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Po co potrzebny jest OT Biogeny

 Bałtyk jest wciąż 
jednym z najbardziej 
zanieczyszczonych 
mórz. 

 97 % - eutrofizacja 
spowodowana 
nadmiernymi 
ładunkami azotu i 
fosforu głównie 
pochodzenia 
antropogenicznego.

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



• PA Nutri ma na celu redukcję ładunków substancji biogennych do Bałtyku 
do akceptowalnego poziomu, zmniejszanie eutrofizacji, wpływ na 
osiągnięcie GES

• Pomoc we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej i Ramowej Dyrektywy 
w sprawie Strategii Morskiej

• Cel BSAP HELCOM w zakresie eutrofizacji – ograniczenie spływów 
biogenów pochodzenia antropogenicznego i osiągnąć GES w Bałtyku

• Rola Nutri – wsparcie HELCOM poprzez wspieranie działań i inicjatyw które 
wdrażają zaktualizowany BSAP

Rola Nutri do tej pory



• 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

Flagship

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

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

3. nie nakładanie 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.



Obszar tematyczny ’Biogeny’ – PA Nutri
- redukcja ładunków biogenów do Morza Bałtyckiego

• Bardziej efektywne zarządzanie 
substancjami biogennymi

• Usprawnienie oczyszczania ścieków

• Wspieranie dialogu 
międzysektorowego

• Poprawa jakości danych o ładunkach 
substancji biogennych

• Współpraca z krajami spoza Unii 
Europejskiej

• Poszukiwanie efektywnych kosztowo 
mechanizmów redukcji substancji 
biogennych

Image: DCE – Aarhus University



• Działanie 1: Zmniejszenie emisji biogenów z rolnictwa i innych źródeł 
rozproszonych 

• Działanie 2: zmniejszenie emisji biogenów z obszarów miejskich i innych 
źródeł punktowych 

• Działanie 3: rozwój i promocja zrównoważonego i bezpiecznego 
recyklingu biogenów

• Działanie 4: Biogeny zdeponowane na dnie morza

PA Nutri po aktualizacji



• Działanie 1: Zmniejszenie emisji biogenów z rolnictwa i innych źródeł 
rozproszonych 

• Rozwój i wdrażanie dobrych praktyk redukujących spływy biogenów

• Działania poprawiające strukturę gleby w celu zmniejszenia utraty fosforu 
z gruntów rolnych (wapnowanie gleb) – w przypadku gleb gliniastych

• Wdrażanie innowacyjnych działań opartych na naturalnych metodach, 
np. tworzenie mokradeł, stref buforowych, innych wyłapywaczy 
biogenów

• Optymalizacja dawek nawożenia , promocja precyzyjnego nawożenia –
zapewnienie maksymalnego wykorzystania nawozów przy minimalnych 
stratach do środowiska 

• Wymiana informacji i wiedzy między rolnikami, instytucjami i 
decydentami,

• Monitoring, baza wiedzy

• Promocja świadomości powiązań między zmianami klimatu a eutrofizacją 

PA Nutri po aktualizacji



• Działanie 2: zmniejszenie emisji biogenów z obszarów miejskich i innych 
źródeł punktowych 

• Gospodarka ściekowa – rozwój i wdrażanie metodyk i dobrych praktyk, 
ułatwienie wymiany doświadczeń, informacji, wiedzy dotyczącej dobrych 
praktyk w gospodarce ściekowej za pośrednictwem np. istniejących 
platform

• Rozwiązania w oparciu o metodyki naturalne redukujące emisje 
biogenów ze źródeł punktowych

• Działania dotyczące poprawy monitoringu i bazy wiedzy 

• Współpraca edukacyjna, szczególnie dotycząca mniejszych miejscowości i 
rozproszonych źródeł punktowych, podnoszenie świadomości

PA Nutri po aktualizacji



• Działanie 3: rozwój i promocja zrównoważonego i bezpiecznego 
recyklingu biogenów

• Rozwój i wdrażanie metody recyklingu biogenów ze źródeł rolniczych 
(także leśnictwo, akwakultura) i punktowych (biomasa, nawóz)

• Promocja rozwoju i wdrażania nowych technologii usuwania i 
odzyskiwania biogenów z oczyszczalni ścieków

• Podnoszenie kwalifikacji i promocja edukacji oraz usług doradczych w 
dziedzinie recyklingu biogenów

• Odzyskiwanie biogenów z osadów ściekowych i włączanie do obrotu w 
sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzkiego z oczyszczalni 

PA Nutri po aktualizacji



• Działanie 4: Biogeny zdeponowane na dnie morza

• Zwiększanie bazy wiedzy na temat działań dotyczących zdeponowanych 
w morzu biogenów

• Projekty pilotażowe

• Działania pozyskujące biomasę z morza (odłów ryb, hodowle małży, zbiór 
glonów…) 

PA Nutri po aktualizacji



Dziękuję za uwagę

magdalena.dawidowicz@i.gov.pl

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

http://groupspaces.com/eusbsr-nutrient-inputs/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/

