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Czemu służą badania morskie? 

• Badania morskie: 

– ogół działań prowadzących do pozyskania nowych 
faktów i wiedzy na temat środowiska morskiego i 
zachowania obiektów antropogenicznych w 
środowisku morskim 

• Badania morskie mogą być bezpośrednie (in-
situ) i zdalne (np.: satelitarne, radar 
meteorologiczny, zdjęcia lotnicze, akustyka), 
ale również modelowe, laboratoryjne, etc. 



Czemu służą badania morskie? 

• W procesie przygotowywania inwestycji w 
Morskie Farmy Wiatrowe badania morskie ze 
strony Inwestora służą głównie dwóm celom: 

– utwierdzeniu Inwestora w przekonaniu o 
(nie)opłacalności inwestycji 

– zapewnieniu dobrego samopoczucia całej masie 
interesariuszy procesu konsultacji społecznych, a 
tym samym sprawnego procesu inwestycyjnego 

• Jest to cyniczna kwintesencja spojrzenia rynku 
finansowego.  



Czemu służą badania morskie? 

• Z punktu widzenia interesariuszy procesu 
konsultacji społecznych na różnych etapach 
życia MFW badania morskie mają na celu 
zapewnienie przeświadczenia o niezagrażaniu 
interesom poszczególnych grup społecznych 
przez MFW. 

• Często służą szacowaniu strat poszczególnych 
grup interesariuszy, które później przekuwane 
są w kompensacje lub środki zaradcze. 

 



Czemu służą badania morskie? 

• Czy badania morskie mogą: 

– usunąć ryzyko inwestycyjne – mogą je co najwyżej 
zminimalizować 

– zapewnić sprawność procesu inwestycyjnego – 
mogą co najwyżej zwiększyć sprawność procesu 
inwestycyjnego 

– zapewnić spokój sumienia wszystkich 
interesariuszy konsultacji społecznych – wątpliwe, 
gdyż zawsze istnieją różnice interesów i różnice w 
postrzeganiu zjawisk 



Czemu służą badania morskie? 

• Zakres badań morskich jest zależny od 
kompromisu pomiędzy: 

– skłonnością do minimalizowania ryzyka, 

– usprawnieniem procesu inwestycyjnego, 

– zadowoleniem interesariuszy,  

a 

– kosztami i czasem wykonywanych badań. 



Czemu służą badania morskie? 

• Czas jest bardzo ważnym parametrem w 
procesie inwestycji morskich 

• Do momentu wystawienia za pierwszy „prąd” 
z MFW generowane są wyłącznie koszty 

• Przedłużanie procedur może spowodować 
zagrożenie wygaśnięcia niektórych pozwoleń 

• Wiara w zasobność portfeli Inwestora jest 
przereklamowana 



Czemu służą badania morskie? 

• Jednym z interesariuszy jest szeroko pojęta 
ochrona środowiska 

• Reprezentowana przez: 

– Administrację specjalną – RDOŚ, GDOŚ, Urzędy 
Morskie 

– Organizacje pozarządowe 

– Społeczeństwo 

• Badania środowiska przed inwestycją są 
ukierunkowane na „zadowolenie” tych grup 



Badane biotyczne  
elementy środowiska 

• Ssaki morskie 
– Nasłuch akustyczny 

– Obserwacje wizualne ze statków 

– Obserwacje wizualne z samolotów 

– Śledzenie GPS pojedynczych osobników 

– W naszym przypadku – morświny i foki 

– Wpływ głównie poprzez hałas, przede wszystkim w czasie prac 
konstrukcyjnych 

 



Badane biotyczne  
elementy środowiska 

• Ichtiofauna: 
– Badania migracji i występowania na wszystkich etapach rozwoju 

– Zaciągi i zliczanie/mierzenie ryb, zaciągi ichtioplanktonowe 

– Badania akustyczne i badania hydrologiczne (w tym zawiesiny) 

– Wpływ przez pole elektromagnetyczne wokół konstrukcji i 
instalacji, fizyczne przeszkody w migracji, hałas 

– Potencjalny wpływ pozytywny sztucznej rafy 

 



Badane biotyczne  
elementy środowiska 

• Ptaki morskie i migrujące: 
– Zliczanie przez obserwatorów ze statków 

– Zliczanie ptaków migrujących za pomocą radarów montowanych 
na platformach stałych lub pływających 

– Detekcja akustyczna 

– Śledzenie GPS znaczonych 
osobników 

– Zwiększenie śmiertelności 
poprzez wydłużenie tras 
migracji i/lub kolizje 

 



Badane biotyczne  
elementy środowiska 

• Nietoperze: 
– Zliczanie akustyczne ze statków 

– Zliczanie nietoperzy za pomocą 
rekorderów akustycznych montowanych 
na platformach stałych lub pływających 

– Obserwacje wizualne 

– Wpływ poprzez postawienie/omijanie 
przeszkody (wydłużenie długości 
migracji i związana z tym śmiertelność) 
lub poprzez kolizyjność (i oczywiście 
również zwiększoną śmiertelność) 

– Nowa dziedzina – już potwierdzona … 

 



Badane biotyczne  
elementy środowiska 

• Bentos 

– Zoobentos i fitobentos (u nas z 
reguły zbyt głęboko by występował) 

– Delimitacja siedlisk na podstawie 
pomiarów akustycznych 

– Później pobór prób czerpakiem do 
analizy zoobentosu 

– Ewentualne inspekcje wizualne 
fitobentosu 

– Z reguły wpływ niewielki i zależny 
od zdolności rekolonizacyjnych 
poszczególnych populacji 



Generalne uwagi  
dotyczące badań morskich 

• Problem stref buforowych – strefy wpływu 
bezpośredniego, pośredniego, pomijalnego – 
trudne do określenia parametry, różniące się 
w zależności od rodzaju parametru – brak 
jasnych definicji i tak naprawdę wiedzy 

• Poziom wpływu również zależny od rodzaju 
parametru, wybranych technologii 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Wybrane wnioski 
złożone do ministra 
właściwego dla 
spraw gospodarki 
morskiej 
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Dopuszczalny 
obszar zabudowy 
przy założeniu 
przyjętej praktyki 
wydawania 
pozwoleń – 500 m 
bufor ochronny 
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Obszary pozwoleń z 
buforami 1-
milowymi, 
wykorzystywane 
jako obszary badań 
niektórych 
biotycznych 
elementów 
środowiska – na 
przykład 
organizmów 
bentosowych 
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Obszary pozwoleń z 
buforami  2-
milowymi, 
wykorzystywane 
jako obszary badań 
niektórych 
biotycznych 
elementów 
środowiska – na 
przykład ptaków, 
ichtiofauny 
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Obszary pozwoleń z 
buforami  4 km, 
wykorzystywane 
jako obszary badań 
niektórych 
biotycznych 
elementów 
środowiska – na 
przykład ptaków, 
ssaków morskich w 
Niemczech 
(obserwacje 
prowadzone ze 
statków)  
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Obszary pozwoleń z 
buforami  4 km, 
wykorzystywane 
jako obszary badań 
niektórych 
biotycznych 
elementów 
środowiska – na 
przykład ptaków, 
ssaków morskich w 
Niemczech 
(obserwacje 
prowadzone ze 
statków)  
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Potencjał 
optymalizacyjny dla 
bufora 1-milowego 
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Potencjał 
optymalizacyjny dla 
bufora 2-milowego 
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Potencjał 
optymalizacyjny dla 
bufora 4 km 
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Potencjał 
optymalizacyjny dla 
bufora 20 km 
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Potencjalne linie 
profilowe sonaru 
bocznego i 
echosondy 
wielowiązkowej (co 
65 metrów – 
widoczne tylko 
kontrolne profile 
poprzeczne co 650 
metrów) 
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Potencjalne 
transekty liczeń 
ptaków i ssaków 
morskich dla 
obserwacji 
wykonywanych ze 
statków 
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Potencjalne 
transekty liczeń 
ptaków i ssaków 
morskich dla 
obserwacji 
wykonywanych z 
powietrza 
 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Analiza kosztów 
pomiarów 
batymetrycznych 
i sonarowych 
jako danych 
wstępnych do 
badań 
biotycznych 
elementów 
środowiska 
 

Parametr Polska Niemcy 

Obszar Obszar inwestycji + 
bufor 1 milowy 

Obszar inwestycji 

Ilość kilometrów 
profili 

Około 85 tys. km Około 35 tys. Km 

Ilość dnia pracy 
statków pomiarowych 
(czyste pomiary) 

Około 480 dni Około 200 dni 

Z uwzględnieniem 
pogody 

Około 1000 dni Około 430 dni 

Szacunkowy koszt Około 8-12 MEUR Około 3-5 MEUR 

W przypadku 
„scalenia” badań 

Obniżka o 20% Neutralne 



Obszar objęty badaniami różnych biotycznych 
elementów środowiska a cena badań 
Analiza nakładu 
badawczego na 
badania ptaków 
w buforze 2 Mm 
 

Parametr Osobne projekty Połączone projekty 

Obszar Obszar inwestycji + 
bufor 2 Mm 

Obszar inwestycji + 
bufor 2 Mm 

Ilość kilometrów 
profili 

Około 3800 km Około 2200 km 

Ilość dnia pracy 
statków pomiarowych 
(24 rejsy rocznie) 

Około 260 dni Około 150 dni 

Szacunkowy koszt Około 1 MEUR Około 0,7 MEUR 

W „wersji” niemieckiej 
(18 rejsów rocznie) 

Około 0,75 MEUR Około 0,5 MEUR 



Wymagania dotyczące czasowej rozdzielczości 
badań 
Analiza 
wymagań 
dotyczących 
ilości badań 
 

Parametr Polska Niemcy 

Bentos 1 raz / 1 próba na km 
kw. (1 rok) 

3 razy / 1 próba na 
Mm kw. (w ciągu 2 
lat) 

Ryby 5 razy (1 rok) 3 razy (w ciągu 2 
lat) 

Ptaki 24 razy w roku 36 razy w ciągu 
dwóch lat 

Ssaki morskie 8 razy w ciągu roku 8-10 razy w ciągu 
roku 

Nietoperze ???????????????????
??????????????????? 

?????????????????
????????????????? 



Wymagania dotyczące czasowej rozdzielczości 
badań 

• Porównywalne liczby terminów pomiarowych 
pomiędzy Polską a Niemcami 

• Rozciągnięcie w czasie w Niemczech w celu objęcia 
dwóch sezonów 

• Takie rozwiązanie praktycznie nierealne w Polsce w 
związku z długością trwania procedur w porównaniu 
do trwałości pozwolenia lokalizacyjnego 
 

 
 



Możliwość wyznaczenia i zbadania obszaru 
referencyjnego 

• Zarówno w Niemczech jak i w Polsce potencjalnie 
rozwojem Morskiej Energetyki Wiatrowej może być 
objęta całość obszarów, które mogłyby potencjalnie 
stanowić dla obszarów MEW obszary referencyjne 
(takie same głębokości, osady, siedliska) 

• Nawet jeśli rozwój MEW w obydwu krajach będzie 
mniejszy niż zakładany to dzisiaj nie jest wiadome w 
których miejscach ten rozwój nie będzie się odbywał 
… 

• Rozwój  MEW w Polsce??? Taki żarcik … 
 

 
 



Czy wymagania dotyczące zapewnienia ciągłości 
badań są realne? 
• W dokumencie StUK4 bardzo twarde wymagania dotyczące 

zapewniania 100% ciągłości danych na przykład w danych 
dotyczących detekcji ssaków morskich 

• Założenia nierealistyczne – czego przykładem może być 
projekt SAMBAH, gdzie z czujników średnio uzyskiwano ponad 
70% danych. Tylko klika z ponad 300 czujników uzyskało wynik 
ponad 95%. 

• Zwiększanie ilości C-POD-ów na jednej stacji w przypadku 
niskiej częstotliwości występowania morświnów na polskich 
wodach jest mniej skuteczne niż stosowanie tej samej ilość 
czujników pojedynczo na większej przestrzeni 
 

 
 



Czy wymagania dotyczące zapewnienia ciągłości 
badań są realne (rys. ze StUK4)? 



Czy pojedynczy Inwestor jest w stanie podołać 
stawianym wymaganiom? 
• Pewne parametry wymagają spojrzenia globalnego, czasami nawet z 

punktu widzenia pojedynczego państwa może być trudno zauważyć na 
przykład migracje ryb, ptaków czy ssaków morskich 

• Czy należy wymagać by Inwestor de facto wykonywał badania 
zaniedbywane przez państwa? 

• Czy może wymagać: 
„Inwentaryzacja ewentualnych składowisk z amunicją i bronią 
chemiczną z czasów II wojny światowej (m.in. iperyt, gaz musztardowy) 
rozmieszczonych w głębinach Morza Bałtyckiego” – cytat dosłowny z 
jednego z postanowień scopingowych RDOŚ 

• Czy może wymagać by urzędnicy ze zrozumieniem podchodzili do 
tematu? 

• Czy może wdrożyć procedury (jak StUK4)? 

• A może zostawić wszystko do dyskusji – jak w Wielkiej Brytanii? 



Czy zakres badań jest rzeczywiście wyłącznie 
dyktowany troską o środowisko? 
• Czasami może to brak wiedzy i pełnego zrozumienia (tak jak 5 raz 

łowienie rybek w roku …) 

• Może strach przed tym, że organizacje pozarządowe lub wpływowe 
osoby skrytykują zbyt mały zakres badań więc stosujemy zasadę 
„factor two” … 

• Może trzeba wymagać by urzędnicy ze zrozumieniem podchodzili 
do tematu – jeśli nie można inaczej powołując ekspertów i 
dyskutując z ekspertami , w tym również wynajętymi przez 
Inwestora 

• Czy może jednak wdrożyć procedury (jak StUK4), które mogą dać 
Inwestorowi pewność, że jeżeli zrobi pewien zakres to nikt się nie 
przyczepi? 

• A może zostawić wszystko do dyskusji – jak w Wielkiej Brytanii? 


