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Skróty 

BBC – Duża kurtyna bąbelkowa (big bubble curtain) 

DBBC – Podwójna duża kurtyna bąbelkowa (double big bubble curtain) 

dB - Decybel 

GES – Dobry Stan Środowiska (Good Environmental Status) 

HELCOM - Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, tzw. Komisja Helsińska 

HELCOM CORESET – Grupa robocza HELCOM do spraw ustalenia wskaźników oceny stanu środowiska 

Morza Bałtyckiego 

HSD - Hydro Sound Dampers 

MEW – Morska elektrownia wiatrowa 

kJ - Kilodżul 

Hz - Herc 

kHz - Kiloherc 

TTS - Tymczasowa zmiana progu słyszalności (Temporary Threshold Shift) 

PTS - Trwała zmiana progu słyszalności (Permanent Threshold Shift) 

SBC – Mała kurtyna bąbelkowa (small bubble curtain) 

SEL – Poziom ekspozycji na dźwięk 

SPL - Poziom Ciśnienia Akustycznego (Sound Pressure Level) 
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1 Wstęp 

 Presja ze strony człowieka na naturalne zasoby morskie z roku na rok jest coraz większa. 

Jednocześnie rośnie popyt na usługi związane z wykorzystaniem ekosystemów morskich pod szereg 

inwestycji, do których można zaliczyć budowę farm wiatrowych, układania rurociągów gazowych 

i naftowych, wydobycia paliw i innych surowców naturalnych, układania kabli energetycznych czy 

planowanie rozwoju energetyki jądrowej, nie zapominając przy tym o ciągłym rozwoju istniejącej 

działalności gospodarczej. Efekt skumulowany wprowadzanych przez człowieka czynników 

oddziaływujących na ekosystemy morskie i zagrażających ich funkcjonowaniu powoduje coraz 

poważniejszą degradację tego akwenu, a efekt tych działań coraz wyraźniej widać w pogarszającym się 

stanie siedlisk i populacji gatunków zamieszkujących te obszary. Coraz silniejsza antropopresja mórz 

i oceanów powoduje, że każda nowa inicjatywa gospodarcza, ingerująca w naturalne środowisko morskie, 

musi być uważnie oceniona pod względem krótko i długotrwałych efektów jej oddziaływania, ze 

szczególnym uwzględnieniem stosowania zasady ostrożnościowego podejścia wobec nierzadko braku 

danych wystarczających do oszacowania negatywnego wpływu i nieodwracalnych zmian we wrażliwym 

ekosystemie morskim. 

 Odpowiedzią na narastającą presję na środowisko morskie było powstanie Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE ustanawiającej ramy działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie 

polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), dotyczącej ochrony 

i zachowania środowiska morskiego celem wspierania zrównoważonego użytkowania mórz i zachowania 

ekosystemów morskich. W dyrektywie szczególny nacisk położono na ekosystemowe podejście do 

zarządzania działalnością człowieka, oparte na zachowaniu ekosystemu i jednoczesnym umożliwieniu 

zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich, przy pierwszeństwie dla działań zmierzających 

do osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego Wspólnoty, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu jego 

stanu. Dyrektywa objęła swym zasięgiem wody morskie podlegające suwerenności i jurysdykcji państw 

członkowskich Unii Europejskiej, do których zalicza się wody Morza Śródziemnego, Morza Czarnego, 

północno-wschodniego Oceanu Atlantyckiego, w tym wody otaczające Azory, Maderę i Wyspy 

Kanaryjskie oraz wody Morza Bałtyckiego. Wśród ww. obszarów, Morze Bałtyckie jako akwen o 

charakterze morza śródlądowego, z racji panujących w nim warunków hydrologicznych oraz sąsiedztwa 

państw rozwiniętych i rozwijających się, narażony jest na szczególnie wysoką presję. Konieczność 

poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego stanowi wyzwanie dla wszystkich państw nadbałtyckich. 

Podstawowe cele w zakresie osiągnięcia dobrego stanu środowiska (GES) wód morskich ujęte zostały w 

Ramowej Dyrektywie w sprawie Strategii Morskiej, a kryteria i standardy metodologiczne dotyczące 

dobrego stanu środowiska wód morskich zostały określone w Decyzji Komisji Europejskiej 2017/848 z 

dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej decyzję Komisji 2010/477/UE.  

 Głównymi celami powyższych dyrektyw są: ochrona i zachowanie środowiska morskiego, 

zapobieganie pogorszeniu się stanu środowiska morskiego oraz poprawa i osiągnięcie dobrego stanu 

środowiska (Good Environmental Status - GES). Poprzez dobry stan środowiska (GES) rozumie się “...taki 
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stan środowiska wód morskich tworzących zróżnicowane i dynamiczne pod względem ekologicznym oceany 

i morza, które są czyste, zdrowe i urodzajne w odniesieniu do panujących w nich warunków, zaś 

wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na poziomie, który jest zrównoważony i gwarantuje 

zachowanie możliwości użytkowania i prowadzenia działań przez obecne i przyszłe pokolenia”.  

 W ramach Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej opracowano 11 wskaźników 

opisowych, dla których każde z Państw jest zobowiązane musiało przeprowadzić ocenę w odniesieniu do 

zdefiniowanych kryteriów dobrego stanu środowiska:  

 

W1 - różnorodność biologiczna,  

W2 - gatunki obce,  

W3 - komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków,  

W4 - łańcuchy pokarmowe,  

W5 - eutrofizacja,  

W6 - integralność dna morskiego,  

W7 - warunki hydrograficzne,  

W8 - substancje zanieczyszczające i efekty zanieczyszczeń,  

W9 - substancje szkodliwe w rybach i owocach morza,  

W10 - śmieci w środowisku morskim, 

W11 - podwodny hałas i inne źródła energii.  

 

Dodatkowo w rejonie Morza Bałtyckiego, grupa ekspercka przy Komisji Helsińskiej (HELCOM 

CORESET) opracowała dodatkowe kryteria i wskaźniki dla GES (tzw. wskaźniki podstawowe). Wśród 

opracowanych 37 wskaźników podstawowych znalazły się m.in. wskaźniki dotyczące: przyłowu ssaków 

i ptaków morskich w narzędzia połowowe, liczebność kluczowych gatunków ryb strefy przybrzeżnej, 

obecności i akumulacji niebezpiecznych substancji takich jak polibromowanych difenyloeterów (PBDE), 

metale ciężkie, heksabromocyklododekan (HBCDD), polichlorowane bifenyle (PCB) w tkankach 

organizmów morskich, czy też takie, które bezpośrednio odnoszą się do organizmów morskich: liczebność 

populacji i trend liczebności, rozmieszczenie, stan odżywienia oraz stan zdrowia. 

 W kontekście prowadzonych i planowanych inwestycji związanych z morską energetyką wiatrową 

szczególnie istotny jest wskaźnik dotyczący podwodnego hałasu (W11) tym bardziej, że dopiero od 

niedawna zaliczany jest do zanieczyszczeń środowiska morskiego i dopiero zaczyna funkcjonować w 

świadomości społeczeństwa jako realne zagrożenie dla wielu organizmów morskich. 

2 Hałas podwodny 

 Ogólna definicja hałasu wskazuje na rodzaj dźwięków antropogenicznych, które zagłuszają 

i maskują naturalne dźwięki , oraz które mogą być szkodliwe dla zdrowia żyjących w danym środowisku 

organizmów. Rozróżnia się dwa rodzaje hałasu: ciągły oraz impulsowy. Hałas ciągły charakteryzuje się 

nieznacznymi zmianami częstotliwości i natężenia w czasie. Dźwięk rozchodzący się od źródła może być 
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stały, może fluktuować lub zmieniać się nieznacznie w długim przedziale czasu. Tego typu hałas 

odpowiedzialny może być za zmiany behawioralne u organizmów, płoszenie, reakcje stresowe itd. Do tej 

grupy dźwięków zaliczany jest hałas generowany m.in. przez transport morski. Z kolei hałas impulsowy 

odznacza się krótkim czasem trwania i wysoką częstotliwością (energią). Hałas impulsowy może 

prowadzić do uszkodzenia tkanek, tymczasowej utraty słuchu, a w skrajnych przypadkach również do jego 

całkowitej utraty bądź śmierci organizmów. Tego rodzaju dźwięki mogą być generowane w czasie wbijania 

fundamentów elektrowni wiatrowych w dno morskie lub podczas detonacji amunicji 
1
. 

 Dla przykładu pojedynczy dźwięk powstały podczas uderzenia młota hydraulicznego z energią 850 

kJ w wbijany fundament, zarejestrowany z odległości 750 metrów od źródła, składa się z dwóch 

elementów: harmonijnego pierwszego fragmentu, z przewagą niskich częstotliwości (tam, gdzie obserwuje 

się większą odległość między pikami), oraz następującego po nim fragmentu o wyższych częstotliwościach 

(krótsze odległości między pikami) 
2
 (Rys. 1). 

 

 

Rys 1. Zapis dźwięku zarejestrowany podczas pojedynczego uderzenia młota o fundament  

3 Źródła hałasu podwodnego 

 Morza i oceany przenikają dźwięki o szerokim zakresie częstotliwości począwszy od 

infradźwięków (< 20 Hz), a skończywszy na ultradźwiękach (> 20 kHz). Źródła dźwięków można 

podzielić na naturalne związane na przykład z dynamicznymi procesami zachodzącymi przy powierzchni 

morza, wyładowaniami atmosferycznymi lub dźwiękami wydawanymi przez organizmy morskie oraz na 

antropogeniczne wynikające z szeroko pojętej działalności człowieka
3
. Ze względu na coraz 

intensywniejszą eksplorację przez człowieka toni wodnej oraz dna morskiego, natężenie dźwięków 

pochodzenia antropogenicznego zaczyna przewyższać natężenie szumów generowanych przez przyrodę, 

stając się uciążliwym dla otoczenia, co daje prawo określać je mianem hałasu podwodnego. 

                                                        
1 http://www.frug.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/podwony_halas_20161.pdf 
2 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/Betke-2008.pdf 
3 https://dosits.org/ 



8 

 

 Za hałas podwodny o niskich częstotliwościach (do 500 Hz) odpowiedzialny jest przede wszystkim 

transport morski, przy czym poziom hałasu zależy nie tylko od rozkładu przestrzennego statków, ale także 

od ich typu, prędkości poruszania się oraz warunków propagacji fal akustycznych, w tym charakterystyki 

dna morskiego 
4
. Dźwięki generowane przez statki, a zaliczane do tzw. hałasu ciągłego oddziałują na 

organizmy przede wszystkim w sferze zmian behawioralnych i zakłóceń komunikacji. W Morzu Bałtyckim 

poziom hałasu przy głównych szlakach żeglugowych oscyluje na poziomie 100 – 130 dB re 1 µPa, 

natomiast poza szlakami na poziomie 60 – 100 dB re 1 µPa 
5
. 

 Dużo groźniejszym z racji oddziaływania na organizmy morskie jest hałas generowany w czasie 

detonacji amunicji czy wbijania fundamentów w dno morskie podczas stawiania elektrowni wiatrowych. 

Choć dźwięki w czasie tych działań charakteryzują się krótkim czasem trwania (do 0,5 s przy pojedynczej 

detonacji lub przy pojedynczym uderzeniu młota o wbijany w dno fundament elektrowni wiatrowej), przez 

co organizmy są wystawione na jego działanie tylko na moment, to odznaczają się również wysokimi 

wartościami ciśnienia akustycznego, przekraczającymi wartość 200 dB re 1 µPa 
4
. 

4 Wpływ hałasu na wybrane organizmy morskie Morza Bałtyckiego 

 Dźwięk w środowisku morskim rozchodzi się z prędkością prawie 4,5 krotnie większą niż w 

powietrzu, a tym samym jest w stanie pokonywać znacznie większe odległości. Dzieje się tak, ponieważ 

woda jest ośrodkiem o większej gęstości niż powietrze, co sprzyja propagacji fal akustycznych. 

Jednocześnie światło (promieniowanie widzialne) jest dużo mocniej tłumione i pochłaniane w wodzie niż 

w powietrzu. Z tego powodu wiele organizmów morskich wykorzystuje właśnie dźwięki jako główne 

źródło informacji na temat otaczającego ich środowiska. Dźwięki służą im przede wszystkim do 

komunikacji międzyosobniczej, ale również do przestrzennego orientowania się w otoczeniu czy 

zdobywania pożywienia. Szerokie spektrum dźwięków wykorzystywane jest podczas zachowań godowych, 

. Dźwięki generowane są także podczas walk obronnych (odstraszanie przeciwnika). 

 Wprowadzenie do środowiska morskiego dodatkowego źródła energii w postaci hałasu 

podwodnego, emitowanego w wyniku działań człowieka, może znacząco oddziaływać na żyjące w nim 

organizmy. W zależności od grupy organizmów, a także gatunku, rekcja na hałas może objawiać się na 

wiele sposobów zaczynając od niepokojenia, płoszenia z miejsca odpoczynku lub żerowania, zaburzenia 

orientacji, maskowania emitowanych i odbieranych dźwięków, silną reakcją stresową, a skończywszy na 

śmierci. 

4.1 Ssaki morskie 

 Morze Bałtyckie zamieszkują cztery gatunki ssaków morskich: morświn Phocoena phocoena, foka 

szara Halichoerus grypus grypus, foka obrączkowana Pusa hispida botnica i foka pospolita Phoca vitulina.  

                                                        
4http://www.iopan.pl/baltyk2015/materialy/StreszczeniaWykladowKonferencyjnych/19_HalasyISzumyWBaltyk

u.pdf 
5 https://www.nord-stream2.com/media/documents/pdf/pl/2017/04/nsp2-espoo-report-pol.pdf 
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 Ssaki morskie posiadają bardzo czuły aparat słuchowy i z tego powodu uznawany jest on za organ 

najbardziej narażony na urazy. Uszkodzenie układu słuchowego może wystąpić przy niższych poziomach 

hałasu niż w przypadku innych tkanek bądź organów. Szkodliwy wpływ hałasu określany jest parametrem 

tymczasowej lub trwałej zmiany progu słyszalności. Tymczasowe zmiany progu słyszalności (TTS – 

Temporary Threshold Shift) z czasem ustępują. W zależności od natężenia i czasu ekspozycji na hałas 

zmiany progu słyszalności ustępują po kilku minutach, kilku godzinach, a nawet dniach. Tymczasowa 

utrata słuchu niesie za sobą szereg zmian behawioralnych mających wpływ na pozyskiwanie pokarmu, 

odpoczynek, gody, rozmnażanie czy odchów potomstwa. Utrudnia ona bądź uniemożliwia w tym okresie 

kontakt między osobnikami, partnerami lub zaburza relacje matka-cielę/szczenię. Jednocześnie TTS 

przyczynia się do efektu maskowania innych zagrożeń w środowisku, które mogą stanowić śmiertelne 

zagrożenia, np. sieci rybackie. W ten sposób hałas podwodny wpływa także pośrednio na gatunek. Przy 

narażeniu na intensywny hałas narząd słuchu nie ulega pełnej regeneracji, ale pozostawia mniejszą lub 

większą trwałą zmianę progu słyszalności (PTS- Permanent Threshold Shift), w zależności od stopnia 

uszkodzenia receptorów w uchu wewnętrznym 
6
. 

4.1.1 Walenie (Cetacea) 

 Wśród ssaków morskich szczególnie narażonym na oddziaływanie hałasu podwodnego są walenie, 

a wśród nich zamieszkujący Morze Bałtyckie morświn. Bałtycka populacja morświna została 

sklasyfikowana jako krytycznie zagrożona (CR), co jest najwyższą stosowaną kategorią zagrożenia, 

poprzedzającą bezpośrednio wyginięcie gatunku (populacji). Przyczyną takiej klasyfikacji bałtyckiej 

populacji morświna jest m.in. jego skrajnie niska liczebność. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 

przeprowadzono trzy badania dotyczące liczebności populacji morświna w Bałtyku Właściwym, gdzie 

oszacowano ją na 599 (przedział ufności 95%: 200–3300 osobników) w 1995 r. (Hiby i Lovell 1996), 93 

(przedział ufności 95%: 10–460 osobników) w 2002 r. (Berggren i in. 2004) oraz ok. 500 (przedział ufności 

95%: 80–1100) w 2016 r. w ramach projektu SAMBAH (Statyczny Monitoring Akustyczny Bałtyckich 

Morświnów), w którym zastosowano statyczny monitoring z wykorzystaniem detektorów 

hydroakustycznych (C-POD). Dla tego gatunku słuch jest kluczowym zmysłem, dzięki któremu orientują 

się w przestrzeni oraz lokalizują pokarmu poprzez odbiór wysyłanych fal dźwiękowych. Informacji o tym, 

jakiego rodzaju przeszkoda i w jakiej odległości znajduje się przed nim, dostarcza odbite echo sygnałów 

dźwiękowych, które same emitują. Morświny najczęściej wysyłają dźwięki o częstotliwości 110-140 kHz, 

choć mogą również generować ultradźwięki o częstotliwości 180 kHz. Z kolei zakres dźwięków 

słyszalnych sięga od 16 kHz do 140 kHz 
7
. 

 Morświny uznawane są za bardzo płochliwe zwierzęta, dlatego nawet nieznaczny hałas 

nieprzekraczający progu TTS może wpływać i zmieniać zachowanie zwierząt, co z kolei może mieć 

konsekwencje dla długoterminowego przetrwania i sukcesu rozrodczego poszczególnych osobników, a tym 

samym wpływać na stan populacji. Będąc organizmem o niezwykle wysublimowanej wrażliwości zmysłów 

                                                        
6 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6775-5.pdf?pid=20834 
7https://www.researchgate.net/publication/278847243_Acoustic_signals_by_Harbour_porpoises_Phocoena_pho

coena 
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słuchu, w sytuacji dla siebie nieznanej morświn może wpaść w krańcowo silny stres, który może stać się 

bezpośrednią przyczyną śmierci. W ramach prac nad gazociągiem północnym Nord Stream 2, określono 

progi wywoływania TTS i PTS od pojedynczego wybuchu i ciągłego hałasu przy układaniu materiału 

skalnego (dwa najgroźniejsze z punktu widzenia inwestycji działania generujące hałas podwodny). 

Wartości progowe dla TTS przy usuwaniu amunicji określono na poziomie 164 dB SEL, a przy układaniu 

materiału skalnego – 188 dB SEL, natomiast wartości progowe dla PTS odpowiednio na poziomie 179 dB 

i 200 dB SEL . Należy zaznaczyć, że w przypadku morświna silny hałas przekraczający próg PTS (>179 

dB SEL przy pojedynczej detonacji – na podstawie dokumentacji inwestora) stanowi bezpośrednią 

przyczynę urazu narządu słuchu, co w przypadku tego gatunku, dla którego słuch i echolokacja są 

podstawowym zmysłem wykorzystywanym w życiu wyłącznie w środowisku wodnym skutkuje śmiercią 

osobnika. Jednocześnie określono przy pomocy modelowania poziomy hałasu podwodnego przy usuwaniu 

amunicji konwencjonalnej na terenie wód Finlandii, przekraczające wartości progowe wywołujące 

tymczasowy ubytek słuchu wśród ssaków morskich w odległości do 26 i 44 km (odpowiednio dla 

średniego i maksymalnego poziomu hałasu) od źródła hałasu. Podobne modelowanie przygotowano dla 

progu hałasu związanego z trwałym ubytkiem słuchu wśród ssaków morskich, którego odległość 

oddziaływania od źródła hałasu określono na 5 i 15 km (odpowiednio dla średniego i maksymalnego 

poziomu hałasu). Z kolei wartości progowe hałasu wywołujące TTS i PTS obliczone dla wód Rosji, 

oszacowano na 26 i 60 km dla TTS oraz 5 i 23 km dla PTS 
8
. 

4.1.2 Płetwonogie (Pinnipedia) 

 Płetwonogie ze względu na wodno-lądowy tryb życia charakteryzują się dobrym słuchem zarówno 

w wodzie, jak i na lądzie, ale jednocześnie wykazują się pewną wrażliwością na hałas w obu środowiskach. 

W odróżnieniu od waleni, foki nie wykorzystują dźwięków na tylu płaszczyznach. Używają ich przede 

wszystkim do komunikacji. Samce w okresie godowym generują dźwięki o niskiej częstotliwości z zakresu 

250 Hz – 1,4 kHz (zakres przypisany do fok pospolitych), do wabienia samic oraz wytyczenia podwodnego 

terytorium. U fok obrączkowanych odgłosy w czasie godów rejestrowano dla częstotliwości z zakresu 100 

Hz – 5 kHz, natomiast u fok szarych rejestrowano kilka charakterystycznych odgłosów o różnej bardzo 

niskiej częstotliwości: 100 – 500 Hz oraz nieco wyższej: 100 Hz – 3 kHz i około 3 kHz 
9
.  

 W przypadku płetwonogich oddziaływanie hałasu podwodnego będzie nieco mniejsze niż 

u morświnów, ze względu na fakt, iż ich narząd słuchu jest mniej wrażliwy na hałas podwodny oraz 

w mniejszym zakresie wykorzystują dźwięki. Jednocześnie z racji swojego wodno-lądowego trybu życia, 

w przeciwieństwie do morświnów mogą unikać skutków hałasu ratując się ucieczką na ląd. Wpływ hałasu 

podwodnego na płetwonogie dotyka głównie sfery behawioru, przy czym ewentualne zmiany 

w zachowaniu będą zależeć od poziomu hałasu oraz cyklu życiowego, podczas którego wystąpił hałas. 

Uważa się, że okresem, w czasie którego płetwonogie najbardziej są narażone na oddziaływanie tego 

                                                        
8 https://www.nord-stream2.com/media/documents/pdf/pl/2017/04/nsp2-espoo-report-pol.pdf 
9 http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP167.pdf 
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czynnika, jest okres linienia, rozmnażania i laktacji. W zależności od gatunku sezonowa wrażliwość na 

hałas jest nieco inna (Tab. 1) 
10

. 

Tab. 1 Sezonowa wrażliwość trzech gatunków fok zamieszkujących Morze Bałtyckie na hałas 

podwodny 

Gatunek I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Foka szara             

Foka 

obrączkowana 
            

Foka pospolita             

 

 

4.2 Ryby 

 Wpływ hałasu na ryby różni się znacząco od wpływu na ssaki morskie, przede wszystkim ze 

względu na wrażliwość ryb na drgania wywoływane przez fale dźwiękowe. Ryby posiadają dwa 

niezależne, ale powiązane ze sobą układy sensoryczne, wykorzystywane do wykrywania dźwięków: ucho 

wewnętrzne (układ słuchowy) oraz, w mniejszym stopniu, mechanosensoryczny układ linii bocznej, który 

jest ogólnie stosowany do wykrywania drgań i przepływu wody.  

 Wrażliwość na dźwięk zależy od gatunku ryby. Jednym z czynników wpływających na to jest 

bliskość ucha wewnętrznego  i pęcherza pławnego. Gaz w pęcherzu pławnym można łatwo skompresować 

za pomocą fal ciśnienia akustycznego. Pęcherz pławny zmienia się w reakcji na przechodzące fale 

dźwiękowe, co generuje ruch ściany pęcherza i przekazuje drgania do ucha, stymulując komórki włosowe 

ucha wewnętrznego. Gatunki pozbawione pęcherza pławnego lub te, które mają mały lub zredukowany 

pęcherz pławny (gatunki żyjące przy dnie, w tym płastugi), mają tendencję do względnie słabej 

wrażliwości słuchowej i generalnie nie słyszą dźwięków o częstotliwości powyżej 1 kHz. Przeciwnie, ryby 

z pęcherzami pławnymi, które znajdują się blisko ucha wewnętrznego bądź są połączone z uchem 

wewnętrznym, mają zwiększoną wrażliwość słuchu. Takie ryby słyszą do 3 kHz lub więcej. Niezależnie 

jednak od budowy anatomicznej układu słuchowego wszystkie gatunki ryb są w stanie odbierać drgania 

cząstek fal dźwiękowych o bardzo niskiej częstotliwości (do kilkuset Hz) 
11

. 

 Prowadzone obserwacje wskazują, że do uszkodzenia tkanek może dochodzić prawdopodobnie 

wtedy, gdy ryby znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie bardzo głośnego, impulsowego hałasu i fal 

ciśnienia, np. wywołanych eksplozją amunicji lub palowaniem fundamentów elektrowni wiatrowych. 

Podatność na hałas jest zależna od gatunku ryby (element środowiska), źródła hałasu oraz odległości od 

                                                        
10 https://www.nord-stream2.com/media/documents/pdf/pl/2017/04/nsp2-espoo-report-pol.pdf 
11 http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP167.pdf 

Duża Średnia 
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niego, przy czym u dorszy śmiertelność i uszkodzenia tkanek w wyniku oddziaływania hałasu rejestrowano 

przy wartościach powyżej 180 dB re 1 µPa, natomiast u śledzi już przy 173 dB re 1 µPa 
12

. 

5 Wbijanie fundamentów morskich elektrowni wiatrowych jako główne źródło 

hałasu podwodnego 

 Dźwięk może być generowany podczas wszystkich etapów związanych z budową, 

funkcjonowaniem i likwidacją morskiej farmy wiatrowej. Największe obawy wiąże się jednakże z hałasem 

podwodnym, emitowanym podczas wbijania fundamentów w dno morskie. Opracowanych zostało co 

najmniej kilka sposobów instalowania fundamentów morskich elektrowni wiatrowych:  

 wbijanie 

 wibracyjne wbijanie  

 wiercenie 

Najczęściej wykorzystywaną metodą jest jednak wbijanie fundamentów, choć co raz częściej stosuje się 

różne kombinacje ww. technik. Niezależnie od metody wbijania fundamentów, niepożądanym efektem tej 

części prac związanych ze stawianiem konstrukcji jest generowany hałas podwodny, który negatywnie 

oddziałuje na organizmy morskie. Podczas prac przy instalacji fundamentów powstaje hałas w postaci 

szumu szerokopasmowego charakteryzujący się przewagą niskich częstotliwości między 100 a 1000 Hz. 

Chociaż tego typu dźwięki są słabo słyszalne np. przez morświny i nie stanowią zagrożenia dla ssaków 

morskich to istotna część szumu szerokopasmowego zachodzi o częstotliwość, które w różnym stopniu 

mogą oddziaływać na organizmy morskie (Rys.2). 

 

Rys. 2 Częstotliwości dźwięków generowanych w wyniku działalności człowieka wraz z zakresem 

dźwięków słyszalnych przez niektóre grupy kręgowców morskich obecnych w Morzu Bałtyckim 
13

 

                                                        
12 http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP167.pdf 
13 http://stateofthebalticsea.helcom.fi/pressures-and-their-status/underwater-sound/ 
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 Do wbijania fundamentów wykorzystywany jest najczęściej młot udarowy lub hydrauliczny, który 

z odpowiednią siłą uderza w element konstrukcji wbijając go w dno morskie. Dostępnych jest obecnie 

wiele urządzeń, których siła wbijania waha się od 100 do 3500 kJ 
14

, a liczba uderzeń sięga około 40 na 

minutę (wybór odpowiedniego młota wiąże się przede wszystkim z właściwościami dna morskiego, ale 

także parametrami fundamentu: średnica, wysokość). Porównanie poziomu ekspozycji na dźwięk przy 

różnych częstotliwościach dla młotów hydraulicznych dwóch różnych firm (MENCK i IHC Merwede) 

zaprezentowano na rysunku 3. Wykorzystywane są również metody wbijania fundamentów oparte na 

swobodnym opadaniu dużego ładunku, który swoim ciężarem wbija pal w dno morskie. Zasadniczo im 

większa siła (energia uderzenia) lub im cięższy ładunek wykorzystywany przy wbijaniu, tym większy 

poziom emitowanego hałasu. 

 

 

Rys. 3 Poziom ekspozycji na dźwięk dla różnych częstotliwości podczas wbijania pali przy pomocy 

młotów hydraulicznych firmy MENCK i IHS 
15

 

Tę ścisłą zależność potwierdzają badania wskazujące, że podwojenie energii uderzenia powoduje 

podniesienie poziomu ciśnienia akustycznego o 3dB (Rys.4) 
16

. Przeprowadzone pomiary hałasu 

podwodnego podczas prac związanych z wbijaniem fundamentów o średnicy od 0,9 do 5 metrów przy 

kilkunastu różnych inwestycjach wskazały, że w odległości 750 m od źródła hałasu poziom ekspozycji na 

dźwięk SEL dla jednego uderzenia może dochodzić do 180 dB re 1 μPa2s , a szczytowy poziom ciśnienia 

akustycznego SPL do 200 re 1 μPa przy pojedynczym uderzeniu 
17

 (Tab.2). 

                                                        
14 https://acteon.com/about-us/our-operating-companies/menck/ 
15https://pdfs.semanticscholar.org/443a/7d124a07f78b9412a7be678d7f91e5149319.pdf?_ga=2.91944019.89597

9989.1571592823-1588091368.1571592823 
16 https://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/INTERNOISE2014/papers/p358.pdf 
17 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6775-5.pdf?pid=20834 



14 

 

 

Rys. 4 Poziom ekspozycji na dźwięk (SEL) jako funkcja energii uderzenia 

 

Tab. 2 Porównanie poziomu hałasu emitowanego podczas wbijania fundamentów pod różne 

konstrukcje 
18

 

 

                                                        
18 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6775-5.pdf?pid=20834 
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6 Wybrane metody minimalizujące hałas podwodny w czasie prac przy 

stawianiu elektrowni wiatrowych  

 Prace przy posadowieniu fundamentów morskich elektrowni wiatrowych mogą generować 

znaczny hałas podwodny. Poziom hałasu zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju 

i parametrów fundamentów, podczas stawiania których generowane mogą być do środowiska dźwięki o 

różnej charakterystyce. Wpływ na poziom i propagację dźwięków w czasie tych prac zależą również od 

lokalnych warunków batymetrycznych czy warunków środowiskowych jak: temperatura, zasolenie, 

ciśnienie czy pH. W konsekwencji transmisja dźwięków może się znacznie różnić w przypadku różnych 

obszarów i wyboru rodzaju konstrukcji. 

 W trakcie posadowienia fundamentów elektrowni wiatrowych, hałas u źródła może sięgać wartości 

SPL (Poziom Ciśnienia Akustycznego – Sound Pressure Level) ponad 230 dB re 1µPa w odległości 

1 metra, co stanowi duże zagrożenie dla wielu organizmów morskich. W tym celu część państw 

europejskich przyjęło limity wartości hałasu podwodnego generowanego podczas tych prac by zredukować 

to zagrożenie względem ssaków, ptaków morskich czy ryb. Pierwsze opracowanie w tym zakresie 

i odpowiednie regulacje przyjęli Niemcy, którzy ustalili wartość graniczną SEL na poziomie 160 dB re 

1µPa
2
s mierzoną w odległości 750 m. od źródła hałasu 

17
. Dlatego też, sprostać tym wymogom i uniknąć 

negatywnego oddziaływania hałasu na zwierzęta, opracowano szereg rozwiązań mających na celu 

minimalizowanie oddziaływania tego czynnika. Dla właściwego wyboru odpowiedniego środka 

mitygującego konieczne jest wcześniejsze określenie m.in.: 

 rodzaju fundamentu, jego średnicy, systemu wbijania go w dno morskie, energii (kJ) z jaką młot 

będzie wbijać fundament 

 warunków propagacji dźwięku w danym obszarze i okresie 

 gatunków organizmów występujących w rejonie planowanej inwestycji 

 Systemy minimalizowania hałasu podwodnego można podzielić na dwie kategorie: pierwotne 

i wtórne. Do systemów wtórnych zaliczamy techniki, które zatrzymują dźwięki generowane w czasie 

wbijania fundamentów w dno morskie, z kolei techniki pierwotne wykorzystują szereg modyfikacji młota, 

tak by niwelować emitowany hałas u źródła. Do technik, które znalazły już zastosowanie 

w minimalizowaniu oddziaływania hałasu podwodnego bądź są na etapie wdrażania lub testowania, można 

zaliczyć: 

 kurtyny bąbelkowe/powietrzne (bubble curtains) 

 osłony izolacyjne (isolation casings) 

 koferdamy/Groble (cofferdams) 

 HSD (Hydro Sound Dampers) 

 osłona „BEKA” (BEKA Jacket) 

 nasada na młot „Blue piling” 

 technika wibro-palowania 
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6.1 Kurtyna bąbelkowa/powietrzna (bubble curtains) 

 System kurtyny bąbelkowej jest najpowszechniej stosowanym środkiem minimalizującym 

rozchodzenie się dźwięków w czasie palowania fundamentów elektrowni wiatrowych. Kurtynę tworzą 

pęcherzyki powietrza wytwarzane poprzez tłoczenie powietrza do perforowanej rury otaczającej na dnie 

miejsce palowania. Powstała w ten sposób ”ściana” pęcherzyków powietrza pozwala zamknąć źródło 

hałasu, zmniejszając w ten sposób rozprzestrzenianie się hałasu. Stosowane w praktyce kurtyny powietrzna 

są w stanie tłumić od 5 do 18 dB re 1µPa przy częstotliwości dźwięków o zakresie powyżej 63 Hz. Dla 

zwiększenia efektywności kurtyny można wprowadzić system generowania pęcherzyków o różnej 

wielkości lub zwiększając przepływ powietrza, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na ilość 

powstałych pęcherzyków 
19

. 

 Ze względu na specyfikę, kurtyny powietrzne dzielimy na kilka kategorii: 

 Duże kurtyny bąbelkowe (BBC) – otaczają cały obszar, w którym prowadzone są prace, łącznie 

ze statkiem dzięki czemu tłumiony jest hałas w obrębie całej operacji. Dla zwiększenia efektu 

tłumienia hałasu można stosować podwójne duże kurtyny powietrzne (DBBC) (Rys.5).   

 Małe kurtyny bąbelkowe (SBC) – otaczają jedynie fundament, a tym samym tłumią hałas 

generowany jedynie w obrębie palowania. 

 

Rys. 5 Przykład podwójnej dużej kurtyny powietrznej 
20

 

                                                        
19 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6775-5.pdf?pid=20834 
20 https://www.windpoweroffshore.com/article/1382499/offshore-project-progress-5-february 
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6.2 Osłony izolacyjne (isolation casings) 

 Podobnie jak w przypadku kurtyny bąbelkowej, osłony izolacyjne wykorzystują różnicę 

w impedancji między powietrzem a wodą. Osłony mają przede wszystkim za zadanie zatrzymać dźwięki 

emitowane w czasie palowania wewnątrz obudowy. Osłony mogą być wykonane z różnych materiałów: 

twardych (stalowych), po elastyczne (materiałowe) lub różnych kombinacji. Stalowe obudowy 

o pojedynczej ścianie mają ograniczoną możliwość tłumienia hałasu dlatego osłony coraz częściej 

charakteryzują się podwójną ścianą, z dźwiękoszczelnymi połączeniami między ścianami bądź kilkoma 

ścianami o różnych właściwościach absorbujących. Osłony izolacyjne uważane są za wysoce niezawodne 

w przeciwieństwie do kurtyn bąbelkowych, na które mają wpływ lokalne warunki (np. prądy morskie).  

Obecnie istnieje kilka systemów osłon izolacyjnych: 

6.2.1 IHC-NMS  

System, który z pośród osłon izolacyjnych jest najczęściej stosowany przy komercyjnych projektach farm 

wiatrowych. Osłona składa się z izolowanej akustycznie dwuściennej obudowy wykonanej ze stali, której 

przestrzeń wypełniona jest powietrzem (Rys.6). Dodatkowo między obudową a fundamentem 

zainstalowana jest podwójna kurtyna bąbelkowa będąca dodatkową barierą absorbującą dźwięki. 

Prowadzone pomiary in situ wskazują na możliwość tłumienia emitowanych dźwięków o 15 dB, z kolei 

testy przeprowadzone w laboratoriach wskazują na możliwość redukcji hałasu nawet o 20 dB 
21

. 

 

Rys. 6 Przykład systemu IHC-NMS podczas prac na morzu
21

 

  

                                                        
21 https://www.royalihc.com/en/about-us/specialised-business-units/ihc-iqip/offshore-wind/integrated-monopile-

installer 
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6.2.2 Skorupa ”BEKA” (BEKA shell) 

 Osłona składa się z kombinacji kilku warstw osłon wykonanych z materiałów absorbujących 

dźwięki, korpusów stalowych oraz kołnierzy wodnych wypełnionych pęcherzykami powietrza (Rys.7). 

Osłona składa się z dwóch identycznych połówek, które nakładane są na fundament przed jego instalacją. 

Dodatkowo modułowa budowa osłony sprawia, że można ją stosować przy różnych głębokościach 
22

. 

  

Rys. 7 System skorupy BEKA stosowany podczas prac na morzu oraz w postaci schematu 
23

 

6.2.3 HydroNAS  

 Osłona wykonana z lekkiego, nadmuchiwanego materiału, który tworzy kolumnę wypełnioną 

powietrzem wokół fundamentu od dna morskiego aż do powierzchni (Rys.8). Po napompowaniu, osłona 

tworzony panel powietrza o stałej objętości, który utrzymuje określoną strukturę pod wodą. Osłonę 

HydroNAS można skonfigurować tak, aby pasowały do dowolnej głębokości, średnicy lub dowolnego 

rodzaju fundamentu 
24. 

                                                        
22 www.weyres-offshore.de/cms/website.php 
23 www.weyres-offshore.de/cms/website.php 

http://www.weyres-offshore.de/cms/website.php
http://www.weyres-offshore.de/cms/website.php
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Rys. 8 System HydroNas  
24

 

6.2.4 HSD (Hydro Sound Dampers) 

 System oparty jest na podobnej koncepcji co miękkie osłony izolacyjne tyle, że wykonany jest z 

sieci z wbudowanymi elementami HSD tłumiącymi dźwięk (Rys.9). Parametry elementów HSD 

zrobionych z pianki polietylenowej (PE) oraz balonów wypełnionych powietrzem można dostrajać 

(zmieniając ich wielkość oraz ilość) do częstotliwości hałasu, który należy zminimalizować. Siatka 

zainstalowana wokół fundamentu pokrywa całą jego wysokość.  

  

Rys. 9 Zdjęcie oraz schemat działania systemu HSD (Hydro Sound Dampers)
25

 

                                                        
24 http://www.w3gmarine.com/hydronas.html 
25 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/Elmer_and_Savery_2014.pdf 

http://www.w3gmarine.com/hydronas.html
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Ze względu na wysoką wyporność systemu HSD, sieć wraz z elementami tłumiącymi osadzona jest 

w metalowym koszu, który opuszczany jest do samego dna i stabilizuje osłonę. System HSD można 

stosować przy fundamentach osadzanych nawet na głębokości 60 metrów i wysokości fal sięgających 2,5 

m 
25

. 

6.2.5 System AdBm 

 Metoda wykorzystująca sztywne panele z zanurzalnymi, wypełnionymi powietrzem rezonatorami 

Helmholtza, które otaczają fundament w czasie wbijania w dno morskie. W związku z panelową budową 

osłony może być ona dostosowana do fundamentów o różnej średnicy i długości 
26

.  

6.3 Koferdamy (cofferdams) 

 Nieco innym rozwiązaniem pozwalającym na redukcję hałasu w czasie wbijania fundamentów jest 

wykorzystanie masywnych, stalowych rur wbijanych w dno morskie w miejscu planowanej elektrowni 

(Rys.10). Zestaw ściśle przylegających do siebie rur tworzących koło o średnicy większej niż średnica 

fundamentu, pozwala na wypompowanie ze środka wody i wbijania fundamentów w otoczeniu 

odizolowanym od wody. Z tego względu hałas może być ograniczony do maksimum – 20 dB. Zdarza się 

jednak, że system nie utrzymuje pełnej szczelności co obniża jego skuteczność do redukcji hałasu do 10 

dB. System ten dedykowany jest dla elektrowni lokalizowanych na niewielkich głębokościach. 

  

Rys. 10 Przykłady koferdamów wykorzystywanych przy instalowaniu morskich elektrowni 

wiatrowych
27

 

6.4 Alternatywne młoty i nasadki na młot 

 Blue piling - Metoda wykorzystująca młot w postaci kapsuły wypełnionej wodą morską, która 

posiada w dolnej części komorę spalania wypełnioną mieszanką gazów, których zapalenie powoduje 

wzrost ciśnienia w komorze powodującej podniesienie słupa wody i następnie jego opadanie, co daje 

                                                        
26https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-07/Publication%202019%20-

%20SNH%20Research%20Report%201070%20-

%20A%20review%20of%20noise%20abatement%20systems%20for%20offshore%20wind%20farm%20constru

ction%20noise%2C%20and%20the%20potential%20for%20their%20application%20in%20Scottish%20waters.

pdf 
27 http://www.nicon-industries.com/en/references/item/helwin-alpha-borwin-beta-og-helwin-cat 
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odpowiednią siłę do wbijania pali w dno (Rys.11). Zastosowanie alternatywnej formy młota pozwala na 

redukcję energii wytwarzanej w czasie uderzenia. Technika ta nie wymaga zastosowania zewnętrznych 

metod ograniczania hałasu 
28

.  

 Wibro-palowanie - metoda łączy wibracyjne wbijanie pali w połączeniu z konwencjonalnym 

młotem (Rys.11). Zdobyte doświadczenia z realizowanych projektów wskazuje, że wibracyjne wbijanie 

pali może być obiecującą technologią w celu zmniejszenia emisji hałasu podwodnego i skrócenia czasu 

instalacji. Technika wibro-palowania ma szczególne zastosowanie przy palowaniu fundamentów o małej 

średnicy lub przy mocowaniu fundamentów jacket i tripod 
29

. 

  

Rys. 11 Blue piling 
29

 oraz nasadka na młot w postaci wibro-młota 
30

 

6.5  Różne kombinacje metod minimalizowania hałasu 

 Dla poprawy redukcji rozprzestrzeniania się hałasu podwodnego podczas wbijania fundamentów 

elektrowni wiatrowych można stosować dowolne kombinacje dostępnych metod minimalizowania hałasu. 

Ważne przy tym jest osiągnięcie zadawalających wyników tłumienia hałasu oraz aspekt ekonomiczny. 

Najczęściej stosuje się łączenie osłon izolacyjnych oraz kurtyn bąbelkowych: 

 IHC- NMS + BBC 

 HSD + BBC/DBBC 

 BBC + DBBC = potrójna kurtyna BBC 

Redukcja hałasu przy kombinacjach różnych metod pozwala osiągać najlepsze efekty (Tab.3). 

  

                                                        
28 https://www.ihciqip.com/en/news/ihc-iqip-takes-next-step-in-development-of-blue-piling-technology 
29 https://www.technischweekblad.nl/nieuws/monopiles-heien-met-water 
30 https://hmc.heerema.com/news-media/news/vineyard-wind-heerema-participates-in-largest-us-offshore-wind-

project/ 

https://hmc.heerema.com/news-media/news/vineyard-wind-heerema-participates-in-largest-us-offshore-wind-project/
https://hmc.heerema.com/news-media/news/vineyard-wind-heerema-participates-in-largest-us-offshore-wind-project/
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Tab. 3 Podsumowanie efektu minimalizowania hałasu wśród dostępnych i sprawdzonych metod 
31

 

Nr. 
Nazwa systemu 

minimalizowania hałasu 
ΔSEL [dB] 

1 BBC 10 ≤ 13 ≤ 15 

2 DBBC 14 ≤ 17 ≤ 18 

3 SBC 14 

4 HSD 8 ≤ 10 ≤ 13 

5 IHC-NMS 10 ≤ 12 ≤ 14 

6 Koferdam 
< 10 dB przy uszkodzonej uszczelce 

>20 dB przy braku problemów 

7 IHC-NMS + BBC 17 ≤ 19 ≤ 23 

7 Wyniki redukcji propagacji i energii hałasu podwodnego podczas wbijania 

fundamentów przy zastosowaniu wybranych technik minimalizujących 

 Stosowanie różnych technik minimalizowania hałasu ma za zadanie zmniejszyć energię 

i propagację dźwięku powstałego podczas prac instalacji fundamentów elektrowni wiatrowych. W ten 

sposób wpływ hałasu będzie znacznie mniejsze na organizmy morskie, w tym szczególnie wrażliwego na 

hałas, morświna. Obecnie wykorzystywane metody prowadzą do tego by nie dopuścić do wystąpienia 

u tych zwierząt trwałej zmiany progu słyszalności, która wiąże się z ich śmiercią. Niezależnie jednak od 

doboru metod minimalizujących hałas, w dalszym ciągu pozostaje efekt płoszenia i maskowania dźwięków 

czyli nakładania się dźwięków naturalnych z tymi pochodzenia antropogenicznego. Można jedynie 

wpłynąć na wielkość obszaru w jakim ten efekt będzie się utrzymywać. Poniżej przedstawiono wyniki 

redukcji hałasu podwodnego podczas wykorzystania dwóch najczęściej stosowanych metod: kurtyny 

bąbelkowej oraz systemu HSD. 

7.1 Kurtyna powietrzna 

 Duża kurtyna powietrzna (BBC) została po raz pierwszy wykorzystana podczas stawiania 

platformy badawczej FINO 3 na Morzu Północnym oraz podczas testów przy instalacji jednego 

fundamentu MEW alpha ventus. Na szerszą skalę metodę wykorzystano przy wbijaniu fundamentów MEW 

Borkum West II. W sumie, do 2014 r. metodę tą wykorzystano przy instalacji co najmniej 600 

fundamentów w 9 różnych farmach wiatrowych. 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że maksymalne poziomy hałasu podczas wbijania pali 

o średnicy 2,4 m. z siłą uderzenia rzędu 800 kJ w dno morskie w odległości 750 m od źródła hałasu, 

obserwowane są przy 100 Hz i 400 Hz (wartości te mogą się nieco różnić w zależności od zastosowanego 

typu młota i średnicy pala). Przy wartościach < 100 Hz i > 400 Hz poziom hałasu malał. Najwyższą 

                                                        
31 https://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/INTERNOISE2014/papers/p358.pdf 
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redukcję hałasu odnotowano przy zastosowaniu kurtyny wtłaczającej powietrze o objętości 0,32 m
3
/min*m. 

Najlepsze rezultaty przy redukcji szumów przez kurtynę obserwowano wraz ze wzrostem częstotliwości od 

80 Hz do 1,6 kHz (Rys.12). Przy wyższych częstotliwościach różnica nieznacznie malały prawdopodobnie 

w związku z niskim poziomem hałasu w tym zakresie częstotliwości (Rys.13)
31

. 

 

Rys.12 Przykład widm 1/3-oktawowego uśrednionego poziomu ekspozycji na dźwięk (SEL50) z i bez 

BBC przy różnych konfiguracjach systemu (różna objętość dostarczanego powietrza) mierzonej w 

odległości 750 m od źródła hałasu 
32

. 

 

Rys.13 Widma dla  systemu BBC o różnych konfiguracjach perforowanej rury, ale o tej samej 

objętości dostarczanego powietrza (konfiguracja 1: duże otwory i duże odległości między otworami; 

konfiguracja 2: małe otwory o niewielkie odległościach między nimi) 
32

. 

7.2 HSD (Hydro Sound Dumper) 

 System HSD został opracowany na Uniwersytecie Technicznym w Brunszwiku w Niemczech, 

w ramach projektu badawczego obejmujące badanie i testowanie systemu, celem ograniczenia hałasu 

                                                        
32 https://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/INTERNOISE2014/papers/p358.pdf 
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podwodnego podczas wbijania fundamentów elektrowni morskich. Pierwsze testy przeprowadzono w 2011 

na Morzu Bałtyckim, podczas których sprawdzano trzy warianty sieci HSD. Testy wykonano dla pala 

o średnicy 2,35 m i długości 79 m. Głębokość w miejscu wbijania wynosiła 8,5 metra. Na sieci 

zainstalowano baloniki wypełnione gazem naprzemiennie z elementami z pianki polietylenowej, jako  

elementów tłumiących HSD. Łącznie na trzech sieciach zainstalowano blisko 100 000 elementów, co daje 

około 30 elementów na 1 m
2 

(Rys.13). Ciśnienie akustyczne mierzono 4 m nad dnem i w odległości około 

6 m od pala, co pozwoliło uzyskać dźwięk emitowany bezpośrednio ze źródła i uniknąć wpływów 

odbicia od powierzchni wody i dna morskiego. Zestawienie wyników podczas wbijania pali bez użycia 

systemu HSD oraz z jego zastosowaniem wskazały na redukcję szumów do 23 dB w zakresie 

częstotliwości od 100 do około 600 Hz (Rys.14) 
33

.  

 

 

Rys. 14 Schemat sieci wyposażonej w elementy HSD podczas testów na Morzu Bałtyckim oraz 

wykres prezentujący wyniki redukcji hałasu podczas testów 
33 

Kolejne testy z użyciem systemu HSD przeprowadzono w 2012 na Morzu Północnym przy okazji 

stawiania morskiej elektrowni wiatrowej London Array. Średnica wbijanych fundamentów elektrowni 

wynosiła 5,7 m., a głębokość sięgała 28 metrów. Powierzchnia sieci z elementami HSD wykorzystanej 

w testach wynosiła 900 m
2
, długość sięgała 28metrów, a średnica 6,1 - 9 m. Waga całego systemy 

dochodziła  do 17 ton. Układ elementów HSD w sieci był podobny co przy testach z rejonu Bałtyku, tyle że  

zastosowano większą ilość bardziej zróżnicowanych pod względem wielkości elementów. Obecność 

małych modułów HSD miało pozwolić na lepszą redukcję hałasu z zakresu częstotliwości <100 Hz i >1000 

Hz. Wyniki testów wskazały na redukcję szumów do 23 dB. Obniżenie hałasu przy częstotliwościach od 20 

do 100Hz oraz powyżej 1000Hz wynikało m.in. z zastosowania dodatkowych elementów HSD (Rys.15)
33

.  

                                                        
33https://pdfs.semanticscholar.org/443a/7d124a07f78b9412a7be678d7f91e5149319.pdf?_ga=2.91944019.89597

9989.1571592823-1588091368.1571592823 
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Rys. 15 Schemat sieci wyposażonej w elementy HSD podczas testów na Morzu Północnym (farma 

wiatrowa London Array) oraz wykres prezentujący wyniki redukcji hałasu podczas testów 
33

.
 

8 Alternatywne metody instalacji fundamentów elektrowni wiatrowych 

 Podstawą elektrowni wiatrowej jest fundament, na którym posadowiona jest przy pomocy łącznika 

wieża wraz z turbiną wiatrową. Wśród najczęściej stosowanych, na potrzeby morskich farmach 

wiatrowych, typów fundamentów są: monopal, fundament kratownicowy (jacket), trójnóg. Ze względu 

jednak na generowany podczas ich instalacji hałas podwodny, który rozprzestrzenia się na znaczne 

odległości oddziałując tym samym na środowisko i organizmy morskie, poszukuję się nowych rozwiązań, 

których ingerencja w ekosystem była by dużo mniejsza. Jedną z możliwości jest stosowanie fundamentów, 

których posadowienie nie wymaga wbijania w dno morskie. Do tego typu konstrukcji można zaliczyć: 

fundamenty typu suction bucket/can, pływające oraz grawitacyjne (szczegółowy opis poszczególnych 

fundamentów znajduje się w opracowaniu I, pn. „Wprowadzenia do tematu Morskich Elektrowni 

Wiatrowych na obszarze Morza Bałtyckiego”). 

 Innym sposobem jest wykorzystanie innej techniki instalacji fundamentów, których 

dotychczasowy sposób mocowania oparty był na wbijaniu pali. 

8.1 Wibracyjne wiercenie fundamentowe 

 Standardowy sposób instalacji większości fundamentów elektrowni wiatrowych oparty jest na 

wbijaniu fundamentu w dno morskie. Coraz częściej poszukuję się jednak rozwiązań, które z jednej strony 

pozwalałyby na cichszą instalację, a z drugiej strony na montaż ich w dnie o różnej strukturze 

(piaszczystej, skalistej, mieszanej). Rozwiązaniem wydaje się być wykorzystanie techniki wibracyjnego 

wiercenia fundamentów. Tego typu metoda została wykorzystywana przy instalacji kilku elektrowni 

wiatrowych w Wielkiej Brytanii i Holandii. Dużą jej zaletą jest brak limitu jeśli chodzi o średnicę 

instalowanych fundamentów, szybsza praca w porównaniu do tradycyjnego wbijania, niższe koszty oraz to 

co szczególnie ważne ze względów środowiskowych, generuje niższy poziom emitowanego hałasu.     
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Przykładem tej techniki jest system MIDOS (Mixed Drilled Offshore Steel), gdzie wiertło zainstalowane 

jest w palach mocowanych w dnie (Rys.15). Podczas wwiercania się w dno gleba jest mieszana 

z cementem, wiążąc jednocześnie element konstrukcji w dnie morskim 
34

. 

Innym urządzeniem jest podwodny zestaw wiertniczy BSD 3000 wykorzystywany do wiercenia 

w skałach. Stosuje metodę wiercenia obrotowego. Resztki kruszywa są odzyskiwane za pomocą wyciągu 

powietrznego w celu utylizacji zgodnie z wymogami ochrony środowiska (Rys.16) 
34

. 

  

Rys. 16 Przykłady wierteł firmy Bauer (BSD 300, MIDOS) do montażu fundamentów elektrowni 

wiatrowych 
34

 

8.2 Wciskanie i wkręcanie fundamentów 

 Metoda wkręcania pali generuje najmniejszy hałas podczas instalacji. Podczas wiercenia 

wykorzystywane jest wiertło, które zamocowane wewnątrz fundamentu wkręca je w dno morskie, 

usuwając urobek przez fundament. Zaletą wiercenia jest to, że można instalować monopale 

na bardzo twardym dnie morskim, a poziomie hałasu jest niższy niż przy wbijaniu pali. Wadą jest to, że 

wiercenie zajmuje więcej czasu i tworzy dużo materiału wymagającego usuwania. Metodę wkręcania 

fundamentu wykorzystano przy stawianiu morskiej elektrowni wiatrowej Bockstigen w Szwecji na Morzu 

Bałtyckim. 

 Wciskanie fundamentów jest na etapie koncepcji i zostało przygotowaną przez firmę Heerema. 

Zakłada zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie hałasu palowania, poprzez opracowanie zupełnie 

                                                        
34https://www.bauer.de/export/shared/documents/pdf/bma/datenblatter/Maritime_Technologies_EN_905.704.2.p

df 
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innych rodzajów fundamentów, których instalacja oparta będzie na wykorzystaniu siły statycznej do 

wbijania pali w dno morskie oraz ruch obrotowego przy zastosowaniu ostrzy 
35

.  

8.3 Technika wbijania HiLo 

 Technika wbijania fundamentów o nazwie HiLo, charakteryzuje się mniejszą siłą (energią 

uderzenia), ale większą częstotliwością uderzeń. Zazwyczaj podczas wbijania pali ilość uderzeń wynosi 

około 40 na minutę, natomiast technika HiLo stosuje około 90 uderzeń na minutę. Po przez zmniejszenie 

energii uderzeń, obniża się emitowany w czasie prac poziom hałasu. Metoda ta nie jest jeszcze 

powszechnie wykorzystywana, ale pierwsze testy przeprowadzono już w Niemczech 
36

. 

9 Podsumowanie 

 Hałas podwodny jest jednym z głównych negatywnych oddziaływań związanych z budową 

morskich elektrowni wiatrowych, na organizmy morskie. Z tego względu dużą uwagę zwraca się na 

rodzaje fundamentów oraz techniki ich instalacji. Do tej pory opracowano kilka rodzajów fundamentów, 

głównie ze względu na różne warunki środowiskowe panujące w rejonach instalacji elektrowni: głębokość, 

typ podłoża, falowanie, prądy morskie. Coraz częściej jednak zwraca się uwagę na dobór metod pod kątem 

oddziaływania na środowisko i organizmy morskie. W tym celu prowadzonych jest aktualnie wiele działań 

zmierzających do opracowania i wdrożenia najefektywniejszych oraz opłacalnych metod minimalizujących 

wpływu hałasu na organizmy morskie, podczas wbijania fundamentów w dno morskie. 

 Mimo znacznych postępów w tym zakresie, obserwuje się również stały postęp i rozwój samych 

konstrukcji elektrowni wiatrowych, celem zwiększenia wydajności i opłacalności inwestycji. Obecnie 

budowane farmy wiatrowe składają się również z coraz większej ilości elektrowni. Dlatego też, metody 

minimalizowania hałasu podwodnego wykorzystywane jeszcze kilka lat temu, teraz mogą nie wystarczać. 

W związku z tym, coraz częściej obserwuje się stosowanie kilku kombinacji technik, które dopiero 

skutecznie tłumią hałas podwodny, tak by nie dopuścić do wystąpienia u gatunków szczególnie wrażliwych 

na hałas podwodny np. morświna, trwałej zmiany progu słyszalności, która wiąże się najczęściej ze 

śmiercią tych zwierząt. W dalszym ciągu pozostaje jednak efekt płoszenia i nakładania się dźwięków 

naturalnych z tymi pochodzenia antropogenicznego (tzw. efekt maskowania dźwięków), co utrudnia tym 

zwierzętom komunikację międzyosobniczą, osłabia zdolność lokalizowania pokarmu oraz rozpoznawania 

przeszkód, co oczywiście może nieść ze sobą poważne konsekwencje.   

10 Rekomendacje 

1. Należy określić wartości progowe dla hałasu podwodnego generowanego podczas wbijania 

fundamentów elektrowni wiatrowych w dno morza na poziomie polskich obszarów morskich. 

                                                        
35 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/meeresundkuestenschutz/Dokumente/Noise-Mitigation-2018/NMC-2018-

Abstracts-2018-11-20.pdf 
36 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6775-5.pdf?pid=20834 
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2. Ze względu na krytycznie zagrożoną populację morświna w wodach Bałtyku Właściwego, powinno 

zalecać się stosowanie fundamentów, podczas instalacji których nie jest generowany hałas podwodny. W 

sytuacji kiedy warunki środowiskowe nie pozwalają na zastosowanie takich fundamentów, powinno się 

wykorzystać co najmniej dwie metody ograniczające propagację hałasu. 

3. Efekt skumulowany emisji hałasu podwodnego należy rozpatrywać względem wybranej inwestycji oraz 

inwestycji sąsiadujących. Należy unikać jednoczesnego wbijania fundamentów w obrębie tej samej farmy 

wiatrowej oraz farm sąsiadujących. 

4. Należy ograniczyć prace związane z wbijaniem fundamentów w dno morskie w lipcu, kiedy rodzą się w 

Bałtyku morświny.    
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