrowe na morzu), 
zwiększenie rentowności i optymalizacji

• Potencjalne oznakowanie eko-żywności

• Ograniczenia obszarowe ze względu na odpowiednią 
morfologie wybrzeża i parametry wody 

• Nadal możliwe negatywne oddziaływania na ekosys-
tem spowodowane zanieczyszczeniem, oraz szczegól-
nie ucieczkami i chorobami organizmów hodowlanych, 
które mogą wpływać na naturalne populacje

• Wzrost ryb ograniczone do ciepłych pór roku
• Wrażliwość na zlodzenie
• Bardzo ograniczona wiedza praktyczna dotycząca 

 oraz brak związanych z nią pilotażowych badań

Hodowle
sadzowe 

w wodach 
otwartych 
w systemie 

IMTA

Mocne strony Słabe strony

• Przyjazna dla środowiska i zrównoważona produkcja 
żywności

• Istniejące technologie, „know-how” i irmy zajmujące 
się instalacjami dla 

• Łatwe połączenie z innymi zastosowaniami takimi jak 
biogazownie

• Niskie wymagania dla lokalizacji (lądowej i wodnej)
• Możliwa stała produkcja owoców morza przez cały rok 
• Wysokie obowiązujące standardy bezpieczeństwa 
• Dobry substytut “tradycyjnej” marikultury gdzie jest ona 

niemożliwa ze względu na brak odpowiednich miejsc

• Do uruchomienia  niezbędni są bardzo doś wiad-
czeni pracownicy 

• Wysokie koszty eksploatacji w zakresie zużycia en-
ergii elektrycznej i wody, jak również wysokie koszty 
inwestycyjne budowy instalacji

• Długi proces osiągania rynkowej atrakcyjności dla 
nowych gatunków ryb, które mają być hodowane 
w  

• Z powodu surowych przepisów ograniczone możli-
wości wykorzystania wody i zrzutu poprodukcyjnego 

• Brak oznakowania ekologicznego

Szanse Zagrożenia
• Rozszerzenie postępu technologicznego
• Połączenie z innymi zastosowaniami takimi jak bioga-

zownie i wykorzystania ścieków do nawożenia upraw 
szklarniowych poprawia rentowności inansową 
i stan dardy ochrony środowiska

• Wsparcie ze strony ekologów i polityków

• Brak lokalnego i społecznego poparcie dla budowy 
nowych 

• Relatywnie wysokie inwestycje kapitałowe, 
• Wymagani są dobrze wyszkoleni pracownicy

Recyr-
kulacyjne 
Systemy 

Akwakultury
(RAS)



7.10. Braki w wiedzy
W regionie Morza Bałtyckiego nie ma dużego doś-
wiad czenia w stosowaniu technologii  i  
oraz nieznany jest długoterminowy wpływu wdro-
żenia tych systemów na środowisko. Konieczne są 
dalsze badania w następujących dziedzinach:
• Doskonalenie technik uzdatniania wody;
• Rozwój zrównoważonego systemu żywienia;
• Poprawa przyswajalności pasz;
• Zastosowanie alternatywnych źródeł energii 

(niska emisja dwutlenku węgla) w celu speł-
nienia wysokich wymagań energetycznych funk-
cjo nowania ;

• Wybór gatunków właściwych dla siedlisk, warun-
ków środowiskowych i dostępnych technologii;

• Studium wykonalności ekonomicznej ;
• Monitorowanie efektywności wchłaniania skład-

ników odżywczych przez systemy ;
• Poprawy kondycji inansowej przez połączenie 

akwakultury morskiej z innymi formami wyko-
rzystania przestrzeni morskiej;

• Poszukiwanie miejsc dla systemów otwartych i/
lub zamkniętych w regionie Morza Bałtyckiego

7.11. Podsumowanie
Szanse rozwoju dobrze zorganizowanego i ekolog-
icznego sektora morskiej akwakultury w regionie 
Morza Bałtyckiego opierają się głównie na rosnącym 
popycie na regionalne i przyjazne środowisku mor-
skiemu produkty spożywcze będące alternatywą 
dla ryb spoza . Kraje regionu Morza Bałtyckiego 

mają dobrze funkcjonujący sektor technologiczny, 
z którego przedsiębiorstwa związane z akwakul turą 
czerpią niezbędną wiedzę na etapie planowania, 
budowy i eksploatacji zaawansowanych technolo-
gicznie systemów akwakultury, które tym samym 
są bardziej przyjazne środowisku.

Jednak podstawową słabością obecnego sektora 
akwakultury morskiej w regionie Morza Bał tyc-
kiego, w porównaniu z innymi regionami świata, jest 
niewielka liczba z powodzeniem funkcjonujących 
przedsiębiorstw akwakultury morskiej, zwłaszcza 
tych wykorzystujących nowoczesne ekologiczne 
technologie, które mogą być przykładem dla planu-
jących taką działalność.

Wdrożenie innowacyjnych systemów akwakul-
tury, takich jak ,  oraz innych kombinacje 
powinno być dokładnie zbadane, indywidualnie 
dla każdego kraju i regionu. Kraje które prowadzą 
już działalność związaną z akwakulturą morską, 
głównie w postaci przybrzeżnych hodowli sadzo-
wych, mogą zdecydować się na wzmocnienie tego 
przemysłu wykorzystując zalety posiadanej infra-
struktury i wprowadzając innowacyjne technologie, 
takie jak  do już istniejących gospodarstw. 
Ponadto można budować, nowe systemy, takie jak 

. Kraje, w których akwakultura morska nie jest 
jeszcze rozwinięta ze względu na brak odpowied-
nich terenów przybrzeżnych, a także z innych przy-
czyn, mogą starać się o wprowadzenie systemów 
akwakultury zlokalizowanych na lądzie.

1877.11. Podsumowanie

Szanse Zagrożenia
• Postęp techniczny umożliwia zrównoważony rozwój 

istniejących systemów sadzowych z zastosowaniem 

• Dalszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bał-
tyku zwiększy możliwości wykorzystania przes trzeni 
morskiej

• Brak licencji dla nowopowstałych akwakultur mor-
skich 

• Nieznane efekty długoterminowe i wpływ zintegro-
wanych systemów na środowisko

• Przeciwstawne interesy innych użytkowników przes-
trzeni morskiej 



Ważną kwestią jest konieczność tworzenia świa-
do mości i akceptacji społecznej dla owoców mo rza 
produkowanych przez akwakulturę morską w regio-
nie Morza Bałtyckiego. Planując rozwój sekto ra 
hodo wli morskiej i ostatecznie budowę no wych 
obiek tów należy brać pod uwagę zdanie wszyst-
kich inte re sar iu  szy. Wśród sektorów o wysokim 
poten cjale kon liktu są turystyka, rybołówstwo, 
transport morski i ochrona przyrody. Porozumienie 
i kompromis pomiędzy różnymi grupami interesa-
riuszy w procesie planowania może pomóc uniknąć 
problemów w dłuższej skali czasu.

Za generalne wnioski z analizy  na dalszy 
rozwój sektora akwakultury morskiej w regionie 
Morza Bałtyckiego – jeśli będzie prowadzona w spo-
sób zrównoważony – można uznać:
 Zrównoważony rozwój sektora akwakultury 

mor skiej w regionie Morza Bałtyckiego może 
mieć pozytywny efekt ekonomiczny (lokalna 
produkcja żywności), społeczno-gospodarczy 
(tworzenie miejsc pracy) oraz środowiskowy 
(wzmocnienie dzikich populacji ryb).

 Odpowiednie strategie na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju sektora akwakultury morskiej 
w regionie Morza Bałtyckiego muszą być rozwi-
jane w zgodzie z warunkami środowiskowymi 
i systemem prawnymi każdego kraju i regionu.

 Stosowanie przyjaznych środowisku recyrkula-
cyjnych systemów hodowli może przyczynić się 
do zrównoważonego rozwoju morskiej akwakul-
tury w regionie Morza Bałtyckiego.

 Już istniejące morskie hodowle sadzowe mogą 
redukować wpływ na środowisko poprzez zrów-
noważony rozwój i rozszerzyć swoje systemy 
o .

 Morskie Farmy Wiatrowe wraz z morskimi gos-
podarstwami akwakultury tworzą możliwość 
połączonego wykorzystania zasobów morza. 
Również inne opłacalne kombinacje są pożądane.

7.12. Zalecenia 

Należy opracować specjalne strategie w celu rea-
lizacji określonych możliwości, zapobiegania zagro-
żeniom i wyeliminowania słabości, wyko rzy stując 
mocne strony dobrze rozwiniętego sektora eko-
logicznej akwakultury morskiej:
• Należy tworzyć opłacalne inansowo i zrówno-

wa żone przedsiębiorstwa akwakultury w regio-
nie Morza Bałtyckiego będące pozytywnym 
przy kła dem i odniesieniem dla nowych przed-
siębiorstw, poprzez pomoc inansową.

• Produkty akwakultury morskiej wysokiej jako-
ści i wartości jako “marki regionu Morza Bał-
tyc kiego” powinny być wspierane w celu unik-
nięcia konkurencji z już istniejąca światową 
akwa kulturą.

• Należy wzmocnić świadomość społeczną dla 
produkcji lokalnie występujących, endemicz-
nych gatunków, zamiast egzotycznych, które 
wymagają transportu na duże odległości.

• Należy wzmocnić rynki krajowe, co zmniejszy 
zależność od importu ryb, bezpieczeństwo żyw-
ności oraz emisję zanieczyszczeń z transportu.

• Należy stworzyć lokalny rynek dla produktów 
i ustalić regionalne grupy producentów w celu 
zwiększenia sprzedaży nowych gatunków, uproś-
cić struktury sprzedaży oraz obniżyć koszty.

• Należy wypromować nowe gatunki ryb dla ryn-
ków konsumenckich.

• Należy właściwie edukować w celu uniknięcia 
niedoborów wyszkolonych zasobów ludzkich.

• Należy wspierać badania w zakresie oczysz-
czania ścieków, zaopatrzenia w pasze i ich sku-
teczność, ocen wpływu na środowisko.

188 Zrównoważona hodowla ryb 
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Koncepcja łączenia instalacji morskich (ang. offshore installations)  
z infrastrukturą marikultur pojawiła się 10 - 15 lat temu w USA. Proponowano 
wówczas wykorzystanie starych platform naftowych do innych celów, głównie z 
powodu wysokich kosztów ich demontażu. W ostatnim czasie powstała koncepcja 
połączenia farm wiatrowych (ang. wind power parks, WMP) z obiektami hodowli 
morskich, celem lepszego wykorzystania ograniczonej przestrzeni na morzu. 
 

 
 

Nowe możliwości dzięki łączeniu systemów  
 

Wprowadzenie 
 

Jednym z czynników ograniczających korzystanie  

z zasobów morskich jest dostępność terenów 

nadających się do wdrożenia upraw lub hodowli. 

Tak zwana "efektywność przestrzenna" zakłada, że 

przestrzeń morska jest cennym dobrem 

publicznym, i nie powinny być na tym obszarze 

realizowane zadania, które można przeprowadzać 

na lądzie. Zatem, tereny morskie powinny być 

zagospodarowywane z rozwagą: stosowane 

instalacje powinny być rozmieszczane tak blisko 

siebie, jak to tylko możliwe, aby pozostawić inne 

obszary całkowicie wolne od infrastruktury. 

Ponadto, zaleca się intensywne promowanie 

łączenia ze sobą różnych technologii użytkowych. 

Ograniczona dostępność przestrzeni jest nie tylko 

problemem technicznym, wiąże się także z ogólnym 

społecznym podejściem do tematu, zgodnie  

z którym lepiej jest dołączyć kolejne zastosowanie 

do już eksploatowanego obszaru, niż forsować 

nowe rozwiązania i zakłócać równowagę  

w niewykorzystywanych dotąd miejscach. 

 

Koncepcja oszczędności przestrzennej już została 

uwzględniona w niemieckim Prawie Morskim dot. 

Planowania Przestrzennego. Idea ta jest słuszna  

i widać wyraźnie potrzebę wprowadzania tego typu 

rozwiązań w innych krajach [1]. Choć koncepcja 

odnosi się do wszystkich obszarów morskich 

całego świata, ograniczenia przestrzenne  

w regionie Morza Bałtyckiego są szczególnie 

restrykcyjne, gdyż w pobliżu obszarów 

przybrzeżnych i linii brzegowej prowadzone są 

liczne działania  konkurencyjnych sektorów, w tym 

transport (handel), wydobywanie lub zrzuty 

piasku, ćwiczenia wojskowe. Znajdują się tam także 

liczne obiekty takie jak rurociągi, kable, farmy 

wiatrowe, rezerwaty przyrody i inne morskie oraz 

przybrzeżne obszary chronione. Do powyższych 

należy również doliczyć elementy związane  

z rekreacją i turystyką, rybołówstwem 

komercyjnym i marikulturami [2]. W związku z tak 

dużą konkurencyjnością tych branż, trudno jest 

znaleźć odpowiednie miejsca na akwakultury  

w regionie Morza Bałtyckiego, dlatego 

współużytkowanie obszarów morskich farm 

wiatrowych może okazać się najlepszym 

rozwiązaniem tego problemu.  

 

Wiele morskich farm wiatrowych jest już  

w eksploatacji (szczególnie na duńskich obszarach 

bałtyckich), a planowane jest powiększanie ich 

liczby. W innych częściach obszaru Bałtyckiego 

budowa farm już się rozpoczęła. Wzrastająca liczba 

elektrowni morskich, ich rozmiary i rozmieszczenie 

przestrzenne wymuszają potrzebę wprowadzania 

technologii łączonych.  

 

Wiadomo już, że marikultury zapewniają 

dodatkowe źródło pożywienia, pasz i bioenergii. 

Ponadto, niektóre z nich (np. hodowle glonów, 

małży) mogą jednocześnie usuwać z wody 

składniki wprowadzone do wód poprzez 

działalność rolniczą i procesy oczyszczania 

ścieków. Z ekonomicznego punktu widzenia, 

zwiększone efekty synergiczne mogą wynikać  

z różnorodnego łączenia istniejących instalacji 

i połączeń między lądem a morzem, co 

zredukowałoby wymogi konserwacyjne.  

 

Farmy wiatrowe są często umieszczane na 

obszarach o małych głębokościach, służących 
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jako tereny rybackie. Utworzenie marikultur  

w takich miejscach mogłoby być sposobem 

na zrekompensowanie strat tradycyjnych połowów. 

 

Morskie farmy wiatrowe  

w regionie Morza 

Bałtyckiego 
 

Możliwości techniczne 
 

Potencjał energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim 

jest ogromny: Europejska Agencja Środowiska 

szacuje potencjał techniczny Bałtyku na ponad 

2000 TWh rocznie, a więc największy [2] w całej UE 

(zakładając, że potencjalny obszar dla morskiej 

energetyki wiatrowej jest ograniczony do terenów 

o głębokości mniejszej niż 50 m). 

 

Rys. 1.  Nieograniczony potencjał techniczny wiatru 

na morzu 10 - 30 km od brzegu [3] 

 
Morze Bałtyckie oferuje lepsze warunki do rozwoju 

energetyki wiatrowej, w porównaniu do innych 

akwenów morskich, jak Morze Północne, 

charakteryzujących się o wiele ostrzejszymi 

warunkami (wysokie zasolenie, silne wiatry i fale, 

duża głębokość, znaczne odległości do brzegu, 

trudna dostępność), to zaś wiąże się ze znacznie 

wyższymi kosztami utrzymania infrastruktury. 

Sprzyjające warunki panujące na Bałtyku bardzo 

wyraźnie przekładają się na korzyści ekonomiczne: 

koszty inwestycyjne w regionie Morza Bałtyckiego 

to około  1,2 mln euro na MW (w porównaniu 

do ok. 2,7 mln euro na MW na innych wodach). 

 

Rys. 2. Zarys obecnych i planowanych farm wiatrowych na Bałtyku (dane WWF) 
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Czynniki ograniczające 
 

Rozważając teoretyczny potencjał techniczny 

morskiej energii wiatrowej, należy wziąć 

pod uwagę, że nie uwzględnia on innych czynności 

prowadzonych na morzu, które mogą znacząco 

ograniczyć potencjał rozwoju farm wiatrowych (np. 

szlaki morskie statków i łodzi, rybołówstwo, 

działania wojskowe, wydobycie ropy naftowej, 

kable  i inne formy działalności człowieka).  

 

Polityka planowania przestrzennego reguluje 

właściwe wykorzystanie obszarów morskich. 

Stosunkowo nowe zastosowania morza, takie jak 

energetyka wiatrowa, są integralną częścią każdej 

morskiej polityki planowania przestrzennego.  

Na przykład w Holandii, Wielkiej Brytanii i Polsce, 

warunki planowania przestrzennego wymagają, 

aby farmy wiatrowe były budowane co najmniej 

12 mil morskich od wybrzeża (ok. 22 km), głównie 

ze względów estetycznych [3].  

 

W związku z powyższymi ograniczeniami, jedynie  

4% obszaru morskiego znajdującego się w strefie  

0 - 10 km od lądu oraz 10% obszarów znajdujących 

się w odległościach  10 - 30 km i 30-50 km, może 

być wykorzystywana w rozwoju farm wiatrowych 

[2]. Obszary znajdujące się w odległości powyżej 50 

km od brzegu, mogą być wykorzystywane  

w większym zakresie, ponieważ są one stosunkowo 

duże, a funkcje do jakich są wykorzystywane, są 

mniej skoncentrowane (np. żegluga morska). 

Szacuje się, że 25% obszarów powyżej 50 km od 

lądu może być wykorzystywana pod budowę 

elektrowni wiatrowych.  W takim przypadku, 

potencjał techniczny dla energetyki wiatrowej w 

Europie maleje aż dziesięciokrotnie (w przypadku 

Bałtyku spadek jest jeszcze większy ze względu na 

ograniczoną powierzchnię). Należy jednak 

podkreślić, że ilość energii elektrycznej 

wygenerowana z morskich farm wiatrowych nadal 

byłaby wystarczająca do zaspokojenia ok. 78% 

szacowanego zapotrzebowania Europy na energię 

elektryczną w 2030 r. (5100 TWh) [2]. 

 

 

 

Bieżące prognozy 
 

W regionie Morza Bałtyckiego przewidywany jest 

w najbliższych latach znaczący wzrost produkcji 

energii generowanej przez morskie farmy 

wiatrowe. Szacowana ilość energii elektrycznej 

w MW produkowanej na Bałtyku w 2030 r. ma 

wynieść 25 000 MW. Do tego czasu w regionie 

Morza Bałtyckiego ma się znaleźć  65 - 70 farm 

wiatrowych. Choć większość krajów nadbałtyckich 

pracuje nad wdrażaniem prawa dotyczącego  farm 

wiatrowych, nie istnieją jeszcze kompleksowe 

mapy, które przedstawiałyby wszystkie istniejące 

lub planowane elektrownie na Morzu Bałtyckim. 

 

Tab. 1. Liczba morskich farm wiatrowych na 

Bałtyku oraz ilość energii elektrycznej przez nie 

produkowanej (w MW). Dane z 2010 r.  

i przewidywania na lata 2020 i 2030. Dane  

z HELCOM i WWF [2,4] 

 2010 2020 2030 

Liczba farm wiatrowych  

w strefie offshore na Bałtyku 

13 42 67 

Ilość elektryczności  

(w MW) wytwarzanej 

przez bałtyckie farmy 

wiatrowe 

436 10843 25000 

 

Dostępność przestrzeni 
 

Wraz ze wzrostem liczby morskich farm 

wiatrowych na Morzu Bałtyckim, zwiększą się 

także rozmiary samych farm. Wiąże się to z faktem, 

że rozmiary poszczególnych wiatraków ulegną 

powiększeniu, zatem odległości pomiędzy nimi 

również będą musiały zostać zwiększone. Turbiny 

wiatrowe w Rødsand II w duńskim Lolland, 

wytwarzają obecnie 2,3 MW, jednak w 2014 roku 

Siemens planuje rozpocząć seryjną produkcję 

morskich wiatraków o mocy 6 MW. Te wiatraki 

będą posiadały wirnik o średnicy przekraczającej 

130 m. Badania eksploatacyjne wykazały,  

że optymalny odstęp pomiędzy poszczególnymi 

wiatrakami na terenie parku powinien wynosić  

siedmiokrotność średnicy wirnika lub około 1 km 

dla wspomnianych instalacji 6 MW.  

 

Należy zauważyć, że gdyby użyto mniejszych 

wirników, całkowita przestrzeń zajmowana przez 
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farmy wiatrowe byłaby jeszcze większa. Rozmiary 

przestrzeni wymaganej dla połączonych 

zastosowań  wiatraków mocy 1 i 2 MW  omówiono 

poniżej, są to jednak wartości jedynie szacunkowe, 

wykorzystane do celów porównawczych. Szacunki 

te nie dotyczą żadnych konkretnych obszarów, 

które miałyby być zajmowane przez farmy 

wiatrowe, gdyż nie jest możliwe, aby tak ogromna 

część powierzchni Morza Bałtyckiego została 

przeznaczona do tego celu. 

 

60 - 70 parków, składających się z czterystu  

wiatraków o mocy 1 MW, wymagają powierzchni 

co najmniej 14 800 km2. W tym przypadku, 

dostępne do tego celu może być jedynie ok. 3700 

km2. 70 parków, składających się z 200 wiatraków 

o mocy 2 MW, będzie zajmować obszar co najmniej 

9100 km2 (2% powierzchni całkowitej morza 

wynoszącej 370 000 km2). Co najmniej 2300 km2 

będzie teoretycznie dostępne dla zastosowania 

marikultur. 

 

 

 

PERSPEKTYWY 

Szacuje się, że do 2030 roku region Morza 

Bałtyckiego może posiadać około 4100 wiatraków 

morskich o mocy 6 MW, zlokalizowanych w 65 - 70 

parkach. Odpowiada to powierzchni przynajmniej 

3500 km2.  Niektóre badania wskazują, że co 

najmniej 25% powierzchni pomiędzy  wiatrakami  

może być wykorzystywane do innych celów  

i działań, takich jak np. hodowle morskie. 

 

 

Rys. 3. Możliwe łączenia innych zastosowań z morskimi farmami wiatrowymi 
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Zastosowania 
 

Zbór organizmów porastających 

 

W swojej najprostszej formie, połączenie morskich 

farm wiatrowych z innymi zastosowaniami może 

dotyczyć zbiorów organizmów porastających 

zanurzone części konstrukcji wiatraka. Algi, glony 

i małże mogą znaleźć zastosowanie jako 

alternatywne zasoby białkowe, na przykład do 

produkcji paszy dla ryb, albo jako wkład biomasy 

do lokalnych systemów energetycznych (energia 

gazowa).  

Rys. 4.  Organizmy porastające konstrukcję 

wiatraka 

 
 

Na Morzu Północnym, plony z tego typu zbiorów 

szacowane są na 40 kg biomasy na metr 

kwadratowy rocznie [5]. Badania wykazały, że na 

Morzu Bałtyckim produkcja tego rodzaju biomasy 

wynosi 10 kg/m2 [6, 7].  

 

Uprawa makroglonów 
 

Makroglony są bardziej odpowiednie dla upraw na 

morzu, niż mikroglony, ponieważ nie muszą być 

hodowane w systemach zamkniętych. Zazwyczaj, 

tak zwane linie zasiedlające (ang.  settling-lines) 

umieszcza się w wylęgarniach lądowych,  

a następnie przenosi do hodowli morskich. 

Techniki stosowane obecnie mogą 

najprawdopodobniej znaleźć również zastosowane 

w farmach wiatrowych, chociaż obecnie brak jest 

udokumentowanych przykładów miejsc, gdzie takie 

rozwiązanie byłoby zastosowane. Próby takich 

działań miały miejsce w Holandii i Danii. Kolejne 

testy planowane są na lata 2012 - 2013. Ogólnie, 

mogło by się wydawać, że niektóre rodzaje 

wodorostów dobrze przytwierdzają się 

do konstrukcji stałych, takich jak konstrukcje 

elektrowni wiatrowych, sieci i liny. 

 

Hodowla małży 
 

Studium wykonalności przeprowadzone w Danii 

wykazało, że hodowla małży w połączeniu 

z farmami wiatrowymi jest możliwa. W ramach 

takiego rozwiązania, małże osiedlają się na linach, 

sieciach i strukturach stałych oraz fundamentach 

wiatraka [8]. Jednak obecny projekt, 

funkcjonowanie i zarządzanie farmami, a także 

wiatr i warunki falowania nadal stanowią nie małe 

wyzwanie. Ponadto, obecność małży może 

przyciągać ptactwo morskie, co zwiększa 

prawdopodobieństwo kolizji ptaków z turbinami 

instalacji. Mimo wszystko, podwodna hodowla 

prowadzona w ramach struktury farm może 

stanowić realną alternatywę dla zwiększenia 

obszarów produkcyjnych małży. Ich hodowla na 

dużą skalę prawdopodobnie zmniejszy koszty 

operacyjne. 

Rys. 5.  Schemat przedstawiający system hodowli 

małży przy morskiej farmie energii wiatrowej 

Rødsand II [6] 

 
Poziom zasolenia Bałtyku maleje w kierunku 

wschodnim. W konsekwencji, możliwości produkcji 
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wysokiej jakości małży konsumpcyjnych również 

maleją w tym kierunku. Jednak biomasa gorszej 

jakości pozyskana z tych obszarów, może zostać 

wykorzystana do innych celów, takich jak usuwanie 

nadmiaru składników odżywczych z wody, czy 

produkcja pasz i biogazu. 

 

Obliczenia dla Rødsand II w Danii zostały 

wykonane przy użyciu danych pochodzących 

ze szwedzkich produkcji małży [7] oraz założeniu,  

że właściwości usuwania substancji odżywczych 

przez małże nie ulegają zmianie, nawet gdy 

hodowle lokalizowane są na terenie farm 

wiatrowych. Szacuje się, że roczny potencjał 

produkcyjny wynosi 2000 ton małży (w tym: 20 ton 

azotu, 2 tony fosforu), pod warunkiem 

prowadzenia hodowli we wszystkich morskich 

farmach wiatrowych. Tak więc, zakładanie 

uproszczonych i niezintensyfikowanych hodowli 

małży w obrębie przyszłych farm wiatrowych, 

może istotnie wpłynąć na proces usuwania fosforu  

i azotu z toni morskiej [6]. 

 

Hodowla ryb 
 

Hodowla ryb w obrębie farm wiatrowych,  

w najprostszej formie obejmowałaby instalację 

znanych już i obecnie używanych technologii 

produkcyjnych. Hodowle funkcjonowałyby we 

współpracy z farmami wiatrowymi, zarządzane 

jako jednolita struktura. Taka koncepcja 

obejmowałoby instalację Zintegrowanej 

Wielotroficznej Akwakultury (ang. Integrated Multi 

Trophic Aquaculture, IMTA) na terenie parku 

wiatrowego (patrz rozdział "Zrównoważona 

hodowla ryb"). 

 

Tego rodzaju połączenie będzie łatwiejsze do 

wykonania w przyszłości, gdy konstrukcje 

wiatraków i samych parków będą większe. 

Poszczególne wieże zajmą stosunkowo mniej 

miejsca (mniej niż 1% powierzchni parku), 

pozostawiając wolną powierzchnię dla urządzeń 

produkcyjnych między wieżami wiatrowymi. 

 

Energia fal 
 

Niedawno zaproponowano nowatorskie połączenie 

systemu wiatrowego z falowym. Instalacja zakłada 

mocowanie urządzeń generujących energię z fal na 

wieżach wiatraków. Koncepcja ta została 

opracowana na Uniwersytecie w Kłajpedzie [9].  

Rys. 6. Koncepcja łączonego systemu generującego 

energię elektryczną z energii wiatru i fal [9] 

 
 

System przeznaczony jest do funkcjonowania 

w warunkach niskiej fali Bałtyku. Urządzenie 

składa się z zamkniętych rur zawierających 

generator energii z fal i boi aktywizujących 

generator. Rury generujące energię fal zakotwicza 

się symetrycznie wokół wieży wiatraka, aby 

niwelować ewentualne wibracje występujące 

wokół wieży. 

 

Należy podkreślić, że morskie technologie energii 

odnawialnych to stosunkowo młoda dziedzina i jest 

za wcześnie, aby na tym etapie jej rozwoju wdrażać 

systemy łączone energetyki wiatrowej i falowej.  

Z drugiej jednak strony, połączenie urządzeń może 

w ostatecznym rozrachunku przynieść duże 

korzyści w odniesieniu do infrastruktury, ze 

względu na wspólne użytkowanie części przyłączy 

energetycznych. Ponadto, korzyści mogą również 

wynikać z faktu, że eksploatacja, konserwacja 

oraz serwisowanie odbywa się dla dwóch urządzeń 

jednocześnie. Zdefiniowano sześć głównych 

obszarów, gdzie możliwe jest natychmiastowe 

synergiczne połączenie elementów technologii 

energetyki wiatrowej z  falową: 
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 wspólne fundamenty, 

 dzielenie się doświadczeniami i wiedzą w celu 

efektywniejszego projektowania układu sieci, 

 wspólne cumowanie/wspólne punkty połączeń, 

 przyłączenie do sieci i integracja systemów, 

 technologia wspólnego odbioru energii, 

 dzielenie się zdobytym doświadczeniem dla 

efektywnego projektowania i rozwoju 

technologii, umożliwiającej ograniczenie 

działań, a co za tym idzie redukcję kosztów, 

związanych z utrzymaniem i serwisowaniem 

(dobrym przykładem jest np. automatyzacja 

monitoringu). 

 

Oba sektory − energetyki wiatrowej i falowej – 

powinny wymieniać się wiedzą i doświadczeniami 

w celu przyspieszenia rozwoju technologii oraz 

efektywnego zdobywania pozycji na europejskim 

rynku energii. Ich zbieżne cele do realizacji widać  

w rządowych politykach morskich, a także 

kontekście inwestycji i planowania przestrzennego. 

 

Uprawa mikroglonów 
 

Połączenie morskich farm wiatrowych z uprawą 

mikroalg jest trudne o tyle, że sama ich hodowla na 

morzu stanowi ogromne wyzwanie. Technologie 

będące w fazie rozwoju, takie jak OMEGA - Offshore 

Membrane Enclosure for Growing Algae (system 

składający się torbiastych membran osmotycznych 

służących do hodowli glonów) zakładają 

mocowanie elementów hodowli do fundamentów 

wiatraków [10, 11]. 

Rys. 7.  Wizualizacja farmy wiatraków połączonych 

z fotobioreaktorami [10] 

 

Technologia 
 

Pomimo rosnącego zainteresowania 

współwykorzystaniem przestrzeni morskich farm 

wiatrowych przez inne systemy, jak na przykład 

marikultury, nadal brakuje przykładów takich 

rozwiązań zastosowanych w praktyce. Większość 

doniesień z tego zakresu działalności ma charakter 

teoretyczny i niejednokrotnie spekulacyjny. 

Znaczące badania dotyczące połączenia marikultur 

z morskimi farmami wiatrowymi prowadzone są 

przez niemieckie centrum badawcze IMARE - 

Institut für Marine Ressourcen GmbH  w 

Bremerhaven [12, 13]. Jak dotąd, większość 

wysiłków badawczych koncentrowała się jednak na 

farmach wiatrowych Morza Północnego i typach 

fundamentów pod wieże wiatraków, które nie są 

powszechnie używane na Morzu Bałtyckim.  

 

Na Politechnice Duńskiej (DTU Aqua, Dania) 

przeprowadzono badania, mające na celu ocenę 

możliwości zakładania hodowli ryb i skorupiaków 

między wieżami turbin wiatrowych. Badania 

pilotażowe prowadzono na przykładzie farmy 

Nysted [14]. Niewielki projekt hodowli małży 

został także przeprowadzony na zachodnim 

wybrzeżu Szwecji [5].  

 

Z pewnością, jedną z najważniejszych kwestii  

w zakresie łączenia technologii jest wybór typu 

fundamentu wiatraka, zależnie od  głębokości 

danego obszaru. Różne rodzaje podstaw wiatraków 

zostały już opracowane: jednosłupowa, 

trójsłupowa, grawitacyjna oraz pływająca [15]. 

 

Podstawy trójsłupowe i pływające używane są  

w wodzie bardzo głębokiej (ponad 100 m). 

Ze względu na dość małe głębokości (10 - 30 m), na 

których bałtyckie farmy wiatrowe są obecnie 

zlokalizowane, fundamenty trójsłupowe można 

znaleźć wyłącznie w niemieckiej i duńskiej WSE 

na Morzu Północnym oraz w Wielkiej Brytanii. 

 

Na mniejszych głębokościach stosuje się dwa 

rodzaje podstaw: jednosłupowe i grawitacyjne.  

Pierwszy jest w istocie długim prętem stalowym, 

osadzonym w dnie morskim. Podstawy tego typu 

zastosowano na morskich farmach wiatrowych 

Horns Rev i Samsø, zlokalizowanych w duńskiej 
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części Bałtyku. Celem uniknięcia erozji osadu,  

w promieniu 20 metrów wokół podstawy 

wiatraków umieszcza się duże głazy ochronne. 

Obecnie odległości między turbinami wynoszą 

około 500 m. Oznacza to, że ich zabezpieczenia  

i głazy ochronne zajmują mniej niż 0,3% całkowitej 

powierzchni farmy wiatrowej. 

Rys. 8.  Rødsand II: 90 wiatraków, 207 MW, 75 - 80 

km kabli, pow. 34 km2 (+ teren ochronny wokół 

obszaru instalacji. 

 

Fundamenty grawitacyjne mogą być wykonane ze 

stali lub − bardziej powszechnie – z betonu. Ich 

budowa opiera się na założeniu, że podstawa 

powinna być  na tyle ciężka, żeby samym swoim 

ciężarem stanowiła stabilne oparcie dla wieży  

i silnika. Technika ta jest podobna do tej 

stosowanej od dawna przy budowie mostów  

i dlatego jest już dobrze poznana. Fundamenty 

grawitacyjne są transportowane do miejsca 

docelowego na barkach, a następnie opuszczane na 

dno morskie. Często zawierają one wewnątrz 

przestrzenie, wypełnione kamieniami balastowymi, 

zwiększającymi ich całkowitą masę, wynoszącą 

kilka tysięcy ton. Rødsand 2, Nysted  

i Middelgrunden w duńskiej części Bałtyku to 

przykłady farm wiatrowych, które mają podstawy 

grawitacyjne. Te rodzaje fundamentów mają być 

powszechnie używane w przyszłych bałtyckich 

parkach wiatrowych. 

Rys. 9.  Fundamenty wiatraków morskich. Jednosłupowy i grawitacyjny jest najodpowiedniejszy dla Morza 

Bałtyckiego (od lewej fundament: jednosłupowy, trójsłupowy, kratownicowy, grawitacyjny) 
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Inne ważne kwestie, które należy rozważyć  

z technologicznego punktu widzenia, odnoszą się 

do warunków środowiskowych i kontroli wpływu 

m.in. sztormów, fal, prądów morskich na instalacje. 

Farmy wiatrowe są zazwyczaj zlokalizowane na 

obszarach o silnych wiatrach i wysokich falach, 

co może utrudnić prowadzenie działań związanych 

z marikulturami i obsługą statków. Doświadczenia 

z farmy wiatrowej Horns Rev I na Morzu 

Północnym pokazują, że działania te są możliwe 

przy prędkości wiatru poniżej 8 m/s. W przypadku 

Horns Rev, Anholt i Nysted, wiatr o takiej prędkości 

odnotowuje się przez około 51 - 64% czasu. 

Prędkość wiatru między 8 - 14 m/s powoduje, 

że praca jest możliwa tylko czasami (w zależności 

od innych czynników), zaś prędkość 

powyżej 14 m/s, jak również wysokość fali 

przekraczająca 1,2 m praktycznie uniemożliwia 

jakiekolwiek prace. Statystyki wskazują, że 

eksploatacja morskich farm wiatrowych w regionie 

Morza Bałtyckiego jest możliwa przez 80% czasu. 

 

Inną istotną kwestią jest oszacowanie skutków 

zainstalowania wiatraków na cyrkulację oceaniczną 

i morską. Pozwoli to ocenić przydatność instalacji 

farm wiatrowych jako miejsc dla akwakultury. 

Wiatraki będą z pewnością oddziaływać na 

powierzchnię wód i pływy, które mogą być istotne 

dla lokalnego obiegu wody morskiej. Kolejnym 

ważnym czynnikiem, które należy rozważyć, jest 

pokrywa lodu w okresie zimowym, która może 

ograniczyć lub wręcz uniemożliwić funkcjonowanie 

przybrzeżnej akwakultury. 

 

Centra kompetencji  
 

Region Morza Bałtyckiego jest światowym liderem 

branży wiatrowej, a mimo to badania 

nad współwykorzystywaniem przestrzeni 

morskich farm wiatrowych są wciąż w bardzo 

wczesnym stadium prowadzenia. Najwięcej badań 

tego typu przeprowadzono dotąd w Stanach 

Zjednoczonych (NASA). W Niemczech, IMARE 

dysponuje obiektami badawczymi i podejmuje 

badania nad wynalezieniem urządzeń 

odpowiednich dla środowiska Morza Północnego. 

W Danii, Zielone Centrum (ang. The Green Center) 

zaangażowane jest w badania problemu 

współlokalizacji w regionie Morza Bałtyckiego. 

Niedawno otwarto także nowe centrum testowe na 

Rødsand II (Eon), we współpracy z lokalną 

jednostką działania i utrzymania w Rødbyhavn  

i szwedzką  firmą Kingfisher. 

Tab. 2.  Instytucje badawcze, projekty i firmy zajmujące się łączeniem technologii morskich w regionie Morza 

Bałtyckiego 

Instytucje badawcze, projekty i firmy Obszar zainteresowań 

Duński Uniwersytet Techniczny DTU-Aqua – Dania  (ang. 

Danish Technical University DTU-Aqua ) 

morskie farmy wiatrowe i ich potencjał w zakresie 

marikultur, zarybiania i hodowli skorupiaków; 

studia wykonalności dotyczące hodowli małży w Nysted - 

Park  w Danii 

Centrum Innowacji Alg (Zielone Centrum) − Dania 

(ang. Algae Innovation Center, Green Centre)  

demonstracyjne i testowe projekty dotyczące uprawy alg; 

teren badań dla oceny potencjału biomasy w Rødsand II; 

badania nad potencjałem alg do różnych zastosowań; 

wkład w rozwój lokalny i regionalny 

Instytut Zasobów Morskich – Niemcy (niem. Institut für 

Marine Ressourcen GmbH, IMARE) 

badania nad rozwojem marikultur  oceanicznych 

w ramach farm wiatrowych w niemieckiej Wyłącznej 

Strefy Ekonomicznej na Morzu Północnym;  

współzarządzanie w strefie morskiej offshore, 

ograniczenia prawne i strategie zarządzania 

dla zintegrowanych z farmami wiatrowymi marikultur, 

w tym problematyka socjologiczna 

Centrum Morskie – Dania (ang. Offshore Center Denmark) organizacja klastrów morskich strefy offshore 

Kingfisher – Szwecja testowanie urządzeń (w tym morskich farm wiatrowych) 

do hodowli małży morskich i uprawy alg 
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Krog Consult – Dania badania dotyczące oceny możliwości hodowli 

ryb i skorupiaków w obszarach wiatraków morskich; 

badania pilotażowe w parku wiatrowym w Nysted 

Uniwersytet w Kłajpedzie – Litwa (ang. University 

of Klaipeda)  

pilotażowa kolokacja wież wiatrowych i energii fal  

 

Wpływ na środowisko 
 

Ponieważ koncepcja współwykorzystywania 

przestrzeni morskich farm wiatrowych jest w fazie 

wczesnego rozwoju, informacje na temat wpływu 

takich połączeń na środowisko są ograniczone. 

Dokonanie oceny oddziaływania na środowisko 

odnosi się do współlokalizacji wiatraków 

i akwakultur służących do hodowli glonów, małży 

czy ryb. Możliwe skutki instalacji energetycznej 

infrastruktury morskiej w połączeniu z farmami 

wiatrowymi zostały omówione w rozdziale 

dotyczącym energii fal. 

 

Obawy ogólne 
 

Przestrzeń morska jest dzisiaj cennym dobrem, 

dlatego podejmowane są zwiększone wysiłki 

zachowania jak największej ilości wolnej 

przestrzeni. Działania takie dotyczą między innymi 

promowania łączenia innowacyjnych rozwiązań na 

już wykorzystywanej przestrzeni. 

 

Z punktu widzenia zagospodarowania 

przestrzennego, łączenie farm typu offshore  

z innymi zastosowaniami może być źródłem 

pozytywnych skutków, takich jak na przykład: 

 mniejsze i lepiej zoptymalizowane 

wykorzystanie ograniczonej przestrzeni na 

morzu, 

 marikultury mogą być mniej lub bardziej ukryte 

w infrastrukturze morskich farm wiatrowych, 

minimalizując ich negatywny wpływ na 

krajobraz, 

 liczne korzyści z wykorzystania istniejącej 

infrastruktury morskiej (porty usług, łodzie, 

pojazdy, dostarczanie energii elektrycznej, 

możliwości zakotwiczenia), ewentualnie także 

wspólne działanie i zarządzanie instalacjami 

oraz ograniczenie emisji szkodliwych związków 

podczas eksploatacji i innych działań. 

Niestety rozwiązania łączone mogą również 

prowadzić do powstania następujących 

problemów:  

 zwiększone natężenie ruchu związane  

z działaniem i zarządzaniem, co w konsekwencji 

powoduje większe zużycie dróg wodnych, 

zwiększa ryzyko wypadków oraz powoduje 

wzrost zagrożenia dla środowiska naturalnego, 

 negatywny wpływ wizualny na krajobraz  

(krajobraz wiatraków). 

 

Na przestrzeni lat zaobserwowano, że instalacje 

wiatrowe służą jako miejsca odpoczynku 

dla ptaków i ssaków, a także stanowią miejsce 

tworzenia się sztucznych raf i związanych z nimi 

biotopów, zapewniając nowe siedliska i substraty 

dla organizmów morskich. Każdy rodzaj nowo 

wprowadzonego do farmy wiatrowej organizmu 

może prowadzić do zakłóceń biotopów 

lub zaburzenia życia ssaków i ptaków, które 

znalazły schronienie w strukturach farmy 

wiatrowej. Jednakże, ze względu na brak danych  

o potencjalnym oddziaływaniu na ssaki i ptaki 

morskie, jak również wpływie na lokalne 

ekosystemy, wiele pytań dotyczących tej 

problematyki pozostaje bez odpowiedzi. Ogólny 

wpływ na środowisko może okazać się pozytywny, 

ale niezbędne są dalsze badania dla potwierdzenia 

tej tezy. 

 

Rozważania na temat łączenia 

konkretnych technologii 
 

Chociaż wiele skutków morskiej hodowli małży  

i ryb (makroglonów IMTA) przy farmach 

wiatrowych będzie podobnych do tych, które 

obserwuje się w uprawach niedaleko brzegu, 

lokalizacja na morzu (na większych głębokościach  

i większym narażeniu na burze, wiatry i wysoką 

aktywność fal) tworzy dodatkowe obawy dotyczące 

stabilności akwakultury. Ponieważ dokonywanie 

zbiorów i transport biomasy będzie zachodził na 
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dalszych odległościach na morzu, oczekuje się też 

większych wartości śladu węglowego dla upraw  

w strefie offshore, niż w przypadku upraw 

przybrzeżnych. 

Tab. 3.  Przegląd oddziaływań na środowisko różnych form współwykorzystywania przestrzeni morskich 

farm wiatrowych  

Cele 

środowisko-

we 

Priorytety 

środowiskowe 

Zbiór organizmów 

porastających. 

Uprawa 

makroglo-

nów  

Hodowla 

małży 

Hodowla 

ryb  

Informacje 

dodatkowe 

Jakość 

wód  

jakość kąpielisk  
    

 

przejrzystość  

wody 
 

 
  

 

e u t r o f i z a c j a  

    

 

c y k l  

b i o g e o c h e m i c z n y  
 

 ?   

pod instalacjami 

Ochrona 

siedlisk i  

gatunków  

dynamika sieci  

troficznej  ?  ?   

interakcje fito - 

zooplanktonu 

różnorodność 

biologiczna ?  ?   

bentos 

i  niedotlenienie 

siedliska dna 

?  ?   

niedotlenienie 

a schronienie 

i  pożywienie  

siedliska ptaków  

?  
  

 

naturalne zasoby 

pokarmowe 

rybołówstwo  
?  

  
 

naturalne zasoby 

pokarmowe 

ssaki morskie 
?    

zależenie od 

lokalizacji 

hałas w morzu  
?     

zbieranie,  

transport 

Ochrona 

strefy 

przybrzeż

nej 

morfologia strefy 

przybrzeżnej      
 

krajobraz 
    

 

Ochrona 

klimatu 

emisja CO2 

     

koszty zbioru 

i  transportu 

a produkcja 

biogazu ju 
 

 – neutralny;  – znacząco nie wspierający;  – umiarkowanie nie wspierający;  – umiarkowanie 

wspierający;   – znacząco wspierający; ? – brak informacji; brak oznaczenia – nie mający zastosowania 
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Jakość wody 
 

Zbiory organizmów porastających i połączenie 

hodowli małży i/lub uprawy makroglonów na 

obszarach parków wiatrowych jest atrakcyjnym 

rozwiązaniem, mogącym służyć poprawie jakości 

wody i łagodzeniu eutrofizacji. Niestety sytuacja ma 

się inaczej w przypadku łączenia farm wiatrowych 

z hodowlą ryb, gdyż będzie najprawdopodobniej 

mieć ona niekorzystny wpływ na jakość wody 

przez zwiększanie ilości składników odżywczych w 

już i tak bardzo bogatym środowisku (nawet przy 

wykorzystaniu systemów IMTA, które tylko 

złagodzą nadmiar składników odżywczych, 

ale go nie wyeliminują). 

 

Ochrona siedliskowa i gatunkowa 
 

W przypadku obszarów morskich o małych 

głębokościach (ok. 30 m), część standardowych 

korzyści dla środowiska naturalnego nie będzie 

osiągnięta ze względu na efekt sprzężenia 

pomiędzy procesami dennymi a słupem wody. 

Wpływ hodowli mięczaków i makroglonów, na 

środowisko jest podobny do tego omówionego  

w rozdziale „Zrównoważona Hodowla Ryb”,  

z niewielkimi różnicami wynikającymi z inną 

lokalizacją na morzu takich hodowli. Większym 

problemem jest rozmieszczenie akwakultury ryb 

(IMTAs) przy morskich farmach wiatrowych. 

Zwiększone zanieczyszczenie organiczne  

i sedymentacja będą również problemem (choć nie 

tak poważnym jak w przypadku instalacji 

przybrzeżnych). Duże jest także ryzyko ucieczki ryb 

hodowlanych do środowiska naturalnego  

i interakcji z rybami i drapieżnikami typowymi dla 

danego środowiska morskiego. Należy wziąć także 

pod uwagę chemikalia i leki stosowane  

w marikulturach, gromadzące się w organizmach  

bentosowych pod koszami sieciowymi [17, 18]. 

Niewiele wiadomo o wrażliwości siedlisk dennych 

na te zagrożenia, dlatego tak ważne jest rozwijanie 

wiedzy w celu pełnej oceny wpływu takich działań 

na bentos. 

 

 

 

 

Ochrona klimatu 
 

Z całą pewnością można stwierdzić, że wraz  

z hodowlą i uprawami przenoszonymi w głąb 

morza, ze względu na wzrost zbiorów i koszty 

transportu, dojdzie do wzrostu emisji dwutlenku 

węgla. Z drugiej strony, potencjalne współistnienie 

i wspólne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, 

eksploatacja i zarządzanie obiektami może 

rzeczywiście spowodować zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych pochodzących z transportu  

i przeładunku. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, hodowla małży  

i makroglonów na obszarach morskich farm 

wiatrowymi może wpływać na poprawę jakości 

wody. Z drugiej strony, nie ma wystarczającej ilości 

informacji na temat rzeczywistego wpływu na 

środowisko nowych otwartych klatek do hodowli 

ryb jako części systemu IMTA w obrębie parku 

wiatrowego w strefie offshore, w związku z czym 

takie działania nie mogą być na dzień dzisiejszy 

jednoznacznie rekomendowane. 

 

Aspekt socjoekonomiczny 
 

Morska energetyka wiatrowa to rynek o dużym 

potencjale. Wiele rozwiązań technologicznych jest 

obecnie skoncentrowanych głównie w okolicach 

Danii i krajów Europy Północnej. Do tej pory 90% 

wszystkich zezwoleń wydanych na wykorzystanie 

morskich elektrowni wiatrowych na świecie 

została wydana przez duński sektor energii 

wiatrowej. W najbliższych latach spodziewane jest 

znaczne powiększenie rynku. Koszty inwestycyjne 

są zdecydowanie najważniejszym czynnikiem. 

Koszty eksploatacji i zarządzania szacuje się na 

około 0,012 - 0,015 euro/kWh wyprodukowanej 

energii wiatrowej, co odpowiada 2 - 3% 

całkowitych kosztów inwestycji pod klucz 

w pierwszych latach działalności farmy i około 5% 

na koniec okresu użytkowania. 

 

Obecnie morska energetyka wiatrowa jest wciąż 

droższa niż konwencjonalna. Jest to publicznie  

i politycznie akceptowane, a dodatkowe koszty 

produkcji energii elektrycznej z elektrowni 
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wiatrowych, w tym z przybrzeżnych farm są 

pokrywane przez odbiorców energii elektrycznej. 

 

Mimo że niektóre firmy wiatrowe są 

zainteresowane łączeniem różnych technologii na 

tej samej przestrzeni, eksploatacja i konserwacja 

działających już turbin są dla nich czynnością 

priorytetową. Dotyczy to małych łodzi, większych 

barek, dźwigów oraz innych urządzeń i jest 

wyzwaniem pod względem projektowania  

i zarządzania potencjałem systemów marikultury 

w ramach tych samych lokalizacji. Chociaż możliwe 

jest, że pozytywne efekty synergii wynikające 

z zastosowania dodatkowych i różnych systemów 

w bezpośrednim sąsiedztwie lub między wieżami 

mogą generować dodatkowe koszty, jest to jednak 

mało prawdopodobne. Tak więc, jeśli połączenie 

technologii może być realizowane na obszarze 

morskich farm wiatrowych, należy w pewien 

sposób „wynagrodzić” możliwe dodatkowe koszty 

instalacji i obsługi, wskazując korzyści wynikające 

z pozytywnego wpływu na środowisko poprzez 

bioremediację lub inne korzyści środowiskowe 

i społeczne (takie jak usuwanie składników 

odżywczych z wody, zwiększenie zasobów rybnych, 

dodatkowe miejsca pracy na obszarach wiejskich). 

Pozwoliłoby to również poprawić publiczny odbiór 

i wizerunek energetyki źródeł odnawialnych oraz 

zwiększyć wsparcie dla takich działań.  

 

Aby zachęcić do wykorzystywania zastosowań 

łączonych, dzięki którym z korzyścią 

dla środowiska zachodzi dodatkowo proces 

bioremediacji, należy zaproponować kompensaty 

w postaci dopłat za proekologiczne działania 

środowiskowe, takie jak NTS (ang. nutrient trading 

schemes), w przeciwnym razie koszty zastosowań 

technologii łączonych będą prawdopodobnie zbyt 

wygórowane. 

 

 

 

WAŻNE DLA REGIONU 

Klastry Morskie: Czy jest to właściwa droga do 

promocji połączonych zastosowań i rozwoju 

farm morskich? 

 

W miastach portowych Bremerhaven (Niemcy)  

i Esbjerg (Dania), kompleksowe sieci dostaw na 

potrzeby farm wiatrowych typu offshore zostały 

zbudowane przy udziale wielu firm produkujących 

różnorodne elementy farm wiatrowych (np. wieże, 

łopaty śmigieł, silniki). Lokalizacja w pobliżu portu 

czyni budowę farm wiatrowych szybszą i bardziej 

wydajną. Mimo, że takie klastry obecnie 

znajduje się na Morzu Północnym, rozwiązania te 

okazać się mogą opłacalne również na Bałtyku 

i ponadto stać się również ważnym narzędziem  

w oferowaniu rozwiązań wzorcowych 

dla połączonych zastosowań w przyszłych parkach 

wiatrowych. 

 

Ramy prawne 
 

W obecnej rzeczywistości planowanie przestrzenne 

dotyczące łączonych technologii jest znacznie 

trudniejsze do zatwierdzenia niż pojedyncze 

projekty. W Niemczech i Danii wdrożone  zostały 

kompleksowe ramy regulacyjne dla morskiej 

energetyki wiatrowej,  jednak dla akwakultur 

istnieją jedynie uproszczone i niepełne ramy 

prawne, pozostawiając współpracę tych branż 

nieuregulowaną. Dotychczas każde ich wspólne 

użycie było regulowane przez różne organy, 

w różnych ramach formalnych, co może prowadzić 

do sytuacji, w których istniejące lub przyszłe parki 

wiatrowe będą utrudniać założenie działalności 

marikultury w najkorzystniejszych miejscach 

Morza Bałtyckiego.  
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Dodatkowy aspekt 

Duńskie prawodawstwo 

 

Duńska Agencja Energii (ang. Danish Energy Agency) jest organem odpowiedzialnym za planowanie  

i realizację polityki morskiej energii wiatrowej [19, 20, 21]. Jej działanie opiera się o tzw. „zasadę jednego 

okienka”, gdzie uzyskać można wszelkie niezbędne pozwolenia i licencje. W porównaniu z procesami 

administracyjnymi funkcjonującymi w innych krajach, duński system jest szybszy i bardziej korzystny dla 

projektów indywidualnych i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Procedura wydania pozwolenia 

obejmuje następujące etapy: podejmowanie decyzji politycznych na szczeblu krajowym, przetargi, 

koncesje, licencje na wstępne rozeznanie, analizy środowiskowe, zgody budowlane (z warunkami)  

i ostateczne wydanie licencji na produkcję elektryczności. Tym samym powoduje, że rozwój 

przybrzeżnych turbin wiatrowych nie koliduje z innymi ważnymi interesami publicznymi i że jest on 

wykonywany z zachowaniem priorytetów społeczno-ekonomicznych. Duńska Agencja Energii,  

w połączeniu z innymi odpowiednimi organami, zbadała najbardziej odpowiednie miejsca dla przyszłych 

farm wiatrowych na morzu, a także przeprowadziła strategiczne oceny środowiskowe [19], aby uniknąć 

w przyszłości konfliktów ze strony ochrony środowiska i przyrody. Wspólna lokalizacja lub połączenie 

technologii nie zostały jednak uwzględnione w jej działalności i kompetencjach.  

 

Podobny proces dotyczy zatwierdzenia prowadzenia akwakultur na morzu, jednak organy prawne różnią 

się w zależności od rodzaju hodowanych organizmów oraz lokalizacji planowanej inwestycji. Problemem 

dotyczącym hodowli małży zajmuje się Dyrekcja ds. Rybołówstwa. W obszarze jej działań zawierają się 

także trasy żeglugowe, boje oraz liny mocujące i zakłócenia na łowiskach. Sprawy związane z paszami  

i chemikaliami zatwierdzane są przez inne instytucje. W ostatnich jednak latach żadne nowe homologacje 

dla hodowli ryb morskich nie zostały wydane z powodu wątpliwości środowiskowych i potencjalnych 

konsekwencji wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. 

 

Ramy prawne zatwierdzania uprawy makroglonów są nieco podobne do przedstawionych powyżej, choć 

instalacje zlokalizowane blisko brzegu mogą być zatwierdzane przez lokalne władze. 
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Analiza SWOT  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Optymalizuje wykorzystanie ograniczonej 

przestrzeni Morza Bałtyckiego 

 Może dostarczyć wielu produktów 

(np. biopaliwa, algi, biogazy, nawozy, owoce 

morza) i usług (np. energia, oczyszczanie 

ścieków, pochłanianie dwutlenku węgla) na tej 

samej przestrzeni 

 Może pomóc zaspokoić rosnącą potrzebę 

przejścia od rybołówstwa morskiego 

do akwakultury, bez radykalnych redukcji 

zatrudnienia 

 Obniżenie emisji CO2 związanej z transportem 

 Może zapewnić korzyści skali i współpracy 

 Przyczynia się do osiągnięcia różnych celów 

dla regionu Morza Bałtyckiego: zrównoważonego 

użytkowania zasobów morskich, ograniczenia 

negatywnego oddziaływania na środowisko, 

lepszego wykorzystania przestrzeni i rozwoju 

sektora marikultury 

 Może wspierać rozwój gospodarczy mniej 

rozwiniętych (wiejskich) obszarów wzdłuż 

wybrzeży Bałtyku 

 

 Technologia jest jeszcze na etapie 

eksperymentalnym, a badania są głównie 

skupione na wodach głębszych niż wody Bałtyku 

 Brak konkretnych przykładów takich 

zastosowań na całym świecie 

 Wyzwania konstrukcyjne odnośnie 

np. systemów zamkniętych, korozji, 

wytrzymałości i długowieczności 

 Luki w wiedzy dotyczące współużytkowania 

i oddziaływania na środowisko 

 Tradycja hodowli morskiej  w regionie Morza 

Bałtyckiego jest ograniczona 

 Ograniczone obszary odpowiednich warunków 

wiatrowych 

 Brak tradycji współpracy między akwakulturą 

a sektorem farm wiatrowych na morzu 

 Oporność zarówno przemysłu wiatrowego 

jak i przedsięwzięć marikultur 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Wydajność przestrzenna została wprowadzona 

jako zasada morskiego planowania 

przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego 

i tym samym jest wdrażana przez procedury 

planowania 

 Rosnące  innowacje i rozwój technologiczny 

 Wykształcenie i kursy szkoleniowe, 

które już istnieją, mogą zapewnić 

wykwalifikowanych pracowników w niektórych 

niezbędnych obszary 

 Wsparcie UE w formie polityki UE 20120 

dotyczącej między innymi energii odnawialnej, 

zmian klimatycznych, Zintegrowana Polityka 

Morska oraz fundusze strukturalne 

 Rosnące zapotrzebowanie na energię 

z alternatywnych źródeł 

 Rosnące ceny tradycyjnych nośników energii  

 

 Pogorszenie bałtyckich warunków hydro-

meteorologicznych z powodu zmian 

klimatycznych 

 Brak wsparcia politycznego i świadomości 

społecznej   

 Trudne i żmudne procedury zatwierdzania 

 Potencjalnie rosnące wymagania ochrony 

przyrody 

 Trudność w uzyskaniu nowych licencji na 

działalność marikultur 

 Potencjał do konfliktu między przeciwstawnymi 

grupami zainteresowanych stron  

 Brak wsparcia politycznego na poziomie 

krajowym, w formie krajowej polityki 

energetycznej, zapewniającej stabilny poziom 

cen energii ze źródeł odnawialnych 

 Brak inwestycji i wsparcia finansowego 

ze względu na kryzys gospodarczy i finansowy 
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Braki w wiedzy 
 

Łączone wykorzystanie farm wiatrowych z innymi 

technologiami w regionie Morza Bałtyckiego jest 

nadal niezwykle innowacyjną wizją. Istnieje jeszcze 

mnóstwo problemów do rozwiązania zanim ta 

wizja będzie mogła być zrealizowana. Dotyczy to 

głównie całkowitego braku praktycznych 

doświadczeń w zakresie tworzenia, eksploatacji  

i konserwacji połączonych technologii morskich. 

 

Istnieje potrzeba dalszego zgłębiania wiedzy  

i zdobywania doświadczeń w zakresie: 

 gospodarki opartej na wspólnym 

funkcjonowaniu i zarządzaniu, 

 ekonomicznej wykonalności współlokalizacji, 

 ekonomicznej wykonalności różnych 

schematów, 

 rozwiązań technicznych dla systemów uprawy: 

nadal niewiele wiemy o możliwościach 

technicznych poszczególnych systemów 

akwakultur tj. lin, siatek, kotwiczenia, 

mocowania, w zastosowaniu z fundamentami 

wiatraków (szczególnie grawitacyjnymi) lub  

w "pustych" przestrzeniach między wiatrakami, 

o informacji na temat tego, czy 

konstrukcje wiatraków należałoby 

zmienić, aby wytrzymały dodatkowe 

obciążenia z urządzeń 

przymocowanych do nich, 

o informacji o tym, gdzie jest najbardziej 

odpowiednie miejsca dla akwakultury 

w ramach parków wiatrowych (np. 

hodowle dolne), 

o porównania kosztów usuwania azotu  

z oceanu, 

o wpływu na środowisko, 

o wpływu na powierzchnię wody i jej 

lokalny obieg, możliwe obniżenie siły 

wiatrowej, 

o potencjału do bioremediacji, 

o wpływu na miejscowe ekosystemy, 

o wpływu na ssaki i ptaki, 

o zbioru naturalnych czynników 

zapobiegających zanieczyszczeniom, 

monitoringu lokalnej ekologii 

i regularnej oceny zdolności do 

odrodzenia się po zbiorze oraz wpływu 

zbiorów na łańcuch pokarmowy i jego 

dynamikę, a także różnorodność 

biologiczną, 

 informacji na temat stopnia, w jakim sieć 

energetyczna może służyć elektrowni 

wiatrowej,   falowej, 

 wątpliwości czy energia wytwarzana przez 

wiatraki w danej lokalizacji może być 

wykorzystana do innych równoległych 

działalności w tym obszarze? Czy występuje 

łatwy dostęp do zrównoważonej energii na 

prowadzenie łącznych zastosowań? 

 

Wnioski 
 

Celem rozwoju połączonych technologii przy 

farmach wiatrowych w regionie Morza Bałtyckiego 

jest wsparcie zrównoważonej produkcji zdrowej 

żywności, zwiększenie liczby miejsc pracy, 

zdobycie doświadczenia naukowego i technicznego 

oraz niesienie korzyści dla środowiska, takich jak 

wchłanianie nutrientów przy jak najlepszym 

wykorzystaniu przestrzeni i ograniczonych 

zasobów w tym regionie. Pojęcie zastosowań 

łączonych, związane jest podstawowymi zasadami 

"Błękitnej Gospodarki": używaj tego, co już masz, 

dąż do mnożenia korzyści i pamiętaj o prostocie 

rozwiązań. Idee, które stoją za koncepcją łączenia 

technologii powinny więc idealnie pasować 

do przyjętej niedawno strategii zrównoważonej 

bioekonomii UE.  

 

Potencjalny obszar dla realizacji łączenia 

technologii na Bałtyku do 2030 roku, będzie 

w przybliżeniu wynosił co najmniej 850 km2. 

Realizacja tej koncepcji ma wspomóc rozwój słabiej 

rozwiniętych gospodarczo (wiejskich) obszarów 

wzdłuż wybrzeża Bałtyku i dać szansę na 

stworzenie bazy dla rozwoju nowych klastrów 

przemysłowych i ośrodków wiedzy. Wiedza ta 

może być następnie eksportowana do innych 

obszarów o podobnych warunkach, takich jak 

Kraina Wielkich Jezior w Stanach Zjednoczonych,  

Zatoka Meksykańska lub południowo-wschodnia 

Azja.  

 

Brak jest jednak tradycji wśród firm z branży 

energetyki wiatrowej i sektora akwakultury 

do współpracy na rzecz wykorzystania wspólnej 

przestrzeni oraz do zintegrowanej pracy 
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i zarządzania. Akwakultura stara się znaleźć 

odpowiednie lokalizacje dla nowych działań, lecz to 

firmy wiatrowe jako pierwsze przeniosą się do tych 

obszarów. Dla deweloperów farm wiatrowych 

głównym celem jest produkcja najwyższych 

wartości energii przy najniższych kosztach. 

Zarządzanie terenami elektrowni wiatrowych typu  

offshore na poziomie lokalnym może w wielu 

przypadkach nadawać się do łączenia z innymi 

technologiami, natomiast zarządy spółek zazwyczaj 

blokują takie inicjatywy. 

 

Realizacja łączonych technologii w regionie Morza 

Bałtyckiego musi okazać się opłacalna w testach 

pilotażowych i bezpieczna dla środowiska, a także 

korzystna dla gospodarki. Muszą także zostać 

opracowane odpowiednie metody technologiczne. 

Mimo wątpliwości, czy korzyści łączenia 

technologii będą przewyższać dodatkowe koszty  

z tym związane, oczywiste jest, że wsparcie 

polityczne, udzielane poprzez zachęcanie do 

stosowania nowych rozwiązań, jest niezwykle 

potrzebne. 

 

 

 

 

 

Zalecenia 
 

Choć oczywistym jest fakt, że dalsze badania nad 

wpływem łączonych rozwiązań są absolutnie 

konieczne do uzupełniania luk w wiedzy, zaleca się 

również: 

 Współpracę z zagranicznymi firmami 

wiatrowymi w zakresie społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw  

w odniesieniu do łączonych technologii. 

 Zbadanie możliwości i warunków ustalania 

współpracy z miejscowymi firmami 

wiatrowymi. 

 Rozpoczęcie testów praktycznych  

w planowanych parkach w celu likwidacji luk  

w wiedzy nt. proponowanych łączonych 

technologii (skutki społeczne, technologia, 

ekonomia, środowisko, rekultywacja, potencjał 

biomasy) w regionie Morza Bałtyckiego i w UE. 

 Uzupełnienie braków w zakresie polityki  

i ustawodawstwa poprzez podjęcie dyskusji na 

temat ustanowienia ram prawnych i planowania 

premii za wprowadzanie nowych rozwiązań. 

 Stworzenie atrakcyjnych warunków łączenia 

farm wiatrowych z innymi technologiami, 

które przyczyniają się do oczyszczania wody, 

czy oferowanie dofinansowania za produkcję 

nutrientów. 
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Kompendium projektu Submariner prezentuje kompleksową ocenę potencjału 
innowacyjnych i zrównoważonych sposobów wykorzystania zasobów Morza 
Bałtyckiego. Obecny stan wiedzy poddano ocenie pod kątem uwarunkowań 
środo wiskowych, instytucjonalnych i prawnych w zakresie następujących 
zagadnień:

• Zbiór i uprawa makroglonów 
• Hodowla małży
• Zbiór trzciny
• Uprawa mikroglonów na skalę przemysłową
• Błękitna biotechnologia
• Energia fal morskich
• Zrównoważona hodowla ryb
• Współwykorzystanie przestrzeni morskich farm wiatrowych
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