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Sieć troficzna  – to nie jest coś co każdy wyniósł ze szkoły 

 

    

Dla dzieci  Dla dorosłych  



Straty energii w morskim i lądowym ekosystemie,  

zaznaczono poziom eksploatowany 
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Wisła ma ogromne znaczenie dla produktywności i stanu Bałtyku  

Ale jest najsłabiej zbadaną rzeką Europy  

M.Darecki, IOPAN 



W dnie morskim odbywa się zagrzebywanie lub uwalnianie związków chemicznych,  

zależne od ilości tlenu i organizmów zamieszkujących osad   
 

PO4, NO3, NO2, SiO4 



Temperatura i zasolenie nie decydują o wszystkim 



Chlorofil –  
wskaźnik ilości fitoplanktonu  
w wodzie  
 
 
 
Dane satelitarne plus  
dane pomiarowe z wody 
Projekt SATBAŁTYK   



W zimnej wodzie – okrzemki i tłusty zooplankton  

W ciepłej wodzie wiciowce, bruzdnice i chudy zooplankton 



Mniej glonów nitkowatych – powrót trwałych i dużych roślin (widlik i trawa morska)  



Podstawowe zbiorowiska roślin i zwierząt w Zatoce funkcjonują bez zakłóceń   



Scoloplos armiger: 

 

Wieloszczet – „morska dżdżownica”  

To jedyny w polskiej strefie gatunek 

pełniący taką funkcję  

Fig. from: Zmudzinski, 1990 



Kormorany  – wzrost liczebności, ale  
90% ich diety w Zatoce Gdańskiej to babka bycza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foki – więcej odwiedzających Polskę,  
ale żerują głównie na sieciach lokalnie 
Zatoka Gdańska 





Dla wysokiej produkcji pokarm w sieci troficznej  

Musi być  

• Dostępny  

• Skoncentrowany  

• Wartościowy  

A bywa  

• Gdzie indziej niż konsument 

• Rozproszony  

• Nisko kaloryczny  



Aukcja tuńczyka na hali w Kopenhadze, 1946  

Inne przykłady zmian w sieci troficznej  
 
 

Połowy dorsza w ogrzewających się wodach Spitsbergenu  



Połowy dorsza na Nowej Funlandii – przykład przełowienia 
I zmiany sieci troficznej  



Próba ingerencji w proces – przepływ energii przez ekosystem  

Szwedzki projekt „błękitny Bałtyk i duże ryby”   



Faber et al. 1992, zmienione 
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Fizyka                 Biologia                Ekologia  

(hydrografia)      (organizm)         (ekosystem) 

ryzyko 

niepewność 

ignorancja 

DANE NAUKOWE = NIEPEWNA WIEDZA  


