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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), 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. 



Pytania na jakie powinny 
odpowiadać badania morskie  

• Przed inwestycją: 

– Czy są elementy środowiska, na które wpływ 
inwestycji może być nieakceptowalny? 

– Czy są elementy środowiska, które nie pozwolą na 
inwestycję (na przykład parametry 
geotechniczne)? 

– Czy inwestycja może być opłacalna? 

– Jaki był poziom „tła” środowiskowego przed 
inwestycją? 



Pytania na jakie powinny 
odpowiadać badania morskie  

• Podczas budowy: 

– Czy jest zagrożenie dla procesu budowy? 

– Czy są spełnione parametry bezpieczeństwa ludzi i 
działalności ludzkiej w obszarze wpływu 
inwestycji? 

– Czy spełnione są narzucone normy środowiskowe 
jeśli chodzi o np.: zanieczyszczenia, w tym 
hałasem, wzburzonym osadem? 

– Jak budowa inwestycji wpływa na środowisko 
względem „tła”? 



Pytania na jakie powinny 
odpowiadać badania morskie  

• W trakcie eksploatacji: 

– Czy jest zagrożenie dla konstrukcji i instalacji? 

– Czy są spełnione parametry bezpieczeństwa ludzi i 
działalności ludzkiej w obszarze wpływu 
inwestycji? 

– Czy spełnione są narzucone normy środowiskowe 
jeśli chodzi o np.: zanieczyszczenia, w tym 
hałasem? 

– Jak eksploatacja inwestycji wpływa na środowisko 
względem „tła”? 



Pytania na jakie powinny 
odpowiadać badania morskie  

• W trakcie likwidacji przedsięwzięcia: 

– Czy jest zagrożenie dla konstrukcji i instalacji? 

– Czy są spełnione parametry bezpieczeństwa ludzi i 
działalności ludzkiej w obszarze wpływu 
inwestycji? 

– Czy spełnione są narzucone normy środowiskowe 
jeśli chodzi o np.: zanieczyszczenia, w tym 
hałasem, wzburzonym osadem? 

– Jak likwidacja inwestycji wpływa na środowisko 
względem „tła”? 



Pytania na jakie powinny 
odpowiadać badania morskie  

• Po likwidacji przedsięwzięcia: 

– Czy jest pozostawione elementy konstrukcji i 
instalacji zagrażają bezpieczeństwu ludzi i 
działalności w obszarze wpływu inwestycji? 

– Czy spełnione są narzucone normy środowiskowe 
jeśli chodzi o np.: zanieczyszczenia? 

– Czy przywrócono stan sprzed inwestycji? 

– Jak inwestycja wpłynęła na środowisko względem 
„tła”? 



Rodzaje prowadzonych badań  
morskich i ich ogólne zakresy 

• Wietrzność 

• Środowisko ze względu na wpływ inwestycji na 
środowisko 

• Środowisko ze względu na wpływ środowiska 
na inwestycję 

• Bezpieczeństwo ludzi 

• Bezpieczeństwo inwestycji/procesu 
inwestycyjnego 

• Inne 



Wietrzność 

• 1 rok i więcej pomiarów na różnych  
wysokościach (w tym na wysokości gondoli) 

• Maszty stałe lub platformy pływające 

• Lidary? 

• Przyczynek do ekonomii – dla banków i 
Inwestora 



Środowisko ze względu na wpływ 
inwestycji na środowisko i odwrotnie 

• 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 

 



Środowisko ze względu na wpływ 
inwestycji na środowisko i odwrotnie 

• 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 

 



Środowisko ze względu na wpływ 
inwestycji na środowisko i odwrotnie 

• 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 

 



Środowisko ze względu na wpływ 
inwestycji na środowisko i odwrotnie 

• 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 … 

 



Środowisko ze względu na wpływ 
inwestycji na środowisko i odwrotnie 

• 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 



Środowisko ze względu na wpływ 
inwestycji na środowisko i odwrotnie 

• Warunki hydrologiczne i hydrochemiczne 
– Wiatr przywodny, temperatura, zasolenie, jakość wody, prądy na różnych 

poziomach, falowanie, zanieczyszczenia 

– Pławy pomiarowe 

– Pobór prób wody na jakość – co 2 miesiące 

– Pobór prób wody na zanieczyszczenia  
– 1 raz w roku 



Środowisko ze względu na wpływ 
inwestycji na środowisko i odwrotnie 

• Dno morskie: 

– Batymetria, geofizyka (sonar boczny, 
profilomierze osadów, wielokanałowe 
badania sejsmiczne), pobór prób 
osadów, odwierty, wibrosondy, próby 
geotechniczne 

– „Pełne pokrycie” batymetrii i sonaru 
bocznego 

– W wybranych miejscach odwierty i 
próby oraz wynikające z nich badania 
geotechniczne 

– Odwierty i badania geotechniczne pod 
każdą wieżę 



Środowisko ze względu na wpływ 
inwestycji na środowisko i odwrotnie 

• Osady denne: 

– W warstwie dynamicznej parametry 
fizykochemiczne – zanieczyszczenia 
(w tym radionuklidy) i biogeny 

– Surowce mineralne 

– Próby na zanieczyszczenia – 1 raz do 
roku 

– Próby na biogeny – 2 razy w roku 

– Reprezentatywna ilość prób – 
wybrana na podstawie badań 
akustycznych 

– Modele transportu osadów i 
rozprzestrzeniania się zawiesiny 



Środowisko ze względu na wpływ 
inwestycji na środowisko i odwrotnie 

• Tło akustyczne – cały rok 

• Zjawiska lodowe 



Bezpieczeństwo ludzi i działalności ludzkiej 

• Inne formy użytkowania 
przestrzeni morskiej: 
– Analiza nawigacyjna (zapisy AIS i 

modele) 

– Analiza rybołówstwa 

– Analiza ruchu lotniczego 

• Monitoring AIS, wizualny i 
radarowy 

• Rozszerzenie systemów 
radarowych, KSBM, etc. 

• Systemy zabezpieczenia 
obsługi 



Bezpieczeństwo  
inwestycji/procesu inwestycyjnego 

• Wibracje 

• Zmęczenie materiałów 

• Korozja 

• Zabezpieczenie nawigacyjne i systemy wczesnego 
ostrzegania 

• Pomiary parametrów dynamicznych środowiska dla 
potrzeb planowania działania oraz działań 
utrzymania i ochrony MFW 

• Monitoring transportu osadów i zmian w środowisku 
w obszarze wpływu MFW 



Inne 

• Archeologia 

– Na bazie geofizycznych 
badań akustycznych 

– Artefakty na dnie 

– Osady prehistoryczne 
zasypane 

– Wybrane lokalizacje 
poddane inspekcji 
wizualnej 

– Nurkowania … 



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 

• Poziom wpływu również zależny od rodzaju 
parametru, wybranych technologii 

• Parametry dynamiczne wpływające na 
konstrukcje i instalacje warto mierzyć w 
dłuższym okresie czasu … 

 



Generalne uwagi  
dotyczące badań morskich 

• Parametry geotechniczne i odwierty opłaca się 
badać pod każdą wieżę, aby projektować je w 
sposób „dopasowany” do każdej z lokalizacji 
tak by nie zakładać nadmiernych marginesów 
bezpieczeństwa. 

• Im dłuższy okres badań obciążeń 
dynamicznych tym łatwiej zawęzić margines 
bezpieczeństwa przy projektowaniu 
konstrukcji. 

 



Generalne uwagi  
dotyczące badań morskich 

W zależności od momentu 
rozpoczęcia „rocznych 
pomiarów” wahania 
wyników mogą jak widać 
sięgać 20%, w praktyce 
nawet więcej 
 
Na wykresie krocząca próba 
roczna (co miesiąc) z 2-
letniego ciągu po 
przeliczeniu na ilość godzin 
pracy przy mocy nominalnej 
– średnia dla 10 lat to 4170 
godzin 
 
Nie ma znaczenia moment 
rozpoczęcia – ważne by 
zdawać sobie sprawę ze 
zmienności 


