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 Nasze Morze Bałtyckie bywa to typowy przykład morza śródlądowego. Poziom wód Bałtyku 

jest wyższy niż w Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym i wynika z jego śródlądowego położenia. 

Jest to morze burzliwe, a fale są krótkie i strome. Typowa wysokość fali wynosi 5 m. W czasie silnych 

sztormów fale są gwałtowne, nieuporządkowane, często odbite i nadbiegające z różnych kierunków, 

a ich wysokość sięga prawie do 10 m. Po raz pierwszy nazwa Bałtyku pojawiła się u niemieckiego 

kronikarza Adama z Bremy. Bezkresne morze zajmuje powierzchnię 385 km2. Południowa część 

Bałtyku należy do Polski.  Podwodne życie Bałtyku jest na ogół ubogie w rośliny i zwierzęta. 

Przeważają tu glony, spośród których najbardziej znanym jest morsztyn. Podstawowym składnikiem 

fauny jest plankton, obejmujący drobne zwierzęta, które unoszą się w wodnej toni. Im głębiej 

zanurzysz się w świat podwodnych mórz, tym warunki życia stają się coraz trudniejsze. Jednakże życie 

istnieje i tam! Ryby głębinowe są niewielkich rozmiarów, a ich ciała mają urozmaicone kształty. 

Oprócz głębi i rynien charakterystyczną cechą rzeźby dna Bałtyku jest występowanie znacznych pod 

względem obszaru płycizn, zwanych ławicami (nie mylić z ławicami ryb). Zbudowane są one 

przeważnie z materiału piaszczysto-żwirowego i kamienistego, który jest pozostałością 

dawnych moren polodowcowych. Bardzo często nad Bałtykiem słychać skrzeczenie niedużych mew o 

czarnych łepkach. One to wraz z okruchami bursztynu, które leżą na plażach, odzwierciedlają 

nadbałtycki pejzaż. Piękny jest także zachód słońca, który ulega odbiciu na morskich falach. Plagą 

morskich wód jest tak zwana zaraza oliwna. Jest to warstwa smarów i ropy naftowej pochodząca 

przede wszystkim z okrętów i portów, która unosi się na powierzchni wody. Skażenie morza jest duże. 

Rozprzestrzenił je człowiek. W ostatnich latach doszedł jeszcze problem plastików, które spływają 

rzekami do Bałtyku. Wielu nie uświadamia sobie, że bałagan zostawiony po grillu nad rzeką może 

skutkować śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt w morzu. Pamiętaj: puste opakowanie po czipsach 

równa się śmierć w męczarniach morskiego zwierzęcia!. Należy mieć wzgląd na życie flory i fauny 

Morza Bałtyckiego i wstrzymać dalsze zanieczyszczanie wód jednego z najbardziej zanieczyszczonych 

mórz na świecie. Za kilkadziesiąt lat może zginąć w nim życie.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Atlantycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81awica_(geomorfologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morena

