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Gaz cieplarniany dwutlenek węgla (CO2) nie tylko powoduje 
zmiany klimatyczne, ale także zakwasza nasze morza 
i oceany. Proces ten nazywany jest zakwaszaniem oceanów (często 
określany skrótem „OA”, ang. Ocean acidification). Przyczyną 
zakwaszania oceanów jest to, że około jedna czwarta CO2, jest 
emitowana do atmosfery i trafia do zbiorników wodnych w wyniku 
działalności człowieka. Wydzielony CO2 reaguje z wodą i tworzy 
związek zwany kwasem węglowym. Następnie, część powstałego 
kwasu węglowego dysocjuje na jony wodorowęglanowe 
i wodorowe, a proces ten prowadzi do zakwaszenia (niższe pH, tj. 
wyższe stężenie jonów wodorowych).

Zakwaszanie oceanów jest procesem szkodliwym, głównie dla 
roślin, zwierząt i innych organizmów żyjących w oceanach. 
Przede wszystkim dlatego, że są przystosowane do odpowiednich 
warunków pH, które panowały w morzach przed napędzanym 
przez działalność człowieka procesem zakwaszania. Wiele z tych 
gatunków nie jest w stanie radzić sobie z bardziej kwaśnymi 
warunkami. Organizmy wapienne (tj. te, które wytwarzają 
skorupy lub szkielety z węglanu wapnia np. małże, jeżowce 
i koralowce) są szczególnie wrażliwe na zakwaszenie. 
Ponadto, nawet skóra rekina zawiera struktury 
zbudowane z wapnia, mogące korodować  
w kwaśnych warunkach! Ze względu na to, że wiele procesów 
fizjologicznych jest wrażliwych na pH, inne organizmy, które nie 
ulegają zwapnieniu, również mogą odczuwać skutki, podobnie 
jak złożone interakcje ekologiczne między organizmami.

Zakwaszenie oceanów jest zagrożeniem samym w sobie. 
Co więcej, zakwaszenie oceanu i zmiany klimatyczne najczęściej 
zachodzą w tym samym czasie i mogą oddziaływać na siebie, 
powodując jeszcze bardziej szkodliwe skutki, niż którykolwiek 
z tych procesów osobno. Oba te procesy wymagają zdecydowanych 
środków łagodzących oraz zdecydowanych działań mających na 
celu ograniczenie innych szkodliwych zmian spowodowanych 
przez człowieka, np. zanieczyszczenie, eutrofizacja (szczególnie 
w morzach zamkniętych i obszarach przybrzeżnych), nadmierne 
poławianie i niszczenie siedlisk. Ograniczenie/zminimalizowanie 
tych zagrożeń jest niezbędne, aby zmniejszyć ogólny wpływ 
szkodliwych zmian i pomóc organizmom się im przeciwstawić.

Czym jest Zakwaszenie oceanów?



“Zminimalizować i przeciwdziałać skutkom zakwaszenia oceanów,  
poprzez wzmocnienie współpracy naukowej na wszystkich poziomach”

Target 3 Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ „Życie pod wodą”
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OA jest…
• zagrożeniem dla ekosystemów, gospodarki i społeczeństw,
• uwzględnione w Celach Zrównoważonego Rozwoju 

ONZ (SDGs) - SDG 14 Życie pod wodą
• podkreślone w pracach IPCC - takich jak niedawne 

sprawozdanie specjalne w sprawie oceanu i kriosfery
• przedmiotem wielu projektów badawczych - na przykład 

na poziomie europejskim (AQUACOSM-plus, EPOCA, 
MEDSEA) i krajowym (UKOA, niemiecki BIOACID, 
włoski ACID.IT)

Jednakże, OA jest…
• Nie uwzględnione jako deskryptor monitorowania       

w dyrektywie ramowej w sprawie strategii morskiej UE 
(MSFD) w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska w 
wodach UE

• Nieodpowiednio uwzględniane w krajowych 
sprawozdaniach z oceny wstępnej w ramach DRSM

• Nieskutecznie zarządzane na europejskich wodach 
krajowych

Potrzebujemy środków polityki i zarządzania, które 
w szczególny sposób uwzględniałyby OA, ponieważ…

• konsekwencje OA są wyjątkowe
• geograficzne rozmieszczenie OA nie jest jednolite, 

podobnie jak jej wpływ na ekosystemy
• środki mające na celu zwiększenie odporności ekosystemów 

wymagają uznania zagrożenia ze strony OA

W związku z tym należy zająć się procesami, np. w ramach…
ONZ (np. konferencje oceaniczne, konferencje stron 
UNFCCC)

• UE (RDW i ramowa dyrektywa wodna, europejski zielony 
ład, europejskie prawo klimatyczne i stanowiska UE w 
procesach ONZ)

• Regionalne konwencje morskie (np. opracowanie 
wskaźników OA)

• Rządy krajowe (np. krajowe środki na rzecz osiągnięcia 
dobrego stanu środowiska, krajowe wdrażanie unijnej polityki 
klimatycznej i konwencji morskich oraz krajowe stanowiska 
w procesach ONZ)

Zakwaszenie oceanów (OA) –
Potrzeba działań politycznych
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KONTEKST 
Zakwaszenie odnosi się do obniżenia 
pH oceanów, spowodowanego głównie 
przez absorpcję CO2 z atmosfery, choć 
przyczyną mogą być również inne 
chemiczne dodatki lub ubytki z oceanu.

Przypuszcza się, że zakwaszenie 
oceanów będzie miało wpływ na oceaniczne gatunki w różnym 
stopniu

 • Fotosyntetyzujące algi i trawy morskie mogą czerpać korzyści 
z wyższych poziomów CO2 w oceanie. 

 • Badania wykazały, że bardziej kwaśne środowisko ma 
dramatyczny wpływ na niektóre gatunki kalcyfilne. Minerały 
węglanu wapnia są budulcem szkieletów i muszli wielu 
organizmów morskich. Zakwaszenie wody morskiej prowadzi 
do zmniejszenia stężenia jonów węglanowych, co utrudnia budowę 
i utrzymanie muszli oraz innych struktur z węglanu wapnia 
u organizmów wapiennych, takich jak ostrygi, małże, jeżowce, 
koralowce płytkowodne, koralowce głębinowe i plankton wapienny.

 • Te zmiany w chemii oceanu mogą również wpływać na zachowanie 
organizmów niewapiennych. Zdolność niektórych ryb do 
wykrywania drapieżników zmniejsza się w bardziej kwaśnych 
wodach. W momencie, gdy te organizmy są zagrożone, 

 • w niebezpieczeństwie może się znaleźć również cała sieć 
pokarmowa. 

 • Zakwaszenie oceanów dotyczy wszystkich oceanów świata, w tym 
przybrzeżnych estuariów i dróg wodnych. Wiele gospodarek jest 
uzależnionych od ryb i skorupiaków, a ludzie na całym świecie 
polegają na żywności z oceanu jako podstawowym źródle białka. 

Zakwaszenie oceanów jest zatem coraz większym globalnym prob-
lemem. W ciągu ostatniej dekady wiele badań skupiło się na jego 
potencjalnych skutkach. Przewidywania sugerują, że w przyszłości 
oceany będą nadal absorbować CO2 i staną się jeszcze bardziej 
kwaśne. Szacunki dotyczące przyszłych poziomów CO2 wskazują, 
że do końca tego stulecia wody powierzchniowe oceanów mogą 
być o prawie 150% bardziej kwaśne, co doprowadzi do poziomu 
pH, jakiego oceany nie doświadczyły od ponad 20 milionów lat.

Wraz z przyspieszającym tempem wzrostu zakwaszenia oceanów, 
naukowcy, osoby zarządzające zasobami i decydenci dostrzegają 
pilną potrzebę wzmocnienia naukowych podstaw podejmowania 
decyzji i działań w tym zakresie. WIDEO

WIDEO

Lekcja na plaży
h t t p s : / / w w w. yo u t u be . c o m /
watch?v=krC9gsLMw3U (3:35 min)
Ten film jest odpowiedni dla star-
szych uczniów
Działania: Utwórz trzy grupy, aby prześledzić i wyjaśnić bardziej 
szczegółowo trzy składniki (A, B i C) przedstawione w filmie:  
A/ zakwaszenie, B/ biodostępność i C/ wapienie

Wpływ zakwaszenia na dźwięki morskie
https://www.youtube.com/watch?v=xy6ogOyO-5E   (1:39 min)

Ten film jest odpowiedni dla młodszych uczniów. Po prezentacji 
filmu omówcie go, używając poniższych pytań: 

 • Czy ocean jest cichym miejscem?
 • Które zwierzęta morskie wydają dźwięki?
 • Dlaczego różne dźwięki pod woda są ważniejsze dla małych ryb?
 • Jakie są źródła emisji CO2?
 • Co wykazały badania naukowe?
 • Jakie są konsekwencje zakwaszenia wody morskiej dla zwierząt 
wydających dźwięki?

Zakwaszenie oceanów i jego wpływ na bioróżnorodność
https://www.youtube.com/watch?v=GL7qJYKzcsk  (12 :12 min)
Ten film jest odpowiedni dla nauczycieli i bardziej dociekliwych 
uczniów, którzy wykazują duże zainteresowanie procesem 
zakwaszania oceanów. Dostępność automatycznego tłumaczenia 
na różne języki ułatwia odbiór tej części informacji, która ma 
charakter bardziej specjalistyczny.

ODGRYWANIE RÓL 
Na podstawie filmu "Zakwaszenie 
oceanu i  jego wpływ na 
bioróżnorodność" oraz dodatkowych 
badań w Internecie, ochotnicy 
mogą wcielić się w role różnych 

naukowców: chemików, biologów, ichtiologów, oceanografów, itp. 
zadaniem jest zorganizowanie improwizowanej konferencji, na 
której musieliby przedstawić bardziej szczegółowo różne wpływy 
zakwaszenia na życie morskie.

“Zminimalizować i przeciwdziałać skutkom zakwaszenia oceanów,  
poprzez wzmocnienie współpracy naukowej na wszystkich poziomach”

Target 3 Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ „Życie pod wodą”

Zakwaszenie oceanów
Ulotka 

Informacyjna  
dla uczniów 

szkół 
i proaktywnych 

obywateli



EKSPERYMENT 
Eksperci twierdzą, że oceany pochłaniają 
około 40-50 % dwutlenku węgla 
z atmosfery. Z tego powodu często nazywa 
się oceany "największym pochłaniaczem 
dwutlenku węgla na naszej planecie". Krok 

po kroku oceany stają się coraz bardziej kwaśne z powodu wzrostu 
ilości gazów cieplarnianych, a w szczególności dwutlenku węgla.

Spróbujcie zasymulować zakwaszenie oceanu na szkielecie wapiennym, 
włóżcie surowe jajko kurze do szklanki z octem (skorupka jajka 
zawiera węglan wapnia) i pozostawcie je na 2-3 dni.

BURZA MÓZGÓW 
Przedyskutuj następujące 
pytania: 
 • Zakwaszenie nie jest już 
problemem regionalnym, ale 
globalnym. Który z Twoich 
codziennych nawyków 
zwiększa stężenie dwut-
lenku węgla, a tym samym 
zakwaszenie oceanów?

 • Jakie działania należy 
wdrożyć na poziomie lokalnym i globalnym, aby ograniczyć 
dalsze zakwaszanie oceanów?

Jak byś wyjaśnił przesłanie naukowca Carol Turley z Plymouth 
Marine Laboratory: "Zakwaszenie oceanów - to cicha burza. Nie 
można jej usłyszeć, nie można jej poczuć, nie można jej zobaczyć, 
ale naukowcy ją mierzą."

BADANIA 
Koralowce to kolonie maleńkich, poje-
dynczych zwierząt zwanych polipami, 
które mają miękkie ciała i kłujące macki. 
U koralowców tropikalnych polipy są 
chronione przez twardy, zewnętrzny 
szkielet zbudowany z węglanu wapnia. 
Rafy koralowe pokrywają mniej niż jeden 
procent powierzchni dna morskiego, ale 
są domem dla 25 % gatunków morskich. 
Ze względu na podwyższony poziom 

zakwaszenia oceanu wszystkie rafy koralowe są zagrożone. Znajdź 
w dostępnej literaturze i Internecie, jaki wpływ na dziką przyrodę 
tego "morskiego lasu deszczowego" będzie miało wyginięcie ko-
ralowców z powodu zwiększonego zakwaszenia wód oceanicznych.

Niektóre z adresów stron internetowych mogą służyć jako punkt 
wyjścia do poszukiwania dalszych informacji:
https://climateinterpreter.org/content/effects-ocean-acidification-coral-reefs
https://usa.oceana.org/effects-ocean-acidification-corals
https://www.nationalgeographic.org/media/acidification-reefs/

DALSZE DZIAŁANIA 
Po d e j m i j  o d p ow i e d -
nie działania! Podziel się 
problemami związanymi 
z zakwaszeniem oceanów 
z innymi członkami swojej 
rodziny.

Dyskusja:
 • W jaki sposób jednostka (konkretna rodzina) może wpłynąć na 
ochronę mórz i oceanów?

 • Czy można przezwyciężyć ten problem poprzez rozwój przemysłu, 
który nie zanieczyszcza środowiska, czy też nie powinniśmy 
przeciwdziałać jego rozwojowi? 

Co możesz zmienić w swoim stylu życia, aby zmniejszyć swój 
wpływ na wzrost zakwaszenia oceanów?

Podziękowania. Praca ta jest częścią projektu BALSAM (Baltic Sea 
Acidification Mitigation), który został sfinansowany przez Instytut Szwedzki, 
z dodatkowym finansowaniem dla autora ze strony AirClim. Projekt ten był 
wynikiem współpracy pomiędzy AirClim (Szwecja), Ecoaction (Ukraina), 
Friends of the Baltic (Rosja) i Polskim Klubem Ekologicznym,v Okręg 
Pomorski (Polska). Niniejsza publikacja stanowi moduł nr 3/5 przewodnika 
działań na rzecz przeciwdziałania zakwaszeniu oceanu. Wszystkie moduły 
można znaleźć tutaj https://airclim.org/ocean-acidification-working-group. 
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Zakwaszenie oceanów (OA, ang. Ocean acidification) 
spowodowane przez dwutlenek węgla pochodzący ze spalania 
paliw kopalnych stanowi realne niebezpieczeństwo dla naszych 
mórz. Koralowce, dorsze, łososie, krewetki i skorupiaki 
są przykładami zagrożonych organizmów, ale oprócz 
poszczególnych gatunków narażone są także całe ekosystemy. 
Zagrożona przyroda jest zmartwieniem ludzi, którzy na co 
dzień czerpią z przyrody i morza radość. Ponadto, te dwa 
elementy są nieodłączną częścią ich pracy, wypoczynku oraz 
inspiracji. Tak więc nie jest to tylko problem ekologiczny, ale 
również społeczny.
  Projekt BALSAM gorąco zachęca organizacje pozarządowe i 
wszystkich tych, którzy troszczą się o nasze morza do działań, 
podkreślających OA - jako zjawisko, które wciąż nie jest 
powszechnie dobrze znane.
  Dla inspiracji, podano tu tylko kilka przykładów, ale możliwości 
są praktycznie nieograniczone. Proponowane działania, które 
można podjąć to:

• Publiczne testowanie pH przy brzegu - aby podkreślić                 
zjawisko zmiany pH,

• Wspólne działania z rybakami - aby zwrócić uwagę na 
zagrożenie OA dla rybołówstwa,

• Współpraca z artystami - aby zilustrować zarówno estetykę 
naszych mórz, jak i zagrożenia, które na nie czyhają,

• Wystawy - w muzeach itp. w celu wizualizacji zagrożonych 
ekosystemów i organizmów oraz efektów ich obumierania/
degradacji

• Wykłady - w celu przekazania świadectw naukowców, 
rybaków i innych osób,

• Konferencje prasowe - aby zwiększyć świadomość na 
temat OA.

Działania komunikacyjne w celu 
złagodzenia zakwaszenia oceanów
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Zakwaszenie oceanów (OA, ang. Ocean acidification) stanowi 
zagrożenie dla ekosystemów morskich.
A nie da się zatrzymać, a szkodliwych skutków nie da się 
uniknąć bez środków łagodzących wobec emitowanego CO2. 
W międzyczasie możemy jednak zrobić wszystko, co w naszej 
mocy, aby chronić nasze morza przed wieloma stresorami, które 
działają razem - biorąc pod uwagę również OA.

Ochrona ekosystemów przed innymi czynnikami stresogennymi 
w naszych morzach zapewnia synergię w odniesieniu do OA. 
Środki ochrony, które w szczególny sposób uwzględniają 
OA, mogą zapewnić dostosowane rozwiązania, takie jak 
morskie obszary chronione (MPA), które są odpowiednio 
rozmieszczone. Należy zdecydowanie zachęcać do prowadzenia 
badań naukowych dotyczących wyznaczania takich refugiów, a 
także zidentyfikować i uzupełnić luki w wiedzy. Jednocześnie 
na uwagę zasługują istniejące sugestie dotyczące użytecznych 
podejść np. ochrona skupisk makrofitów (makroalg i trawy 
morskiej) może stanowić tymczasowe schronienie dla 
organizmów wapiennych, które w przeciwnym razie byłyby 
podatne na OA. Działania lokalne lub regionalne muszą być 
prowadzone w połączeniu z innymi działaniami, takimi jak 
łagodzenie przełowienia i eutrofizacji, aby ograniczyć trwającą 
utratę morszczynu pęcherzykowatego i innych makrofitów.

Ochrona ekosystemów morskich w Europie obejmuje kilka 
istniejących instrumentów. Dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii morskiej (MSFD) mogłaby ukierunkować państwa 
członkowskie UE na skoordynowane podejście do ochrony 
mórz, a w szczególności zwrócić uwagę na problem zakwaszenia 
oceanów. Regionalne Konwencje Morskie zapewniają ramy 
również dla krajów spoza UE. Na przykład, Morskie Obszary 
Chronione (MPAs) HELCOM są istniejącą siecią obszarów 
morskich o celach ochronnych. Sieci takie mogą stanowić 
podstawę spójnej ochrony różnorodności biologicznej w celu 
zwiększenia odporności na OA. W ramach MPA można 
znaleźć inicjatywy lokalnych interesariuszy, w tym gmin, a 
nawet prywatnych właścicieli nieruchomości, a niektóre z MPA 
opierają się na wspólnych wysiłkach lokalnych inicjatyw, aby stać 
się częścią "Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery" UNESCO.

Należy zdecydowanie zachęcać do podejmowania lokalnych 
inicjatyw na rzecz ochrony obszarów morskich. Jednakże 
inicjatywy lokalne potrzebują wsparcia w postaci badań  
i planowania. Niezwykle ważne jest również ogólnoeuropejskie 
zarządzanie. Uwzględnienie ZO wraz z innymi czynnikami 
stresogennymi w nadrzędnym zarządzaniu ochroną środowiska 
morskiego daje możliwość stworzenia opartych na badaniach 
naukowych ponadnarodowych korytarzy morskich, które 
zwiększą odporność naszych mórz. Obecnie jednak istnieje 
pilna potrzeba poprawy wykorzystania instrumentów do 
zarządzania terenami morskimi na terenie Unii Europejskiej.

Środki adaptacyjne dla
zakwaszenia oceanów


