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SUE RMB obszar tematyczny Biogeny  

 

 W 97 % Bałtyku występuje 
eutrofizacja spowodowana 
nadmiernymi ładunkami azotu 
i fosforu głównie pochodzenia 
antropogenicznego. 

 Udaje się zmniejszyć ładunki 
biogenów w niektórych 
częściach Bałtyku: 

– Ładunek azotu zmniejszył się 
o 14% 

– Ładunek fosforu zmniejszył się 
o 24 %  

 

 

 

HELCOM lata 97-2003 a 2017 

 

 

 



SUE RMB obszar tematyczny Biogeny  

 Bałtyk jest wciąż jednym z 
najbardziej 
zanieczyszczonych mórz. 

 

 Cel OT Biogeny/PA Nutri – 
wpływ na redukcję 
ładunków substancji 
biogennych do Bałtyku i 
zmniejszanie eutrofizacji. 

 

Image/original data: ESA Copernicus Sentinel Data 16.7.2018, data, and image processing: SYKE.  



• Projekty, grupy projektów, platformy 

• Kluczowe rozwiązania, nowe metodologie lub praktyki, skuteczne formy 
współpracy.  

• status Flagship - kryteria  

– Makroregionalny wpływ 

– Spełnia cele Strategii 

– Wdraża jedno lub więcej działań obszaru tematycznego, w którym ubiega się 
o status Flagship 

– Gotowy do wdrażania 

Wdrażanie Strategii 

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 



Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 

1. spełniane ogólne wymogi dla projektu 
Flagship wymienione w Planie działań 
SUERMB; 

2. wpisywanie się co najmniej w jedno z 
działań PA Nutri;  

3. nienakładanie się tematycznie z innymi 
Flagshipami i innymi projektami; 

4. Projekt powinien być konkretny, 
przewidywać konkretne rezultaty w obszarze 
ograniczania zrzutów biogenów do Bałtyku;  

5. udostępnianie rezultatów – możliwości 
wykorzystania opracowanych praktyk, 
technologii itp. przez innych.  

Kryteria dla projektu PA Nutri 



Obszar tematyczny ’Biogeny’ 

- redukcja ładunków biogenów do Morza Bałtyckiego 

– wspiera wdrażanie WFD, MSFD, HELCOM BSAP 

1. Bardziej efektywne zarządzanie substancjami biogennymi 

Działania i praktyki wspierające recykling biogenów i redukcję 
ładunków z rolnictwa, akwakultury, leśnictwa, osadów 
ściekowych. Także działania mające na celu odzyskanie 
biogenów, które już są zdeponowane w morzu.  

2. Usprawnienie oczyszczania ścieków 

Promuje opłacalne usuwanie składników odżywczych i 
zrównoważone zarządzanie osadami w miejskich oczyszczalniach 
ścieków oraz w oczyszczalniach ścieków prowadzonych na małą 
skalę 

3. Wspieranie dialogu międzysektorowego 

Ułatwienie dialogu między wszystkimi sektorami mającymi 
wpływ na eutrofizację w celu opracowania zintegrowanego 
podejścia do zmniejszania ładunku substancji odżywczych do 
morza. 
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Obszar tematyczny ’Biogeny’ 

- redukcja ładunków biogenów do Morza Bałtyckiego 

– wspiera wdrażanie WFD, MSFD, HELCOM BSAP 

4. Poprawa jakości danych o ładunkach substancji biogennych 

Działania na rzecz poprawy kompletności i wiarygodności 
danych dotyczących ładunku biogenów  

5. Współpraca z krajami spoza Unii Europejskiej 

Współpraca z państwami spoza UE, w szczególności z 
Rosją i Białorusią 

6. Poszukiwanie efektywnych kosztowo mechanizmów 
redukcji substancji biogennych 

Badania i współpraca w zakresie opracowywania nowych 
zrównoważonych innowacyjnych i ekonomicznych 
środków promowania skutecznego podziału i alokacji 
kosztów redukcji ładunku biogenów do morza. 
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Dziękuję za uwagę 

magdalena.dawidowicz@mgm.gov.pl 

http://groupspaces.com/eusbsr-nutrient-inputs/ 

https://www.balticsea-region-strategy.eu/ 
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