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Rys. 1 Miejsce zrzutu amunicji (Fig. 1 Munition dumpsites)
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Rys.2 Rozkład obiektów zlokalizowanych na dnie Głębi Gotlandzkiej (CHEMSEA Project)
(Fig.2 Distribution of bottom objects  in the area of Gotland Deep – CHEMSEA Project)

Rys.3 Miejsce zrzutu broni w Zatoce Gdańskiej  (CHEMSEA project)
(Fig.3 Map of Gdańsk dumpsite showing the findings of the CHEMSEA project)



Czym są Bojowe Środki Trujące (BŚT)? 
(What are Chemical Warfare Agents (CWAs)?)
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BŚT
(CWA)

Właściwości
(properties)

BŚT w morzu
(CWA in the sea)

Tabun
najbardziej toksyczny; osłabienie widzenia, 
światłowstręt, ból gałek ocznych

szybko ulega hydrolizie, 
powstające związki nie są 
toksyczne

Iperyt Siarkowy
(gaz musztardowy)

zapach musztardy, poparzenia skóry, zanik 
głosu, uszkodzenie wzroku, działanie 
teratogenne i kancerogenne

wolna hydroliza, przyjmuje 
formy trudne do 
rozdrobnienia

Iperyt Azotowy
kwiatowy zapach, właściwości zbliżone do 
iperytu siarkowego

wolna hydroliza, powstają 
toksyczne związki

Luizyt
zapach pelargonii, pieczenie skóry, czerwone 
pęcherze, duszności, utrata głosu i zapalenie 
płuc

słabo rozpuszcza się w 
wodzie, powstają toksyczne 
związki

Fosgen
trujący o działaniu duszącym, kaszel, sinica
fioletowa, sinica szara, obrzęk płuc

szybko hydrolizuje, 
powstające związki nie są 
toksyczne

Cyjanowodów
(kwas pruski)

stadium duszności, drgawek, paraliż, metaliczny 
posmak w ustach, uczucie strachu

szybka hydroliza, powstają 
nietoksyczne związki

Clark I/ Clark II łzawienie oczy, utrudnione oddychanie, 
ból w płucach

wolna hydroliza, powstaje 
arsen, Clark ulega rozkładowi 
do Clark II

Rys.3 Beczka z BŚT na dnie morza
(Fig.3 Barrel with CWA in marine bottom)
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Czy oprócz obecności Bojowych Środków Trujących odnotowuje się podwyższone stężenie 
innych parametrów chemicznych?

If besides chemical warfare agents can we notice an increased concentration of other chemical parameters?

• Arsen (Arsenic)

• Rtęć (Mercury)



Powiązanie broni konwencjonalnej z rtęcią
(Connection between conventional ammunition and mercury)
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https://www.yumpu.com/en/document/view/4105850/chapter-16-aeur-ammunition-and-explosives-australian-war-memorial/37

Rtęć à Piorunian rtęci (II) à Detonator
(Mercury à Mercury Fulminate à Detonator)

Rys. 4 Zatapianie amunicji 
(Fig. 4 Munition dumping - Marine Technology Society Journal) 



Stężenie rtęci w osadach Bałtyku w miejscach zrzutu amunicji
(Concentration of mercury in the Baltic sediments of ammunition dumpsites)
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Rys. 5 Miejsce pobierania próbek – Gębka i in., 2017)
(Fig. 5 Sampling location – Gębka et al., 2017) 

Rys. 6 Stężenie rtęci w osadach Basenu Gotlandzkiego i Bornholmskiego -
Gębka i in., 2017) 

(Fig. 6 Mercury concentration in Gotland and Bornholm Basins sediments –
Gębka et al., 2017) 
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Rys. 7 Miejsce pobierania próbek – Gębka i in., 2017)
(Fig. 7 Sampling location – Gębka et al., 2017) 

Rys. 8 Stężenie rtęci w osadach Basenu Gdańskiego – Gębka i in., 2017) 
(Fig. 8 Mercury concentration in Gdansk Basin sediments – Gębka et al., 2017) 



Broń zdeponowana w Bałtyku – Projekty 
(Ammunition dumped in the Baltic Sea - Projects)
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Jak postępować w przypadku zlokalizowania broni chemicznej/konwencjonalnej podczas prowadzenia 
inwestycji na morzu?

(What should we do if we find the chemical/convential munitions during conducting the investments in the marine area?)



Prowadzenie inwestycji na morzu
(Managing of marine investments) 
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1
Brak działań

(no action) 

2 Monitoring

3
Ograniczenie działań

(limitation of certain actions)

3
Neutralizacja w morzu

(neutralization at sea) 

4
Detonacja In Situ
(detonation In Situ) 

5
Wydobycie i zniszczenie

(recovery and destruction) 

X

X

Co można zrobić z zatopioną bronią?
(What can we do with the dumped ammunition?)



Strategia 4
(Strategy 4) 
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detonacja In Situ
(detonation In Situ)

BROŃ KONWENCJONALNA
(CONVENTIAL AMMUNITION)

Może wpłynąć na postanowienia Deklaracji Sztokholmskiej (1972 r.):
„Państwa podejmą wszelkie możliwe kroki w celu zapobiegania zanieczyszczeniu mórz 

substancjami, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, szkodzić żywym zasobom i 
życiu morskiemu, niszczyć udogodnienia lub zakłócać inne zgodne z prawem korzystanie z morza.”

Gdy wydobycie jest mniej bezpieczne niż detonacja 
(If recovery is less safe than the detonation) 

Wpływ działań na przepływ innych statków itp.
(impact of the activities on the other ships)

Stworzenie planu bezpieczeństwa
(Creating of the security plan)

Opracowanie planu zmniejszenia wpływu wybuchów na środowisko
(Creating of plan to reduce the impact of the detonation on the environment) 



Strategia 5
(Strategy 5) 
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wydobycie i zniszczenie
(recovery and destruction)

BROŃ CHEMICZNA
(CHEMICAL AMMUNITION) System komorowy DAVINCH       

DAVINCH Chamber System

PRZED (BEFORE)                                 PO (AFTER)



Prowadzenie inwestycji na morzu
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Dziękuję za uwagę!
Thank you for your attention!
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