
Warszawa, 20 czerwca 2013

Bałtyk też może...być czysty, bioróżnorodny, pełen ryb

Rusza 7. edycja Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku 

 
W północnej części Oceanu Spokojnego, między Kalifornią i Japonią, dryfuje ponad 3,5 miliona ton 
śmieci... „Wielka pacyficzna plama śmieci” składa się z odpadów wpadających do mórz i oceanów na 
całym świecie.  „Plama”,  według różnych szacunków,  ma powierzchnię  od 700 tysięcy  do prawie  
8 milionów kilometrów kwadratowych. Jest więc przynajmniej dwukrotnie większa niż powierzchnia 
Polski, a odpady, które ją tworzą - pochodzą również z Morza Bałtyckiego.

Według danych ONZ, rocznie - ponad 1 000 000 ryb, ptaków i ssaków - ginie 

wskutek zatruć i obrażeń wywołanych przez dryfujące w oceanach odpady.

Zwracając uwagę na ten poważny problem, w maju Fundacja Nasza Ziemia zainicjowała działania w ramach 7. 
edycji kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku - pod hasłem:

„Bałtyk też może...być czysty... bioróżnorodny... pełen ryb”

Do sierpnia prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne na temat problemów Morza Bałtyckiego: 
zanieczyszczenia wody, utraty bioróżnorodności i przełowienia zasobów ryb. Obecnie trwa nabór uczestników 
do plebiscytu Gmina Przyjazna Bałtykowi.  Kulminacją tych działań będą akcje sprzątania plaż prowadzone 
przez Fundację Nasza Ziemia w partnerstwie z Barefoot Projekt Czysta Plaża w Warszawie, Helu, Chałupach, 
Krynicy Morskiej i Gdyni.

Bałtyk też może... być czysty... 

Na polskich plażach można znaleźć wszystko - od kapsli, niedopałków papierosów, torebek foliowych, puszek - po 
ubrania, zagubione sieci rybackie czy nawet stoły i sprzęt elektroniczny! Przekonał się o tym zespół Fundacji Nasza 
Ziemia, który w ubiegłym roku, w ramach Pierwszego Ekologicznego Marszu Bałtyckiego, przemierzył wybrzeże 
Bałtyku na trasie od Międzyzdrojów do Helu. Wszystkie porzucone w ten sposób odpady, stanowią śmiertelne 
zagrożenie dla organizmów morskich i ptaków. Połknięte przez nie śmieci, zwłaszcza te o ostrych krawędziach 
mogą  być  przyczyną  śmierci  w  cierpieniu.  Z  kolei  rozkładające  się,  toksyczne  substancje  powodują  zatrucia 
zwierząt, a niektóre – takie jak np. metale ciężkie, mogą się kumulować w organizmach ryb, co stwarza zagrożenie 
dla spożywających je ludzi. Unoszące się w wodzie odpady np. torebki foliowe, sznurki, zagubione sieci rybackie 
tworzą pułapki, z których zwierzęta nie potrafią się samodzielnie wydostać, a uwięzione - duszą się i umierają  
z głodu lub wyczerpania.

Osią tegorocznych działań w ramach kampanii będą wydarzenia organizowane w partnerstwie z Barefoot Projekt 
Czysta Plaża. Celem akcji jest między innymi zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu odpadów na 
organizmy  morskie  W lipcu  i  sierpniu,  na  Pomorzu  odbędą  się  akcje  sprzątania  plaż,  połączone  z  edukacją 
ekologiczną,  warsztatami  plastycznymi  i  recyklingowymi,  mające  na  celu  zachęcenie  turystów do  aktywnego 
działania na rzecz poprawy stanu miejsca ich wypoczynku i  przypomnienie jak i  dlaczego należy dbać o stan 
naszego wybrzeża, wody i zasobów morskich.

Sprzątanie plaż Fundacji Nasza Ziemia i Barefoot Projekt Czysta Plaża 

odbędzie się w czerwcu, lipcu i sierpniu, w 5. lokalizacjach: 

20 czerwca – Warszawa - inauguracja kampanii

sobota/niedziela: 20-21 lipca – Hel i Chałupy

piątek/sobota:  2-3 sierpnia - Krynica Morska – Gdynia - finał kampanii



Przez  cały  lipiec  Fundacja  Nasza  Ziemia  będzie  również  zapraszać  mieszkańców wybrzeża  i  turystów do 
wsparcia działań Gmin z dostępem do Morza na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego terenów 
nadmorskich poprzez ocenę ich działań w plebiscycie na Gminę Przyjazną Bałtykowi. Nabór zgłoszeń gmin do 
plebiscytu  ruszył na początku czerwca, a głosowanie potrwa do 31 lipca. Rozstrzygnięcie głosowania nastąpi 
podczas finału akcji, 3 sierpnia w Gdyni. Więcej na www.naszaziemia.pl

Bałtyk też może ...być bioróżnorodny i pełen ryb

W związku z  zachodzącymi właśnie  procesami  zmian w przepisach zarówno na  poziomie  lokalnym jak  
i międzynarodowym (reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa, negocjacje nad nowym Funduszem Morskim 
i Rybackim oraz nad Bałtyckim Planem Działań)  mobilizacja organizacji pozarządowych ze wszystkich krajów 
nadbałtyckich, działających na temat ochrony Bałtyku,  jest w tym roku wyjątkowa.

− Rowerowy Rajd dla Bałtyku (www.raceforthebaltic.com)

8 czerwca, ze Szwecji  wyruszył Rowerowy Rajd dla Bałtyku, którego uczestnicy przez cały czas trwania kampanii, 
zbierać będą podpisy pod petycją do bałtyckich Ministrów Środowiska, z wezwaniem do działania na rzecz 
ochrony  Bałtyku,  poprzez  poparcie  zapisów  Bałtyckiego  Planu  Działań  przygotowanego  przez  Komisję 
Helsińską (HELCOM). Fundacja Nasza Ziemia jest polskim partnerem Rajdu.

− Działania koalicji OCEAN2012 (www.ocean2012.eu) 

Pod koniec  maja  2013r.  Europarlament  oraz  unijna  Rada  Ministrów  ds.  Rolnictwa  i  Rybołówstwa  doszły  do 
porozumienia  w  sprawie  reformy  Wspólnej  Polityki  Rybołówstwa  ustanawiając  prawnie  wiążący  cel   - 
zlikwidowanie przełowienia i odbudowa stad ryb. Ten ważny krok w kierunku zrównoważonego rybołówstwa jest 
jednak zagrożony. Obecnie trwają dyskusje między Europarlamentem i Radą na temat przyszłego Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego. Fundacja Nasza Ziemia wraz z koalicją OCEAN2012 apeluje do decydentów o 
ustanowienie takiego instrumentu finansowego, który zagwarantuje odnowienie nadmiernie eksploatowanych 
zasobów morskich poprzez wstrzymanie dotacji,  które mogłyby przyczynić  się  do dalszego zwiększania mocy 
połowowej floty rybackiej UE. 

− Przyjaciele Bałtyku

„Przyjaciele Bałtyku” to pilotażowa edycja projektu edukacyjnego, którego misją jest zwiększenie świadomości 
młodzieży szkolnej i pedagogów na temat zagrożeń i mobilizacja  do działania na rzecz poprawy stanu Morza 
Bałtyckiego. W pierwszą aktywność zaproponowaną w ramach projektu – Międzynarodową Kampanię na Rzecz 
Zrównoważonego Rybołówstwa „Paint  a Fish - Namaluj rybę!” -  zaangażowało się 20 placówek oświatowych z 
całej Polski.  Wynik pracy polskich i europejskich uczniów przekazany został Wiceministrowi Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, panu Kazimierzowi Plocke. Więcej informacji: www.paintafish.com

Jak co roku, działania planowane w ramach Kampanii są bardzo różnorodne i skierowane do wielu grup 
odbiorców, tak aby zarówno dzieci i dorośli, zwykli obywatele i decydenci mieli świadomość swojego wpływu 
na obecny stan Morza  Bałtyckiego i jego zasobów oraz swojej roli i odpowiedzialności za jego przyszłość.

Wszystkie szczegóły i informacje dotyczące Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku są publikowane na 
bieżąco na stronie www.naszaziemia.pl oraz na www.facebook.com/naszaziemia 

Kampania objęta została honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Partnerzy Międzynarodowego sprzątania Bałtyku: Woliński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Stacja Morska  
Uniwersytetu Szczecińskiego, Stacja Morska Wydziału Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorski Zespół Parków 
Krajobrazowych, Barefoot Projekt Czysta Plaża, Race for the Baltic, OCEAN2012.

Kampania finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Spółki Gaz  
System, Marki Barefoot, koalicji OCEAN2012 i inicjatywy Race for the Baltic.

Kontakt dla mediów: Agnieszka Wieczorek, agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl  ,   tel. 500 393 567
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Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to autorska Kampania Fundacji Nasza Ziemia zainicjowana w 2007 roku. W ciągu 6 lat 
od startu pierwszej edycji kampanii, prowadzone były między innymi akcje wyławiania sieci widm, sprzątania plaż i wód oraz 
kampanie edukacyjno -  informacyjne dotyczące odpowiedniego dozowania detergentów. Początkowo działania kampanii 
Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku, były związane przede wszystkim z tematem zanieczyszczenia wody i  plaż, z czasem 
jednak, w związku z rosnącą wagą problemów dotykających ekosystemu Morza Bałtyckiego, zakres kampanii był stopniowo 
zwiększany. W ubiegłym roku zainicjowane zostało nowe hasło Kampanii „Bałtyk też może...”, a z Międzyzdrojów do Helu 
przeszedł  Marsz,  podczas  którego  prowadzona  była  inwentaryzacja  przyrodnicza,  monitoring  stanu  plaż  i  mówiono  o 
potrzebie ochrony bioróżnorodności i odbudowy bałtyckich zasobów ryb.  

 

Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-
Meysztowicz. Fundacja realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji 
ekologicznej  i  obywatelskiej,  ochronie  środowiska  oraz  podnoszeniu  świadomości  środowiskowej 
społeczeństwa.  Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię “Sprzątanie świata", 
będącą  częścią  międzynarodowego  ruchu  na  rzecz  ochrony  środowiska  „Clean  up  the  World“.  
W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również 
wspólnie z partnerami całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad 
zrównoważonego rozwoju, selektywnej zbiórki odpadów itp. Więcej informacji: www.naszaziemia.pl 

 

Barefoot Projekt Czysta Plaża.  W roku 2013 Barefoot przykłada stopę do projektu i wraz z Fundacją Nasza 
Ziemia organizuje wydarzenia kulminacyjne kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 2013. Cel projektu 
Cel projektu BAREFOOT PROJEKT CZYSTA PLAŻA jest bardzo prosty – zachęcenie wolontariuszy i POSPRZĄTAĆ 
PLAŻE tak skutecznie, by można było przejść po nich bezpiecznie - bosą stopą - o każdej porze dnia i nocy.  
Inicjatywa Barefoot (oryginalna nazwa: Barefoot Beach Rescue Project) powstała w 2007 roku,  w Stanach 
Zjednoczonych solidaryzując lokalne społeczności wokół przywracania naturalnej równowagi wybrzeżom. Do 
tej  pory  tysiące  wolontariuszy  włączyło  się  w  oczyszczanie  europejskich  plaż  z  ton  śmieci. 
www.barefootwine.com   ,   www.naszaziemia.pl/BarefootBeachRescue     

Rowerowy Rajd dla Bałtyku to platforma dla organizacji, firm i instytucji z krajów nadbałtyckich 
zapraszająca do współpracy na rzecz ochrony Bałtyku. Inicjatywa wzywa do prowadzenia działań 
mających wpływ na stan ekosystemu Morza Bałtyckiego w sposób przyjazny środowisku, zgodny z 
zasadami rozwoju zrównoważonego i z opiniami naukowców. Uczestnicy przez cały czas trwania 
Kampanii, zbierać będą podpisy pod petycją do bałtyckich Ministrów Środowiska, z wezwaniem do 
działania na rzecz ochrony Bałtyku, poprzez poparcie zapisów Bałtyckiego Planu Działań 

            przygotowanego przez  Komisję Helsińską (HELCOM). Fundacja Nasza Ziemia jest polskim partnerem 
             Rajdu. www.raceforthebaltic.com 

OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do zlikwidowania problemu przełowienia, 
położenia kresu niszczycielskim praktykom połowów i promująca  sprawiedliwe i równomierne 
korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.

OCEAN2012 została  zainicjowana  i  jest  koordynowana  przez  Pew  Environment  Group,  będącą 
agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na 
celu  położenie  kresu  nadmiernym  połowom  ryb  w oceanach  świata.  W  skład  grupy 
sterującej OCEAN2012 wchodzą  Coalition  for  Fair  Fisheries  Arrangements,  Ecologistas  en  Acción, 
The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At 
Risk. http://www.ocean2012.eu
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Partnerzy i patroni Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku 2013:

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego


