
Transkrypcja odcinka podkastu Stacja Emigracja „Morskie opowieści”  

Lektor: „Stacja Emigracja” 

Maciej Bąk: Dlaczego łosoś, gdy dorośnie, wraca z morza do rzeki - do miejsca, gdzie się 

urodził? Jak to się stało, że jedna z amerykańskich małż żyje w Bałtyku dzięki wikingom? Czy 

pozornie bezwładnie pływający plankton również podróżuje? Skąd w naszych wodach 

pojawiają się co jakiś czas delfiny albo wieloryby i dlaczego nie zostają na stałe? Schodzimy 

dziś pod wodę, bo o migracji w świecie mórz i oceanów będziemy opowiadać w piątym 

odcinku podkastu... 

Lektor: …„Stacja Emigracja”. 

Bąk: Dzień dobry, witajcie! To jest „Stacja Emigracja”, podcast Muzeum Emigracji w Gdyni. 

Przed nami odcinek piąty. Ja nazywam się Maciej Bąk i po raz pierwszy w historii naszego 

podkastu mogę spotkać się z moim rozmówcą osobiście. Jak pewnie pamiętacie z pierwszych 

odcinków, pierwsze nagrania zaczęliśmy tak naprawdę w środku czasu pandemii 

koronawirusa. W tej chwili jesteśmy w takim momencie, kiedy te obostrzenia zostały nieco 

poluzowane i wciąż z moim gościem zachowując dystans, możemy słyszeć się z Wami prosto 

z plaży w Sopocie. Zresztą mam nadzieję, że w tle słyszycie towarzyszącą nam Zatokę 

Gdańską. A moim gościem jest Michał Czub, doktorant z Zakładu Ekologii Morza Instytutu 

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry! 

Michał Czub: Dzień dobry 

Bąk: Jesteś ze mną, ponieważ po raz kolejny, po raz drugi, weźmiemy się za temat migracji w 

świecie zwierzęcym. To było fantastyczne, co opowiadał w trzecim odcinku doktor 

Przemysław Chylarecki, mówiąc o tym, jak migrują ptaki, bo naprawdę niewiele o tym 

wiemy. I myślę, że równie niewiele taki przeciętny słuchacz, laik taki jak ja, wie o migracji w 

świecie mórz i oceanów. Ale Ty wiesz i rozjaśnisz nam ten temat. Zresztą wybrałeś to 

miejsce, czyli takie małe molo w Sopocie, nieprzypadkowo, bo chciałeś mi pokazać -  



i się udało - że zaczął się okres na belony. Zresztą mamy wędkarza tuż obok który akurat 

próbuje je złapać. I to dobry moment, żeby zacząć, bo to, że się mówi, że jest czas na belony, 

oznacza, że one do nas właśnie teraz przybywają, czyli są takimi imigrantami. 

Czub: Do nas to znaczy - w strefę brzegową. One cały czas są w Bałtyku. Co prawda to, co 

obserwujemy w tym momencie, czyli brak sukcesów wędkarskich tego pana, sugerowałoby 

coś odwrotnego, ale belony, tak jak wiele zwierząt na wiosnę, szukają miejsc do rozrodu i 

właśnie strefa brzegowa jest takim miejscem, w którym przedstawiciele różnych gatunków... 

Podobnie śledzie, które też są obiektem połowów niekomercyjnych małych prywatnych 

wędkarzy. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś, jak wygląda nabrzeże w Nowym Porcie w 

momencie, kiedy śledź wchodzi do Martwej Wisły i Motławy i innych odnóg w porcie? To 

właśnie wiosną ryby też czują wiosnę i wracają w te miejsca, w których się urodziły. Płytsze 

wody, płytsze zatoki powodują, że są tutaj dogodniejsze warunki do założenia gniazd, jest też 

potencjalnie mniej drapieżników. To wszystko zależy od tego, o jakim gatunku akurat byśmy 

rozmawiali. W przypadku belony, to belona spędza większość roku w przypowierzchniowych 

wodach, ale otwartego morza i poluje tam na skorupiaki i małe ryby. 

Bąk: To ryba, której nie znają nasi słuchacze, szczególnie ci, którzy nie mieszkają nad 

morzem, bo to nie jest taka typowa ryba, którą chociażby widujemy w smażalni. 

Czub: A równocześnie jest wyjątkowo charakterystyczna przez to, że ma zielone ości i jest 

takim rarytasem kuchennym właśnie tutaj obszarów Kaszub i nadmorskich. 

Bąk: Zobaczymy zresztą, czy nie przepłoszymy tych belon panu, który jest jakieś dwadzieścia 

metrów od nas, ale chyba mówimy dosyć cicho. Zresztą będziemy na bieżąco relacjonować 

jego postępy. Może nawet jeszcze do nas podejdzie, zobaczymy. Michale, chciałbym ciebie 

zapytać na początek o nasze morze, Morze Bałtyckie, bo rozmawiamy o migracji w świecie 

fauny i flory. Powiedz mi, gdyby nie takie gatunki obce, które przybyły do nas, pewnie Bałtyk 

byłby gatunkowo o wiele bardziej uboższym morzem? Powiedz mi, które żyjące w Bałtyku 

gatunki to są takie, które do nas przybyły z innych rejonów? 

Czub: Ciekawie chcesz mnie napędzić na minę - postaram się nie dać. To, co w tej chwili 

powiedziałeś, jest takim błędem laika. Przepraszam, że tak to sobie nazwę. 



Bąk: Ok 

Czub: Ale... to może najpierw powiem krótko o historii Morza Bałtyckiego, a za chwilę 

postaram się wytłumaczyć, dlaczego to, co z pozoru wydaje się czymś pozytywnym, czyli 

wzrost bioróżnorodności, w długofalowej perspektywie te plusy przestają być plusami. 

Morze Bałtyckie jest - jak to mówił profesor Skóra, założyciel stacji na Helu - najsłodszym 

morzem świata. I w języku polskim to ma podwójnie ciekawe znaczenie, bo z jednej strony 

rzeczywiście odnosi się do zasolenia Morza Bałtyckiego, które jest pięciokrotnie mniejsze niż 

typowo morskie, oceaniczne, co implikuje szereg różnych dostosowań, które gatunki 

występujące w Bałtyku musiały w sobie wykształcić. Morze Bałtyckie ma dwanaście tysięcy 

lat. W tym krótkim okresie było jeziorem kilkukrotnie, dwukrotnie było połączone z 

wszechoceanem. W tej chwili jest połączone z Morzem Północnym Cieśninami Duńskimi, 

które są stosunkowo płytkie, dlatego to zasolenie nie jest takie jak w oceanach. Tutaj jest 

duży dopływ wody słodkiej. 

Bąk: I dlatego ma też taką, można powiedzieć, postrzępioną historię, nie to, co akweny, które 

są z nami właściwie od zawsze. 

Czub: Lub przynajmniej długo. Właśnie - wracając do tej bioróżnorodności. Bioróżnorodność 

Morza Bałtyckiego jest rzeczywiście stosunkowo mała. Ta sieć troficzna, czyli łańcuchy 

pokarmowe, są tutaj stosunkowo krótkie i ubogie w gatunki. Nie znaczy to, że te organizmy, 

które tutaj są, nie starały się pozapełniać tych dostępnych nisz ekologicznych w jak najlepszy 

sposób. Chociaż to, co tutaj mówisz o tych gatunkach obcych, to mimo że jest to połączenie z 

Morzem Północnym tymi Cieśninami Duńskimi, to nie znaczy, że wszystkie zwierzęta i 

organizmy występujące na zachód od Bałtyku strasznie chciały do tego Bałtyku wejść. 

Właśnie to niskie zasolenie powoduje, że musiałyby zrezygnować z niektórych rozkoszy życia, 

które im funduje pełne zasolenie. 

Bąk: Po prostu się nie opłacało im migrować do Bałtyku.  

Czub: Samo przebywanie dla tych gatunków w wodach o niższym zasoleniu byłoby wysiłkiem 

energetycznym związanym z utrzymaniem zasolenia na odpowiednim poziomie wewnątrz 

swojego ciała, w komórkach. 



Bąk: A mimo to stało się tak, że do Morza Bałtyckiego wprowadziły się gatunki niewidziane 

tutaj nigdy. 

Czub: Tak. Tylko, że tutaj ciekawostka jest taka, że one pojawiły się z morza, które ma 

podobną charakterystykę. Bo głównym obszarem inwazji biologicznych, którym bardzo 

pomógł człowiek, jest tak zwany obszar pontokaspijski, czyli obszary Morza Czarnego, 

Azorskiego i Kaspijskiego, z których to gatunki poprzez stworzenie sztucznych sieci wodnych, 

poprzez połączenie kanałami wielkich rzek na wschodzie Europy, połączyliśmy Morze 

Bałtyckie z Morzem Czarnym i w ten sposób wiele z tych gatunków stopniowo przedostawało 

się w kierunku Morza Bałtyckiego, aż w końcu tutaj osiadło. I tak możemy mówić zarówno o 

rybach, jak i skorupiakach. Na pewno większość naszych słuchaczy słyszała kiedyś o babce 

byczej, która pochodzi z tamtego obszaru. Jest szereg skorupiaków, kiełży, gammarusów, 

które pojawiły się z tamtego obszaru. 

Bąk: Skomplikowaną drogę musiały przebyć te gatunki, bo przecież ta sieć, stworzona 

częściowo przez człowieka, jest skomplikowana, kręta. 

Czu: Ta sieć jest rzeczywiście skomplikowana, ale jest też jeszcze jeden wektor tej transmisji 

gatunków, którym są wody balastowe i to pozwala czasem przeskoczyć takie duże, 

geograficzne bariery, jakim jest ląd czy płytkie rzeki. 

Bąk: Wody balastowe, czyli rozumiem, te transportowane przez statki po prostu. 

Czub: Tak 

Bąk: Czyli rozumiem, w tym wypadku gatunki wodne były takimi pasażerami na gapę, można 

tak powiedzieć? 

Czub: Tak i myślę, że już od wielu lat - zwłaszcza w świecie naukowym i w świecie 

administracji morskiej - wiemy o tym, że wody balastowe są źródłem wielu problemów. 

Wody balastowe są czymś, co statek pobiera i zrzuca w zależności od załadunku, od 

warunków atmosferycznych na morzu. Jest to sposób na to, żeby bezpiecznie dopłynąć do 

celu. Są pewne obostrzenia prawne dotyczące tych wód balastowych, jednak dotyczą one 

głównie wielkich statków. I są różne metody na to, żeby potencjalnych pasażerów na gapę - 



jak to nazwałeś - skutecznie wyeliminować poprzez procesy fizykochemiczne bądź 

biologiczne, bądź mechaniczne, czyli jakieś rozdrabnianie. 

Bąk: To rozumiem teraz, bo kiedyś, kiedy następowała ta transmisja gatunków, nikt nie 

myślał, o tym, czy te wody balastowe robią jakąś szkodę czy nie ekosystemowi, do którego 

dociera statek i je uwalnia. 

Czub: Tak, rzeczywiście mówimy tutaj o ostatnich kilku dziesięcioleciach. Historia pokazuje 

nam, że niektóre gatunki, takie jak krab wełnistoszczypcy, były notowane w polskim obszarze 

Morza Bałtyckiego już w latach dwudziestych dwudziestego wieku. Miejscem naturalnego 

występowania tego organizmu są Chiny, jest Morze Południowochińskie, więc... Już wtedy 

wody balastowe służyły jako takie źródło tych inwazji biologicznych. 

Bąk: Ale jest też jeszcze jedno źródło, o którym chcieliśmy porozmawiać - też działanie 

ludzkie, ale niepolegające na tym, że tworzymy sieć kanałów, tylko że po prostu człowiek 

podróżuje i ze sobą zabiera nawet pożywienie, które - potem się okazuje - może również 

odrodzić się w nowym miejscu. Tutaj wątek wikingów się pojawia. 

Czub: Tak, jest pewien małż w Bałtyku i w morzach nordyckich i w ogóle w morzach Europy, 

który może służyć jako dowód tego, że rzeczywiście wikingowie grasowali sobie po 

zachodniej części Atlantyku, gdyż stamtąd został przywleczony przez nich - po części celowo, 

po części niecelowo. Zawleczony został celowo w postaci pożywienia, które mieli w beczkach 

na swoich drakkarach. Natomiast po tym, jak dopływali do portu, wrzucali oni te małże z 

powrotem do wody, bo mieli już co innego do jedzenia i podejrzewam, że po kilku 

miesiącach jedzenia tych małży mieli ich dosyć. Więc nie przejmowali się skutkami 

ekologicznymi, bo po prostu ich wtedy nie znali. 

Bąk: Wiking miał wtedy w głowie wojaczkę, a nie to... 

Czub: ... i Walhallę ewentualnie... 

Bąk: ...tak, a nie to, jakie skutki biologiczne może mieć wyrzucenie tych żyjątek do wód 

innego morza. 



Czub: Dokładnie, dokładnie. Natomiast teraz my wiemy ciut więcej. Natomiast wracając do 

tych wód balastowych, to jeszcze taką ciekawostką jest to, że ta cała administracyjna 

kontrola nad wodami balastowymi i wpływem... Nie tylko wody balastowe będą tym 

transportem dla tych zwierząt, bo też kadłuby statków mogą zostać porośnięte w dowolnej 

fazie rejsu przez larwy jakiegoś gatunku. Ten wraz ze statkiem wpłynie do portu, tam 

znajdzie z kolei betonowe nabrzeże, miejsce, do którego może się jego larwa znowu 

przyczepić i w ten sposób ten statek przetransportował kolejnego pasażera 

niezamierzonego. Właśnie takimi hotspotami tych inwazji biologicznych bardzo często są 

mariny. I tutaj mówię o tym administrowaniu i zarządzaniu wodami balastowymi, a tak 

naprawdę duża część migracji może odbywać się w sposób zupełnie niekontrolowany przez 

nas, bo małe jednostki, takie jak jachty, również mogą służyć w podobny sposób jako źródło 

tej transmisji, a równocześnie ciężko jest kontrolować każdą jednostkę pływającą. Jest taka 

historia kilku inwazji biologicznych na Bałtyku, które odbyły się przy pomocy jednej barki z 

Antwerpii. Porty, które ona odwiedzała, stopniowo zostały skażane nowymi gatunkami 

obcymi, które znajdowały tam odpowiednie warunki do tego, żeby się rozrodzić i zamieszkać 

i je de fakto skolonizować. 

Bąk: Skażane, no właśnie. Skażane brzmi pejoratywnie i Ty też powiedziałeś, że nie jesteś 

jako ekolog morza zbytnim fanem takiej niekontrolowanej migracji w morzach. Bo 

rozumiem, że ona mnóstwo szkody może przynieść, bo są to po prostu gatunki, które są 

inwazyjne czy pasożytnicze. Nie wiem, jak to określić. Tak, tutaj dobrym przykładem będą te 

obszary pontokaspijskie. Ten gatunek, który przypadkowo zawleczemy, może mieć szersze 

spektrum potencjalnych dostosowań do środowiska. Może doskonale czuć się w szerszym 

spektrum niszy ekologicznej. Tutaj właśnie przykładem dobrym są te gatunki pontokaspijskie, 

gdyż historia Morza Czarnego też, podobnie jak Bałtyckiego, jest dosyć ciekawa. Tam 

dochodziło do zmiany poziomu wód, zmiany zasolenia, tylko że tam cały czas było zasolenie 

wyższe niż w Bałtyku i przez to te organizmy w momencie, w którym przedostaną się do 

takiego akwenu jak Morze Bałtyckie, po pierwsze nie mają żadnego naturalnego drapieżnika, 

nic ich nie zna, nic nie wie, jak one smakują, nic ich nie chce jeść, więc... Wracając do tego 

laickiego podejścia, ktoś sobie może pomyśleć - super, mamy kilka gatunków więcej, 

mieliśmy piętnaście, mamy dwadzieścia, to jest stosunkowo duży przyrost. I rzeczywiście w 

początkowej fazie, dopóki te nowe gatunki nie wyprą tych naszych rodzimych, możemy 



mówić o wzroście tej bioróżnorodności. Niestety później, w wyniku konkurencji i zasiedlania 

podobnych nisz, a równocześnie szerszej gamy dostosowań do różnych warunków, ten 

organizm, który się pojawił w tym akwenie, w którym wcześniej go nie było, może z 

powodzeniem wyeliminować kilka istniejących gatunków. 

Bąk: Taka agresywna ekspansja po prostu. 

Czub: Konkurencja bezpośrednia o te same nisze ekologiczne. 

Bąk: Michale, mówimy o takich zjawiskach, można powiedzieć, nie do końca przewidzianych 

przez naturę - bo tutaj spory udział mamy my ludzie - ale jest też migracja naturalna. 

Chciałbym tutaj znowu odnieść się do Morza Bałtyckiego i może do gatunków, które bardziej 

znamy z naszego życia codziennego. Taki łosoś, na przykład. Jak wygląda taki cykl migracyjny 

jego w ciągu roku? Bo rozumiem, że - to oczywiste - ryba jest nieustannie w ruchu, tylko 

pytanie, czy jest czas, że rusza się po nie aż tak dużym obszarze, a jest czas, w którym rusza w 

daleką podróż. 

Czub: Tak, słusznie zauważyłeś, że migracja przede wszystkim jest naturalnym zjawiskiem. To 

nie jest migracja typowo sezonowa, czyli ona nie jest zależna od pór roku. Ona bardziej 

zależy od wieku i rozwoju zwierzęcia. Łosoś rozradza się w zimnych, dobrze natlenionych 

wodach w górze rzeki, natomiast większość życia spędza w dole rzeki, a w zasadzie w morzu, 

ewentualnie w estuariach, czyli ujściach rzek do wody. 

Bąk: Czyli rodzi się w rzece, potem ucieka do morza, ale kiedy przychodzi jego czas na rozród, 

wraca tam, gdzie się urodził. 

Czub: Tak, dokładnie i wraca dokładnie w to samo miejsce. Podobnie robią żółwie morskie. 

Są znane przykłady pojawiania się masowego żółwi na określonych plażach, gdzieś tam na 

Karaibach. To jest nawet dosłownie, można powiedzieć, węch, czyli łosoś wie, jak ma 

pachnieć i smakować ta woda, w której się urodził, więc to go kieruje. Tutaj też troszeczkę 

człowiek przeszkadza z kolei w tej migracji, bo mamy tendencję do betonowania 

wszystkiego, do stawiania tam i czerpania energii z elektrowni wodnych. Niestety to trochę 

przeszkadza niektórym gatunkom w tej migracji, co - jak sam pewnie się domyślasz - później 

skutkuje jakimiś negatywnymi efektami nie tylko dla tej ryby jednej, ale dla całej populacji. 



Bo jeżeli ona się rozradza powyżej zapory, a żyje poniżej, to tutaj mamy konflikt interesów - 

czy chcemy mieć tego łososia w morzu czy chcemy... Na szczęście stosuje się różne 

przepływy dla tych ryb i tak dalej, jednak doświadczenie życiowe tej ryby mówi jej, że ma 

płynąć pod prąd. Natomiast za taką tamą bardzo często jest stojąca woda albo taka 

półstojąca woda, zbiornik, który też ma wyższą temperaturę niż by była typowo w rzece 

przez to, że woda się ogrzewa, a nie cały czas chłodzi, spływając w dół. Oczywiście później im 

się udaje dopłynąć, ale jednak są stosunkowo osłabione i mogą na przykład przegrać 

konkurencję o miejsce na gniazdo albo miejsce do złożenia ikry lub mleczu. 

Bąk: Pamiętasz na pewno historię sprzed kilku lat, kiedy na plaży w Stegnie turyści nagle 

zobaczyli ni stąd, ni zowąd wieloryba, który najpierw sobie gdzieś tam pływał, potem 

dokonał żywota, potem trafił ostatecznie na Półwysep Helski. Co jakiś też czas widujemy, 

może nie my, ale na przykład rybacy widują delfiny. Jak to się dzieje, że tak niespotykane w 

naszym morzu gatunki czasami docierają do nas? Nie wiem, czy gdzieś pobłądziły po drodze 

czy coś ich przyciąga do nas? 

Czub: To ciężko powiedzieć, bo tutaj już mówimy o zwierzętach, które nie tylko posługują się 

instynktem, ale też mają bardzo rozbudowane osobnicze cechy. Może są szalone, może za 

czymś goniły, wpływają sobie do tych Cieśnin Duńskich. To też nie jest tak, że płynie sobie 

taki delfin i cały czas ma morze, morze, morze i nagle na przestrzeni metra wpływa do tego 

Bałtyku i ta woda jest zupełnie inna, ma dużo mniejsze zasolenie i wszystkie parametry. To 

się dzieje stopniowo. Przyjmuje się, że to nasze polskie morze ma zasolenie siedem promili. 

W okolicach Finlandii i Szwecji jest to od zera do dwóch promili, ale w Niemczech jest to 

powyżej dwudziestu promili. 

Bąk: To spora różnica. 

Czub: Tak, jeżeli sobie zanurkujemy w okolicach Kilonii, tam mamy jeżowce, rozgwiazdy.  

Bąk: U nas absolutnie niespotykane. 

Czub: Tak, gatunki, które u nas są niespotykane. I właśnie taki delfin czy wieloryb, płynąc 

sobie przez te Cieśniny Duńskie, dopiero w pewnym momencie się orientuje, że to, co on je, 

to są mniejsze porcje. Z reguły, z tego, co ja się orientuję, udaje im się wrócić do tego 



oceanu, natomiast są takie historie, że rzeczywiście tutaj na Bałtyku niektóre zwierzęta 

dokonały swojego żywota. Jak mają na tyle szczęścia, żeby stać się atrakcją w mediach, to 

przez chwilę są w błysku fleszy, a później trafiają do laboratorium, gdzie każda jest 

preparowana i później wiszą jako eksponat. 

Bąk: A generalnie płyną i tak czują podskórnie - o, Polska, w Niemczech jest nam bardziej 

solnie po prostu? 

Czub: Tutaj już zahaczasz o te tematy emigracji zarobkowej, o której chyba nie będziemy 

rozmawiać. 

Bąk: Przejdźmy teraz do czegoś zupełnie innego. Mówiliśmy o nawet bardzo dużych morskich 

zwierzętach, ssakach, to powiedzmy o tych absolutnie najmniejszych. Bo okazuje się, że w 

przypadku planktonu, czyli absolutnie malutkich żyjątek, które, wydaje się, tak bezwładnie 

poruszają się w wodzie, ta migracja również istnieje, tylko oczywiście w odpowiednio 

mikroskali. 

Czub: Z naszej perspektywy rzeczywiście jest to mikroskala, ale jak sobie spojrzysz na 

rozmiary tych zwierząt, to myślę, że to jest większy dystans niż my, żyjąc sobie w miastach, 

pokonujemy. Zwłaszcza jakby jeszcze uwzględnić poruszanie się o własnych siłach, a nie 

korzystając z samochodów. Tutaj mówimy o migracji dobowej. Jest to jeden z największych 

procesów migracyjnych na całym świecie. W zasadzie w tej chwili też to się odbywa i to też 

na całym świecie. Migracje dobowe planktonu są podyktowane tym, że występuje dzień i 

noc. W ciągu dnia słońce dostarcza energii słonecznej potrzebnej dla organizmów 

fitoplanktonowych, które w ten sposób pozyskują energię i materiał budulcowy do życia. 

Natomiast w ciągu nocy organizmy te schodzą ciut niżej, gdyż niżej mają możliwość 

pozyskiwania materiałów, tak zwanych nutrientów i innych substancji chemicznych, które w 

tej warstwie powierzchniowej zostały w procesie fotosyntezy masowej wyczerpane. 

Bąk: Czyli mówiąc ludzkim językiem - trochę pogoń za chlebem, tak naprawdę, za tym, co jest 

im niezbędne do przeżycia. 

Czub: Tak, bliżej powierzchni pracują, a tam odpoczywają i zbierają energię na dzień później. 

Kolejnym ogniwem łańcucha pokarmowego są organizmy, które żywią się tym 



fitoplanktonem. One z kolei nie tylko muszą myśleć o tym, gdzie będę miał jedzenie - czyli 

gdzie będę polował na te organizmy fitoplanktonowe - ale też one z kolei myślą o tym, że... 

nie mogę się za bardzo rzucać w oczy, bo będę widoczny i wtedy też coś mnie zje. Dlatego te 

organizmy, wbrew trochę intuicji naszej, trzymają się trochę w innych miejscach niż to, co 

jedzą, unikają tego słońca, które by je rozświetliło i spowodowało, żeby były widoczne dla 

ryb albo większych skorupiaków. Więc one też sobie ciekawie meandrują w tej kolumnie 

wody i szukają odpowiedniego miejsca, w którym ten balans zysków i strat, czyli tego ryzyka, 

że ktoś mnie zobaczy, a z drugiej strony dostępności pokarmu, jest jak najbardziej 

optymalne. Oczywiście później są większe skorupiaki, które muszą uciekać przed rybami, 

później są jeszcze większe ryby, na końcu są ptaki, wieloryby i wszystkie ryby drapieżne. 

Tutaj bym ciekawostkę wtrącił - żeby opisać te procesy, które z punktu widzenia świata nauki 

były zawsze gdzieś na tapecie i zawsze gdzieś podejrzewano, że one mają miejsce, to, żeby 

opisać te procesy, naukowcy musieli się udać w miejsce, gdzie są bardzo proste ekosystemy, 

gdzie ta sieć troficzna zbudowana jest dosłownie z kilku gatunków, czyli są to stawy w 

Tatrach. I tam przez to, że niektóre stawy są zarybione, a niektóre są pozbawione ryb, 

obserwując te dwa stawy równolegle i mierząc ilość osobników danych gatunków w 

kolumnie wody o danej porze, zauważono, że ten zooplankton biedny nie musiałby tyle 

migrować, gdyby nie to, że tyle rzeczy chce go zjeść. 

Bąk: Takim wodnym migrantem jesteś też Ty, Michale, bo mnóstwo czasu, kawał swojego 

życia spędziłeś przemierzając morza, szczególnie te na północ od nas, od Spitsbergenu, jak 

rozumiem, po Arktykę, Grenlandię. Jaką część swojego życia naukowego, zawodowego tam 

spędziłeś? 

Czub: Byłem tam wiele razy, nigdy nie byłem tam jakoś przesadnie długo naraz. Miałem 

przyjemność spędzić miesiąc na lodołamaczu i to było dziesięć lat temu. Ale rzeczywiście 

praca biologa morza opiera się w dużej mierze na tym, że rzeczywiście musimy pojechać w te 

miejsca, żeby je zobaczyć, zbadać, samemu pobrać odpowiednie próby. Więc w tej chwili 

mogę powiedzieć, że w przeciągu tego miesiąca czy dwóch tego przymusowego lockdownu 

odwołano trzy ekspedycję, w których miałem brać udział. To były rejsy bałtyckie, gdzie 

mieliśmy szukać broni chemicznej zatopionej, bo to jest to, czym teraz się głównie zajmuję. 



Bąk: Dlatego, szczęście w nieszczęściu, udało mi się trafić na Ciebie na lądzie, bo nie jest to 

łatwe. 

Czub: Tak, jestem ssakiem morskim, z tego wynika. 

Bąk: Biolog morza to trochę, chyba jak marynarz, tyle tylko, że jeszcze więcej proporcjonalnie 

czasu spędza na wodzie. 

Czub: Rekordowo byłem pół roku w 2013 roku - tak liczę z grubsza - pół roku na morzu, tylko 

że najdłużej to był miesiąc, więc to takie szarpane życie bardziej. Marynarz ma raczej bardziej 

monotonne. Chociaż to też zależy. Są przecież też na statkach naukowych marynarze, którzy 

mają normalne wachty i to jest ich stała praca. Ale wracając do Arktyki, rzeczywiście byłem 

tam też wielokrotnie i też mnie ciekawi, czy w tym roku tam po prostu pojadę. 

Bąk: Tym bardziej, że oglądając Arktykę regularnie, pewnie widzi się to, co najbardziej 

niepokojące, o czym my słyszymy tylko co jakiś czas, jak przebije się to przez przekaz 

telewizyjny, że topnieje nam ta Arktyka. 

Czub: Generalnie się ociepla, to jest to, co obserwujemy. Coraz dalej na północ dochodzą 

odnogi Golfstromu, czyli tego prądu oceanicznego, który powoduje, że u nas jest lato dosyć 

przyjemne, a na tych samych szerokościach geograficznych w Kanadzie jest ono stosunkowo 

mniej przyjemne. Rzeczywiście Arktyka, zwłaszcza ta europejska, czyli okolice Spitsbergenu, 

są miejscem, w którym widzimy, nie tylko poprzez ogrzewanie się tych wód, to ogrzewanie 

klimatu, ale też poprzez gatunki ciepłolubne, które wchodzą tam coraz dalej na północ i są 

dowodem na to, że troszeczkę ten reżim wodny się zmienia w tym miejscu. I rzeczywiście 

zmniejsza się dosyć drastycznie zasięg lodu morskiego z roku na rok, w tym jego 

najcenniejszej cechy, czyli takiego lodu wieloletniego, który jest dużo grubszy od tego 

jednorocznego i który powoduje doskonałe warunki dla życia fok i polujących na nie 

niedźwiedzi polarnych, a także wali grenlandzkich. Więc rzeczywiście Arktyka europejska jest 

miejscem, w którym nawet mała zmiana o jeden stopień temperatury będzie bardzo szybko 

widoczna, zwłaszcza jeżeli to by było w okolicach zera. Bo pomiędzy minus jeden a zero 

stopni jest potężna różnica i tego nie trzeba raczej tłumaczyć. 



Bąk: I może być tak, że to wszystko, o czym teraz opowiadasz, będzie - oby jak najpóźniej, a 

może nigdy - miało wpływ na naszą emigrację i to już nie zarobkową, ale taką kryzysową, 

klimatyczną, bo kto wie, jakie będą dalekosiężne tego skutki. Ale to jest temat na już inną 

rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. 

Czub: Ja również 

Bąk: Rozmawialiśmy z Michałem Czubem, doktorantem z Zakładu Ekologii Morza, Instytutu 

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Ten instytut jest bardzo niedaleko nas, bo my 

rozmawialiśmy na plaży w Sopocie, bardzo blisko granicy z Gdynią, przy pięknej wiosennej 

aurze i - mam nadzieję - przy bardzo przyjemnym akompaniamencie fal. Michale, bardzo Ci 

dziękuję. 

Czub: Ja również i nie wiem, czy nie zauważyłeś, jak sobie pomigrował ten pan wędkarz? 

Bąk: O! Ale belony nadal nie złapał. 

Czub: To nie wiem, bo nie widzieliśmy, aczkolwiek jest to dowód na to, że drapieżnik też 

będzie za ofiarą się przemieszczał. 

Bąk: Pięknie dziękuję. To była „Stacja Emigracja”, podcast Muzeum Emigracji w Gdyni. Maciej 

Bąk. Do usłyszenia! 

Lektor: „Stacja Emigracja” 

 


