
Partnerzy projektu będą wspierać administrację morską, wojskową i ochrony 
środowiska w procesie podejmowania decyzji dotyczących strategii zarządzania bronią 
chemiczną i konwencjonalną zatopioną w Morzu Bałtyckim i Skagerrak w celu oceny 
ryzyka związanego z korozją elementów broni, w tym zatopionych zbiorników  
z amunicją.

Akronim projektu: DAIMON.
Partner wiodący: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Polska.
Partnerzy projektu: 3 (Niemcy), 3 (Polska), 2 (Finlandia), 1 (Litwa), 1 (Holandia),  
1 (Norwegia), 1 (Szwecja).
Całkowity budżet projektu: 4,7 mln euro.

Tytuł projektu: Wspomaganie decyzji dotyczących 
amunicji na dnie morskim
ang. Decision aid for marine munitions
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.1 Czyste wody

Podsumowanie

Zatopiona w Morzu Bałtyckim i Skagerrak amunicja chemiczna i konwencjonalna za- 
wiera szereg substancji niebezpiecznych. Biorąc pod uwagę coraz częstsze wykorzystanie dna 
morskiego na potrzeby gospodarcze, np. morskich farm wiatrowych i rurociągów, wzrasta 
prawdopodobieństwo uszkodzenia zatopionych zbiorników z chemicznymi środkami bojowy-
mi, co może spowodować emisję substancji chemicznych bezpośrednio do otaczającego 
środowiska oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i dzikiej flory i fauny.
Co więcej, zbiorniki mogą wybuchnąć, np. w wyniku korozji. Z tego względu prowadzona jest 
stale dyskusja, w jaki sposób oceniać i zarządzać ryzykiem środowiskowym związanym z zatopioną 
amunicją, w szczególności na obszarach, na których może dojść do konfliktu interesów z pod- 
miotami prowadzącymi działalność morską. Celem projektu DAIMON jest zwiększenie bazy 
wiedzy, w jaki sposób dokonywać oceny ryzyka i korzyści związanych z różnymi opcjami 
zarządzania.

Wpływ pewnych substancji niebezpiecznych, np. związków arsenu, na środowisko naturalne jest 
dobrze znany, ale w pozostałych przypadkach dotychczasowa wiedza jest niewystarczająca 
w celu dokonania właściwej analizy ryzyka. W ramach projektu DAIMON zostaną opracowane 
techniki oceny wpływu zatopionej amunicji na ekosystem, działalność morską, a także ludzi jako 
konsumentów owoców morza. W tym celu zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne 
oraz badania amunicji chemicznej i konwencjonalnej na wodach płytkich i głębokich, zostaną 
także opracowane metody oceny biologicznej i chemicznej.

W ramach studiów przypadków zostanie dokładnie zbadane ryzyko związane z korozją wybranych 
elementów broni (pojedynczymi elementami i wrakami wypełnionymi amunicją). Dla każdego 
elementu zostaną następnie opracowane scenariusze działania, a także zostanie przeprowad-
zona ocena potencjalnego wpływu na środowisko naturalne oraz analiza porównawcza kosz-
tów niepodjęcia żadnych działań.

Zostanie także oszacowany koszt utraconych usług w zakresie środowiska naturalnego,  
który w niektórych przypadkach może przewyższać krótkookresowe oszczędności.
Na podstawie wszystkich tych informacji zostanie opracowane inteligentne oprogramow-
anie wspomagające podejmowanie decyzji we współpracy z odpowiednimi organami mor-
skimi, które będą zaangażowane w realizację działań projektowych na każdym ich etapie.  
Narzędzie to będzie przedstawiać i opisywać strategię zarządzania, która jest najbardziej 
odpowiednia dla danej sytuacji i warunków ramowych. Zostanie ono przetestowane we  
wszystkich sześciu obszarach studium przypadku projektu DAIMON w celu zebrania najlepszych 
praktyk dotyczących zarządzania amunicją zatopioną w regionie Morza Bałtyckiego i poza jego 
granicami.


