
Ciekawostki geograficzne- Morze Bałtyckie  

1. Średnia głębokość Bałtyku wynosi 52,3 m, a największą 

głębia wynosi wynosi 459m. 

 

2.Bałtyk jest najmłodszym morzem na naszej planecie. 

 

Grafika przedstawia 

kształtowanie się Bałtyku. 

a) Bałtyckie Jezioro Lodowe 

12.000–10.000 lat temu 

 b) Morze Yoldiowe 10.000–9.000 

lat temu 

 c) Jezioro Ancylusowe 9.000– 

8.000 lat temu 

d) Morze Litorynowe 9.000– 

8.000 lat temu 

Bałtyk taki, jaki znamy dziś, 

uformował się około 3 tysiące lat 

temu 

 



3. Temperatura  

 

 

4. Most nad Sundem  

 

 

 

 

 

Bałtyk to dość chłodne morze. W 

lecie średnia temperatura wody 

wynosi 19 stopni Celsjusza (od 11 

do 26 °C). W sezonie zimowym 

temperatura spada do 2 – 4 °C. 

Średnia roczna temperatura 

wody w Morzu Bałtyckim to 

natomiast 10 °C. 

 

Wantowy most drogowo-kolejowy o 

długości 7845 m, przebiegający 

nad cieśniną Sund, łączący 

Kopenhagę ze szwedzkim Malmö. 

Drugi co do długości most na świecie 

łączący dwa państwa. Oficjalnie 

otwarto go dla ruchu samochodów 1 

lipca 2000 (pociągi kursują od 2 lipca 

2000).  

 



 

5. Najmniejsza morska wyspa na świecie-Märket 

 

To malutka wyspa położona na Morzu Bałtyckim, należy do archipelagu Wysp Alandzkich. Jej 

powierzchnia wynosi 0,03 km kwadratowe. Nie dość, że jest to najmniejsza wyspa na 

świecie, dodatkowo podzielona jest na dwa kraje - jej jedna część należy do Finlandii, druga 

do Szwecji. Co ciekawe, obowiązują tam dwie strefy czasowe. Na wyspie znajduje się latarnia 

o wysokości 14,3 metra. Wybudowali ją Rosjanie w 1885 roku. Obecnie jest to bezludna 

wyspa. 

6. Mewia Łacha 

 
Rybitwa czubata 

 

 

Najciekawszy z nadbałtyckich 

rezerwatów przyrody utworzono 

na Pobrzeżu Gdańskim. Nazywa 

się Mewia Łacha i jest jedynym w 

Polsce miejscem gnieżdżenia się 

rybitwy czubatej. Jak wskazuje 

nazwa, nie brakuje w nim 

również mew. Ale także i innych 

zwierząt, z bobrami i fokami 

włącznie.  

 

 



7. Sebastian Karaś 

 

 

 

8. Bałtyk zimą  

 

 
Zdjęcie z 2011 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszym człowiekiem, który 

przepłynął wpław Bałtyk był 

Sebastian Karaś. Polak dokonał 

tego w sierpniu 2017 roku. 

Mężczyzna wystartował nocą z 

Kołobrzegu, by po 29 godzinach 

dopłynąć do brzegu Bornholmu. 

Była to druga próba pływaka. 

Pierwsza w 2016 roku musiała 

zostać przerwana po 8 godzinach. 

Powodem były problemy ze 

zdrowiem. 

 

W zimie Morze Bałtyckie 

zamarznięte jest średnio na około 

połowie swojej powierzchni. Obszar 

najczęściej pokryty lodem zajmuje 

Zatokę Botnicką, Zatokę Ryską, 

Zatokę Fińską i Vainameri na 

archipelagu estońskim. 

Ostatni raz sytuację, gdy Bałtyk 

zamarzł prawie całkowicie 

odnotowano w roku 1987 ok. 96% 

powierzchni Bałtyku zajmowała kra 

– nie tworzyła ona jednak jednolitej 

pokrywy, po której można by 

poruszać się np. saniami. 



9. Wyspy Morza Bałtyckiego 

 

 
 

10. Broń chemiczna w Bałtyku 

 

Na mocy konferencji poczdamskiej broń chemiczną znalezioną na terenie Niemiec po 

II wojnie światowej postanowiono zatopić w Morzu Bałtyckim. Chociaż głównymi 

miejscami, w których miała zostać zatopiona broń chemiczna były południowo-

wschodnia część Głębi Gotlandzkiej, wschodnia część Głębi Bornholmskiej oraz 

cieśniny Mały Bełt i Skagerrak to może się ona znajdować również w innych 

miejscach  

Według szacunków zatopiono od 6 do 13 tysięcy ton bojowych środków trujących, 

takich jak iperyt siarkowy, arsyny tabun oraz fosgen. Zatopiona broń chemiczna jest 

dużym zagrożeniem, ze względu na możliwość jej wyłowienia przez kutry rybackie. 

Pierwsze przypadki skażenia sprzętu i ludzi odnotowano już w 1947 roku. 

 

 

 

Na Bałtyku znajduje się wiele 

wysp. Największą z nich jest 

należąca do Szwecji Gotlandia, 

która zajmuje powierzchnię 3140 

km2. Największą Polską wyspą 

na Morzu Bałtyckim jest 

natomiast Wolin. Same Wyspy 

Alandzkie składają się z aż 6757 

wysp, choć większość z nich to 

tzw. szkiery, czyli niewielkie, 

granitowe wysepki, wyrastające z 

wody na kilka pięter. 



11. Największy głaz narzutowy w Europie 

 

 
 

 

12. Bursztyn bałtycki 

 

 
 

13. Zagrożone gatunki  

 

 
                            Foka szara 

 

 

Ehalkivi to największy głaz 

narzutowy w Europie. Znajduje 

się na półwyspie Letipea w 

Estonii, a jego nazwa w języku 

estońskim oznacza blask słońca. 

W 1937 roku otrzymał status 

pomnika przyrody. Ehalkivi ma 

7,6 m wysokości, 16,5 m długości 

oraz 14,3 m szerokości. Jego 

waga to aż 2500 ton! 

Największa kopalnia 
bursztynu znajduje się w 
należącym do Rosji półwyspie 
Sambia. W Polsce natomiast 
występuje on m.in. w okolicach 
Zatoki Gdańskiej, Mierzei 
Wiślanej, oraz u nasady Mierzei 
Helskiej.  
 

Do zagrożonych wyginięciem 

gatunków ssaków w Morzu 

Bałtyckim należą morświn, 

foka obrączkowana bałtycka, 

wydra europejska czy foka 

szara. 



Zapraszam do rozwiązania krótkiej krzyżówki  

 

          

             

           

            

         

          
       

  
 

1.Na jakim półwyspie znajduje się największa kopalina bursztynu? 

2. Jak nazywamy największy głaz narzutowy w Europie. 

3. Jak nazywamy jeden z nadbałtyckich rezerwatów przyrody Mewia… 

4.Największa wyspa na Bałtyku. 

5. Jak nazywamy niewielkie, granitowe wysepki, wyrastające z wody na 

kilka pięter? 

6. Podaj nazwisko mężczyzny, który jako pierwszy przepłynął Bałtyk 

wpław.  

 S A M B I A    

 E H A L K I V I  
   Ł A C H A    

G O T L A N D I A 

S Z K I E R Y   
 K A R A Ś     
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