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SKUTKI  EKOLOGICZNE  DLA  MÓRZ  I  OCEANÓW  WYBRANYCH              
ZAGROŻEŃ  I  ZDARZEŃ  WYPADKOWYCH 

 
W artykule omówiony został problem wybranych zdarzeń wypadkowych na morzu prowadzących do różnych stanów za-

grożenia środowiska: morza, lądu i atmosfery.  
Na podstawie opracowań i raportów organizacji zajmujących się ochroną środowiska morskiego, autor wskazał własne 

spostrzeżenia oraz uwagi. Pod względem zagrożeń, transport morski sytuuje się jako jeden z bardziej niebezpiecznych dla 
środowiska. Utrudnienia związane z dotarciem do miejsca zdarzenia, przeprowadzenia akcji, ryzyko zatopienia statku, w tym 
zatopienia paliwa i dużych ilości niebezpiecznych ładunków znajdujących się na statku, powodują, że zdarzają się katastrofy 
o skali dotyczącej znacznie większych obszarów w porównaniu do katastrof na lądzie.  

Wskazano przykładowe skutki dla środowiska. Pozostają pytania: czy można było zapobiec wypadkowi i czy można było 
ograniczyć skutki w chwili zdarzenia oraz podczas akcji ratunkowej. 

 

WSTĘP 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na różnorodne zagrożenia 
dla mórz i oceanów pochodzące z różnych źródeł oraz ich skutki dla 
środowiska naturalnego. Dokonano wyboru zagrożeń i zdarzeń 
wypadkowych, które autor uznał za ważne. Zdarzenia wypadkowe 
na morzu bardzo często prowadzą do stanów zagrożenia środowi-
ska morskiego, ale to nie one są głównym źródłem zanieczyszczeń 
mórz i oceanów. Szacuje się, że transport morski i działalność 
przemysłowa na morzu przyczyniają się do skażenia mórz i ocea-
nów, mając udział około 50%. W wielu przypadkach mają one cha-
rakter naturalny. Przykładowo w czasie trzęsień ziemi uwalniane są 
z głębi ziemi do wód duże ilości różnorodnych substancji. Przyjmuje 
się [10], że wskutek działalności człowieka środowisko morskie 
zanieczyszczane jest: 

• w 40% przez statki podczas ich normalnej eksploatacji; 
• w 42% zanieczyszczeń pochodzi z gospodarki na lądzie 

(przemysłowej i komunalnej) w wyniku przedostania się 
do wód opadowych, rzek i mórz; 

• w 8% z działalności przemysłowej na morzu (szyby wiert-
nicze i wydobywcze); 

• w 10% z powodu awarii zbiornikowców. 
W poszczególnych rodzajach zanieczyszczeń mogą wystąpić 

daleko idące różnice w udziałach. Obecnie główne substancje 
zanieczyszczające pochodzące z transportu morskiego to: produkty 
ropopochodne, tlenki siarki i tlenki azotu.  

Ze względu na ilość przewożonego ładunku największe zagro-
żenia katastrofy ekologicznej w wyniku zdarzeń wypadkowych 
pochodzą od zbiornikowców przewożących ropę naftową oraz 
kontenerowców [11,12]. 

W państwach posiadających dostęp do morza Międzynarodo-
wa Organizacja Morska (IMO) oraz w krajach należących do Unii 
Europejskiej – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego 
(EMSA) wymaga, aby istniała firma odpowiadająca za m.in.: 

• utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i anali-
zowania zawiadomień o zagrożeniu życia oraz wystąpie-
niu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu; 

• planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszuki-
wawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i za-
nieczyszczeń; 

• utrzymywanie w gotowości sił i środków  ratownictwa ży-
cia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z innymi 
jednostkami organizacyjnymi. 

W Polsce funkcję tę pełni Morska Służba Poszukiwania i Ra-
townictwa. Wykonuje je na podstawie „Krajowego planu zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego” [8]. 

Ważnym problemem jest wykrycie zmiany jakości wód mor-
skich świadczące m.in. o przedostaniu się do morza zanieczysz-
czeń. Obszar Morza Bałtyckiego odpowiedzialności Rzeczypospoli-
tej Polskiej nie obejmuje tylko pasa 12 mil morskich wód terytorial-
nych, ale również obszar wód wyłącznej strefy ekonomicznej [6]. 
Obszar wód oraz rozmieszczenie stacji pomiarowo-badawczych 
monitoringu jakości wód w tym obszarze przedstawiono na Rys. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rys. 1. Obszar wód morskich Morza Bałtyckiego odpowiedzialności 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozmieszczenie stacji pomiarowo-
badawczych monitoringu jakości wód [9]. 

1. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA NA MORZU  

Rozwijający się dynamicznie przemysł na morzu obejmuje 
przede wszystkim poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemne-
go, budowę wież wiertniczych, a następnie wież wydobywczych. 
Towarzyszą ich obecności statki-magazyny wydobytej ropy oraz 
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statki zaopatrzenia oraz obsługi. Natomiast farmy wiatrowe powsta-
ją głównie na wodach przybrzeżnych. Wytworzoną energię elek-
tryczną, wydobyty i oczyszczony gaz ziemny czy ropę naftową 
należy dostarczyć do instalacji lądowych. Budowana jest infrastruk-
tura: kable podmorskie, rurociągi, przepompownie itp.  

W związku z działalnością przemysłową na morzu rośnie za-
grożenie zanieczyszczeniami wód i atmosfery środowiska morskie-
go. Największą w skutkach oraz ilości ropy, która przedostała się do 
morza, jest katastrofa z 20 kwietnia 2010 roku na platformie De-
epwater Horizon firmy British Petroleum (BP) na wodach Zatoki 
Meksykańskiej. Szacuje się, że wyciekło ok. 700 tys. ton ropy. 
Zasięg wycieku ropy przedstawiono na Rys.1. W wyniku wybuchu 
zginęło 11 osób, 17 zostało rannych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.2. Zasięg wycieku ropy z platformy Deepwater Horizon1 
 
Większy wyciek ropy miał miejsce w 1991 roku podczas wojny 

w Zatoce Perskiej. Według różnych szacunków wydostało się do 
środowiska od 3,4 do 6,8 milionów ton ropy. Część szybów została 
podpalona. Do wód zatoki trafiło od 0,8 do 1,1 milionów ton. 

Poważny i brzemienny w skutkach był wybuch na platformie 
Piper Alpha zlokalizowanej 180 km od lądu na Morzu Północnym w 
dniu 6 lipca 1988 roku. Około 22. uruchomiono pompę, której ruro-
ciąg tłoczny był nieszczelny z powodu remontu. Około 1. w nocy 
doszło do serii wybuchów. W wyniku zginęły 165 osób z 226 prze-
bywających na platformie. Zasadniczo przeżyli ci, którzy nie dosto-
sowali się do procedury ewakuacji (przejście do modułu socjalnego, 
bowiem pożar objął ten moduł), a skoczyli z wysokości kilkudziesię-
ciu metrów z platformy do morza. 

2. SKUTKI ZATOPIENIA AMUNICJI CHEMICZNEJ Z 
OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ  

Na potrzeby II wojny światowej wyprodukowano duże ilości 
amunicji chemicznej. Po jej zakończeniu znaleziono około 296 
tysięcy ton2. Zatopiono ją w wodach Morza Bałtyckiego. Pojemniki 
zawierały głównie: iperyt siarkowy, adamsyt, fosgen, tabun, clark I i 
clark II, cyjanowodór. Mimo kilkudziesięciu wypadków poparzeń 
ludzi w wyniku kontaktu ze środkami, które wydostały się na po-
wierzchnię, nie podjęto kroków zabezpieczających. Najbardziej 
poważny nastąpił w 1955 roku na plaży Darłówku, na której w wyni-
ku kontaktu z iperytem 102 kolonistów zostało poparzonych, a 
czworo z nich straciło wzrok. Niestety bryłki iperytu można wziąć za 
poszukiwany przez wielu wczasowiczów bursztyn. 
                                                 
1 http://www.britannica.com/event/Deepwater-Horizon-oil-spill-of-2010 
2 http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4094063,baltyk-pelen-broni-
chemicznej,id,t.html 

Nie ma pomysłu, co zrobić z tykającą bombą ekologiczną. W 
przypadku wydobycia, koszty operacji będą wysokie. Może dojść do 
poważniejszych skutków ekologicznych w trakcie tych operacji. 
Obecnie monitoruje się stężenie tych substancji w wodzie, zakłada-
jąc, że ich powolne uwalnianie do wody, jest mniej niebezpieczne, 
niż wydobycie. 

Największe zagrożenie, ze względu na niewielką odległość od 
lądu zatapianych pojemników, dotyczy plaż w Dziwnowie, Kołobrze-
gu, Darłowie, Helu i w okolicy Głębi Gdańskiej. 

Miejsca zatopienia amunicji chemicznej, jej wyłowienia oraz 
skażenia plaż przedstawiono na Rys.3. 

 

 
 
Rys.3. Miejsca zatopienia i wyłowienia amunicji chemicznej z okresu 
II wojny światowej (linią czerwoną zaznaczono przebieg Gazociągu 
Północnego (Nord Stream)  [14] 

 
Podstawowymi zagrożeniami przyspieszenia przedostawania 

się amunicji chemicznej do wód morza są: 
• procesy korozji pojemników (spowodują utratę ich szczel-

ności), szacuje się, że korozja spowodowała zniszczenie 
50-70% grubości ścianki pojemników; 

• prowadzenie działalności gospodarczej na morzu, układa-
nie podmorskich rurociągów, kabli energetycznych, farm 
wiatrowych itp.; 

• działalność rybacka, większość zdarzeń wypadkowych do-
tyczyła rybaków. Zaobserwowano zwiększoną zachoro-
walność na raka, szczególnie u rybaków szwedzkich (ipe-
ryt jest rakotwórczy). 

Szacuje się, że jeśli nawet nie dojdzie do katastrofy ekologicz-
nej w wyniku przyspieszonego uwalniania środków bojowych zawar-
tych w amunicji, to proces zanieczyszczania wód Morza Bałtyckiego 
będzie następował przez następne trzysta lat. 

3. UWALNIANIE ZANIECZYSZCZEŃ W WYNIKU TRZĘ-
SIEŃ ZIEMI I WYBUCHÓW WULKANÓW  

Morza i oceany zanieczyszczane są również w wyniku zjawisk 
naturalnych. Jednymi z nich są trzęsienia ziemi wywołane ruchami 
płyt tektonicznych. Dziesięć największych trzęsień ziemi w XX wieku 
przedstawiono na rysunku 4, czerwoną kropką zaznaczono miejsce 
trzęsienia ziemi na Sumatrze z dnia 26 grudnia 2004 roku, które 
wywołało falę tsunami. Spowodowała ona śmierć ponad 260 tysięcy 
ludzi w basenie Oceanu Indyjskiego. 

Uwalniane mogą być do wody różnorodne substancje, w tym 
ropa naftowa i gaz ziemny m.in. z hydratów metanu. Jedną z hipo-
tez wyjaśniających zjawiska zwiększonej liczby katastrof morskich i 
lotniczych w obrębie tzw. Trójkąta Bermudzkiego jest uwalnianie z 
hydratów gazowego metanu, który w mieszaninie z wodą morską 
zmniejsza jej gęstość, a w powietrzu jest prawie dwa razy lżejszy 
(gęstość metanu wynosi 55% gęstości powietrza), co stwarza za-
grożenie dla ruchu lotniczego. W procedurach awaryjnych gazow-
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ców do przewozu skroplonego metanu (LNG) jest wymóg zgłosze-
nia awaryjnego zrzutu ładunku m.in. w celu zmiany tras samolotów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.4. Miejsca największych trzęsień ziemi w XX wieku3  
 

Główną przyczyną trzęsień ziemi są ruchy tektoniczne płyt i ich 
wzajemne przemieszczanie. Są to powolne ruchy geologiczne 
(Rys.5), ale gromadzone są duże energie, które są okresowo uwal-
niane w postaci trzęsień ziemi. Ponadto w skali 50÷100 milionów lat 
powodują poważne zmiany w układzie kontynentów i oceanów. 

 

 
Rys.5. Przemieszczanie obszaru Turcji względem stabilnej płyty 

europejskiej (ok. 20 mm/rok)4 
 

Trzęsienia ziemi mogą być spowodowane działalnością czło-
wieka. Znane są przypadki zwiększonego występowania trzęsień na 
terenach górniczych, na obszarach, na których wydobywa się gaz 
ziemny z łupków metodą hydraulicznego szczelinowania. Poważ-
nym zagrożeniem są wybuchy bomb atomowych, które mogą spro-
wokować wystąpienie trzęsień ziemi w wyniku uwolnienia występu-
jących naprężeń między płytami tektonicznymi. Znane są pomysły 
wykorzystania militarnego, aby wybuch bomby atomowej na morzu 
spowodował sztuczne tsunami, natomiast na lądzie np. w Parku 
Narodowym Yellowstone (USA) mógł obudzić superwulkan, którego 
wybuch mógłby zniszczyć obszar całej Ameryki Północnej. 

Skład chemiczny erupcji wulkanu zależy od jego typu. W przy-
padku wulkanu eksplozywnego dominują gazy, w tym: 30÷97% 
pary wodnej, następnie pod względem ilościowym: dwutlenek węgla 
dwutlenek siarki, siarkowodór, wodór, tlenek węgla, chlorowodór, 
fluorowodór i inne. W historii Ziemi zasadniczo głównym źródłem 

                                                 
3 USGS National Earthquakes Information Center, 2005. 
4 USGS National Earthquakes Information Center, 2005. 

dwutlenku węgla w atmosferze była działalność wulkaniczna. Po-
tężne erupcje wulkanów w przeszłości wiąże się z ocieplaniem 
klimatu i powszechnym wymieraniem. Szacuje się, że w ostatnich 
latach emisja CO2 z wulkanów stanowi tylko około 1% emisji wyni-
kającej z działalności człowieka5. 

Inne gazy stanowią większe zagrożenie. Jednym z głównych 
składników mgły lawowej jest wtórny chlorowodór, który powstaje w 
wyniku reakcji chemicznych związanych z wrzeniem wody w proce-
sie schładzania lawy (Rys.6). Powstaje kwas solny o stężeniu, który 
stanowi poważne zagrożenie dla ludzi na lądzie oraz na przepływa-
jących statkach, w zależności od kierunku wiatru, który przemiesz-
cza niebezpieczne chmury mgieł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.6. Mgła lawowa wywołana wpłynięciem lawy do oceanu (Hawa-

je, wulkan Kilauea) [Źródło: fot. T.J. Takahashi 1988] 
 

Emisja związków fluoru (głównie fluorowodór i fluorki) może 
powodować fluorozę uszkadzającą układ kostny zwierząt i ludzi. 
Niskie chmury gazowe, aerozole zawierające gazy wulkaniczne są 
bardzo niebezpieczne dla środowiska. Erupcja ze szczeliny Laki 
(Islandia) w 1783 roku uwolniła 8 mln ton fluorowodoru i ok. 120 mln 
ton dwutlenku siarki. Zanieczyszczenie środowiska, a następnie 
choroby zwierząt i ludzi spowodowały śmierć ok. 25% mieszkańców 
Islandii, 80% owiec, 50% bydła i 50% koni6. 

4. ZANIECZYSZCZENIA MÓRZ I OCEANÓW Z INNYCH 
ŹRÓDEŁ   

Głównym źródłem zanieczyszczania mórz i oceanów są zanie-
czyszczenia z lądów. Spowodowane jest to głównie działalnością 
przemysłową, komunalną i rolniczą człowieka. Występują również 
wzajemne oddziaływania lądów i oceanów. Interesującym, ale 
bardzo niebezpiecznym zdarzeniem było tsunami wywołane pod-
morskim trzęsieniem ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera w dniu 11 
marca 2011 roku, doprowadziło ono do zalania, uszkodzenia, awarii 
i pożarów w elektrowni atomowej w Fukushimie (Japonia) (Rys.7). 

W dniu 12 marca 2011 roku doszło do wybuchu wodoru w bloku 
nr 1 (elektrownia miała 6 bloków typu BWR) i zniszczenia górnej 
części budynku, natomiast 14 marca doszło do takiego samego 
wybuchu w bloku nr 3. 12 kwietnia oceniono sumaryczną emisję 
radioizotopów na poziomie 7 w skali INES (ten sam poziom co w 
Czernobylu 26.04.1986). Rozmiar awarii oszacowano na 10% czar-
nobylskiej. 

Stan elektrowni po 6 dniach od awarii przedstawiono na rysunku 
8. 

 

                                                 
5 Jackiewicz E., Gazy wulkaniczne, Państwowy Instytut Geologiczny, 2013. 
6 Jackiewicz E., Gazy wulkaniczne, Państwowy Instytut Geologiczny, 2013. 
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Rys.7. Elektrownia atomowa w Fukushimie (Japonia) przed awarią 
(w dniu 11 marca 2011 r.) [Źródło: fot. Beacon Radio] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Blok 1-3 elektrowni w Fukushimie po wybuchu i ugaszeniu 
pożarów  w dniu 17 marca 2011 r. [Źródło: fot. AP Photo, Tokyo 
Electric Power Co.] 

 
Fale tsunami dokonały szkód nie tylko na obszarze elektrowni. 

Zabrały z sobą wiele elementów z lądu, część z nich po kilku mie-
siącach dotarła do zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej. 

Morza wewnętrzne zagrożone są odpływem z rzek substancji 
organicznych i biogennych [4]. Przykładowo tylko do Morza Bałtyc-
kiego z polskich rzek trafiło w 2010 roku [1] (rok powodzi spowodo-
wał około dwukrotny wzrost zanieczyszczeń w stosunku do innych 
lat) 323 tys. ton azotu, 190 tys. ton azotu w postaci azotanów, 100 
tys. ton azotu organicznego, 16,2 tys. ton fosforu itd. Odpływ metali 
ciężkich w 2013 roku wynosił przykładowo [2]: 189 ton cynku, 117 
ton miedzi, 54 tony ołowiu, 2,2 tony kadmu, 31,7 tony chromu, 96,4 
tony niklu i 0,7 tony rtęci. 

Trudne do przewidzenia jest ryzyko uszkodzenia, a następnie 
skutki dla środowiska wydostania się gazu lub ropy z rurociągów 
podmorskich. Część inwestycji została już zrealizowana np. gazo-
ciąg Nord Stream o długości 1200 km (Rys.3 i 9), wiele jest plano-
wanych. 

Połączeń z lądem kablem energetycznym wymagają farmy wia-
trowe umieszczone na płytkich wodach szelfowych. Obecność kabla 
stwarza szereg problemów: płytkie morze jest cenne ekologicznie, 
wymagana jest 500 m strefa ochronna wokół turbiny i obok kabla, 
zmieniają wygląd krajobrazu, stwarzają zaburzenia hydrologiczne, 
wytwarzają hałas – szczególnie niebezpieczny przy częstotliwo-
ściach w zakresie infradźwięków, zaburzają trasy przelotu ptaków 
itd. Wokół kabla powstaje silne pole elektromagnetyczne. 

Morze Bałtyckie jako płytkie morze, ułatwia stawianie takich 
farm, ale stanowią one ograniczenia dla żeglugi, rekreacyjnego 
korzystania z morza, a szczególnie dla rybołówstwa. Na rysunku 10 

przedstawiono przykład farmy wiatrowej umiejscowionej w pobliżu 
Kopenhagi. 
 

 
 
Rys.9. Ceremonia rozpoczęcia budowy gazociągu Nord Stream w 
dniu 9 kwietnia 2010 roku [4] 

 

 
 
Rys.10. Dwadzieścia turbin wiatrowych na farmie Middelgrunden 
(niedaleko Kopenhagi) [4]  
 

Przewiduje się dynamiczny rozwój budowy farm, szczególnie 
na Morzu Bałtyckim (Rys.11). 

 

 

 
Rys.11.  Planowane rozmieszczenie farm wiatrowych na Morzu 
Bałtyckim w 2030 roku (gwiazdka – oznacza sumaryczną moc 
elektryczną turbin na farmie w MW) [4, Helcom]  
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Przedstawiona prognoza oznacza bardzo znaczącą ingerencję 
farm wiatrowych w środowisko naturalne, a nieznane jest w pełni ich 
oddziaływanie. 

5. WPŁYW WRAKÓW NA ŚRODOWISKO MORSKIE  

Wrak znajdujący się na niedużej głębokości może stanowić za-
grożenie dla żeglugi. Jeśli spoczywa nawet na głębokości do 100m 
stwarza ograniczenia dla rybołówstwa (m.in. z powodu ryzyka zaha-
czenie sieci dennych o wrak).  

Zatopiony statek może posiadać wiele, potencjalnie niebez-
piecznych dla ekosystemu, substancji: paliwo, oleje smarowe, ładu-
nek itd. W latach 1945-1997 uległo zatopieniu 15571 statków mary-
narki handlowej7. Oznacza to, że rocznie tonie około 300 statków. 
Około 1500 statków rocznie jest złomowanych, najczęściej w wa-
runkach zagrażających środowisku – w stoczniach złomowych Indii, 
Chin, Pakistanu, Bangladeszu itd.  

Koszty wydobycia paliwa z wraków są wysokie. Przykładowo w 
latach 1994-2000 usunięto z amerykańskiego wraku s/s Park Victo-
ry (zatonął w 1947 roku niedaleko wyspy Utö) decyzją Fińskiego 
Ministerstwa Środowiska 410 m3 ropy naftowej. Koszt wydobycia 
wyniósł 3,6 mln € [7]. 

W 2013 roku na Konferencji Ministerialnej Konwencji Helsiń-
skiej (Helcom) zdecydowano o utworzeniu nowej grupy roboczej 
HELCOM SUBMERGED w celu podjęcia działań ograniczenia 
skutków dla środowiska ze strony wraków i amunicji chemicznej [8]. 

Podejmując decyzję o wydobyciu wraku lub niebezpiecznych 
substancji znajdujących się w nim, należy wziąć pod uwagę szereg 
możliwych dodatkowych utrudnień spowodowanych: 

• długim okresem przebywania w wodzie (np. korozji); 
• stan statku w momencie zatonięcia (wybuch, pożar); 
• działania wysokiego ciśnienia wody (co 10 m ze wzrostem 

głębokości ciśnienie wzrasta o 1 bar); 
• oddziaływania prądów morskich, pływów itp. 
Spektakularnym zdarzeniem było zatonięcie samochodowca 

m/s Baltic Ace (Rys. 12) w dniu 5 grudnia 2012 roku po zderzeniu z 
kontenerowcem ms Corvus J. Zatonął on po kilkunastu minutach w 
odległości około 40 mil morskich od wybrzeża Holandii. 

   

 
Rys.12. M/s Baltic Ace zatonął na Morzu Północnym w dniu 5 grud-
nia 2012 roku po zderzeniu z innym statkiem [3] 
 

W marcu 2014 roku podjęto decyzję o wydobyciu wraku ze 
względu na zagrożenie bezpiecznej żeglugi. Najpierw odpompowa-
no znajdujące się na statku paliwo (540 m3), następnie według 
planu miano go pociąć na 6 części, po oględzinach stanu technicz-
nego przez nurków, zdecydowano się na pocięcie go na 8 części. 
Wydobyto poszczególne części, jak również ładunek – 1400 nowych 

                                                 
7 Monfils R., The global risk of marine pollution from WWII shipwrecks, 
Manuscript No. 93, 2005  

samochodów firmy Mitsubishi. Operację wydobycia zakończono w 
październiku 2015 roku.  

6. PROGRAM MONITORINGU WÓD MORZA BAŁTYC-
KIEGO  

Program monitoringu wód Morza Bałtyckiego powstał w celu 
spełnienia Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej 2008/56/WE 
Unii Europejskiej [9].  Podstawą prawną był art. 155c ust. 1 ustawy 
– Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.).  

Przyjęto szereg wskaźników podstawowych i parametrów ba-
dań dla 11 cech (deskryptorów) z następującymi oznaczeniami: 

• różnorodność biologiczna – C1; 
• gatunki obce – C2; 
• komercyjnie eksploatowane populacje ryb i bezkręgowców 

– C3; 
• łańcuchy troficzne – C4; 
• eutrofizacja – C5; 
• integralność dna morskiego – C6; 
• warunki hydrograficzne – C7; 
• substancje zanieczyszczające – C8; 
• substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza 

– C9; 
• odpady w środowisku morskim – C10; 
• podwodny hałas i inne źródła energii – C11. 
Monitoring ostatniej cechy ma być wdrożony w latach 2015-16 

[9]. Program monitoringu jest obszerny i ambitny. Pewną wadą 
będzie ograniczona liczba stacji monitorowania jakości wód rozlo-
kowanych w polskiej strefie odpowiedzialności Morza Bałtyckiego. 
Uzupełnieniem mogą być loty zwiadowcze wyspecjalizowanych 
samolotów, które mogą monitorować cały akwen Morza Bałtyckiego 
[5,13] i szybko reagować na wykryte przypadki zanieczyszczeń. 

PODSUMOWANIE 

Poważne katastrofy dla środowiska oraz życia w historii geolo-
gicznej Ziemi zdarzały się wielokrotnie. Człowiek ma niewielkie 
możliwości przeciwdziałania skutkom naturalnych zjawisk występu-
jących w skali globalnej. Natomiast sam może czynić szkody, które 
powodują znaczące skutki dla środowiska, wielokrotnie na skalę 
wielkości kontynentu. Posądza się go, o tak znaczący wzrost ilości 
dwutlenku węgla w atmosferze, który powoduje pojawienie się 
efektu cieplarnianego i zmian klimatu całej Ziemi. Wskazano skutki 
ekologiczne dla mórz i oceanów wybranych zagrożeń i wypadków, 
które dają obraz zachodzących zmian i udziału w nich człowieka po 
jednej i drugiej stronie: wywołującego szkody i próbującego przy-
wrócić stan pierwotny środowiska. 
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Environment effects for seas and oceans of chosen threats 
and accidents  

Paper discussed the problem of chosen accidents at sea 
leading to different environment threats of sea, land and 
atmosphere. 

On the base of elaborates and reports carried out 
through marine environment protection organizations, author 
indicated own observations and remarks. Taking into account 
the threats, transport by sea seems to be the one of more 
dangerous to the environment. Difficulties with reaching the 
place of accident, performing the rescue action, risk of ship’s 
sinking with fuel and cargo inside cause that the disaster may 
happened in a bigger scale having influence on much larger 
areas in comparison to land one. 

It was indicated the demonstration effects to environ-
ment. They were left the questions: was it possible to prevent 
the disaster and was it possible to restrict the effects in a 
moment of accident and during the rescue action. 
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