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1. Morze Bałtyckie

Region Morza Bałtyckiego podlegał dramatycznym zmianom środowi-
skowym od ostatniego zlodowacenia (BACC 2015)1. Działalność człowie-
ka silnie wpłynęła na region od czasu wycofania się lądolodów. Rybacy, 
zbieracze i  myśliwi zamieszkiwali wybrzeża wczesnego Bałtyku już 
w 11 000 lat p.n.e., a kultury neolityczne praktykowały uprawę roślin 
i hodowlę zwierząt około 6000 lat p.n.e. Wylesianie i zmiany w skła-
dzie lasu zostały udokumentowane od około 4000 p.n.e. (Gaillard 2013).  
Na przestrzeni wieków wpływ człowieka na środowisko rozszerzył się 
na bardziej szkodliwe skutki, takie jak zanieczyszczenie spowodowane 
wydobyciem żelaza (Lavento 2019). Obecnie zlewnia Morza Bałtyckie-
go obejmuje około 20% kontynentu europejskiego, a w zlewni mieszka 
około 85 milionów ludzi (HELCOM 2018)2. Można go z grubsza podzielić  

 1 BACC (2015). Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Re-
gional Climate Studies, Cham, Springer International Publishing.

 2 State of the Baltic Sea 2018 https://helcom.fi/baltic-sea-trends/holistic-asses-
sments/state-of-the-baltic-sea-2018/.
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na słabo zaludnioną, w większości dziewiczą północ z naturalnymi krajo-
brazami przybrzeżnymi (skalistymi) oraz silnie przekształcony krajobraz 
rolniczy na gęsto zaludnionym południu, z przeważnie niskimi wybrze-
żami piaszczystymi i ujednoliconą linią brzegową. Kilka rzek wpływa do 
Morza Bałtyckiego, niektóre z nich mają zlewnie obejmujące więcej niż 
jeden kraj, odprowadzając składniki odżywcze, osady i zanieczyszczenia 
z okolicznych obszarów lądowych do Morza Bałtyckiego (HELCOM 2018).

Morze Bałtyckie charakteryzuje się pewnymi szczególnymi warunka-
mi, które czynią je podatnym na określone presje. Po pierwsze, połączenie 
z otwartym oceanem jest bardzo ograniczone, wymiana wody następuje 
poprzez wąskie cieśniny duńskie – Mały i Duży Bełt oraz Oresund, a za-
kres tej wymiany jest bardzo mały. Dodatkowo Bałtyk posiada złożoną 
topografię dna, z głębokimi basenami oddzielonymi płytkimi progami, 
co utrudnia wymianę wody. Czynniki te, wraz z gęstym zaludnieniem 
i przewagą gruntów rolnych w zlewni południowej, stwarzają szczególne 
warunki biogeochemiczne. Bałtyk jest morzem półzamkniętym, co w po-
łączeniu z tak ograniczoną wymianą wód z Morzem Północnym przy-
czynia się do tego, że zanieczyszczenia, które do niego trafiają (zarówno 
rzekami jak i z atmosfery), pozostają na bardzo, bardzo długi okres czasu. 
To sprawia, że ilość jak również masa substancji chemicznych kumuluje 
się na przestrzeni dziesiątek lat.

2. Broń Chemiczna

Broń chemiczna, jest to ogólnie rzecz biorąc każda broń, która zawiera 
bojowe środki trujące (BST). Można je zdefiniować jako substancje che-
miczne, które dzięki swojej toksyczności mają za zadanie zabijać, uszka-
dzać lub obezwładniać ludzi. W dwudziestym wieku około 70 substancji 
zostało użytych jako bojowe środki trujące, w charakterze albo środków 
stricte trujących albo pomocniczych – takich jak defolianty (środki usu-
wające ulistnienie, stosowane m.in. podczas wojny w Wietnamie), gazy 
łzawiące czy środki drażniące.

W latach 1935–1945 Niemcy produkowały wielkie zapasy BST, opra-
cowując także nowe generacje środków trujących, takie jak gazy para-
liżująco-drgawkowe. Bojowym środkiem trującym produkowanym 
w największych ilościach był gaz musztardowy (iperyt) (w różnych odmia-
nach), który stanowił około 40% ogółu produkowanych BST. Większość 
produkowanej amunicji stanowiły bomby lotnicze (250 kg) oraz pociski 
artyleryjskie (105 mm i 150 mm). Szacuje się, że pociski artyleryjskie 
zawierają około 10% aktywnych BST, a bomby lotnicze około 60%. Do-
datkowo siły niemieckie przechwyciły duże ilości amunicji chemicznej 
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z Francji, Polski, Związku Radzieckiego oraz innych okupowanych państw.  
Do końca wojny i aż do 1948 r. na terytorium Niemiec znaleziono łącznie 
296 103 ton amunicji chemicznej i BST (HELCOM 1995).

Zatapianie broni chemicznej na Bałtyku zaczęło się na niewielką ska-
lę jeszcze w czasie wojny, natomiast większość operacji było rezultatem 
decyzji o demilitaryzacji Niemiec i zostało przeprowadzone przez Zwią-
zek Radziecki w latach 1945-1947. Początkowo zatapianie przeprowadzo-
no na Małym Bełcie (w czasie wojny, siłami Kriegsmarine), a następnie 
na Głębi Gotlandzkiej i Bornholmskiej. W wielu przypadkach precyzyjna 
lokalizacja miejsca zatopienia była niepewna. W trakcie pierwszych ope-
racji zatapiania przedmioty nadal zapakowane w drewniane skrzynki 
wyrzucano za burtę, co sprawiało, że część z nich przed zatonięciem 
dryfowała. Ustalono także, że w niektórych przypadkach skrzynki były 
wyrzucane na brzeg na wybrzeżu Szwecji. Ponadto istnieją przesłanki 
świadczące o tym, że amunicję wyrzucano za burtę w drodze na wyzna-
czone składowiska i w drodze powrotnej oraz że szlaki, z których ko-
rzystano, różniły się od wyznaczonych szlaków, co miało na celu dalsze 
zmniejszenie czasu spędzonego na morzu. 

Od operacji zatapiania do dziś zdarzają się przypadkowe wyłowienia 
broni chemicznej przez rybaków używających trałów dennych. Lokali-
zacja tych wyłowień potwierdza zatapianie broni chemicznej w trakcie 
transportu do miejsc zatopień. Znajdują się one między innymi w rejonie 
Rynny Słupskiej i wodach między portem Wolgast a wyspą Bornholm. 
Amunicja w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej pochodzi z dryfu-
jących drewnianych skrzynek lub jest to amunicja zatopiona po drodze 
podczas operacji zatapiania w okolicach Bornholmu i Gotlandii, a także 
pochodzi ona z powojennego zatapiania przeprowadzanego najprawdo-
podobniej przez Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD).

Rodzaje i ilość amunicji chemicznej zatopionej w Morzu Bałtyckim 
różnią się w zależności od lokalizacji. Związkiem chemicznym o naj-
większym udziale spośród zatopionych BST był iperyt (6700 ton w Głębi 
Bornholmskiej i 58 ton w Głębi Gotlandzkiej (Knobloch, Bełdowski et al. 
2013) zatopiony jako bomby lotnicze i pociski artyleryjskie (105 mm lub 
150 mm). Typową bombą lotniczą jest K.C. 250 (Kampfstoff Cylindrisch), 
o długości 160 cm, ważąca 250 kg i zawierająca około 100 kg BST, głów-
nie iperytu. Część iperytu siarkowego została zmieszana z olejem arse-
nowym, aby nadawała się do użytku w warunkach zimowych. Innymi 
głównymi czynnikami w zatopionej amunicji i pojemnikach były Clark I  
(2000 i 180 ton; prawdopodobnie także Clark II) i Adamsyt (1400 i 120 ton), 
które są chemikaliami zawierającymi arsen. Olej Arsenowy to technicz-
ny Clark I, który zawiera również fenylodichloroarsynę, trifenyloarsynę 
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i trichloroarsynę. Oprócz powyższych dwóch rodzajów chemikaliów, 
zrzucono również α-chloroacetofenon – gaz łzawiący – (520 i 44 tony) 
oraz cyjanowodór (74 i 6 ton) (Knobloch, Bełdowski et al. 2013).

Ponad połowę zatopionej amunicji chemicznej (w tonach) stanowiły 
bomby lotnicze zawierające gaz musztardowy. Z uwagi na jego właści-
wości chemiczne gaz musztardowy jest środkiem, który może stabilnie 
spoczywać na dnie morskim dziesiątki lat po tym, jak skorodowała jego 
metalowa obudowa. Na trzech różnych rodzajach oficjalnych składo-
wisk znajdują się trzy różne rodzaje BST: na obszarze cieśniny Mały Bełt 
spoczywa około 5 000 ton amunicji (według szacunków 750 ton środka 
bojowego) zawierającej głównie tabun, gaz paralityczno-drgawkowy, na-
tomiast ta spoczywająca w Basenie Bornholmskim i w Głębi Gotlandzkiej 
zawiera głównie gaz musztardowy.

2.1 Lokalizacja

Według Barańskiego (Barański 1997) w polskiej wyłącznej strefie ekono-
micznej występuje sześć basenów, w których odbywało się zatapianie, 
o łącznej powierzchni prawie 440 km2, z których największy (o po-
wierzchni 220 km2) znajduje się niedaleko Bornholmu. Pozostałe obsza-
ry zlokalizowane są niedaleko Dziwnowa, Kołobrzegu, Darłowa, a dwa 
mniejsze baseny znajdują się w Zatoce Gdańskiej. Zatopiono w nich  
10 000–12 000 ton amunicji chemicznej. Twierdzenia, niepoparte ba-
daniami, są jedynie wnioskami wyciągniętymi na podstawie analizy 
faktów dotyczących minionych wydarzeń. Na podstawie materiałów 
Dyrektora Jednostki ds. Broni Chemicznej Sztabu Generalnego Mary-
narki Wojennej naukowcy wytypowali baseny znajdujące się blisko pol-
skiego wybrzeża, w których występuje ryzyko natrafienia na bojowe 
środki trujące.

Na podstawie dokumentów i map Biura Hydrograficznego Mary-
narki Wojennej, Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej również Andrulewicz (Andrulewicz 1996) wskazu-
je obszary, na których amunicja chemiczna zatopiona po wojnie może 
spoczywać na dnie morskim. Są to obszary o następujących współrzęd-
nych: 54 37 06N 15 39 00E; 55 08 00N 16 11 00E oraz 54 45 00N 19 10 00E  
(na mapach nawigacyjnych wskazano, że jest to obszar, na którym zato-
piono broń, ale konwencjonalną).

Na podstawie przedstawionych powyżej danych, w których wskazano 
potencjalne miejsca składowania powojennej amunicji chemicznej, oraz 
biorąc pod uwagę miejsca zatopienia amunicji konwencjonalnej, a także 
obszary, na których amunicja chemiczna i beczki z BST zostały znalezione 
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i wyrzucone na brzeg, można stwierdzić, że istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, iż na dnie morskim na tych obszarach znajduje się amunicja 
chemiczna. 

W ramach projektów CHEMSEA, MODUM i DAIMON przeprowadzo-
no badania sonarowe, magnetometryczne oraz profilowanie echosondą 
parametryczną (SBS) wytypowanych obszarów. Badania sonarem bocz-
nym są w stanie wykryć obiekty na powierzchni, badania magnetome-
tryczne pozwalają na wykrycie obiektów metalowych, zaś profilowanie 
akustyczne przy pomocy echosondy parametrycznej pozwala także zaj-
rzeć w głąb osadów na około 20m, w zależności od typu dna.

W polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej kilka obiektów przypo-
minających amunicję chemiczną wykryto w Głębi Gdańskiej, w Zatoce 
Gdańskiej oraz w Rynnie Słupskiej. Przy każdym wykrytym obiekcie 
pobrano próbki osadu, aby ocenić, czy dany obiekt zawiera amunicję 
chemiczną. Lokalizację punktów pobierania próbek podano na rysunku 
(Rysunek 1):

Rysunek 1. Lokalizacja punktów pobierania próbek w polskiej wyłącznej strefie eko-
nomicznej. Kolorem czerwonym oznaczono miejsca, w których osady były skażone 
produktami rozkładu BST.

W trakcie pomiarów w programie CHEMSEA największą liczbę poje-
dynczych obiektów (92) zaobserwowano w rejonie Głębi Gotlandzkiej. Tyl-
ko kilka z nich sklasyfikowano jednak z pewnym stopniem pewności jako 
beczki (5 obiektów), dwa obiekty o długości około 3 m sklasyfikowano jako 
obiekty, które mogą być związane z bronią chemiczną, a pięć obiektów 
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niewielkich rozmiarów (nieprzekraczających 1 m długości) stanowiących 
jednorodną grupę ułożoną w linię prostą sklasyfikowano jako prawdopo-
dobne pozostałości broni chemicznej. Pozostałe obiekty, z uwagi na ich 
rozmiar lub kształt, zostały zaliczone do grupy, w przypadku której praw-
dopodobieństwo, że jest to amunicja chemiczna, jest stosunkowo niskie. 
W tym rejonie zidentyfikowano również jeden wrak. Jednakże biorąc pod 
uwagę proporcję identyfikacji pozytywnych do negatywnych określono, 
że około 8000 odnalezionych obiektów w rejonie Głębi Gotlandzkiej jest 
amunicją chemiczną.

W Głębi Gdańskiej amunicja zatopiona 60 lat temu została w peł-
ni przykryta w miękkich mulistych osadach. Pomiary sonarowe na po-
wierzchni dna nie wykryły obiektów, które udałoby się jednoznacznie 
zidentyfikować jako broń chemiczną. Jednakże badania magnetometrycz-
ne oraz wykonane za pomocą echosondy parametrycznej (Sub Bottom 
Profiler), wykazały istnienie ponad siedemdziesięciu obiektów zagłębio-
nych od 0,5 do 2m pod powierzchnią mułu. 

W rejonie Głębi Gdańskiej 30 podobszarów wybrano jako miejsca 
występowania grup niewielkich obiektów (od kilku do kilkunastu obiek-
tów), które mogą być związane z bronią chemiczną. Pięć podobszarów (na 
których zlokalizowano łącznie 47 obiektów) sklasyfikowano jako obszary, 
na których prawdopodobieństwo występowania broni chemicznej jest 
szczególnie wysokie. W tym rejonie zidentyfikowano również jeden wrak, 
wokół którego zlokalizowano wiele niewielkich obiektów. Za pomocą ROV 
pobrano w ich pobliżu próbki osadów.

W rejonie Rynny Słupskiej zidentyfikowano klaster składający się 
z 70 obiektów. Czternaście podobszarów (na których zidentyfikowano  
29 obiektów) sklasyfikowano jako rejony, w których występowanie amu-
nicji chemicznej jest wysoce prawdopodobne. Sześć podobszarów (na któ-
rych zidentyfikowano 61 obiektów) sklasyfikowano jako rejony, w których 
prawdopodobieństwo występowania amunicji chemicznej jest średnie 
(z uwagi na kształt lub rozmiar obiektów). Pozostałe podobszary zaliczo-
no do poligonów, na których prawdopodobieństwo występowania broni 
chemicznej jest stosunkowo niskie.

Pomiary na Głębi Bornholmskiej przeprowadzono tylko na niewielką 
skalę, wykryto jednak ponad 2000 obiektów w przebadanym fragmencie 
składowiska (które stanowiło około 10% obszaru zaznaczonego na ma-
pie). Weryfikacja wybranych obiektów wskazała, że 80% tych obiektów to 
prawdopodobnie zatopiona amunicja.

Aby oszacować możliwe zagrożenie pochodzące od występowania 
wielu sztuk amunicji w bliskim sąsiedztwie, wykonano pomiary gę-
stości wykrytych obiektów w rejonie Głębi Bornholmskiej, zarówno na 



9

składowisku pierwotnym jak i wtórnym (rejon rozszerzony po opera-
cji zatapiania, z uwagi na brak precyzji nawigacji), Głębi Gotlandzkiej 
oraz Głębi Gdańskiej (Rysunek 2). W skład bazy danych, oprócz obiek-
tów wykrytych w projekcie CHEMSEA (2011-2013) weszły także dodat-
kowe obiekty wykryte w programach MODUM (2013-2016) i DAIMON 
(2016-2019).

Rysunek 2. Lokalizacje rejonów pomiarowych i kalkulacje gęstości występowania 
obiektów w przeliczeniu na km2. A – Głębia Gdańska, B – Głębia Gotlandzka,  
C – Głębia Bornholmska w rejonie pierwotnego i wtórnego rejonu zatapiania,  
D – obraz ogólny (Vanninen, Östin et al. 2020))

Najwięcej wykrytych obiektów o największym zagęszczeniu zaob-
serwowano w rejonie pierwotnego składowiska na Głębi Bornholmskiej. 
Z drugiej strony, wtórne składowisko na Bornholmie charakteryzuje się 
najmniejszą liczbą celów podobnych do broni chemicznej, a także naj-
niższą gęstością, pomimo bliskości pierwotnego składowiska na Born-
holmie. Zagęszczenie celów w rejonie Głębi Gdańskiej jest mniejsze niż 
na Bornholmie. Sugeruje to, że obiekty typu amunicji chemicznej w re-
jonie Głębi Gdańskiej są bardziej rozproszone. Przyjmuje się, że średnie 
tempo sedymentacji w rejonach Głębi Bornholmskiej, Głębi Gotlandz-
kiej i Głębi Gdańskiej wynosi 1 mm na rok. Można więc oszacować, 
że obecnie zatopione uzbrojenie może być pokryte warstwą o grubości  
6-7 cm. 
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2.2 Zagadnienia dotyczące środowiska

Zasadniczo w miarę upływu czasu metalowe osłony amunicji i pojemniki 
do przewozu luzem rdzewieją i ulegają erozji mechanicznej. W pewnym 
momencie integralność łuski zostanie naruszona i nastąpi kontakt wody 
morskiej z chemiczna zawartością amunicji. Substancje uwolnione z za-
topionych środków bojowych włączają się wówczas w cykl biogeoche-
miczny i mogą wpływać na organizmy morskie. Tempo tych procesów 
w dużym stopniu jest zależne od aktywności mikroorganizmów, na którą 
z kolei ma wpływ obfitość substancji organicznej. W erze postępującej 
eutrofizacji Morza Bałtyckiego zwiększa się dopływ substancji organicz-
nej do osadów dennych, co przyśpiesza bakteryjną przemianę substancji 
zanieczyszczających.

2.2.1 Korozja pojemników

BST zatopiono w postaci różnego rodzaju amunicji, a także w pojemni-
kach do przewozu luzem, takich jak beczki, baryłki czy zbiorniki. Po-
jemniki te różnią się pod względem grubości ścian (np. cienkościenne 
bomby lotnicze i grubościenne pociski artyleryjskie), rodzaju i jakości 
zastosowanego metalu lub metali oraz innych zawartych substancji, co 
skutkuje różną podatnością na korozję, a zatem szybkością rozpadu i roz-
poczęciem uwalniania zawartości do Bałtyku. Szybkość korozji i póź-
niejsze rozpoczęcie uwalniania całej chemicznej zawartości w dużym 
stopniu zależą od rodzaju dna i głębokości, na której spoczywa dany 
pojemnik zawierający chemiczne środki bojowe. Zasadniczo obecność 
tlenu i prądów wodnych będą sprzyjały korozji powłoki, natomiast zagłę-
bienie w osadzie i niska zawartość tlenu przyczyniają się do zachowania 
jej w stanie pierwotnym (Tobias Knobloch, Jacek Bełdowski et al. 2013, 
Silva and Chock 2016). 

Po II wojnie światowej środki toksyczne zrzucano przede wszystkim 
w postaci bomb lotniczych, pocisków artyleryjskich i beczek (Kasperek 
1999) wykonanych z różnych gatunków stali (Jurczak and Fabisiak 2017), 
co istotnie wpływa na rodzaj i szybkość korozji. Dodatkowo amunicja 
i beczki z BST miały różną grubość korpusów lub ścianek, co znaczą-
co wpływa na czas rozszczelnienia i uwalniania toksycznych substancji  
do otoczenia.

Aby ocenić zagrożenie dla środowiska morskiego, Makles i Śliwakow-
ski (Makles and Śliwakowski 1997) opracowali model, z którego wynika, 
że w zależności od rodzaju amunicji (powłok) gaz musztardowy będzie 
się uwalniał w następujący sposób: 
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– beczki: początek 23 lata po zatopieniu, pełna utrata hermetycz-
ności po 60 latach; 

– bomby: początek 46 lat po zatopieniu, pełna utrata hermetycz-
ności po 120 latach; 

– pociski artyleryjskie: początek 69 lat po zatopieniu, pełna utrata 
hermetyczności po 265 latach. 

W ramach projektu DAIMON, prędkość korozji zidentyfikowano eks-
perymentalnie. W przypadku materiałów niepokrytych osadami dennymi 
(zanurzonych w wodzie) szybkość korozji wyznaczona eksperymentalnie 
waha się od 0,0254 mm/rok do 0,0861 mm/rok dla próbek pokrytych osa-
dami o grubości do 5 cm od 0, 0025 mm/rok do 0,0926 mm/rok, natomiast 
dla materiałów pokrytych osadami dennymi o miąższości do 20 cm od 
0,033 mm/rok do 0,1425 mm/rok w zależności od rodzaju badanego mate-
riału i obszaru badań. Badania wykazały, że szybkość korozji zmienia się 
w zależności od obszaru zalegania amunicji. Największe szybkości korozji 
obserwuje się w rejonie Zatoki Pomorskiej i Kolberger Heide, mniejsze 
w rejonie Głębi Bornholmskiej, jeszcze mniejsze w rejonie Małego Bełtu 
i Głębi Gdańskiej, a najmniejsze w rejonie Rynny Słupskiej (Jurczak and 
Fabisiak 2017). Wskazywałoby to na kompletne rozszczelnienie beczek 
już w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, bomb lotniczych 
między rokiem 2020 a 2030, zaś pocisków artyleryjskich w okolicy roku 
2100 (Rysunek 3.)

Rysunek 3. Średnie tempo korozji różnych pojemników na broń chemiczną na podsta-
wie badań projektu DAIMON

W latach 2000–2003 zaobserwowano znaczący wzrost liczby przy-
padkowych wyłowień BST na Morzu Bałtyckim związanych z iperytem. 
Dotychczas nie ustalono przyczyn tego wzrostu (CBWCB 2004, CBWCB 
2005, CBWCB 2009), ale wspomniane obserwacje są dość mocno skore-
lowane z szacowanym czasem całkowitej utraty hermetyczności beczek.
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2.2.2 Reakcje chemiczne w środowisku morskim

W momencie gdy woda morska wchodzi w kontakt z tymi substancjami 
chemicznymi, może ona zadziałać jak rozpuszczalnik lub ośrodek zawie-
szający. W rezultacie substancje chemiczne będą wyciekać do środowiska, 
najpierw rozprzestrzeniając się na skalę miejscową, być może dostając się 
do osadów w wyniku procesów sorpcji/desorpcji, a z czasem będą roz-
przestrzeniać się na coraz większą skalę dzięki procesom hydrologicznym 
i działalności ludzkiej (trałowanie, prace prowadzone w obrębie osadów).

W momencie gdy BST lub materiały wybuchowe znajdą się pod 
wpływem czynników środowiskowych, mogą one również przechodzić 
zmiany w ramach procesów abiotycznych (np. reakcji z wodą morską i jej 
składnikami, takimi jak rozpuszczony tlen lub siarkowodór, lub bliżej 
powierzchni – rozkładu pod wpływem światła słonecznego) lub biotycz-
nych (np. metabolizmu pod wpływem bakterii). Prędkość tych procesów, 
oraz rodzaj powstałych związków zależy od typu BST czy materiału wy-
buchowego, a także od warunków środowiskowych na dnie. Powstające 
substancje to z reguły skomplikowane związki organiczne, czasami rów-
nie toksyczne jak ich substancje macierzyste (BST z których powstały). 
Jednakże w wyniku korozji i rozkładu amunicji do wody i osadów mogą 
przedostawać się także toksyczne metale, takie jak rtęć, arsen czy ołów.

Rozpuszczanie bojowych środków trujących w morzu uznaje się za 
ważny, pierwszy etap ich rozkładu. Maksymalna rozpuszczalność BST 
w wodzie wynosi około 2 300 mg/l (chloroarsyna trifenylu). Wyjątkiem 
jest cyklon B, którego rozpuszczalność w wodzie wynosi około 95 000 mg/l 
(Sanderson, Fauser et al. 2008). W warunkach rzeczywistych w wodzie 
morskiej maksymalne stężenie BST będzie poniżej 10% ich teoretycznej 
rozpuszczalności i to przez krótki okres. W rezultacie dalszego rozpusz-
czania, rozcieńczenia i reakcji rozkładu, możliwość wystąpienia wysokich 
stężeń BST w wodzie morskiej jest mało prawdopodobna. W przypadku 
fosgenu i tabunu, które łatwo rozpuszczają się w wodzie, początkowe 
stężenie po uwolnieniu może być znacznie wyższe. Te związki są jednak 
nietrwałe, w związku z tym stanowią raczej krótkoterminowe zagrożenie 
dla środowiska morskiego, jedynie gdy występuje w dużych stężeniach 
(Korzeniewski 1996). Pozostałe BST charakteryzują się niższym tempem 
rozpadu i można je uznać za trwałe substancje zanieczyszczające. 

Iperyt siarkowy jest płynny w temperaturze pokojowej. Jednak tem-
peratura topnienia czystego iperytu wynosi 14°C. W przypadku mieszanin 
technicznych temperatura topnienia jest niższa, ale nadal przy tempe-
raturach na dnie morskim na składowiskach byłby on w stanie stałym. 
Iperyt zimowy (Winterlost), zawierający olej arsenowy, czyli techniczny 
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Clark I, byłby płynny. Iperyt utrzymuje się w środowisku morskim przez 
dziesięciolecia. Wiele odmian iperytu występuje na dnie Morza Bałtyc-
kiego – obejmują one gaz musztardowy, iperyt siarkowy (zwany ipery-
tem lepkim) oraz iperyt azotowy. Podczas degradacji iperytu może on 
tworzyć materiał polimerowy, a zawartość amunicji może z czasem stać 
się całkowicie zestalona. W zależności od warunków gaz musztardowy 
może również ulegać hydrolizie do bardziej rozpuszczalnych w wodzie 
substancji chemicznych lub tworzyć cykliczne produkty degradacji, któ-
re zazwyczaj z większym prawdopodobieństwem pozostaną w osadzie. 
Badania przeprowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej wykazały 
istnienie w bryle iperytu wyciągniętej przypadkowo przez rybaków z dna 
morskiego około 50 różnych związków chemicznych o różnej toksyczności 
(Mazurek, Witkiewicz et al. 2001). 

Oprócz gazu musztardowego również związki arsenu (Clark I i II, 
luizyt i adamsyt) oraz chloroacetofenon nie są od razu rozpuszczalne 
w wodzie i ulegają hydrolizie w jeszcze mniejszym stopniu niż gaz musz-
tardowy. Ich produkty rozkładu są trwałe, rozprzestrzeniają się wolno 
i mogą ulegać bioakumulacji. 

W ocenie zanieczyszczenia BST w ramach projektu CHEMSEA anali-
za wykazała występowanie w osadach produktów rozkładu zarówno ipe-
rytu jak i związków arsenoorganicznych. Prawie wszystkie osady pobrane 
na składowisku w Głębi Bornholmskiej okazały się zanieczyszczone, na-
wet w obszarach, na których wizualnie nie wykryto żadnych obiektów na 
dnie morskim. Zanieczyszczenia zaobserwowano zarówno na składowi-
sku pierwotnym (centrum obszaru zatapiania), jak i wtórnym (obszar, na 
którym do zrzutów dochodziło sporadycznie), a nawet poza wyznaczonym 
obszarem, blisko wybrzeży Bornholmu. Jest to zgodne z wcześniejszymi 
ustaleniami (Missiaen, Soderstrom et al. 2010).

Struktura oficjalnego składowiska w Głębi Gotlandzkiej była bar-
dziej zróżnicowana niż na Bornholmie. Znaczna liczba próbek okazała 
się niezanieczyszczona i jedynie w kilku punktach pobierania próbek 
wykryto zanieczyszczenie oboma rodzajami środków bojowych. Jest to 
zgodne z dużym rozrzutem obiektów – amunicję w Głębi Gotlandzkiej 
najprawdopodobniej zatapiano sztuka po sztuce z dryfujących statków 
lub parostatków, co spowodowało rozproszenie obiektów na dnie mor-
skim. Z obserwacji próbek nieskażonych BST blisko obszarów zanie-
czyszczonych wynika, że zanieczyszczenie osadów ma z natury charakter 
miejscowy. Najmniejsza odległość między zanieczyszczonymi i niezanie-
czyszczonymi próbkami wynosiła 8 m w przypadku BST zawierających 
arsen i 30 m w przypadku związków iperytu. Zależy to oczywiście od 
kierunku i siły prądów dennych, oraz stanu korozji amunicji. Ustalenia 
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te są jednak sprzeczne z wcześniejszymi założeniami, zgodnie z który-
mi tworzenie się brył iperytowych na dnie morskim miało zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się iperytu w osadach. Liczba znalezisk związanych 
z iperytem siarkowym nadal jest jednak stosunkowo niewielka w porów-
naniu z wysoką łączną ilością zatopionych środków (63%). 

W trakcie projektu CHEMSEA potwierdzono informacje na temat ist-
nienia składowiska broni chemicznej na Głębi Gdańskiej, poprzez wykry-
cie także na tym obszarze produktów rozkładu BST w osadach dennych. 
Dotyczy to produktów rozkładu środków bojowych zarówno zawierają-
cych iperyt, jak i zawierających arsen. Wykrycia takich substancji che-
micznych dokonano również na szlaku transportowym z portu w Wolgast 
na składowisko amunicji w Głębi Gotlandzkiej. Stanowi to potwierdze-
nie faktu, że w latach 40. zatapiano amunicję po drodze na składowiska  
– faktu, o którym wcześniej świadczyły jedynie sporadyczne przypadki 
wyłowienia amunicji chemicznej przez rybaków. Dwóch znalezisk zwią-
zanych z iperytem i dwóch związanych z luizytem dokonano w próbkach 
pochodzących z obszaru Zatoki Gdańskiej, mimo że znaleziska te nie były 
powiązane z żadnym widocznym obiektem. Może to wynikać z faktu, że 
osady zanieczyszczone odpadami pochodzącymi z amunicji chemicznej 
zatopionej w morzu w sprzyjających warunkach mogą rozprzestrzenić 
się na dziesiątki mil, albo może wskazywać na występowanie na tym 
obszarze pozostałości wcześniej nieznanych obiektów będących bronią 
chemiczną – być może wyrzuconych przez załogi kutrów rybackich przed 
zawinięciem do portu. Poziom stężenia arsenu jako pierwiastka w pobliżu 
bojowych środków trujących zawierających arsen był podwyższony, ale 
raczej na danym obszarze niż punktowo. 

Wszystkie wykrycia skażenia BST przedstawiono na mapie (Ry-
sunek 4). Biorąc pod uwagę także badania w projektach późniejszych 
(MODUM i DAIMON), wykazano, że najwyższe stężenia pochodnych 
iperytu wykryto na Głębi Bornholmskiej (do 3000 µg/kg), podczas gdy 
w innych rejonach nie przekraczały one 1000 µg/kg. Podobne trendy 
zaobserwowano dla arsenowych BST, jednakże mediana stężenia była 
znacznie mniej zróżnicowana: na pierwotnym składowisku Bornholm-
skim – dla pochodnych iperytu wynosiła 32 µg/kg, na drugim miejscu 
były osady z Zatoki Gdańskiej (11µg/kg) i Głębi Gdańskiej (8 µg/kg). 
Jeśli chodzi o arsenowe BST, mediana na składowisku Bornholmskim 
wynosiła 151 µg/kg, na drugim miejscu plasowała się Głębia Gdańska 
(103 µg/kg) (Vanninen, Östin et al. 2020). Chociaż składowisko na Głębi 
Gdańskiej jest najmniejszym z badanych, jednakże zrzut nastąpił tam 
najprawdopodobniej w 1954 r., co może sugerować późniejsze uwolnie-
nie do osadów.
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Rysunek 4. Lokalizacja obszarów, na których w ramach projektów CHEMSEA,  
MODUM i DAIMON wykryto produkty rozkładu BST (Vanninen i in. 2020)

Badania projektów MODUM i DAIMON wskazują także na dalszy za-
sięg zanieczyszczenia. Badania przeprowadzone na głębi Bornholmskiej 
wskazały na zanieczyszczenie BST w obrębie ponad 250m od obiektów 
(Beldowski, Klusek et al. 2016, Vanninen, Östin et al. 2020).

2.2.3 Wpływ BST na organizmy żywe

Na podstawie wyników badań dotyczących parametrów zdrowia dorszy 
przeprowadzonych w ramach projektu CHEMSEA nie ustalono żadnych 
znaczących ogólnych różnic między składowiskami BST a obszarami od-
niesienia. Pomiary niektórych wskaźników (np. patologii przednerczy, 
stabilności błon lizosomów, biomarkerów genotoksyczności), których 
dokonano u dorszy na obszarach składowiskach amunicji chemicznej 
(głównie na wschód od Bornholmu), dały wyniki, które mogą odzwier-
ciedlać negatywne skutki BST dla stanu zdrowia. 

Wyniki badań chorób zewnętrznych wskazują na bardzo zróżnico-
waną strukturę. Mimo, że wyniki pierwszej kampanii pobierania pró-
bek w grudniu 2011 r. wskazywały na wysoki współczynnik zachorowań 
w odniesieniu do niektórych chorób dorszy na składowiskach (zwłaszcza 
na wschód od Bornholmu), ustalenia tego nie można było potwierdzić 
w późniejszych kampaniach, dlatego istnieje potrzeba szerszych badań na 
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ten temat. Analiza chemiczna metabolitów pochodzących z BST w prób-
kach ryb i omułków wykazała akumulację arsenowych BST w tkankach 
organizmów morskich (Niemikoski, Straumer et al. 2020).

2.3 Podsumowanie – ocena ryzyka związanego z amunicją 
chemiczną

Gwałtownemu wzrostowi przemysłu przybrzeżnego towarzyszą zmiany 
zachowania ludzkiego i w związku z tym powstaje wiele nowych proble-
mów związanych z amunicją (zarówno konwencjonalną, jak i chemiczną) 
zatopioną w morzu. Udokumentowane doświadczenia w ramach projektu 
budowy Gazociągu Północnego w latach 2005–2011 mogą stanowić mo-
del dla przyszłych planów projektowych (Nord Stream AG 2010–2011). 
Są to dowody stanowiące poparcie twierdzenia, że amunicja chemiczna 
stanowi zagrożenie dla rozwoju w obszarach znajdujących się poza za-
kresem obszarów zanieczyszczonych i składowisk amunicji oznaczonych 
na mapach nawigacyjnych. 

Wykorzystywanie dna morskiego do celów działalności na obsza-
rach morskich, takich jak wydobycie zasobów i budownictwo, rozwija 
się w szybkim tempie i powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa 
natrafienia na zatopioną amunicję. Dobrym przykładem są miejsca bu-
dowy na morzu: w miejscach, w których wbija się pale w dno morskie, 
istnieje możliwość natrafienia na amunicję głęboko zakopaną w osa-
dach. Dostępne technologie służące do wykrywania obiektów na gle-
bach lądowych są niewystarczające do zastosowania ich do osadów, 
podobnie jak większość obecnych rozwiązań z zakresu wykrywania  
podwodnego. 

Zwiększony zakres prowadzenia odwiertów do celów badań geo-
logicznych również przyczynia się do zwiększenia zagrożenia zetknię-
cia się z substancjami toksycznymi, co może nastąpić, w przypadku 
gdy podczas robót przebity zostanie obiekt będący środkiem bojowym, 
lub w przypadku gdy przebadane próbki rdzeniowe osadów zawierają 
osady, które zostały zanieczyszczone mieszaninami bojowych środków 
trujących.

Zwiększony zakres działalności na dnie morskim przyczynia się 
do zwiększenia ryzyka zetknięcia się z bojowymi środkami trującymi. 
W niedalekiej przyszłości na dnie morza rozmieszczonych zostanie wie-
le konstrukcji tymczasowych lub stałych (np. zdalnie kierowane pojazdy 
podwodne, stacje konserwacyjne, morskie farmy wiatrowe, kable mor-
skie, rurociągi). Operacje przeprowadzane na powierzchni osadu lub 
głębiej mogą uszkodzić osłony amunicji chemicznej, które nie utraciły 
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jeszcze swojej integralności. Oprócz możliwego bezpośredniego kontaktu 
z niebezpiecznymi obiektami personel obsługujący jest pośrednio zagro-
żony ryzykiem wynikającym z zetknięcia ze skażonym sprzętem, takim 
jak narzędzia, zdalnie kierowane pojazdy podwodne, ubrania nurków 
i podobne wyposażenie.

Chemiczne środki bojowe są punktowymi źródłami zanieczysz-
czeń. Pewne jest, że z czasem obiekty te zostaną rozłożone w wyniku 
procesów mechanicznych i chemicznych, stając się źródłami rozpro-
szonymi zanieczyszczenia miejscowego, które następnie zostanie dalej 
rozprowadzane. 

Przenoszenie uwarunkowane działalnością człowieka różni się od 
rozprzestrzeniania za pośrednictwem procesów naturalnych pod wzglę-
dem wielkości i rodzaju siły. Ogółem, działania mogące powodować prze-
noszenie dużych obiektów, takich jak bomby lub bryły iperytu siarkowego, 
będą również wystarczające, aby rozprzestrzenić BST w wodzie. Przy-
kładowo, gdy pogłębianie dna przeprowadza się na zanieczyszczonym 
dnie morza, skażony osad może ponownie zacząć się unosić, a toksyczne 
substancje mogą rozprzestrzenić się wyłącznie miejscowo; naruszone 
mogą zostać jednak osłony amunicji chemicznej, przyczyniając się do 
większego wycieku środków toksycznych.

Chemiczne środki bojowe mogą być całkowicie lub częściowo zako-
pane w osadzie lub leżeć na powierzchni dna morza. Po naruszeniu inte-
gralności osłony zawartość każdego obiektu rozprzestrzeni się w osadzie 
i w wodzie, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie źródła punkto-
wego, za pośrednictwem procesów adwekcji i dyfuzji. Ponieważ niektóre 
z tych niebezpiecznych substancji wykazują działanie toksyczne nawet 
w bardzo niewielkich dawkach, ryzyko najprawdopodobniej zwiększy się 
przy stałym (korozyjnym) rozkładzie osłon i większych cząstek w drodze 
procesów fizycznych i procesów starzenia. Wspólnym wnioskiem jest, 
że przenoszenie w płaszczyźnie poziomej dużych i ciężkich środków bo-
jowych spowodowane jest działalnością człowieka. Siły wymaganej do 
przemieszczenia powłok lub ciężkiej amunicji (np. dużych pocisków arty-
leryjskich lub bomb chemicznych o wadze do 200 kg) na znaczne odległo-
ści nie można przypisać procesom naturalnym. Wyłącznie trałowe sieci 
rybackie, pogłębiarki lub inne duże urządzenia mechaniczne poruszające 
się po dnie morskim (np. służące do układania rur lub linii wysokiego 
napięcia) uznaje się za zdolne do przemieszczenia dużych obiektów na 
znaczne odległości wzdłuż głębokiego dna morza. Przemieszczenie środ-
ków bojowych może być przypadkowe, najprawdopodobniej z udziałem 
obiektów leżących na zewnątrz składowisk oznaczonych na mapach na-
wigacyjnych i możliwie bez wiedzy załogi. 
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3. Zanieczyszczenia chemiczne

Tysiące substancji chemicznych, zarówno syntetycznych, jak i wystę-
pujących naturalnie, są celowo lub nieumyślnie uwalniane do środowi-
ska Morza Bałtyckiego w wyniku działalności człowieka. Powszechnie 
wiadomo, że zanieczyszczenia zarówno organiczne jak i nieorganiczne 
mogą negatywnie wpływać na organizmy wodne na różnych poziomach 
troficznych, czego przykładem są populacje drapieżników morskich (orzeł 
bielik, foki itp.) w latach 70. i 80. (Sonne, Lakemeyer et al. 2020) Nie jest 
jasne, czy całkowity antropogeniczny ślad chemiczny w Morzu Bałtyckim 
obecnie rośnie, czy maleje. W wielu przypadkach, stężenia środowisko-
we/biotyczne substancji chemicznych zmniejszają się (Breivik, Armitage  
et al. 2016, Sobek, Bejgarn et al. 2016, Gluge, Steinlin et al. 2017, Abbasi,  
Li et al. 2019). Jednakże niektóre zanieczyszczenia (np. dioksyny i dioksy-
nopodobne, polichlorowane bifenyle PCB) są nadal obecne w podwyższo-
nych stężeniach w rybach bałtyckich, co zaskutkowało wprowadzeniem 
zaleceń ograniczania w konsumpcji niektórych gatunków ryb (Pihla-
jamäki, Sarkki et al. 2018). Jest również grupa związków chemicznych 
należących do trwałych zanieczyszczeń organicznych TZO, które od 
kilkunastu/kilkudziesięciu lat nie są stosowane w przemyśle, a w kon-
sekwencji ich antropogeniczna bezpośrednia emisja jest zatrzymana, 
a pomimo to są obecne w środowisku Bałtyku (w tym w organizmach 
żywych). Jest to między innymi spowodowane specyfiką Bałtyku: jest to 
morze półzamknięte z silnie ograniczoną wymianą wody z oceanem. Silna 
antropopresja zlewni powoduje, że te zanieczyszczenia, które dostają się 
do Morza Bałtyckiego, pozostają tam na bardzo długo lub „na zawsze”. 
Pod koniec XX wieku ładunek wprowadzonych substancji chemicznych 
do Bałtyku był największy w jego historii. Główną przyczyną był dopływ 
nieoczyszczonych ścieków – zwłaszcza przemysłowych oraz nadmierne 
stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. To przyczyniło się do 
stwierdzenia, że „Bałtyk jest najbardziej zanieczyszczonym morzem na 
świecie” – co w tamtych czasach niewiele mijało się z prawdą. Wtedy 
panowało przekonanie, że wprowadzane substancje chemiczne dotrą do 
osadów morskich – i tam pozostaną. Ten pogląd oczywiście był błędny, 
a jego skutki odczuwamy do dziś. Obecnie emisja zanieczyszczeń jest 
znacznie ograniczona, ścieki są kierowane do oczyszczalni, jednakże nie 
zaobserwowano proporcjonalnego spadku ich stężenia w środowisku Bał-
tyku. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest właśnie remobilizacja, czyli 
uwalnianie tych substancji chemicznych z osadów do wody, co sprawia, 
że są one włączane do obiegu, w tym do łańcucha pokarmowego. Niektó-
re z nich ulegają biomagnifikacji, czyli ich stężenie wzrasta na kolejnych 
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szczeblach drabiny troficznej, co sprawia, że jest ich najwięcej w dużych 
drapieżnych rybach czy w ssakach morskich. Kolejną przyczyną sytu-
acji, iż poziom stężenia części substancji chemicznych w organizmach 
Bałtyku nie jest zadawalający, jest ich dopływ z lądu. Tak jak osady mor-
skie, tak i gleba jest istotnym zbiornikiem (magazynem) zanieczyszczeń. 
Stąd wraz z deszczem są one wymywane do rzek lub bezpośrednio wo-
dami opadowymi przedostają się do morza. Proces ten jest potęgowany 
podczas intensywnych deszczy, gdy dochodzi do podtopień, erozji gleby,  
co zwiększa ładunek wymywanych związków chemicznych. Dodatko-
wo, gdy mamy do czynienia z tzw. kwaśnymi deszczami, metale są do-
datkowo uwalniane z gleby poprzez reakcje chemiczne (Beldowska 2015, 
Gebka, Saniewska et al. 2020). Człowiek nie ma wpływu na intensyw-
ność deszczy jak również na zjawiska sztormowe, które przyczyniają się  
do erozji wybrzeża, co dodatkowo zwiększa dopływ zanieczyszczeń z lądu 
do morza (Bełdowska, Jedruch et al. 2016, Kwasigroch, Bełdowska et al. 
2018). Kolejnym czynnikiem zwiększającym obecnie remobilizację zanie-
czyszczeń jest ocieplenie klimatu – zwłaszcza sezonu zimowego. Ciepła 
zima sprawia, że zarówno fauna jak i flora Bałtyku przez dłuższy okres 
czasu w skali roku rozwija się intensywnie, nie zapada w stagnację jak to 
ma miejsce podczas mroźnej zimy. W konsekwencji przez dłuższy okres 
czasu (w porównaniu do mroźnej zimy) organizmy akumulują substan-
cje chemiczne – w tym te toksyczne, co prowadzi do sytuacji, że większy 
ich ładunek jest włączany do łańcucha pokarmowego (Bełdowska 2015).  
To wszystko sprawia, że pomimo ograniczania emisji substancji chemicz-
nych i tak są one obecne w sieci troficznej Bałtyku i sytuacja ta utrzyma 
się jeszcze przez dziesięciolecia. Dlatego tak ważne jest niedopuszczanie 
do zwiększania ładunku zanieczyszczeń ze źródeł antropogenicznych,  
jak również ochrona przed niekontrolowanym dopływem śmieci 
i odpadów.

Raport Baltic Sea Environment Proceedings nr.162 opublikowany 
w 2018 roku przedstawia znaczenie poszczególnych dróg wnikania do Bał-
tyku dla różnych zanieczyszczeń: atmosfera jest istotnym źródłem (major 
concern) dioksyn oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycz-
nych; ważnym źródłem (intermediate) polichlorowanych bifenyli (innych 
niż dioksyny), polibromowanych difenyloeterów, związków perfluoroalki-
lowych oraz heksachlorocykloheksanu. Natomiast rzeki są istotnym źró-
dłem (major concern) Morza Bałtyckiego: związków perfluoroalkilowych 
oraz nonylofenoli; ważnym źródłem (intermediate) dioksyn, polichloro-
wanych bifenyli (innych niż dioksyny), związków cynoorganicznych, poli-
bromowanych difenyloeterów, heksabromocyklododekanu, oktylofenoli, 
dichlorodifenylotrichloroetanu, wielopierścieniowych węglowodorów 
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aromatycznych, bromowanych środków przeciwpalnych oraz heksa-
chlorocykloheksanu. Trzecie wyszczególnione źródło to oczyszczalnie 
ścieków, które są istotnym źródłem (major concer): nonylofenoli, okty-
lofenoli, metali ciężkich oraz pozostałości po farmaceutykach; ważnym 
źródłem (intermediate): polichlorowanych bifenyli (innych niż dioksyny), 
związków cynoorganicznych, związków perfluoroalkilowych, krótkołań-
cuchowych chlorowanych parafin, wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych, bromowanych środków przeciwpalnych, endokrynnie 
aktywnych substancji, herbicydów, insektycydów, fungicydów oraz in-
nych środków odkażających. Wymienione substancje chemiczne (oprócz 
niektórych metali ciężkich) nie pełnią żadnej pozytywnej funkcji w orga-
nizmach żywych, a po przekroczeniu pewnej dawki są toksyczne. Idealną 
sytuacją byłoby, gdyby tych związków chemicznych nie było w środowisku 
przyrodniczym, jednakże jest to sytuacja nierealna.

Brak systematycznej kontroli jakości i ilości emitowanych substancji 
utrudnia charakterystykę i kwantyfikację połączonych skutków toksycz-
nych w Morzu Bałtyckim (Lehtonen, Bignert et al. 2017, Van den Brink, 
Boxall et al. 2018). Należy podkreślić, że toksyczne działanie często ujaw-
nia się pod wpływem synergizmu kilku substancji chemicznych. Brakuje 
badań nad dopływem takich pierwiastków jak niob, tantal, gal, ind, ger-
man czy tellur. Są to metale i niemetale dodawane w małych ilościach 
do baterii, akumulatorów, ogniw fotowoltalicznych – czyli produktów, 
których powstaje coraz więcej. Analogicznie brakuje badań na związka-
mi teflonopodobnymi, które coraz powszechniej są stosowane między 
innymi w produktach kuchennych. Współcześnie ich zastosowanie jest 
dopuszczalne, ale podobnie było z wieloma związkami organicznymi, 
które zostały wycofane po latach, z powodu wysokiej toksyczności dla śro-
dowiska. Warto by było kontrolować ich przedostawanie się do Bałtyku, 
by zapobiec skażeniu środowiska, jak to było nie jednokrotnie w niedaw-
nej historii Bałtyku. Problem ten dotyczy zwłaszcza polskiego wybrzeża, 
ponieważ w tym rejonie dopływają dwie duże rzeki Wisła i Odra (są na 
drugim i trzecim miejscu pod względem wprowadzanej wody do Bał-
tyku). Warto również zauważyć, że organizmy bałtyckie są szczególnie 
wrażliwe na toksyczne substancje chemiczne, ponieważ wiele gatunków 
morskich żyjących w słonawych wodach Bałtyku o nieoptymalnym za-
soleniu, już jest pod wpływem stresu osmotycznego. Zanieczyszczenia 
mogą dodatkowo zmniejszać odporność na inne stresory, wpływając na 
kondycję organizmu, np. kluczowe mechanizmy fizjologiczne utrzymania 
homeostazy (Noyes, McElwee et al. 2009).

W Morzu Bałtyckim widocznym problemem jest nadal eutrofizacja. 
Oczywiście sytuacja pod tym względem uległa dużej poprawie od lat 90. 
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zeszłego wieku. Zrobiono wiele w kierunku zmniejszenia dopływu azotu 
i fosforu do Bałtyku. Jednak jak wyżej wspomniano, obecnie duży ładunek 
tych pierwiastków przedostaje się do morza z gleby i osadów, gdzie przez 
dziesiątki lat był gromadzony. W konsekwencji prowadzi to do nadmier-
nego rozwoju fitoplanktonu (latem do zakwitu sinic). Z jednej strony jest 
to pozytywne zjawisko, ponieważ pochłania on nadmiarowy dwutlenek 
węgla, jednakże jest go na tyle dużo, że nie jest on skonsumowany przez 
zooplankton czy organizmy planktonożerne. Skutkiem tego obumarły 
fitoplankton opada na dno morza, gdzie ulega degradacji, co prowadzi do 
wyczerpania tlenu i powstawania stref beztlenowych. W takich warun-
kach wymierają organizmy bentosowe i dodatkowo ulega remobilizacji 
fosfor. Fosfor jako pierwiastek limitujący rozwój fitoplanktonu przyczynia 
się do nadmiernego rozwoju sinic, które potrafią wiązać azot z powietrza 
dlatego tak dobrze rozwijają się latem, gdy jest mało azotu w wodzie. 
W konsekwencji prowadzi to znowu do opadania martwych komórek 
sinic, wyczerpania tlenu i ponownego uwalniania fosforu z osadów. Po-
szerzaniu się stref beztlenowych sprzyja fakt coraz rzadszych wlewów 
słonych, dobrze natlenionych wód z Morza Północnego. Na proces ten 
człowiek nie ma wpływu. 

Nadmierna emisja dwutlenku węgla przyczynia się do wzrostu jego 
stężenia również w wodach Bałtyku, co prowadzi do zakwaszania. Oczy-
wiście słone wody buforują ten proces, jednak pH ulega co prawda nie-
wielkiemu, ale zmniejszaniu, co ma negatywny wpływ na organizmy 
wrażliwe na spadek alkaliczności.

Kolejnym ważnym problemem dla Bałtyku jest obecność plastiku. 
Negatywny wpływ mikroplastiku na rozwój organizmów bałtyckich nie 
jest do końca rozpoznany. Plastik nie jest trawiony więc związki organicz-
ne nie przedostają się (bądź w niewielkim stopniu) do żywiciela. Jednak-
że aspekt ten wymaga jeszcze badań. Ważne jest również dopracowanie 
i ujednolicenie metodyki dotyczącej analizy mikroplastiku: jest on obecny 
wszędzie, również w powietrzu, na ubraniu więc łatwo jest, nieświado-
mie wprowadzić go do badanej próbki. Na pewno mikroplastik przyczy-
nia się do zapychania skrzel, aparatów gębowych czy jelit organizmów 
morskich, co może prowadzić do ich śmierci. Ten ostatni przypadek jest 
również związany z połykaniem makroplastiku, zwłaszcza przez ryby, 
ptaki czy ssaki morskie. Zalegający plastik w żołądkach tych zwierząt 
daje złudne uczucie sytości co prowadzi do śmierci. W tym przypadku 
istotne znaczenie mają filtry po wypalonych papierosach – tzw. pety. Do-
datkowo substancje smoliste znajdujące się w takim filtrze, w przypad-
ku połknięcia łatwo przedostają się do organizmu, co dodatkowo może 
prowadzić do jego zatrucia. Pety stanowią największy odsetek spośród 
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odpadów znajdowanych na plażach Bałtyku (SPICE 2021). Wskazane by 
było przeprowadzenie na szeroką skalę kampanii społecznej uświada-
miającej by kategorycznie nie wyrzucać „petów” na plaży, na trawnik, czy 
do kanalizacji burzowych (tzw. „studzienek”). Istotny problem stanowią 
również kawałki sieci rybackich (tzw. „sieci widmo”) czy żyłki. Ich obec-
ność w wodzie często prowadzi do zaplątania się organizmów morskich 
i również do ich śmierci

Emisja, transport i przetwarzanie zanieczyszczeń organicznych, 
a także wrażliwość organizmów wodnych są pod zależne od różnych 
mechanizmów związanych ze zmianami klimatu. Obserwowane skutki 
ekotoksykologiczne zanieczyszczeń organicznych wpływających na zdro-
wie i reprodukcję różnych gatunków wskazują, że przyszłe zmiany stężeń 
w środowisku mogą wpływać na skład sieci pokarmowej i bioróżnorod-
ność w Morzu Bałtyckim (Sonne, Lakemeyer et al. 2020). W ostatnich la-
tach wykazano, że zanieczyszczenia organiczne mogą modulować skład 
i funkcjonowanie społeczności drobnoustrojów, a potencjalnie również 
procesy biogeochemiczne mające znaczenie dla funkcjonowania systemu 
Ziemi (chociaż jest to znacznie mniej zbadane).(Vila-Costa, Cerro-Gálvez 
et al. 2020).

3.1 Podsumowanie

Szeroko rozumiana jakość wód Bałtyku niezaprzeczalnie uległa znacz-
nej poprawie w porównaniu do lat 90. zeszłego wieku. Na pewno nie 
zasługuje na miano „najbardziej zanieczyszczonego morza na świe-
cie”. Nie oznacza to, że nie ma problemów w Morzu Bałtyckim. Inten-
sywna działalność człowieka pod koniec XX wieku doprowadziła do 
zgromadzenia dużych ilości wielu toksycznych, bądź potencjalnie 
toksycznych substancji chemicznych w osadach morskich, jak rów-
nież na terenie zlewni (w tym istotną część zlewni Bałtyku stanowi 
terytorium Polski). Ich remobilizacja i dopływ obecnie jest stymulo-
wana również zmianą klimatu (gwałtowne, ulewne deszcze; ocieple-
nie sezonu zimowego; erozja wybrzeża). To w konsekwencji prowadzi 
do takiej sytuacji, że pomimo wprowadzanych ograniczeń w emisji 
wielu substancji chemicznych ich stężenie nie zmniejsza się pro-
porcjonalnie w środowisku (w tym w rybach) Morza Bałtyckiego. 
Powoduje to również zjawisko eutrofizacji, co w konsekwencji po-
woduje powstawanie stref beztlenowych. Niepokojąca jest również 
obecność w organizmach morskich od lat niestosowanych w przemyśle 
substancji chemicznych. Obecność śmieci, zwłaszcza filtrów po papie-
rosach ma negatywny wpływ na organizmy, które je połykają, co może 
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doprowadzić również do ich śmierci. Nadmierna ilość dwutlenku węgla 
prowadzi do zakwaszania wód Bałtyku, co ma negatywny wpływ na 
rozwój niektórych gatunków organizmów bałtyckich. Brakuje również 
badań nad poziomem stężenia pierwiastków i związków chemicz-
nych, które są coraz powszechniej stosowane w przemyśle czy w co-
dziennym życiu. Nie są one obecnie uznane za toksyczne, jednakże ich 
coraz intensywniejsze stosowanie może doprowadzić do takiego wzro-
stu ich stężenia w środowisku morskim, które będzie już niebezpiecz-
ne dla zdrowia i życia wielu organizmów. Biorąc pod uwagę specyfikę 
Bałtyku, wskazane jest przeprowadzanie minimum co pięć lat, zinte-
growanych, kompleksowych badań we wszystkich elementach Morza 
Bałtyckiego (przynajmniej w polskiej strefie ekonomicznej), przepro-
wadzanych przez instytucje specjalizujące się w badaniach środowiska  
morskiego.

4. Działania Agend międzynarodowych

4.1 Amunicja Chemiczna

Zatopiona amunicja, a zwłaszcza amunicja chemiczna była postrze-
gana jako problem polityczny. Spowodowane było to kwestiami zwią-
zanymi z  odpowiedzialnością prawną. Powszechnie akceptowana 
zasada „Zanieczyszczający płaci” (z ang. Polluter Pays) jest już w użyciu  
od IX wieku, ale jej stosowanie formalne to historia najnowsza. Obecne 
akty prawne datowane są na lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku, 
chociaż wywodzą się ze starszych uregulowań. Ponadto, do lat siedem-
dziesiątych, gdy weszła w życie Konwencja Londyńska o zapobieganiu 
zanieczyszczenia mórz, topienie amunicji było zupełnie legalne. Poza 
tym unikano rozmów o zatopionej amunicji, aby nie podrażniać sytuacji 
wschód-zachód. Dotyczyło to zarówno badań naukowych jak i działań 
administracyjnych.

Wyjątkiem była amunicja zatopiona na wodach terytorialnych Nie-
miec i Danii, którą wyciągnięto prawie w całości w latach pięćdziesiątych, 
zalano betonem i utopiono ponownie na Atlantyku. Było to około 80 000 
pocisków i 180 ton Tabunu, gazu zabijającego. Wynikało to z innej sytuacji 
prawnej – w tym przypadku odpowiedzialne zarówno za produkcję jak 
i zatapianie była III Rzesza, tak więc jasno można było określić stronę 
zanieczyszczającą. Działania międzynarodowe począwszy od lat dzie-
więćdziesiątych omówiono w poniższych sekcjach.
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4.1.1 Komisja Helsińska

Prawdziwa dyskusja na forum międzynarodowym zaczęła się w 1993 r., 
kiedy komisja Helsińska, odpowiedzialna za kontrolowanie stanu eko-
logicznego Bałtyku stworzyła specjalną grupę ekspercką, do stworzenia 
raportu o zagrożeniach związanych z zatopioną amunicją chemiczną. 
Grupa, pod nazwą HELCOM CHEMU pracowała na dokumentach dostar-
czonych przez państwa-strony, i nielicznych opracowaniach naukowych 
dostępnych w tym czasie. Raport grupy CHEMU został opublikowany 
w 1995 r. (HELCOM 1995).

W 2010 r. stworzono grupę specjalną HELCOM MUNI, zrzeszającą 
ekspertów z prawie wszystkich krajów bałtyckich. Jako przedstawiciele 
Polski wystąpili w niej przedstawiciele GIOŚ, wraz z delegacją eksper-
tów z IOPAN WAT, AMW. Grupa MUNI opracowała swój raport i opu-
blikowała go w 2013 r. (Knobloch, Bełdowski et al. 2013). Uwzględniał 
on badania naukowe w okresie od 1993-2012, i prowadził do wniosku,  
że amunicja chemiczna jest większym zagrożeniem niż sądzono w latach 
dziewięćdziesiątych.

Grupa ekspertów SUBMERGED w HELCOM, której współprzewodni-
czą Niemcy, Finlandia i Polska, jest następcą grupy ekspertów HELCOM 
MUNI, która koncentrowała się na kwestiach związanych z amunicją 
chemiczną. Przedmiotem zainteresowania SUBMERGED są wszelkiego 
rodzaju niebezpieczne obiekty, przede wszystkim zatopiona w morzu 
amunicja i wraki, które mogą mieć wpływ na środowisko i działalność 
człowieka na Morzu Bałtyckim. Głównym zadaniem grupy jest sporzą-
dzenie oceny dotyczącej tych niebezpiecznych, zanurzonych obiektów. 
Grupa przygotowuje obecnie sprawozdanie z oceny. Obejmuje ona kom-
pleksowy przegląd status quo amunicji zatopionej w Morzu Bałtyckim 
oraz najnowszych wyników badań dotyczących tego zagadnienia. Eks-
perci, którzy uzyskali wyniki w ramach projektów UDEMM, RoBEMM, 
DAIMON, MODUM, CHEMSEA i innych, są zaangażowani jako autorzy 
i recenzenci rozdziałów obejmujących ich odpowiednie dyscypliny na-
ukowe. Ponadto, każde państwo członkowskie HELCOM miało możliwość 
przedstawienia projektów naukowych, bieżących działań krajowych, od-
nośnych przepisów i norm, a także odpowiedzialnych organów. Mandat 
grupy ekspertów HELCOM SUBMERGED wygaśnie w 2020 r. i wymaga 
przedłużenia w celu zapewnienia regularnej oceny sytuacji amunicji za-
topionej w Morzu Bałtyckim oraz nowych wyników badań.

Pod przewodnictwem Niemiec od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca  
2021 r. spotkanie ministerialne HELCOM odbędzie się w Lubece w Niem-
czech w dniu 20 października 2021 r. Planowane jest zaktualizowanie 
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tam Bałtyckiego Planu Działań (BSAP) oraz omówienie ustaleń Grupy 
Ekspertów HELCOM SUBMERGED.

W  odniesieniu do aktualizacji BSAP, celem musi być wyraźne 
uwzględnienie jako długoterminowego priorytetu środowiskowego usu-
wania i neutralizacji amunicji i innych niebezpiecznych obiektów w Mo-
rzu Bałtyckim.

4.1.2 NATO

Seria działań OPEN SPIRIT realizowana jest na zasadzie rotacji pomiędzy 
poszczególnymi państwami bałtyckimi. Estonia, Łotwa i Litwa przewo-
dzą tym działaniom co trzy lata. Krajowe marynarki wojenne dokładają 
starań, aby połączyć krajowe działania szkoleniowe w zakresie przeciw-
działania minom z wewnętrznymi działaniami na rzecz stopniowego 
zmniejszania ewentualnego ryzyka związanego z materiałami wojenny-
mi poprzez dostosowane do potrzeb, systematyczne i oparte na efektach 
podejście. Działania te są ukierunkowane na obszary najbardziej narażone 
na ryzyko, ale wymagają czasu i zasobów. Dlatego też, biorąc pod uwagę 
najlepszą dostępną wiedzę na temat prawdopodobnej ilości materiałów 
wojennych w morzu, działania te najprawdopodobniej będą kontynuowa-
ne w najbliższej przyszłości.

W ramach NATO w roku 2020 powołano grupę roboczą zajmują-
cą się materiałami militarnymi zatopionymi w morzach – NATO AVT 
330 „Impact of underwater dumped munitions and maritime safety, 
security and sustainable remediation. Ma ona za zadanie dokonanie 
oceny i pełnego rozważenia oddziaływań powodowanych przez pod-
wodną amunicję oraz integrację wyników badań nienatowskich oraz 
ocena luk specyficznych dla potrzeb i wymagań NATO. Efektem dzia-
łań będzie program szkolenia personelu NATO w celu podejmowania 
świadomych decyzji podczas obchodzenia się z amunicją oraz gdy wy-
magane są technologie operacyjne do wykrywania i usuwania amunicji. 
Ta aktualizacja zdolności obejmie poprawę wspólnego obrazu opera-
cyjnego obszaru morskiego, w tym działania w zakresie REA (szybkiej 
oceny środowiska) i REP (szybki obraz środowiska). Takie podejście 
będzie wymagało ścisłych powiązań z innymi organami NATO, takimi 
jak CMRE i CoE. Osiągnięcia te zostaną zebrane w podręczniku najlep-
szych praktyk. Ogólnie rzecz biorąc, praca ta zwiększy kompetencje 
NATO w zakresie obsługi amunicji groźnej dla środowiska pod wodą 
w różnych środowiskach wodnych.
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4.1.3 Działania ONZ

W 2011 r. ONZ przyjęto rezolucję UNGA 65/149 o dobrowolnej współ-
pracy państw nad rozwiązaniem problemu zanieczyszczeń związanych 
z zatopioną amunicją chemiczną, na wniosek m.in. Litwy oraz organizacji 
IDUM – International Dialogue on Underwater Munitions, kanadyjskiego 
NGO (UN 2011)

Zgromadzenie Ogólne ONZ na swojej siedemdziesiątej czwartej sesji 
po raz czwarty przyjęło w drodze konsensusu rezolucję „Środki współ-
pracy w zakresie oceny i zwiększania świadomości na temat skutków dla 
środowiska związanych z powstawaniem odpadów z amunicji chemicznej 
zatopionej w morzu”. Jest to jedyna rezolucja przedłożona przez Litwę 
Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ. Litwa podnosi tę kwestię na forum ONZ 
od 2010 r. i bierze udział w dyskusjach na temat amunicji chemicznej 
zatopionej w morzu.

4.1.4 Działania w ramach EUSBSR

W strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) 
Unia Europejska identyfikuje również konwencjonalne i chemiczne środ-
ki bojowe w Morzu Bałtyckim jako zagrożenie dla ekosystemu. W dniu 30 
lipca, pod niemieckim przewodnictwem, grupa krajowych koordynatorów 
zatwierdziła nowy plan działania na potrzeby EUSBSR. Temat amuni-
cji wyraźnie poruszono w ramach „działania 2”. Nawiązano do projektu 
DAIMON II, jak również do tego, że przedmiotowa kwestia jest ściśle 
związana z działalnością HELCOM. W wyniku tych dochodzeń niemiec-
kie przewodnictwo w zakresie EUSBSR w odniesieniu do tematu „sta-
rej amunicji” będzie sprawowane w zgodzie z przewodnictwem Niemiec 
w HELCOM. 

4.1.5 Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego

Podczas XXVIII dorocznego posiedzenia KPMB w Oslo wszystkie delega-
cje osiągnęły porozumienie w kwestii uchwały 28 BSPC, którą przyjęto 
jednogłośnie w dniu 27 sierpnia 2019 r. Poz. 24 tej uchwały dotyczy kwestii 
amunicji w Morzu Bałtyckim. Określono w niej zamiar opracowania mię-
dzynarodowej, zrównoważonej strategii postępowania z niebezpiecznym 
dziedzictwem. Ponadto Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) proszo-
na jest o zbadanie sposobów finansowania umożliwiającego monitoro-
wanie, zabezpieczanie, usuwanie lub niszczenie materiałów wojennych. 
Jako kolejny cel wskazano, że komisja ekspertów będzie oceniać wyniki 
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monitorowania, przeprowadzać coroczną analizę ryzyka i wydawać od-
powiednie zalecenia dotyczące działań.

Do końca lipca 2020 r. Sekretariat KPMB otrzymał w sumie dwana-
ście odpowiedzi od państw Morza Bałtyckiego.

Postulatem KPMB było utworzenie dobrowolnego funduszu na rzecz 
działań dotyczących badań, rozwoju technologii i remediacji zatopionej 
amunicji chemicznej. W tej sprawie przedstawiciele KPMB, za pośred-
nictwem niemieckiego eurodeputowanego Nicolasa Herbsta zwrócili się 
w listopadzie 2020 do Komisji Europejskiej, w osobie Komisarza Virgi-
nijusa Sinkevičiusa. W swojej odpowiedzi z grudnia 2020 r. Komisarz 
Sinkevičius z zadowoleniem przyjął inicjatywę, wyrażając otwartość na 
pomysł dobrowolnego funduszu darczyńców.

4.1.6 Działania Parlamentu Europejskiego

27 kwietnia 2021 r. Parlament Europejski przyjął obszerną petycję na temat 
amunicji pozostawionej na Morzu Bałtyckim (660 na 668 głosów). Zostało 
to poprzedzone listem do przewodniczącego Komisji. List powstał z inicja-
tywy polskich eurodeputowanych i zyskał szerokie poparcie w Parlamencie 
Europejskim. Tekst przyjęty przez Parlament Europejski porusza cały sze-
reg ważnych punktów i ostatecznie wzywa Komisję do podjęcia większych 
wysiłków na rzecz uporania się z amunicją zatopioną w Morzu Bałtyckim.

W piśmie tym nawołuje się Komisję Europejską m. in. do zaangażo-
wania wszystkich odpowiednich agencji i instytucji UE, w tym Europej-
skiej Agencji Obrony, do wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów 
i upewnienia się, że problem znajdzie odzwierciedlenie we wszystkich 
odpowiednich politykach UE i procesach programowania, w tym w dy-
rektywie ramowej w sprawie strategii morskiej i w polityce morskiej 
Plan działania w zakresie strategii bezpieczeństwa. Komisja powinna także 
zapewnić uwzględnienie kwestii amunicji zatopionej w morzach euro-
pejskich w programach horyzontalnych, aby umożliwić składanie pro-
jektów obejmujących regiony dotknięte tym samym problemem (Morze 
Adriatyckie i Jońskie, Morze Północne i Bałtyckie) oraz ułatwić wymianę 
doświadczeń i najlepszych praktyk; poświęcić wspólne wysiłki na rzecz 
walki z zanieczyszczeniem Morza Bałtyckiego i wspierać w tym celu 
wszelkiego rodzaju współpracę regionalną, krajową i międzynarodową, 
w tym poprzez partnerstwo z NATO.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen również poruszyła ten 
temat w swoim piśmie z 19 kwietnia 2021 r., w którym zachęcała pań-
stwa członkowskie UE do podejmowania krajowych i międzynarodowych 
działań mających na celu rozwiązanie problemu amunicji historycznej.
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4.1.7 JPI Oceans

JPI Oceans to międzyrządowa platforma, której celem jest zwiększenie 
wpływu krajowych inwestycji w badania i innowacje morskie. Koncentru-
je się na długoterminowej współpracy między państwami członkowskimi 
UE, krajami stowarzyszonymi i partnerami międzynarodowymi. Platfor-
ma zapewnia swoim państwom członkowskim wspólny głos, strategiczny 
program i plan działania w celu rozwiązania złożonych wyzwań związa-
nych z oceanami, przed którymi stoi społeczeństwo, których nie można 
rozwiązać na poziomie krajowym. Akcja JPI Oceans dotycząca amunicji na 
morzu (Munitions in the Sea) została zaproponowana przez Strategiczną 
Radę Doradczą w kwietniu 2014 r. i zatwierdzona przez Zarząd JPI Oceans 
w listopadzie 2015 r. Celem wspólnego działania jest koordynacja badań 
i innowacji w celu oceny ryzyka, określenia priorytetów i zaproponowa-
nia opcji interwencji w odniesieniu do amunicji w środowisku morskim. 
Wyniki działania zostaną wykorzystane do wsparcia identyfikacji, moni-
torowania i eliminacji zagrożeń poprzez bardziej systematyczne i solidne 
podejście. Na wartość dodaną wygenerowaną przez tę akcję JPI Oceans 
składają się trzy aspekty:

1. Wprowadzenie i strukturyzacja interdyscyplinarnej i między-
sektorowej europejskiej współpracy naukowej,

2. zapewnienie interfejsu między wiedzą naukową a przemysłem 
i administracją,

3. przyczynianie się do rozwiązań efektywnych kosztowo i czasowo.
JPI Oceans zabiegała o utworzenie dofinansowanego przez UE pro-

jektu mającego na celu wymianę wiedzy dotyczącej amunicji zatopio-
nej na różnych akwenach UE, lecz nie udało się znaleźć porozumienia 
wśród reprezentantów poszczególnych państw, co do przeznaczenia 
środków krajowych na ten cel. W skład JPI Oceans Munitions in the Sea 
wchodzą Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Grecja, Irlandia, Włochy, 
Holandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja i Polska. Koordynatorem ak-
cji są Włochy. Niestety, udział Polski w tych pracach jest ograniczony. 
W przeciwieństwie do innych krajów, nikt ze strony rządowej nie wcho-
dzi w skłąd grupy zarządczej JPI Oceans. Polska oficjalnie reprezento-
wana jest przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN, jednakże udział 
w tworzeniu programów badawczych czy wymiany wiedzy wymaga 
zaangażowania przedstawicieli administracji rządowej oraz instytu-
cji finansujących naukę. Polska jest w zasadzie obecna w działaniach  
JPI OCEANS Munitions in the Sea, jedynie poprzez reprezentantów 
IOPAN, a ich udział w spotkaniach finansowany jest ze środków wła-
snych instytutu.
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Obecnie, JPI Oceans utworzyło centrum wymiany wiedzy na temat 
amunicji. Ma ono polegać na grupie ekspertów oraz utworzeniu społecz-
ności online. 

4.1.8 Projekty Badawcze

4.1.8.1 Projekty ze środków krajowych w latach 1994-2006

Poza badaniami w ramach programów europejskich odbywały się także 
badania w ramach programów krajowych różnych państw Bałtyckich. 
Rosjanie, w latach 1994-2006 uwzględnili rejony zatopień na Bałtyku 
i Skagerraku w swoich rejsach monitoringowych. Wykryli wysokie stę-
żenia arsenu, który mógł pochodzić z Bojowych Środków Trujących (BST) 
w osadach dennych. Przeprowadzili również badania mikrobiologiczne, 
które wykazały negatywny wpływ składowisk na bakterie. W 1997 roku, 
niejako równolegle rozpoczęły się badania brył iperytu wyciągniętych ze 
składowiska bornholmskiego. 

4.1.8.2 Projekty w ramach programu ramowego UE

W 2004, w ramach szóstego program ramowego UE rozpoczął się pro-
gram badawczy MERCW (Modelling of Ecological Risks Related to Sea-
-Dumped Chemical Weapons). Zrzeszał on osiem instytucji z Finlandii, 
Łotwy, Rosji, Danii, Belgii oraz Niemiec, i otrzymał finansowanie na po-
ziomie 2,8 milionów Euro. Badania skoncentrowane były w rejonie Głębi 
Bornholmskiej, największego bałtyckiego składowiska. Biorąc pod uwagę 
pionierski charakter prac zrobiono całkiem wiele – potwierdzono za-
leganie amunicji na powierzchni dna, skażenie osadów BST opartymi 
o arsen (Clark, Adamsyt), a także oszacowano wpływ na środowisko. Nie 
odnaleziono jednak prawie wcale iperytu (jedynie w dwóch próbkach). 
BST oparte o arsen także wydawały się zanieczyszczać dno w niewielkim 
stopniu.

4.1.8.3 Projekty w ramach programu INTERREG

W 2011 r. program INTERREG Baltic Sea Region Program, działający 
w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego ufundował pro-
gram CHEMSEA (Chemical Munitions Search & Assessment), który zrze-
szał 11 instytucji z Polski, Finlandii, Szwecji, Litwy i Niemiec, obejmował 
także Rosję, jako partnera stowarzyszonego. Program trwał do roku 2013 
i wiele z informacji dostępnych dziś opiera się na tychże badaniach.
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Unia Europejska sfinansowała w 2016 r., w ramach programu IN-
TERREG Baltic Sea Region, projekt DAIMON (Decision Aid for Marine 
Munitions). W tym projekcie postanowiono dokonać przełomu w kate-
goryzacji ryzyka związanego z amunicją. W jego skład weszły instytucje 
z Polski, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Niemiec i Litwy. Projekt DAIMON 
stworzył narzędzie do oceny ryzyka związanego z poszczególnymi bom-
bami i inną amunicją, chemiczną i konwencjonalną. Narzędzie to służy 
wspieraniu decyzji co do ewentualnych metod remediacji i jest dostępne 
pod adresem www.daimonproject.com. Projekt stworzył także zestaw me-
tod do oceny ryzyka związanego z amunicją chemiczną i konwencjonal-
ną, pod nazwą ECOTOX Toolbox, dostępnych pod tym samym adresem.

W roku 2019 program INTERREG BSR zatwierdził projekt Decision 
Aid for Marine Munitions, Practical Applications (DAIMON2). Projekt 
zrzeszał 9 instytucji z Polski, Litwy, Niemiec, Finlandii, Norwegii i Szwe-
cji. Koordynatorem projektu był Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, 
reprezentowany przez prof. Jacka Bełdowskiego. Projekt miał na celu 
wdrożenie narzędzi opracowanych w projekcie DAIMON, przeprowa-
dzenie szkoleń, oraz demonstrację działania systemu wspierania decyzji. 
Projekt zakończył się w Lipcu 2021 r.

4.1.8.4 Projekty w ramach NATO Science for Peace and Security Program

W 2013 r. NATO Science for Peace and Security Program zaaprobował 
projekt badawczy MODUM – Towards the Monitoring of Dumped Muni-
tion Threat, mający na celu stworzenie podwalin do monitoringu miejsc 
zatopień. W ramach tego programu zbadano dokładniej rejon zatapiania 
na Głębi Bornholmskiej i Gotlandzkiej za pomocą autonomicznego po-
jazdu podwodnego. W skład projektu weszło dziewięć instytucji z Polski, 
Rosji, Danii, Finlandii, Niemiec, Kanady, Szwecji oraz Litwy i Estonii. 
Wyniki projektu zostały opublikowane w książce z serii NATO Science 
Series przez wydawnictwo Springer (Bełdowski, Been et al. 2017).

4.1.8.5 Projekty finansowane przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Projekt BASTA (Boost Applied munition detection through Smart data  
in Tegration and AI workflows) ma na celu rozwijanie podejścia w zakre-
sie wykrywania amunicji zarówno w skali lokalnej, jak i na szerszą skalę. 
Celem projektu jest rozwój procesów pozyskiwania danych poprzez trój-
wymiarowe mapowanie dna morskiego w ultrawysokiej rozdzielczości 
oraz mapowanie magnetyczne z wykorzystaniem inteligentnych, autono-
micznych pojazdów podwodnych w ramach adaptacyjnego i iteracyjnego 
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podejścia do badań. Ponadto będzie on wspierać zrównoważone wyko-
rzystanie badań i danych historycznych w ramach wieloczujnikowej 
bazy danych. Analiza dużych zbiorów danych za pomocą sztucznej inte-
ligencji pozwoli na opracowanie nowych podejść w zakresie wykrywania 
i identyfikacji amunicji. Nowe narzędzia, metody i przepływy pracy zo-
staną omówione z zainteresowanymi stronami w celu sformalizowania 
zaleceń dotyczących wykrywania amunicji dla przemysłu i podmiotów 
rządowych. 

Na potrzeby realizacji tych ambitnych celów powstało konsorcjum 
GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research (lider projektu), Flanders 
Marine Institute (VLIZ), EGEOS GmbH, G-tec SA. Projekt jest finanso-
wany w okresie od grudnia 2019 r. do listopada 2022 r. przez Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) Unii Europejskiej w ramach programu 
„Blue Labs”.

Począwszy od grudnia 2019 r., GEOMAR koordynuje trzyletni projekt 
ExPloTect (finansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw/ EFMR), w ramach którego opracowany zostanie 
prototypowy system wykrywania w czasie zbliżonym do rzeczywistego 
rozpuszczonych związków wybuchowych i chemicznych środków bojo-
wych w wodzie morskiej. Dodatkowymi partnerami są K.U.M. Umwelt 
und Meerestechnik Kiel GmbH (Niemcy) oraz RPS Explosives Engine-
ering Services (Wielka Brytania). ExPloTect (Ex-situ, ExPlosive compound 
deTection in seawater) to elastyczna platforma przystosowana do wy-
krywania materiałów wybuchowych, jak również chemicznych środków 
bojowych, działająca w oparciu o metodę wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej i spektrometrii mas.

4.1.8.6 Projekty MARTERA

GEOMAR (Niemcy), SeaTerra GmbH (Niemcy), IO PAN (Polska) i OBR 
CTM (Polska) uzyskały finansowanie trzyletniego projektu w ramach pro-
gramu MARTERA finansowanego przez fundusz ERA-NET COFUND.

ProBaNNt proponuje przekształcenie procesu decyzyjnego pod-
czas unieszkodliwiania amunicji wybuchowej – który obecnie opiera się 
głównie na doświadczeniach, nie jest rygorystyczny i brakuje mu przej-
rzystości – w obiektywną, ustrukturyzowaną i opartą na solidnych in-
formacjach procedurę. W tym celu konsorcjum planuje stworzyć bazę 
danych dotyczących rozbrajania ładunków wybuchowych, aby umożliwić 
opartą na bayesowskiej sieci neuronowej ocenę możliwości w zakresie 
opracowania optymalnych metod usuwania. Ponadto powstaną fotomo-
zaiki, które dostarczą ekspertom ds. rozbrajania ładunków wybuchowych 
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trójwymiarowe modele amunicji zatopionej w morzu – to zupełnie nowy 
zasób opracowany na potrzeby procesu decyzyjnego. Co więcej, analiza 
mobilności osadów pozwoli przewidzieć potencjalne rozprzestrzenianie 
się i rozkład zanieczyszczeń toksyczną amunicją, które są obecne w osa-
dach. Projekt rozpocznie się w październiku 2021 r.

GEOMAR uzyskał także finansowanie projektu AMMOTRACE, któ-
ry ma doprowadzić do opracowania urządzenia zdolnego do pomiarów 
zanieczyszczeń pochodzących z amunicji w wodzie morskiej w rejonach 
zatopień. Projekt zrzesza 8 Instytucji z Niemiec, Belgii i Polski. Polska 
reprezentowana jest przez IOPAN oraz OBR CTM.

4.2 Inne zanieczyszczenia

Istnieją różne organizacje zajmujące się kwestiami środowiskowymi 
Morza Bałtyckiego. HELCOM, międzyrządowa organizacja zajmująca 
się ochroną środowiska morskiego Morza Bałtyckiego, od dziesięcioleci 
pracuje nad opisywaniem różnych czynników napędowych i stresorów 
(np. HELCOM (HELCOM 2018) i działa jako interfejs między nauką a spo-
łecznościami podejmującymi decyzje polityczne. Nie można nie docenić 
znaczenia HELCOM w silnym i w dużej mierze skutecznym zarządza-
niu różnymi kwestiami środowiskowymi na Morzu Bałtyckim. W ścisłej 
współpracy z Baltic Earth, sieć ekspertów HELCOM ds. zmian klimatu EN 
Clime opracowała arkusz informacyjny dotyczący zmian klimatu, obej-
mujący wpływ na wiele czynników środowiskowych (HELCOM (HELCOM 
2021). BONUS (Kononen, Andrusaitis et al. 2014), unijny program finan-
sowania badań nad środowiskiem Morza Bałtyckiego (zastąpiony przez 
wspólny program Morze Północne-Morze Bałtyckie BANOS), sfinansował 
wiele projektów dotyczących różnych czynników antropogenicznych i ich 
wzajemnych relacji (np. AMBER, BALTICAPP, BALTIC-C, ECOSUPPORT, 
INFLOW, INTEGRAL, MIRACLE, SHEBA i inne (BONUS 2021), a także 
miał duży wpływ na zarządzanie.
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