
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 2 

Zespół Redakcyjny: E. Marszałek, D. Duda, W. Pater, A. Walczak, Z. Kowalewski, 
J. Pleskacz, K. Szymańska, M. Maćkowiak, M. Majewska,  
D. Wochna 

 
 
 
 
Korekta: M. Kuncewicz 
 
 
 
 
Opracowanie techniczne: J. Pleskacz, D. Wochna 
 
 
 
 
Wydawca:  Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej 

80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 11 
tel. (058) 301-32-71 
fax (058) 305-80-99 

 
 
 
 
Wydawnictwo:  Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie 

70-214 Szczecin, al. 3 Maja 1 a 
tel. (091) 489-12-05 
fax (091) 812-03-97 
e-mail: rektorat@wset.pl 

 
 
 
 
 
 
Nakład: 200 egz.  
 
 
 
 
 
 

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego 
 
 
 
 

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Infrastruktury 



 3 

BIBLIOTECZKA OLIMPIADY NAUTOLOGICZNEJ 
 
 

ZESZYT NR 18 
 
 
 
 
 

S T E R  2/2005 
 
 
SPIS TREŚCI: 
 
1. Daniel Duda   

Kapitan Żeglugi Wielkiej Karol Olgierd Borchardt ..................... str. 5 
 
2. Aleksander Majewski  
 Geografia Morza .........................................................................str. 9 
 
3. Elżbieta Marszałek  

 Prawne zagadnienia wód morskich  
 państwa nadbrzeżnych ...............................................................str. 24 

 
4. Elżbieta Marszałek 

 Geograficzne i statystyczne dane o morzach i portach 
 krajów Unii Europejskiej ..............................................................str. 26 

- ćwiczenia i zadania 
 
5. Opracowanie zbiorowe  

 Przykładowe pytania  
 Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej 
 z lat 1994/1995 i 1995/1996 .......................................................str. 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Przedruk fragmentu z kwartalnika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego „Nautologia”, Nr 1-4 (141), 2004. 
 
Daniel Duda 
 
 

KAPITAN ŻEGLUGI WIELKIEJ KAROL OLGIERD BORCHARDT 
(25 MARCA 1905 – 20 MAJA 1986) 

 
 

Kapitan żeglugi wielkiej Karol Olgierd Borchardt urodził się 25 marca 1905 roku  
w Moskwie, w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec Hilary był lekarzem medycyny, matka – Maria  
z domu Raczkiewicz, udzielała lekcji języka francuskiego, a w późniejszym okresie życia 
pracowała jako urzędniczka. Dzieciństwo spędził K.O. Borchardt w Paryżu, dokąd w 1906 r. po 
rozpadzie swego małżeństwa, wyjechała matka, zabierając ze sobą syna. Wrócili do kraju w 1911 
roku, kiedy nadszedł czas wysyłania syna do szkoły, i zamieszkali w Wilnie. W tym samym roku 
Karol O. Borchardt rozpoczął naukę w rosyjskim Gimnazjum Winogradowym i kontynuował ją do 
wybuchu I wojny światowej, po czym w 1915 r. przeszedł do Gimnazjum Stowarzyszenia 
Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie. Woja polsko-bolszewicka spowodowała przerwę w nauce  
i udział 14-letniego wówczas Karola, harcerza-ochotnika w obronie Wilna, a następnie w walkach 
towarzyszących odwrotowi polskich obrońców, aż do Warszawy.  
 Ponownie wraca do szkoły w 1921 roku, tym razem jest to Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Wilnie i w 1924 r. zdaje egzamin dojrzałości. Jako uczeń zajmował się 
wydawaniem gazetki szkolnej, której hasłem było: „PÓJDZIEMY, GDY ZABRZMI ZŁOTY RÓG”. 
Przy redagowaniu tej gazetki korzystał z interesujących materiałów przygotowanych wcześniej 
przez matkę, która w tym czasie (a był to okres okupacji Wilna przez Niemców) przebywała w 
więzieniu za swoją patriotyczną działalność. Podjął się wtedy, oczywiście na swój młodzieńczy 
sposób, napisania dramatu „Książę Józef Poniatowski pod Raszynem”. Oczarowany był 
Juliuszem Cezarem, szczególnie zwięzłością jego wypowiedzi. Naśladując Cezara, na temat 
„Dziadów” A. Mickiewicza napisał wypracowanie, które sprowadziło się do stwierdzenia: „Z mego 
wielkiego bólu moja mała piosenka”. Otrzymał za to ocenę bardzo dobrą. Pilnie uczył się języków 
obcych, gdyż po okresie, w którym młodzieńcza fantazja „kazała” mu zostać Indianinem, nastąpił 
okres fascynacji morzem i marzeń o morzu. 
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku i rok 1920, w którym została założona 
Szkoła Morska w Tczewie, przyjął z wielkim entuzjazmem. W roku 1924 nie został przyjęty do 
Szkoły Morskiej. Podejmuje naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Stefana Batorego  
w Wilnie, z którego w 1925 roku przechodzi do Szkoły Morskiej w Tczewie na Wydział Nawigacji. 
Ukończył ją w roku 1928. 
 Pracę zawodową rozpoczął jako starszy marynarz (1929-1930) na statku Polsko-
Brytyjskim Towarzystwa Okrętowego s/s Rewa. Od 1931 roku wiąże się z Gdynią pracując  
w American Lines, w którym to przedsiębiorstwie zatrudniony był na statkach: s/s Poloni,  
s/s Puławski i m/s Piłsudski, s/s Kościuszko pełniąc kolejno funkcję od asystenta aż do starszego 
oficera włącznie. Dyplom kapitana żeglugi wielkiej otrzymał w 1936 roku. Od 1938 roku związał 
się z s/v „Darem Pomorza”, pełniąc na nim funkcję starszego oficera. 
 W dniu 18 sierpnia 1939 roku „Dar Pomorza” wyrusza w rejs ćwiczebny po Bałtyku  
z uczniami wszystkich trzech kursów Wydziału Nawigacyjnego, kandydatami na Wydział 
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Nawigacyjny, jungami dwuletniego kursu jungów oraz kandydatami na kurs jungów – wypłynęło 
na nim ogółem 181 osób. 
 W końcu sierpnia 1939 roku w czasie powrotu z Libawy komendant „Daru Pomorza” kpt. 
ż.w. Konstanty Kowalski otrzymał drogą radiową polecenie skierowania statku do najbliższego 
portu szwedzkiego – wybrał niedaleki Oxelősund. W dniu 1 września podczas postoju fregaty  
w Oxelősund przyjęli wiadomość o napaści Niemiec na Polskę, o wybuchu wojny.  
 W dniu 2 września „Dar Pomorza” pod silnikiem przeszedł szkierami do Sztokholmu. 
Komendant kpt. ż.w. Konstanty Kowalski zabiegał u posła polskiego w Sztokholmie,  
G. Potworowskiego, o uzyskanie od władz szwedzkich zezwolenia na przejazd koleją 
zaokrętowanych na „Darze Pomorza” ludzi do Gőteborga, gdzie schroniło się pięć polskich 
statków handlowych, które wybuch wojny zastał na Bałtyku. Czyniono starania, by statki jak 
najszybciej wyszły do Wielkiej Brytanii. Starania te zostały uwieńczone powodzeniem. 
Kapitan K.O. Borchardt i komendant „Daru Pomorza” Konstanty Kowalski wraz z 163 uczniami  
w dniu 22 września, po zabezpieczeniu statku udali się pociągiem do Göteborga. W Göteborgu 
podzielono załogę „Daru Młodzieży”  i słuchaczy na pięć grup, które zaokrętowano odpowiednio 
na pięć grup, które zaokrętowano odpowiedni na piec polskich statków – były to parowce 
„WILNO”, „NAROCZ”, „KROMAŃ” , „CHORZÓW” i „ROBUR IV” . W dniu 3 października statki 
obrały kurs wodami terytorialnymi szwedzkimi i norweskimi, kierując się na Bergen, do którego 
zawitały w dniu 7 października. W dniu 17 października w konwoju pod eskortą okrętów 
brytyjskich przybyły do Menthil w zatoce Firth of Forth w Szkocji. Kapitan Karol Olgierd Borchardt 
został skierowany na statek m/s Piłsudski na stanowisko starszego oficera. Pozostał nim do  
26 listopada 1939 roku, tj. do dnia zatonięcia tego pięknego statku. Ranny w czasie tej akcji, 
zostaje skierowany do szpitala. Po opuszczeniu szpitala zgłasza się do władz, które kierują go na 
m/s Chrobry , również na stanowisku starszego oficera. Na tym statku brał udział we wszystkich 
akcjach bojowych w Norwegii, aż do momentu zbombardowania tej jednostki w dniu 15 maja 
1940 roku. Ponownie ranny, po opuszczeniu szpitala otrzymuje 100 %, dożywotniej renty 
inwalidzkiej. 

Rozpoczyna nowy rozdział swojego życia – zaczyna pisać. Publikuje praca: „Suwak 
logarytmiczny jako przyjaciel oficera nawigacyjnego”, „Oceanografia”, zbiór opowiadań „Szaman 
Morski” i książkę o charakterze wspomnieniowym „Znaczy Kapitan”. Zaczyna również poświęcać 
się malarstwu. Jego prace wystawione zostały na wystawie w Waszyngtonie, Bostonie, Nowym 
Jorku (Second Annual Art. Exhibition by Merchant Seaman of the United Nation). Obrazy jego 
uzyskały dobrą prasę i wszystkie zostały sprzedane na wystawie w Nowym Jorku.   
 W 1942 roku Borchardt zrzeka się wysokiej komandorskiej renty inwalidzkiej i zgłasza się 
do pracy. Otrzymuje pozwolenie na pracę wyłącznie na lądzie. Przez krotki okres pełni funkcję 
kierownika Domu Marynarza w Rugby, następnie z dniem 16 września powołany zostaje przez 
Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi na stanowisko wykładowcy i inspektora Morskiego 
Szkolenia Zawodowego. 
 Odpowiada za wyszkolenie kadry oficerskiej, potrzebnej by flota mogła w czasie wojny 
walczyć i spełniać swe role transportowe. Organizuje szereg kursów: dla szyprów, poruczników 
żeglugi małej, kapitanów żeglugi wielkiej, mechaników pierwszej klasy. Opracowuje dla nich 
programy nauczania, pracuje nad wznowieniem wydanych w okresie międzywojennym w kraju 
książek morskich. Jest wykładowcą nawigacji, matematyki, astronawigacji, wykłada dewiację 
kompasu i oceanografię. Pełni funkcję ławnika Sądu Morskiego, zgodnie z mianowaniem z dnia 
21 września 1942 roku przez ministra sprawiedliwości dr Wacława Komoranickiego. Dodać 
należy, że został uprzednio wybrany na to stanowisko przez oficerów nawigatorów. 
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Dnia 14 grudnia 1942 roku generał Władysław Sikorski wydał rozkaz zezwalający na pobór 
ochotników do szkół morskich z obozów uchodźców w Persji, Indii, Afryce oraz Szkół  Junackich 
w Palestynie i Egipcie. Pozwolenie dotyczyło jedynie młodzieży przedpoborowej.  W roku 1944 
zostaje minowany dyrektorem Szkoły Morskiej w Landywood. Problemy ze znalezieniem 
odpowiednich pomieszczeń , instruktorów, wykładowców, transportu – niechęć dowództwa armii 
do pozbycia się rezerw spowodowały, że dopiero w dniu 1 grudnia 1944 r ks. Zygmunt Kaczyński, 
minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, podpisał rozporządzenie nr 104/44, 
powołując Gimnazjum/Liceum Morskie. Uczniowie byli umundurowani, na czapkach nosili napis 
Państwowa Szkoła Morska, a po uznaniu tzw. Rządu Lubelskiego przez mocarstwa zachodnie, 
część napisu na czapkach („Państwowa”) uczniowie zaszyli, a czerwone litery zamienili na złote. 
Łącznie przez mury tej szkoły przeszło 450 uczniów, z tego 30% ukończyło gimnazjum. 
 Młodzież rekrutowała się z ośrodków dla dzieci polskich w Persji, Indiach, Rodezji, 
Palestynie (Junacka Szkoła Kadecka), Junackiego Gimnazjum Mechanicznego (pod Hajfą), 
Junackiej Starszej Szkoły Powszechnej w Barbarze, Junackiej Szkoły Ogrodniczej, Junackiej 
Szkoły Mechanicznej w Egipcie, kilkunastu napłynęło z jednostek wojskowych, z oddziałów 
partyzanckich we Francji, z polskich ośrodków w Wielkiej Brytanii, byli też uciekinierzy  
z przymusowej niemieckiej organizacji Todta i inni. Kapitan K.O. Borchardt dokładał wiele starań , 
by wychować należycie tę młodzież, która miała za sobą okropności wojny, przeżycia syberyjskie, 
umiała walczyć  o byt wszelkimi metodami. 
 Ze stanowiska dyrektora odchodzi w 1946 roku na własną prośbę, kiedy przekonał się,  
że nie będzie mógł realizować swojej koncepcji szkoły, bez kar. Niemal dwa lata pozostaje na 
zasiłku dla bezrobotnych , do czasu podjęcia pracy (17.X.1948 r.) w charakterze drugiego oficera 
na angielskim statku s/s „Sheridan” obsługującym porty Amazonki. Na statku tym z własnej woli 
podjął się badania prądów oceanicznych, za co uzyskał podziękowania Hydrographic Office 
U.S.A. Po zakończeniu kontraktu postanowił powrócić do kraju. 
 22 października 1949 roku wraca do kraju na pokładzie statku m/s Batory, pełniąc na nim 
funkcję pierwszego oficera. Od 1 listopada 1949 roku rozpoczyna pracę na lądzie w Państwowym 
Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni jako kierownik kursów i wykładowca astronawigacji, 
nawigacji, dewiacji i oceanografii. Od roku 1951 roku do 1 grudnia 1970 roku był etatowym 
wykładowcą Szkoły Rybołówstwa Dalekomorskiego i Państwowej Szkoły Morskiej, później 
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W Wyższej Szkole Morskiej, po przejściu na emeryturę 
pracował w charakterze wykładowcy do 1973 r. 
 Cała jego droga życiowa znaczona była wielką pracą. W latach 1953-1960 na zlecenie 
Ministerstwa Żeglugi opracował szereg programów nauczania zarówno dla potrzeb kursowych, 
jak i szkół morskich. W roku 1955 nakładem Wydawnictw Komunikacyjnych wydał podręcznik 
„Astronawigacja”. Opiniował podręczniki: „Pomoce nawigacyjne” Stefana Gorazdowskiego, 
„Astronomia żeglarska” Antoniego Ledóchowskiego, „Nawigacja terrestryczna” Józefa 
Giertowskiego, „Matematyka dla marynarzy” Władysława Strzeleckiego. W latach 1955-1959 
pełnił społeczną funkcję delegata ministra w Izbie Morskiej w Gdyni. Widać go było również na 
pokładach nowo budowanych statków i okrętów w stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, gdzie 
pełnił funkcje kapitana, wyprowadzając statki w rejsy próbne. Był współorganizatorem wystawy  
w Szkole Rybołówstwa Morskiego w Gdyni w 1960 roku. Wystawę zorganizowano pod hasłem: 
„Przygotowanie kadr do zadań rybołówstwa oceanicznego”. W roku 1963 pracował nad 
słownikiem morskim angielsko-polskim („Astronawigacja i żaglowce”, „Maritime Dictionary”, 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczna, Warszawa 1963), jak również nad słownikiem morskim  
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w wersji angielsko-polskiej. Brał czynny udział w pracach Komisji Normalizacyjno-Językowej 
Ministerstwa Żeglugi w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego w Gdańsku. 
 Od 1958 roku publikuje swoje artykuły w miesięczniku „Morze”, w „Tygodniku Morskim”, 
„Panoramie” i „Literach”. 
 W 1960 roku została wydana jego najpopularniejsza książka „Znaczy Kapitan”. Otrzymał 
za nią wiele nagród i wyróżnień, między innymi nagrodę im. Mariusza Zaruskiego, nagrodę 
„Czerwonej Róży” (plebiscyt Klubu Żak w Gdańsku). Książka „Znaczy Kapitan” doczekała się 
tłumaczenia w całości na język czeski, niektóre zaś opowiadania ukazały się w języku rosyjskim 
(w „Transporcie Morskim”) i języku bułgarskim; została też nagrana na taśmę przez Polski 
Związek Niewidomych. „Znaczy Kapitan” została uznana za najlepszą książkę marynistyczną 
XXX-lecia PRL. Jej popularność po latach potwierdził plebiscyt Dziennika Bałtyckiego 
(18.02.2000 r.) na „złotą dziesiątkę” najpopularniejszych książek gdańsko-morsko-pomorskich 
powojennego 55-lecia, w którym głosami czytelników zdecydowanie wygrał K. O. Borchadt. Lista 
wyróżnień jest długa. Również dużą popularnością cieszy się tytuł „Krążownik spod Somosierry”; 
książka doczekała się sześciu wydań. 
 Kpt. ż.w. Karol Olgierd Borchardt całe swoje życie związany był z morzem, poprzez pracę 
na nim lub wychowanie nowych kadr dla marynarki handlowej i rybołówstwa morskiego. Był to 
wspaniały pedagog cieszący się wysokim uznaniem i autorytetem wśród swoich wychowanków. 
Stanowił uosobienie najpiękniejszych i najszlachetniejszych cech oraz dążeń ludzi morza, pisarza 
i człowieka, który ukochał wybrany w młodzieńczych latach piękny zawód marynarza, któremu 
pozostał wierny przez całe swoje twórcze życie.   

Wiele szkół nosi imię tego wielkiego człowieka morza, np. Szkoła Podstawowa nr 8  
w Rumi, Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni, Szkoła Podstawowa nr 5 w Iławie oraz Szkoła 
Podstawowa w Strzebielinie.  

Na frontonie domu, przy ulicy Mickiewicza, dzięki fundacji Cechu Rzemiosł Różnych  
w Gdyni odsłonięto tablicę o następującej treści: 

 
„W domu tym żył i tworzył 

w latach 1949-1986 

kpt. ż.w. Karol Olgierd Burchardt 

marynarz, autor książek 

o tematyce morskiej. 

Wybitny pedagog i wychowawca kilku 

pokoleń oficerów i kapitanów żeglugi wielkiej”. 
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Przedruk z Biuletynu Informacyjnego Zarządu Głównego Ligi Morskiej „Ster” Nr 5, 1996. 
 
prof. dr hab. Aleksander Majewski 
 
 

GEOGRAFIA MORZA 
 
 

Geografia morza jest nauką o krajobrazowej powłoce wodnej Ziemi1. Jej przedmiotem jest 
oceanosfera, na którą składają się oceany, morza i wyspy wśród nich tkwiące. Oceanosfera styka 
się od góry z atmosferą, od dołu z litosferą i na granicy tych warstw, a w szczególności na linii 
brzegowej oceanu stanowiącej przecięcie się trzech żywiołów: powietrza, wody i ziemi, zachodzą 
ważne zjawiska interesujące geografa morza. Zajmuje się on: badaniem ogólnogeograficznych 
praw zachodzących w oceanosferze; jej zróżnicowaniem regionalnym na oceany, morza, zatoki, 
zalewy i inne mniejsze jeszcze obszary morskie; wydzielaniem krajobrazów morskich 
(oceanicznych)2, zespołów biogeograficznych charakterystycznych dla poszczególnych części 
oceanu; określaniem wpływów człowieka na środowisko morskie, jak: eksploatacja morza, 
zanieczyszczenia, deformacje warunków klimatycznych. 

Traktując geograficzne zjawiska występujące w oceanosferze w układzie planetarnym, 
geograf morza rozpatruje złożony system oceanu jako mnogość różnych jego jednostek 
składających się na jedną całość i dlatego zwraca szczególną uwagę na rejonizacje 
fizykogeograficzne i biogeograficzne oceanu na podstawie struktury mas wodnych i ich podziału 
strefowego. 

Całą przestrzeń oceaniczną (wszechocean lub ocean powszechny) dzielimy na trzy 
oceany: Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski i Ocean Spokojny3. Te główne jednostki wszechoceanu 
dzielą się z kolei na morza i baseny oceaniczne (odpowiedniki mórz na otwartych wodach 
oceanu). Większe obszary morskie między kontynentami nazywamy morzami śródziemnymi. 
Należą do nich: Morze Śródziemne (europejsko-azjatycko-afrykańskie). Środkowoamerykańskie 
Morze Śródziemne (Morze Karaibskie i Zatoka Meksykańska), Indonezyjskie Morze Śródziemne 
(zwane też Indonezyjskim Morzem Wyspowym lub Australo-Azjatyckim Morzem Śródziemnym), 
Morze Arktyczne4 i Morze Czerwone (jest to stosunkowo małe morze, ale o charakterze morza 
śródziemnego). 

Morza dzielimy na morza przybrzeżne, graniczące bezpośrednio z oceanem i na morza 
wewnętrzne-kontynentalne (epikontynentalne) o większym stopniu izolacji od oceanu. Wielkie 
zbiorniki wodne zupełnie zamknięte wewnątrz lądów (np. Morze Kaspijskie) nie są ściśle rzecz 
biorąc morzami, a jeziorami. Są one odpowiednikami wielkich wysp pośród wód oceanu.  
                                                

1 Krajobrazowa powłoka Ziemi to jej cienka stosunkowo warstwa mieszcząca się między górną granicą 
troposfery (na wysokości 8-16 km) a dolną granicą skał osadowych (o średniej miąższości 4-5 km, maksymalna 
15-20 km); granice powłoki mieszczą się zatem ogólnie w warstwie o grubości około 30-35 km i w tej przestrzeni 
rozwija się życie na Ziemi. 

2 Krajobrazy morskie dzieli się na krajobrazy wodne (odnoszące się do powierzchni morza), krajobrazy 
podwodne i krajobrazy dna morza a również krajobrazy wysp morskich. 

3 Niektórzy oceanografowie wydzielają jako odrębny ocean wielki i jednorodny pod względem hydrologicznym 
obszar wód wokół Antarktydy nazywając go Oceanem Antarktycznym lub Oceanem Południowym. 

4 Nazywanie Morza Arktycznego oceanem (Oceanem Arktycznym czy Oceanem Biegunowym Arktycznym) jest 
niewłaściwe, bowiem zajmuje ono nieznaczną część powierzchni wszechoceanu (około 2,5%) stanowiąc 
pośrednią formę zbiornika wodnego między oceanem a morzem. 
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Z oceanów i mórz można wydzielać mniejsze jednostki, jak: zatoki, cieśniny, zalewy, estuaria, 
kanały morskie, groty podmorskie. Oprócz takiego ogólnego podziału hydrograficznego  
w geografii morza stosuje się wiele innych podziałów o charakterze naturalnym (przyrodniczym). 
Są to podziały klimatyczne (strefowe), hydrologiczne (na masy wodne)5 , geomorfologiczne (na 
podstawie ukształtowania dna), litologiczne (na podstawie osadów morskich), biogeograficzne 
(według rozmieszczenia organizmów morskich), krajobrazowe i inne. Do tego dodać trzeba 
podziały umowne: polityczne, gospodarcze, administracyjne i inne. 

Jak z tego wynika problemy regionalizacji oceanu, tak istotne w geografii morza, są 
bardzo skomplikowane i trudno tu byłoby wdawać się głębiej w te kwestie. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że głównym czynnikiem odgrywającym wielką rolę w różnicowaniu warunków 
środowiskowych oceanów jest strefowość oceanu wynikająca z jednej strony z mniej więcej 
stałego położenia osi Ziemi wirującej wokół Słońca (wynikają stąd podziały klimatyczne 
powierzchni oceanu), z drugiej zaś strony strefowość zaznaczająca się wyraźnie w układzie 
pionowym warstw wody o różnej gęstości wskutek porządkującego działania siły ciężkości 
(uwarstwienie oceanu jako fragment ogólnego uwarstwienia Ziemi w sekwencji: atmosfera, 
ocean, osady, skorupa Ziemi). 

Na granicy atmosfery i oceanu, to jest na powierzchni morza, zachodzi 
współoddziaływanie, od którego zależny jest bilans ciepła, opady, mgły, sztormy i inne zjawiska 
meteorologiczne ważne dla życia i egzystencji człowieka w strefie morskiej. Atmosfera, podobnie 
jak ocean, funkcjonuje jako maszyna cieplna Ziemi. Powietrze nagrzewane w niskich 
szerokościach geograficznych unosi się w górę i przemieszcza w kierunku biegunów.  
Ta południkowa tendencja cyrkulacji atmosfery zakłócana jest jednak przez wirowanie Ziemi  
i przekształca się przy powierzchni morza w system olbrzymich wirów antycyklonalnych (wyże)  
i cyklonalnych (niże). 

Takich dość stałych, lecz modyfikowanych sezonowo w ciągu roku ośrodków cyrkulacji 
jest kilka. Na Oceanie Atlantyckim są to: wyż arktyczny, niż islandzki, wyż azorski, strefa 
obniżonego ciśnienia wzdłuż równika, wyż wyspy Św. Heleny, strefa niżów wokołoantarktycznych 
i wyż antarktyczny. 

Podobny układ cyrkulacji atmosferycznej obserwuje się na Oceanie Spokojnym  
i w południowej części Oceanu Indyjskiego. Jedynie w północnej części tego ostatniego oceanu 
panuje reżim monsunowy polegający na odwracaniu się systemu cyrkulacji powietrza i wody  
w ciągu roku w związku z kolejnym występowaniem wyżu wschodnioazjatyckiego zimą a niżu 
południowoazjatyckiego latem. Klimaty monsunowe występują lokalnie i w innych regionach 
oceanu, np. u wschodnich brzegów Azji. 

Z układami cyrkulacji atmosfery związane są klimaty oceanu i lądów, bądź dość stałe bądź 
też wyraźnie zmieniające się w ciągu roku. Największe zmiany i najintensywniejsze zjawiska 
dynamiczne występują w strefach zwanych frontami. Na frontach polarnych oddzielających 
chłodne i umiarkowane masy powietrza powstają obszerne zawirowania w postaci niżów 
(cyklonów) przemieszczających się przeważnie z zachodu na wschód, charakterystyczne dla 
naszej umiarkowanej strefy, szczególnie w półroczu zimowym; na frontach międzyzwrotnikowych, 
oddzielających chłodniejsze powietrze od powietrza ciepłego, tworzą się mniej rozległe wiry, ale 

                                                
5 Masa wodna to duża objętość wody morskiej dość jednorodna pod względem fizyko-chemicznym, 

uformowana pierwotnie w pewnych warunkach geograficznych w powierzchniowej warstwie oceanu; jej 
charakterystyczne cechy określa się zazwyczaj na podstawie wskaźników temperatury i zasolenia, ale bierze się 
też pod uwagę i inne parametry: fizyczne, chemiczne i biologiczne. 
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odznaczające się olbrzymią energią, zwane tornadami, cyklonami lub tajfunami i działające 
niszcząco na drodze swojego przejścia. 

Niektóre strefy wyższych szerokości geograficznych nawiedzane są sezonowo lub stale 
przez sztormy, zakłócające żeglugę, atakujące i niszczące brzegi mórz oraz powodujące 
powodzie na nisko położonych wybrzeżach. Takie sztormowe strefy występują w północno-
zachodnich obszarach Atlantyku Północnego i Pacyfiku Północnego (w okresie zimowym), wokół 
Antarktydy (przez cały rok), w północnej części Oceanu Indyjskiego (podczas monsunu letniego). 
Szczególnie groźne są podzwrotnikowe sztormy - cyklony, które powodują niekiedy olbrzymie 
powodzie, np. w deltach Gangesu - Brahmaputry, podczas których giną tysiące, a nawet setki 
tysięcy ludzi. 

Uogólniając, klimaty oceaniczne, podobnie jak lądowe, odznaczają się układem 
strefowym, tzn. uwarunkowane są szerokością geograficzną, co ma związek różnym 
naświetleniem Ziemi przez promieniowanie Słońca: największym w pobliżu równika  
i najmniejszym w okolicach biegunowych. Rozróżniamy więc klimaty równikowe, zwrotnikowe, 
podzwrotnikowe, umiarkowanych szerokości i okołobiegunowe, z dalszymi podziałami w tych 
strefach - patrz Powszechny Atlas Świata PPWK. 

Od dołu wody oceaniczne sąsiadują z dnem pokrytym osadami. Nie wchodząc tu głębiej  
w skomplikowaną genezę dna oceanu i pomijając różne na ten temat teorie, trzeba jednak 
powiedzieć, że w poglądach na naturę dna morskiego a zarazem skorupy Ziemi nastąpił w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych bieżącego stulecia zupełny zwrot w stosunku do poglądów 
jeszcze nie tak dawno głoszonych. Początkowo uważano, że formy dna oceanu utworzyły się 
podobnie jak na lądach, na przykład, że podwodne łańcuchy gór – grzbiety oceaniczne miały 
utworzyć się wskutek fałdowania (przez siły ściskające) jak góry na lądzie. Tymczasem okazało 
się, że z wnętrza Ziemi działają tam siły odwrotnie skierowane (rozciągające dno) od pęknięcia 
wzdłuż grzbietu, czyli tzw. doliny ryftowej, na zewnątrz, ku brzegom oceanu. Tu prosty obraz 
kształtowania się skorupy Ziemi uzyskano najpierw na przykładzie dna Oceanu Atlantyckiego 
rozpołowionego pośrodku rozszerzającym się Grzbietem Środkowoatlantyckim, następnie 
opracowano bardziej złożoną teorię tektoniki płyt litosfery, których krawędziami są formy 
grzbietowe oceanu (patrz A. S. Monin. Historia Ziemi, Wiedza Pow.). Ten przewrót w nauce  
o Ziemi był prawdziwą rewolucją XX w. i zmusił geografów i geologów do zupełnej zmiany 
dotychczasowych poglądów, zaś niektórzy z nich do dziś nie mogą się pogodzić z tymi nowymi 
teoriami i wyszukują coraz to nowe dowody przeczące tym nowym koncepcjom. 

Oceaniczna skorupa Ziemi, podścielająca ocean, jest inna niż skorupa lądowa, 
nieustannie się odnawia przez wylewy skał bazaltowych, brak jest skał starych (starszych od 200 
min lat), dno pokrywa na ogół cienka warstwa osadów (w otwartych wodach oceanu jest to jakby 
pokrywa śnieżna osadów maskująca większe nierówności podłoża), które nie mogły nagromadzić 
się w większej ilości w stosunkowo krótkim czasie pełnej odnowy dna oceanu. 

Statyczny, chwilowy obraz oceanów i lądów, jaki uzyskujemy z własnej obserwacji lub  
z oglądania atlasów jest złudzeniem. W skali geologicznej, a nawet w skali wiekowej wszystko 
jest w ruchu. Zmienia się ukształtowanie den morskich, przemieszczają się linie brzegowe morza. 
Obecnie zachodzi w narastającym tempie trangresja morza wskutek zmian klimatycznych,  
w których znaczny udział ma człowiek Zużywanie ogromnych ilości energii od czasu wynalezienia 
silnika spalinowego i przez rozwój przemysłu i gospodarki komunalnej spowodowało nadmierne 
wydalanie dwutlenku węgla do atmosfery, przez co powstał tzw. „efekt cieplarniany” hamujący 
wypromieniowywanie ciepła z powierzchni Ziemi i zakłócający bilans cieplny. Temperatura 
powietrza podniosła się na północnej półkuli o prawie 1 OC w ciągu ostatnich stu lat, a przewiduje 
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się dalszy jej wzrost, o ile nie nastąpi stabilizacja klimatu. Powoduje to topnienie lodowców  
i rozszerzanie termiczne górnej warstwy wód oceanu. Dotychczasowe tempo podnoszenia się 
wskutek tego poziomu oceanu o 1-2 mm/rok wzrośnie i jest prawdopodobne, że w ciągu 
następnego wieku poziom oceanu podniesie, się znacznie (o około 1 m i więcej), co oznacza 
zagrożenie bytu milionów ludzi i zatopienie setek tysięcy km2 nizin nadmorskich, a z tym 
wiązałoby się cofnięcie plaż, wkroczenie wód słonych w obszary przymorskie, zniszczenie 
użytków rolnych, ograniczenie możliwości zaopatrzenia w wodę w strefie przybrzeżnej, 
modyfikacje ekosystemów, a ponadto wzrost częstości i siły sztormów i klęski powodziowe. Już 
dziś obserwuje się znikanie plaż po większych sztormach, szybkie cofanie się delt rzek Indii, 
Bangladeszu, Egiptu, Meksyku, Wietnamu, zatapiane są nowo powstające państewka wyspowe 
na Pacyfiku (alarmy na forum ONZ), ruina zagraża polom ryżowym i marikulturom w wielu nisko 
położonych, a gęsto zaludnionych obszarach Ziemi. Są to niepokojące stwierdzenia oparte na 
obserwowanych faktach. Z drugiej jednak strony głoszone są odmienne przewidywania,  
że poziom oceanu będzie, a nawet już powinien obniżać się (przeczą jednak temu notowania 
mareografów), gdyż wchodzimy w nową epokę lodową, bądź też, że mimo ocieplenia woda 
wskutek wzmożonego parowania jest wycofywana na kontynent Antarktydy, gdzie temperatury są 
nadal niskie. 

Zakłócenia środowiska morskiego, naturalne bądź sztuczne - powodowane przez 
człowieka i budzące wielkie obawy skutki tych procesów, jakie obserwujemy własnymi oczami  
w krótkim okresie czasu na przykładzie naszego morza, zmuszają do pilniejszego rozpoznawania 
praw panujących w oceanie. Od kilku dekad (od zakończenia zimnej wojny) zwiększyło się 
ogromnie zainteresowanie morzem, rozszerzył się nadzwyczajnie zakres badań 
oceanograficznych, a dzięki pomnożeniu możliwości technicznych nieustannym nadzorem objęta 
jest już cała nasza Ziemia. 

Ocean w swej całości traktujemy jako gigantyczną maszynę cieplną. Napędzany energią 
słoneczną w pasie niskich szerokości Ziemi tworzy uporządkowany system o wzajemnie 
oddziałujących składowych. Wywierają nań wpływ nieustannie różne siły zakłócające jego 
równowagę (np. nagrzewanie wód, zmiany gęstości) i siły przywracające stan równowagi 
(przenoszenie energii z prądami, mieszanie się wód). Dzięki ścieraniu się tych sprzecznych sił  
i dużej bezwładności wód stawiających im opór (duża zdolność zachowawcza oceanu) w oceanie 
występuje w dużym stopniu stałość składu wody morskiej i stabilność warunków termicznych. 
Wszelkie zakłócenia stanu równowagi, do którego ocean stale zdąża, są likwidowane i to tym 
intensywniej im większe jest zakłócenie (przez wzmożenie prądów, mieszania się). 

To zdumiewające uporządkowanie procesów zachodzących w oceanie podobne jest do 
funkcjonowania komórki żywej: jak ona ocean pochłania energię z zewnątrz, wykonuje pracę  
w rytmicznych cyklach, zachowuje swą odrębność w stosunku do środowiska zewnętrznego 
(chroniony jest przed rozproszeniem błoną powierzchniową6), wydziela substancje zbędne  
w postaci osadów. 

Ocean tworzy uporządkowany dzięki ewolucji system mechaniczny, chemiczny, 
biochemiczny, o wzajemnie oddziałujących elementach, broniący się przed dezorganizacją. 
Oczywiście, możliwości tej samoobrony są ograniczone i przy ich przekroczeniu następuje trwała 

                                                
6 Błona powierzchniowa jest to cienka warstwa wody o uporządkowanym rozmieszczeniu cząsteczek wody 

(grubości kilku mikronów), o dużej wytrzymałości na rozerwanie. Błona ogranicza wymianę wody z atmosferą. 
Wyróżnia się ona odrębnym składem chemicznym i w pewnych warunkach wykazuje duże różnice temperatury  
w stosunku do warstw wody nieco niżej leżących. Tworzy jakby „opakowanie” oceanu od strony atmosfery. 
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destrukcja naturalnych warunków środowiskowych, do czego niestety człowiek ostatnio 
przyczynia się coraz częściej. 

Pod względem struktury wód ocean, najogólniej rzecz biorąc, składa się z dwóch warstw 
wody: cienkiej warstwy wód ciepłych (18 OC) rozciągających się w strefie niższych szerokości 
geograficznych, między dwoma frontami polarnymi: arktycznym i antarktycznym, zajmujących 
ledwie 2% objętości oceanu (jest to tzw. troposfera oceanu) i z grubej podścielającej warstwy 
wód chłodnych (3,5 OC), stanowiących 80% objętości oceanu, wychodzącej na jego powierzchnię 
w rejonach polarnych (stratosfera oceanu). Obie warstwy rozdzielone są warstwą przejściową 
zwaną piknokliną. Między tymi głównymi warstwami oceanu wymiana energii i masy jest 
utrudniona, zachowują się one jako samodzielne środowiska o odrębnych systemach cyrkulacji 
wód. 

W warstwie troposfery, wody nagrzewane w strefie międzyzwrotnikowej przemieszczają 
się zawiłą drogą wskutek działania siły Coriolisa7 wynikającej z obrotu wirowego Ziemi, najpierw 
w kierunku zachodnim, zaś w szerokościach umiarkowanych i subpolarnych w kierunku 
wschodnim, a więc przeważa ruch równoleżnikowy. W wysokich szerokościach geograficznych te 
ciepłe i stosunkowo słone wody mieszają się z chłodnymi i mniej słonymi wodami pochodzenia 
polarnego, ulegają wskutek tego zagęszczeniu i opadają tworząc słaby przydenny ruch wody  
w kierunku południkowymi, o charakterze prądów kompensacyjnych przemieszczających się  
w kierunku równika i tam podnoszących się powoli ku powierzchni. Dwa są główne źródła wód 
głębinowych oceanu: w morzach Norweskim i Grenlandzkim oraz w Morzu Weddella u brzegów 
Antarktydy. Oba strumienie tych wód spotykają się na południowej półkuli, wchodząc w obręb 
głębinowych prądów wokółantarktycznych i zasilają również wody głębinowe Oceanu Indyjskiego 
i Oceanu Spokojnego. Z ruchami wód w oceanie współgrają rozkłady temperatury i zasolenia 
wody, a również rozkłady wiatrów, opadów i parowania na powierzchni oceanu. Poza siłami  
w atmosferze (siły anemobaryczne) i w oceanosferze (siły gradientu ciśnienia wynikające  
z nierównomiernego rozkładu gęstości wody i nachylenia powierzchni morza) na ocean wywierają 
wpływ siły kosmiczne (pozaziemskie) przejawiające się w postaci powszechnie występujących 
pływów. Powodują one powstawanie w niektórych rejonach oceanu największych odchyleń 
powierzchni morza, jakie mogą występować w oceanie. Inne najwyższe fale typu tsunami 
wywoływane są wskutek zjawisk sejsmicznych (gwałtowne przemieszczanie się w pionie dużych 
obszarów dna, wybuchy wulkanów podmorskich, wielkie obrywy skał nadbrzeżnych). Piętrzą się 
one u brzegów oceanu do niebywałych niekiedy rozmiarów niszcząc wszystko na swej drodze  
i przynosząc wielkie nieszczęścia ludności krajów nadmorskich. Szczególnie często nawiedzają 
one Ocean Spokojny, którego brzegi są poniszczone przez te fale, ale zdarzają się i w Oceanie 
Indyjskim, a nawet w Atlantyku Północnym (Portugalia, Morze Śródziemne). 

Woda jest substancją bardzo osobliwą, kryjącą wiele jeszcze nieznanych właściwości. 
Jest ona warunkiem istnienia życia, stanowi najważniejszy i największy ilościowo składnik 
organizmów, wywiera ogromny wpływ na powierzchnię Ziemi, jest najobfitszą substancją  
w oceanie. Woda morska, stanowiąca słaby roztwór i mieszaninę różnych pierwiastków  
i związków chemicznych a także gazów i substancji organicznych, jest doskonale skomponowaną 
„zupką odżywczą”, na której rozwija się świat żywy. Życie skupia się jednak w niewielkich 
strefach oceanu, tam gdzie obieg soli odżywczych jest najszybszy, to jest gdzie procesy 
mieszania się wód są intensywne, a więc: przy brzegach oceanu (na szelfie), w strefie 
                                                

7 Siła Coriolisa jest to pozorna siła występująca w układzie współrzędnych ziemskich wynikająca z obrotu Ziemi 
wokół swej osi. Powoduje odchylanie się prądów powietrznych i morskich w prawo na półkuli północnej a w lewo 
na półkuli południowej, patrząc w kierunku odbywającego się ruchu. 
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międzyzwrotnikowej (tj. tam, gdzie występuje zjawisko upwellingu, czyli podnoszenia się wód  
i wynoszenia soli pokarmowych w górne warstwy morza) oraz w rejonach subpolarnych, gdzie 
przy głębokim konwekcyjnym (gęstościowym) mieszaniu się wód w pionie zachodzi również 
wynoszenie soli ku górze. Zjawiska mieszania wód występują też na styku różnych mas wodnych 
w rejonach tzw. frontów hydrologicznych - tam życie ma największe możliwości rozwoju.  
W otwartych wodach oceanu, w wielkich obszarach podzwrotnikowych wirów antycyklonalnych 
dynamika wód jest słaba, przeważa opadanie wód a zatem nie ma możliwości odnawiania 
zasobów pokarmowych, życie jest tu bardzo ubogie porównywalne z życiem na pustyniach 
lądowych. 

Życie morza przedstawione jest w publikacjach K. Demela np. Życie morza-zarys 
oceanografii biologicznej. Wyd. Morskie 1969 r. lub w książce bardzo godnej zalecenia  
T. Umińskiego: „Zwierzęta i oceany”. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, kilka wydań, I wyd. 1976 r. 

Więcej informacji potrzebnych do rozszerzenia tak ogólnie naszkicowanego obrazu 
oceanu można znaleźć we wstępie do oceanografii Harolda V. Thurmana opublikowanym  
w Wydawnictwie Morskim pod nieco niewłaściwym tytułem: „Zarys oceanologii”, w 1982 r.8 

Tamże wydano: A. A. Perry i J. M. Walker. System ocean-atmosfera i W. Zakrzewski: 
„Lody na morzach” - obie pozycje z 1982 r. 

Ocean jest niewyczerpanym a mało wykorzystanym dotychczas źródłem energii (pływy, 
falowanie, energia cieplna), minerałów (sole, bituminy, woda), żywności (rośliny i zwierzęta 
morskie - w tym przypadku jednak notuje się objawy przełowienia naruszające równowagę 
biologiczną niektórych obszarów morskich), leków i wielu innych pożytecznych i niezbędnych 
człowiekowi zasobów. Przeczytać o tym można w książce z serii „Biblioteka Geograficzna”  
W. Ludyni pt. „Zasoby mórz i oceanów”. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1990 r. 

Morze nie dzieli, lecz łączy, jak mówi mądre przysłowie, jest ono najdogodniejszą drogą 
transportu towarów na wielką skalę, daje wielkie możliwości rozwoju komunikacji morskiej, 
żeglarstwa i turystyki. Mówi o tym w odniesieniu do naszego kraju E. Marszałek w książce tego 
samego wydawcy pt.: „Polska nad morzem i na morzu”. 

Sprawą zanieczyszczenia morza, w odniesieniu również do Bałtyku a więc problemowi, 
który pojawił się niedawno na morzach i oceanach (w ciągu ostatnich kilku dekad), poświęcona 
jest niewielka publikacja A. Tyszeckiego pt.: „Chore morze”, wydana przez Krajową Agencję 
Wydawniczą w 1986 r. 
 

Historia odkryć geograficznych na morzu 
 

Człowiek od dawna stykał się z morzem, korzystał z jego zasobów, uprawiał na nim 
żeglugę - interesował się więc nim również z punktu widzenia geograficznego. Pierwsze opisy 
morza i pierwsze teorie na temat oceanu powstały już w starożytności. Wspominamy tu dawne 
opisy szlaków żeglugowych Fenicjan, Greków i Rzymian, tak zwane periplusy czyli „opłynięcia” 
mórz i lądów, pierwsze kartograficzne obrazy świata i oceanu uczonych greckich (Hekatajosa  
z Miletu, Eratostenesa, Ptolemeusza i wielu innych), pierwsze modele świata i ocean Semitów  

                                                
8 Zakresy objęte geografią morza i oceanografia pokrywają się w dużym stopniu, zwłaszcza w odniesieniu do 

oceanografii regionalnej, dlatego poleca się tu również lektury oceanograficzne. Geografia morza jest dziedziną 
mało uprawianą w Polsce. Uwaga naszych geografów skupia się głównie na kontynentach (jedna czwarta 
powierzchni Ziemi), brak więc odpowiednich lektur w języku polskim. W języku rosyjskim wydana została 
siedmiotomowa geografia wszechoceanu i jest u nas dostępna w większych bibliotekach specjalistycznych. 
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i Greków (teorie oceaniczne i teorie kontynentalne). Zachował się obszerny traktat o morzu 
Arystotelesa w jego dziełach: Meteorologika i O świecie, wyd. PWN, 1982 r. 

Pełne podstawy do uprawiania geografii morza uzyskano jednak dopiero po okresie 
wielkich odkryć geograficznych, które rozpoczęły się od wypraw Kolumba (od 1492 r.), Vasco  
da Gamy (1497-1498) i Magellana (pierwsze opłynięcie Ziemi w latach 1519-1522) i trwały przez 
XVI i XVII w. aż do trzech słynnych podróży morskich Cooka (1768-1779) zamykających 
rozpoznawanie kształtu i rozległości oceanu w ogólnych zarysach. W połowie XVII w. wielki 
geograf Bernhard Varenius opracowuje dzieło o epokowym znaczeniu, w którym znajduje się 
ówcześnie znany opis oceanu, jego podziału i zjawisk w nim występujących. W XIX w. 
wyodrębnia się z geografii oceanografia, zajmująca się fizyką i chemią wód morskich a później 
również geologią i morfologią morza, meteorologią morską i wielu innymi specjalnymi dziedzinami 
badań morza. Pod koniec tego wieku, w latach 1872-1876 odbywa się największa wyprawa 
oceanograficzna brytyjskiej korwety H. M. S. „Challenger”, w trakcie której okrążono kulę ziemską 
i przecięto po raz pierwszy ocean od powierzchni do dna (w profilu pionowym), badając własności 
fizyczne i chemiczne wód morskich oraz poszukując życia w głębinach oceanu. W ślad za tą 
wyprawą ruszyło wiele innych wypraw narodowych penetrujących różne rejony oceanu, w tym 
antarktyczna wyprawa statku „Belgica” (1897-1899, pierwsze zimowanie statku w tych rejonach), 
w której wzięli udział nasi wybitni uczeni Henryk Arctowski i Antoni Bolesław Dobrowolski. Dali oni 
później duży wkład do nauki o morzu opracowując przez wiele lat wyniki prowadzonych  
w oceanie badań. 

Olbrzymi postęp i przyśpieszenie w badaniach wszechoceanu nastąpiły po zakończeniu  
zimnej  wojny, kiedy powstały warunki współpracy międzynarodowej obejmującej cały świat. Nie 
sposób wymienić wszystkich wypraw i akcji badawczych podejmowanych w ostatnich 30 latach. 
Wymienimy tylko najważniejsze: Międzynarodowy Rok Geofizyczny 1957-1958, Międzynarodowa 
Ekspedycja Oceanu Indyjskiego (1971-1980), Długofalowy Rozszerzony Program Badań 
Oceanicznych i wiele innych szeroko zakrojonych badań o charakterze regionalnym. 
Nieograniczone możliwości techniczne, jakie uzyskano do badań oceanu dzięki rozwojowi badań 
satelitarnych, pozwalają na podejmowanie najtrudniejszych zadań w głębinach oceanu  
i doprowadzają ostatnio do uformowania się systemu ogólnego nadzoru Ziemi z Kosmosu. 
Powstają: Zintegrowany Globalny System Stacji Oceanicznych, Globalny Program Atmosfery, 
Program Ochrony Środowiska ONZ, Globalny Satelitarny System Meteorologiczny, System 
Ostrzegawczy przed Tsunami w Honolulu i inne. 

Nieco informacji o odkryciach geograficznych na morzach zawiera zarys historii odkryć 
geograficznych J. Babicza i W. Walczaka, PWN 1970, wyd. III. W interesującej książce  
o wszechoceanie R. Carringtona pt. „Drugi żywioł” (Wiedza Powszechna, 1968) są rozdziały 
poświęcone rozszerzaniu się horyzontu oceanograficznego oraz rozwojowi wiedzy o morzu. 
 

Udział Polski w badaniach mórz i oceanów 
 

Zainteresowania Polaków morzem, wbrew upowszechnianym często jeszcze dziś 
opiniom, przejawiały się od dawna. Polska w XVI-XVII w. była wielkim państwem europejskim, 
brała udział w wymianie międzynarodowej, była obsługiwana w tym celu przez porty Gdańska, 
Elbląga, Królewca, Rygi a nawet Szczecina. Królowie polscy uczestniczyli w ważnej dyskusji na 
temat wolności mórz (list do Lubeczan Zygmunta Augusta w sprawie „strzeżenia naszej wolności 
mórz” z 1563 r.), jest bogata publicystyka na temat władztwa polskiego nad morzem (w XVII w. 
ma miejsce polemika na ten temat w izbie poselskiej i na sejmikach krajowych), było wreszcie 
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hasło Staszica z 1790 r. „Trzymajmy się morza” (już po utracie niepodległości). Od dawna więc 
we wszystkich zakątkach Rzeczypospolitej było zapotrzebowanie na informacje o morzu, 
zaspokajane przez różne publikacje. Pomijając tu opisy geograficzne związane z podróżami 
morskimi Polaków (patrz J. Pertek. „Polacy na morzach i oceanach”. Wyd. Poznań 1981 r.), 
wymienimy z tych dawnych czasów pierwsze polskie opisy przestrzeni morskiej w „Kronice 
wszystkiego świata” Marcina Bielskiego z 1551 r. (i dalsze wydania), obszerniejszy traktat  
o morzu z początku XVII w. tłumaczony przez Pawła Łęczyckiego z encyklopedycznego dzieła 
geografa i dziejopisa włoskiego Jana Botero (I wyd.1609 r. w Krakowie), publikacje szkoły 
morskiej zainicjowanej przez Bartłomieja Keckermanna w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku 
(patrz L. Mokrzecki: „Początki wiedzy o morzu w dawnej Rzeczypospolitej”, Ossolineum 1983 r.). 
Pierwszy w ogóle traktat o Morzu Bałtyckim opracowany przez Gabriela Rzączyńskiego ukazał 
się w 1721 r. w Sandomierzu a później w 1745 r. w Gdańsku (po łacinie). Również w czasie 
zaboru nie ustawała działalność publikacyjna z zakresu geografii i wiedzy o morzu, między innymi 
ukazują się: oryginalny podręcznik geografii Jana Śniadeckiego z rozdziałem „O Morzu” (1803 r., 
I wyd.), geologiczne koncepcje Hugo Kołłątaja, tłumaczenia z obcych dzieł geograficznych oraz 
obszerne, popularne opracowania Józefa Kusztelana „To i owo o morzu” (Poznań, 1988 r.), 
Franciszka Tuczyńskiego „Morze, zjawiska i życie w niem i na niem” (Poznań, 1983-1984 r.). 

W początkach XX w. ukazują się: pierwsza polska biologia morza Michaliny Stefanowskiej 
„Życie w oceanie” (1905) i świetny szkic oceanografii rybackiej Eugeniusza Kiernika „Życie  
w Nurtach Oceanu” (1910). W tymże czasie powstaje dzieło o zasięgu europejskim Maurycego 
Piusa Rudzkiego „Fizyka ziemi”, którego prawie połowa poświęcona jest morzu. Po uzyskaniu 
niepodległości w latach dwudziestych i trzydziestych ożywia się działalność polskich geografów  
i biologów morza. Obejmuje ona głównie polskie obszary bałtyckie (Stanisław Pawłowski, Maria 
Czekańska, Kazimierz Demel i wielu innych). Powstają też pierwsze morskie placówki badawcze: 
Stacja Morska w Helu, Obserwatorium Morskie Państwowego Instytutu Meteorologicznego w 
Gdyni. Ta działalność jest kontynuowana po przerwie II wojny światowej i rozwija się 
nadzwyczajnie od lat pięćdziesiątych. Powoływane są coraz to nowe instytucje morskie. Obok 
istniejącego już Morskiego Instytutu Rybackiego i Oddziału Morskiego, IMGW (d.PIHM, 
kontynuacja PIM), są to: Instytut Morski, Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Stacja Morska 
PAN (późniejszy Zakład Oceanologii a dziś Instytut), Zakład Badań Polarnych przy instytucie 
Ekologii w Warszawie, Instytut Geologii - Oddział Geologii Morza w Sopocie. W ramach instytucji 
uczelnianych działają: Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Geomorfologii  
i Geologii Czwartorzędu tegoż uniwersytetu, Instytut Oceanografii Rybackiej i Ochrony Morza 
Akademii Rolniczej w Szczecinie, Katedra Geografii Morza Uniwersytetu Szczecińskiego, dalej 
badania morskie w szczególności sozologiczne związane z zanieczyszczeniem morza:  
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, w Oddziale Gdańskim Instytutu Kształtowania 
Środowiska i w Wyższych Szkołach Morskich w Szczecinie i Gdyni. 

Działalność tych licznych instytucji obejmuje bliskie i dalekie rejony oceanu. Służy ona 
rozpoznawaniu łowisk na Oceanie Atlantyckim, w wodach antarktycznych, Oceanie Indyjskim,  
w tym wstępnemu rozpoznaniu również innych zasobów oceanu, przede wszystkim jednak 
badania te są skierowane na naszą wyłączną strefę ekonomiczną Morza Bałtyckiego. Po 
zakończeniu III Konferencji Prawa Morza w 1980 r., w czasie której dokonano podziału większej 
części oceanu (w ramach nowej konwencji prawa morza) nazwano ją bez przesady „III wojną 
światową” w związku z wielkimi przesunięciami granic państwowych Polska uzyskuje władanie 
niewielką cząstką oceanu w postaci części wód Bałtyku, które stanowią wielki nasz skarb 
wymagający stałej ochrony i obrony. Rozszerzyły się granice Rzeczypospolitej o pas wód 
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morskich sięgający poza morze wewnętrzne (to jest część Zatoki Gdańskiej odcięta 
przedłużeniem Półwyspu Helskiego linią do Mierzei Wiślanej) i od linii brzegu na 12 mil morskich. 
Jest to polskie morze terytorialne, włączone do obszaru państwa, którego granica biegnie nie po 
linii brzegu morza, jakby to można błędnie wnioskować z naszych atlasów, ale po zewnętrznym 
skraju wód terytorialnych. Do tej nowej granicy rozciągają się obecnie prawa suwerenne Polski.  
Z morzem terytorialnym sąsiaduje strefa przyległa do 24 km od linii podstawowej, tj. brzegu 
morza i granicy wód wewnętrznych, a dalej rozciąga się do środka morza wyłączna strefa 
ekonomiczna o zasięgu jeszcze dokładnie nie ustalonym w trybie międzynarodowego 
porozumienia. Na tym obszarze Polska ma wyłączne prawo do korzystania z zasobów morza i tu 
koncentrują się polskie badania, prowadzone od zakończenia II wojny światowej w przeważającej 
mierze przez Oddział Morski IMGW w Gdyni i przez Morski Instytut Rybacki, a także przez inne 
wymienione uprzednio placówki morskie. W wyniku tych prac opublikowano w latach 1971-1990 
kilka monografii z regionów bałtyckich w serii wydawniczej IMGW „Monografie i Atlasy”, 
dotyczących zatok: Pomorskiej i Gdańskiej, zalewów: Wiślanego i Szczecińskiego, strefy 
przybrzeżnej (tj. wód estuariowych, ujść rzecznych i jezior przybrzeżnych), wreszcie obszaru 
południowego Bałtyku, na którym leży polska strefa ekonomiczna (Bałtyk Południowy, wyd. GTN, 
Ossolineum, 1987 r.). Ponadto wiele innych charakterystyk Morza Bałtyckiego opublikowano  
w różnych czasopismach i w postaci pozycji odrębnych. 

W 1994 r. ukazał się w IMGW „Atlas Morza Bałtyckiego” (red. A. Majewski i Z. Lauer). 
Przedstawiono w nim szczegółowy obraz morza pod względem geologiczno-geomorfologicznym, 
klimatologicznym, hydrologicznym, a także niektóre aspekty biologii, ochrony i gospodarki 
morskiej. 

Badania Bałtyku prowadzone są we współpracy międzynarodowej ze wszystkimi 
państwami, bałtyckimi, pod egidą Międzynarodowej Rady Badań Morza w Kopenhadze i Komisji 
Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku w Helsinkach. Ostatnio przeszły one w fazę stałego 
dozoru hydrologicznego i monitoringu zanieczyszczeń. Wyniki publikowane są jako uzgodnione 
sprawozdania za okresy pięcioletnie (okresowe ustalanie stanu środowiska morskiego Bałtyku)  
w Helsinkach (1987, 1990), a u nas w postaci opracowań rocznikowych pt. „Warunki 
środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku i zlodzenie polskiej strefy przybrzeżnej”  
(wyd. IMGW, od 1986 r.). 

 
Charakterystyka Morza Bałtyckiego 

 
Morze Bałtyckie jest śródkontynentalnym morzem należącym do Oceanu Atlantyckiego,  

w dużym stopniu odizolowanym od bezpośredniego wpływu wód oceanicznych, ale mającym  
z nimi kontakt przez Morze Północne. Morze leży na starym obszarze wyżynnym o silnym 
podnoszeniu się w obecnym okresie polodowcowym (ruch izostatyczny), a zatem jego północne 
brzegi cofają się w szybkim tempie. Wyjście na ocean prowadzi przez ciąg cieśnin: Sundu  
i Bełtów a dalej przez Kattegat i Skagerrak. Granica morza przechodzi między tymi ostatnimi 
cieśninami, przez północny cypel Jutlandii. W tych granicach powierzchnia morza wynosi 415 tys. 
km2, objętość 21,7 tys. km3, średnia głębokość 52 m. W porównaniu z wszechoceanem Morze 
Bałtyckie stanowi zaledwie 0,0016% jego objętości a powierzchnię trzeba by pomnożyć 870 razy, 
aby uzyskać całą powierzchnię oceanu, zaś głębokość ponad 70 razy, aby uzyskać średnią 
głębokość oceanu, natomiast 220 razy w stosunku do jego głębokości maksymalnej. Nasze 
morze jest więc „kałużą” oceaniczną, odgrywa jednak wielką rolę w żegludze i wymianie 
międzynarodowej. Duża jest w stosunku do wielkości morza powierzchnia jego zlewiska, 
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wynosząca 172 tys. km2, a dopływ wód z ponad 250 rzek wynosi 473 km3 rocznie (w okresie 
1951-1970), co stanowi 2,2% objętości morza. 

Morze Bałtyckie jest bardzo młode, utworzyło się zaledwie kilkanaście tysięcy lat temu po 
ustąpieniu lądolodu skandynawskiego. Najpierw powstało Bałtyckie Jezioro Lodowe 
odseparowane od zachodu, z prawdopodobnym połączeniem na północnym wschodzie  
z Morzem Białym. Jezioro to poczęło wysychać około 8 tys. lat temu. Następnie transgresja 
oceaniczna doprowadziła do połączenia morza z oceanem przez środkową Szwecję. Połączenie 
to zostało przerwane przez podnoszenie się lądu, co spowodowało ponowną zamianę morza  
w jezioro około 7 tys. lat temu. Kilka faz kolejnych transgresji doprowadziło znowu do połączenia 
morza z oceanem przez cieśniny duńskie. 

Linia brzegowa Bałtyku jest silnie urozmaicona, tworzy wiele zatok i zalewów głęboko 
wchodzących w ląd, jak: Botnicka, Fińska, Ryska, Gdańska i inne. Skandynawskie brzegi są 
skaliste i wysokie, południowe-niskie, piaszczyste z rozciągającymi się miejscami na brzegach 
polami wydmowymi. Tu znajduje się wiele piaszczystych mierzei odcinających płytkie zalewy. 
Północne brzegi Zatoki Fińskiej i brzegi Zatoki Botnickiej, jak również środkowe wybrzeże Szwecji 
usiane są niezliczonymi niewielkimi i skalistymi wysepkami - szkierami. 

Całe morze leży na szelfie o nierównym dnie i niewielkiej na ogół głębokości, rozpada się 
jednak na szereg głębin-basenów, oddzielonych programi. W zachodniej części morza leży 
Basen Bornholmski z głębią 105 m, oddzielony progiem Rynny Słupskiej od Głębi Gdańskiej  
(118 m) i od Basenu Gotlandzkiego (w jego części wschodniej występuje głębokość 250 m, zaś 
pod Sztokholmem, w głębi Landsort, maksymalna głębokość morza 459 m). Baseny Zatoki 
Botnickiej oddzielone są od właściwego Bałtyku przez Wyspy Alandzkie (płytkie Morze 
Archipelagu) i Morzem Alandzkim o maksymalnej głębokości 301 m (Södra Kvarken). Botnik 
Południowy (293 m) oddziela od Botniku Północnego (156 m) cieśnina Kvarken Północny. 

W Morzu Bałtyckim znajduje się wiele wysp, największe z nich to: Fionia, Zelandia, 
Lolland, Falster i wiele innych w Morzu Bełtów oraz Bornholm, Rugia, Gotlandia, Olandia, 
Sarema, Hiuma i inne u brzegów Estonii wreszcie mrowie Wysp Alandzkich i pojedyncze wyspy 
w Zatoce Botnickiej. 

Osady morza są zróżnicowane, o na ogół niewielkiej miąższości, a miejscami brak ich 
zupełnie. Na głębokościach większych od 80 m dno wyścielają muły, na mniejszych 
głębokościach mieszane są one z piaskiem, zaś płycizny i mielizny pokrywają osady piaszczyste. 
Na dnie spotyka się też głazy pochodzenia lodowcowego. 

Klimat jest przejściowy od oceanicznego do kontynentalnego, pozostaje głównie pod 
wpływem niżu islandzkiego i wyżu syberyjskiego, szczególnie w okresie zimowym. Panują wtedy 
wiatry zachodnie oraz południowo-zachodnie i przesuwają się często cyklony atlantyckie,  
z którymi są związane sztormowe wiatry z północy trwające przez kilka dni. Temperatura 
powietrza najzimniejszych miesięcy (styczeń-luty) wynosi około -3 OC w południowej i środkowej 
części morza oraz -5 OC do -8 OC w części północnej i wschodniej. W północnej części Zatoki 
Botnickiej i na wschodzie Zatoki Fińskiej temperatura  powietrza może obniżać się do -30 OC  
a nawet -40 OC przy wtargnięciu powietrza arktycznego. W zimie nad morzem częste są mgły. Na 
wiosnę słabną wpływy wyżu azjatyckiego i niżu islandzkiego. Latem przejawia się wpływ wyżu 
azorskiego i niżu islandzkiego. Latem przejawia się wpływ wyżu azorskiego i przeważają wtedy 
wiatry zachodnie, lecz są one słabe lub umiarkowane. Średnia temperatura powietrza w lipcu 
wynosi 14-15 OC w Zatoce Botnickiej i 16-18 OC w pozostałej części morza. Opady wynoszą 
średnio 613 mm, co odpowiada 254,5 km3 na rok (w okresie 1951-1970), parowanie -510 mm,  
co odpowiada 208 km3 na rok. Nadmiar wód słodkich w ilości 520 km3 na rok spływa do Morza 
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Północnego. Znaczne napływy wód słonych z Morza Północnego są trudne do oszacowania 
(bardzo rozbieżne dane). 

Temperatura wody w górnej warstwie obniża się z południowego zachodu na północny 
wschód. W lutym temperatura w otwartym morzu wynosi 2 OC i obniża się w kierunku brzegów do 
0 OC i nieco poniżej. Konwekcja zimowa obejmuje warstwę 50-60 m. Letnie nagrzewanie się 
wody sięga w głąb do 20-30 m. W lipcu-sierpniu izoterma 15 OC przechodzi przez środek morza 
od Zatoki Fińskiej do głębi Lansort, u brzegów południowych i wschodnich temperatura 
podwyższa się do ponad 17 OC, w kierunku północnym w Zatoce Botnickiej obniża się do  
12-13 OC. 

W Morzu Bałtyckim występuje corocznie częściowe zlodzenie wód. W północnej części 
Zatoki Botnickiej lód pojawia się już w październiku, lecz na ogół sezon lodowy rozpoczyna się od 
listopada a maksimum rozwoju pokrywy lodowej przypada na marzec. Oczyszczenie od lodu 
rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia i trwa do maja, jednakże w północnej części Zatoki 
Botnickiej lody zalegają jeszcze do początku lipca. W czasie surowych zim lody pojawiają się na 
całym morzu stwarzając szczególnie ciężkie warunki żeglugowe na płytkich wodach w zachodniej 
części Morza Bałtyckiego i w Morzu Bełtów. Grubość lodu osiąga wtedy 50-70 cm. 

Zasolenie wody zmniejsza się stopniowo od cieśnin duńskich, wynosząc tam powyżej  
18 ‰ u wylotu do Kattegatu, w kierunku wschodnim: do 8-9 ‰ w zachodniej części Bałtyku,  
8-7 ‰ w południowej części, 7-6 ‰ w Basenie Gotlandzkim i do poniżej l %o w zakątku Zatoki 
Fińskiej oraz do 2,5 ‰ w północnej części Zatoki Botnickiej. 

Struktura wód morskich odznacza się wielowarstwową budową wód pod względem 
temperatury i zasolenia. Zasadniczy podział jest na dwie warstwy: górną izohalinową warstwę 
wód wyśledzonych i dolną izotermiczną warstwę wód słonych pochodzenia oceanicznego.  
W okresie letnim pojawia się jeszcze jedna warstwa nagrzanych przy powierzchni wód  
z termokliną sezonową występującą zazwyczaj na głębokości 15-20 m, pod nią zalega 
izohalinowa warstwa wody, wytworzona wskutek mieszania przez falowanie i konwekcję,  
z warstwą wody zimnej u dołu pochodzącą z poprzedniego okresu zimowego. Głębinowe wody 
pochodzenia oceanicznego dzieli się na pośrednie wody słone pod halokliną i stagnujące wody 
przydenne wymieniane przez silniejsze wlewy wód z Morza Północnego. Warstwy skoku 
temperatury i zasolenia (termoklina i haloklina) utrudniają pionową wymianę wód, są strefami 
gromadzenia się opadających drobnych organizmów, szczątków organicznych i nieorganicznych 
oraz zanieczyszczeń. Wlewy z Morza Północnego występują nieregularnie, lecz wzmagają 
okresowo cyrkulację wód w pionie i przyczyniają się do odnawiania wód przydennych (przez to 
następuje zaopatrywanie w tlen wód przydennych i wynoszenie w górne warstwy soli 
biogenicznych). Silne wlewy, zdarzające się raz na kilka lub kilkanaście lat, wnoszą duże ilości 
wody słonej i natlenionej do morza (na przykład ponad 200 km3 na przełomie lat 1951/52)  
z prędkością wynoszącą kilka cm/s i docierają po kilku miesiącach do północnych partii Głębi 
Gotlandzkiej. W górnej warstwie odbywa się odpływ wód z morza ze średnią prędkością  
10-60 cm/s. 

Cyrkulacja wód w powierzchniowej warstwie morza jest uzależniona głównie od rozkładu  
i siły wiatrów. Jesienią i zimą przy silnych i długotrwałych wiatrach prędkość prądów dryfowych 
może osiągać 100-150 cm/s. Ogólna cyrkulacja wód ma charakter cyklonalny: wypadkowy prąd  
u południowych brzegów morza skierowany jest na wschód, dalej na północ, zaś u brzegów 
szwedzkich prąd schodzi na południe w kierunku cieśnin duńskich. Pośrodku morza tworzą się 
odrębne zawirowania. W czasie silnych sztormów na obszarze morza powstają liczne wiry 
lokalne, powodujące intensywne mieszanie się wód w pionie. Falowanie w niewielkim i płytkim 
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Morzu Bałtyckim nie osiąga dużych rozmiarów. Wysokość fali w otwartym morzu nawet  
w okresach sztormowych nie przekracza zazwyczaj 2,5-3,5 m przy długości fali 40-70 m. Fale są 
krótkie i strome. Przy Olandii i przy przylądku Rozewie notowano jednak fale o wysokości 9-11 m. 
Podczas sztormów powstają znaczne podpiętrzenia względnie obniżenia poziomu wód  
u brzegów morza. Rozpiętość tych wahań poziomu wynosi u południowych brzegów morza od 
+3,37 m w Lubece i -2,52 m we Flensburgu do 1 m w Bałtyjsku. W zakątku Ziemi Fińskiej 
progresywna fala spiętrzenia wchodząca z otwartego morza powoduje katastrofalne powodzie  
w Petersburgu (Leningrad) przy podnoszeniu się poziomu wód do 4 m. Powodzie sztormowe 
wydarzają się również u polskich brzegów: w portach, na jeziorach przybrzeżnych i w zalewach. 
Pływy w Morzu Bałtyckim są niewielkie, głównie półdobowe, zmniejszające się z zachodu na 
wschód a rosnące w zakątkach Zatoki Fińskiej i Zatoki Botnickiej (w Kilonii 0,7 m, w Kronsztadzie 
0,1 m, w Zatoce Botnickiej do 0,6 m). 

Morze Bałtyckie jest jakby ogromnym fiordem czy ujściem rzeki lub gigantycznym portem, 
na które działa silny nacisk antropogeniczny: w obszarze zlewiska mieszka około 140 min ludzi, 
koncentruje się tu 15% produkcji przemysłowej świata i 22% handlu światowego, jest tu wielki 
ruch żeglugowy -70 tys. statków przechodzi rocznie przez Kanał Kiloński a z portów Szlezwiku-
Holsztynu wychodzi 25 tys. promów rocznie, tysiące statków rybackich operuje na tym morzu  
i przechodzi na Morze Północne i w ocean. Skutkiem takiego stanu jest wielkie obciążenie tego 
niewielkiego morza i trudny do rozwiązania problem zanieczyszczeń grożący degradacją morza. 
Większa część ścieków odprowadzana jest do morza bez oczyszczania, obfity dopływ substancji 
biogenicznych (między innymi z nawożenia rolniczego) powoduje niespotykany dotychczas 
rozwój planktonu i niektórych gatunków ryb (np. śledzia), występuje w związku z tym zakłócenie 
równowagi biologicznej morza. Ponadto obserwuje się niekorzystny dla odnawiania wód 
naturalny proces oceanizacji Morza Bałtyckiego. Między innymi wskutek wzrostu zasolenia 
pogarszają się warunki tlenowe w głębinowych warstwach wody i od lat sześćdziesiątych 
bieżącego wieku zaczął pojawiać się regularnie i na dużych obszarach trujący związek -
siarkowodór powodujący powstawanie w morzu „pustyń azoicznych”. Obserwuje się też groźne 
zatrucia wód metalami ciężkimi, węglowodorami (olejami), bardzo niebezpiecznymi zrzutami 
wojskowymi (iperyt, odpady radioaktywne w wypadkach awarii łodzi podwodnych). Napór 
rekreacji i turystyki morskiej prowadzi do dewastacji plaży. Wszystkie te sprawy starają się 
regulować międzynarodowe organizacje: Rada Badań Morza w Kopenhadze, Morska 
Organizacja Doradcza, Komisja Helsińska, Konferencja Oceanografów Bałtyckich, Grupa 
Bałtyckich Biologów Morza - jak na razie mało skutecznie. 
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Stratyfikacja wód Morza Bałtyckiego (wg A. Voipio). 
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Przedruk z Biuletynu Informacyjnego Zarządu Głównego Ligi Morskiej „Ster” Nr 7, 1992. 
 
dr Elżbieta Marszałek 
 
 

PRAWNE ZAGADNIENIA WÓD MORSKICH PAŃSTW NADBRZEŻNYCH 
 
 

W dawnych czasach państwa nadmorskie ustalały samodzielnie zasięg swoich mórz 
terytorialnych kierując się zasadą efektywnego władania określonym obszarem (zasięg mórz 
terytorialnych był taki daleki jak daleka była możliwość sprawowania władzy i obrony). 

W 1702 roku Bynkershoek w pracy De Domino Maris zaproponował przyjęcie zasady 
zasięgu strzału armatniego, jako że władza lądu rozciąga się tak daleko, jak daleko możemy 
rozkazywać, władać i posiadać. 

Miara ta wprawdzie nie wyrażała w liczbach szerokości morza terytorialnego, została 
jednak powszechnie uznana za zasadę efektywnego posiadania i stała się podstawą do dalszych 
rozważań na ten temat. 

W końcu XVIII wieku Galiani zaproponował przyjęcie dla zasięgu strzału armatniego 
długość 3 mil morskich i do XIX wieku większość państw nadmorskich stosowała tę zasadę. 
Jednak wraz z rozwojem balistyki, dzięki której zasięg kul armatnich zaczął znacznie powiększać 
się, zasada efektywnego posiadania przestała być  wiarygodna. Dlatego wiele państw poszerzyło 
swoje morza terytorialne do 6 a nawet do 12 mil. 

Próby ujednolicenia interpretacji zasięgu morza terytorialnego podejmowane na 
międzynarodowych spotkaniach między innymi w Hadze w 1930 r. nie dały rezultatu. 

W latach 50-tych wzrosło gwałtownie zainteresowanie państw zasobami mórz  
i oceanów, zarówno znajdujących się w wodzie (głównie ryby), jak i pod dnem (ropa naftowa, gaz 
ziemny, metale kolorowe, itp.). 

Możliwość wydobycia z morza żywności, jak również eksploatacji bogactw naturalnych 
(szczególnie ropy naftowej) spowodowały, że państwa nadmorskie zaczęły dążyć do poszerzenia 
swoich wód morskich na obszar szelfu kontynentalnego, który często sięgał szerokości 
przewyższającej 350 mil. Sytuacja ta wywołała poważne zagrożenie interesów 
ogólnonarodowych wszystkich państw kuli ziemskiej. Nic też dziwnego, że uporządkowaniem 
prawodawstwa dotyczącego morza zajęła się Organizacja Narodów Zjednoczonych, powołując 
do uregulowania tych spraw Konferencję Praw Morza.  

Konferencja Prawa Morza, odbywająca się pod egidą Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, stwarza wszystkim państwom kuli ziemskiej – zarówno posiadającym dostęp do 
morza jak i lądowym, należącym i nie należącym do ONZ – możliwość reprezentowania własnych 
stanowisk dotyczących wykorzystania mórz i oceanów.  

Prawne postanowienia Konferencji ujmowane są w tak zwanej konwencji. Państwa, które 
ratyfikują konwencję, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zobowiązań i swoje 
wewnętrzne prawodawstwo kraju muszą dopasować do jej wymagań. Ponieważ Konwencja 
Genewska, uchwalona na II Konferencji w 1960 r. potwierdziła pośrednio dopuszczalność 
ustanawiania 12-milowego morza terytorialnego, większość państw nadmorskich w latach 
siedemdziesiątych poszerzyła zasięg swoich mórz terytorialnych do tej szerokości. Wśród tych 
państw znalazła się również Polska. Od 1 stycznia 1978 r. polski 3-milowy pas morza 
terytorialnego został poszerzony do 12 mil morskich. 
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Oto najważniejsze postanowienia Konwencji: 
Określono dla państw nadbrzeżnych następujące rodzaje stref (patrz tabela poniżej): 
1. morza terytorialnego, 
2. wyłącznej strefy ekonomicznej, 
3. szelfu kontynentalnego. 

Ponadto uwzględnia się możliwość wprowadzania strefy przyległej – do szerokości 24 mil. 
Pozostałe obszary mórz i oceanów Konwencja uznaje jako wspólne dziedzictwo ludzkości,  
z którego mają prawo korzystać wszystkie państwa globu ziemskiego. Zasoby mineralne dna 
morskiego tych wód powierza się Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 
 

Prawne strefy morskie (odległości w milach morskich) 
Nazwa strefy (granicy) Zasięg Uprawnienia 

1 2 3 
Morza terytorialne do 12 mil morskich 1. Pełne suwerenne prawo, czyli 

władztwo – wyłączne prawo 
gospodarowania wszelkimi 
dobrami nad wodami, w wodzie, 
na dnie oraz od dnem,  
z zachowaniem dla obcych 
statków prawa swobodnej 
żeglugi. 

Wyłączna strefa ekonomiczna do 200 mil morskich 1. Suwerenne prawo  
w odniesieniu do zasobów            
z zachowaniem dla obcych 
państw prawa: 
a. swobodnej żeglugi, 
b. przelotu samolotów, 
c. kładzenia kabli  

i rurociągów 
 
Ponadto kraje śródlądowe  
i kraje o niekorzystnym położeniu 
geograficznym mają prawo do 
eksploatacji tej części zasobów 
rybnych, które nie są w pełni 
wyławiane przez państwa 
nadbrzeżne  
(na warunkach określonych przez 
państwa nadbrzeżne) 

Strefa szelfu kontynentalnego Przynajmniej 200 mil morskich, 
a w wyjątkowych przypadkach 
do 350 mil  
i więcej 

1. Suwerenne prawo tylko  
w zakresie poszukiwań                
i eksploatacji zasobów. 

2. Nakłada się na państwo 
nabrzeżne obowiązek dzielenia 
się z międzynarodową 
społecznością częścią 
dochodów uzyskanych  
z eksploatacji bogactw 
naturalnych z obszaru szelfu 
kontynentalnego leżącego poza 
200 milami. 
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dr Elżbieta Marszałek 
 
 

GEOGRAFICZNE I STATYSTYCZNE DANE O MORZACH I PORTACH  
KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 

Europa mająca powierzchnię 10,5 mln km2, jest najbardziej rozczłonkowanym 
kontynentem świata. Na trzon lądowy przypada 70%, na półwyspy aż 23%, a na wyspy 7% 
powierzchni kontynentu. 
Linia brzegowa Europy (bez wysp) ma 37,2 tys. km długości. Dla porównania – trzykrotnie 
większy kontynent afrykański ma zaledwie 30,5 km tys. długości linii brzegowej. 
Największą wyspą Europy jest Wielka Brytania. 
Z pnia Europy wychodzą liczne półwyspy. Na północy to między innymi Półwysep Skandynawski 
oraz Kolski i bardziej na południu Półwysep Jutlandzki. Półwyspy te obrzeżają morza: Morze 
Barentsa - Półwysep Skandynawski i Kolski, Morze Białe - Półwysep Kolski, Morze Norweskie - 
Półwysep Skandynawski, Morze Północne - Półwysep Skandynawski i Jutlandzki, Morze 
Bałtyckie - Półwysep Jutlandzki i Skandynawski. Najbardziej rozczłonkowana jest jednak 
południowa część Europy w obszarze Morza Śródziemnego. 
Z trzonu lądowego odgałęziają się aż trzy duże półwyspy. Są to:  
- Półwysep Iberyjski (Pirenejski), który oblewają od zachodu wody Oceanu Atlantyckiego, a na 

południu od Afryki oddziela go Cieśnina Gibraltarska; 
- Półwysep Apeniński, który otoczony jest morzami: Liguryjskim, Tyreńskim, Adriatyckim  

i Jońskim; 
- Półwysep Bałkański, który oblewają M. Adriatyckie, M. Jońskie, M. Egejskie, m. Marmara  

i M. Czarne. 
Do mórz o największej powierzchni należą: Morze Arktyczne (Ocean Arktyczny)  

(4,4 mln km2) i Morze Śródziemne (2,5 mln km2). Największą średnią głębokość posiadają morza: 
M. Norweskie (1735 m) i Jońskie (2083 m). Stosunkowo dużą średnią głębokość ma również 
Morze Śródziemne (1438 m). 

Do płytkich mórz należą natomiast szelfowe Morze Północne (87 m średnia głębokość)  
i Morze Bałtyckie (52 m średnia głębokość). 

Wśród najdłuższych rzek przepływających przez kraje Unii Europejskiej są: Dunaj  
o długości 2850 km, który wpada do Morza Czarnego, Ren 1360 km (uchodzi do  
M. Północnego), Łaba 1165 km (wpada do M. Północnego) i Wisła 1047 km (znajdująca ujście  
w  M. Bałtyckim).  

Większość europejskich portów morskich zlokalizowanych jest nad rzekami. Są to, między 
innymi: Rotterdam nad Renem, Hamburg nad Łabą, Brema nad Wezerą, Londyn nad Tamizą, 
Lizbona nad Tagiem. 
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Porty Europy o największych obrotach ładunkowych w 1998 r. w mln ton 
 

Lp. Port Kraj Wielkość obrotów  
w mln ton 

1.  Rotterdam Holandia 306,8
2.  Antwerpia Belgia 119,7
3.  Marsylia Francja 93,4
4.  Hamburg Niemcy 76,2
5.  Le Havre Francja 66,4
6.  Londyn Wielka Brytania 56,3
7.  Amsterdam (Zespół Portowy) Holandia 55,7
8.  Tees-Hartlepool Wielka Brytania 51,4
9.  Grimsby i Immingham Wielka Brytania 48,3
10.  Triest Włochy 47,2
11.  San Sebastian Hiszpania 45,0
12.  Genua Włochy 44,8
13.  Forth Port Wielka Brytania 44,4
14.  Wilhelmshaven Niemcy 43,8
15.  Algeciras-La Linea Hiszpania 42,1

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej Warszawa-Szczecin, 

GUS 2000 
 
Wśród największych pod względem obrotów ładunkowych portów Europy znajduje się 

holenderski port Rotterdam, który z obrotami 306 mln t zajmuje drugą pozycję wśród portów 
świata, natomiast pod względem przeładunków masowych wynoszących 226,1 mln t (1998 r.) 
zajmuje pozycję pierwszą. 

Obok Rotterdamu ważnym portem Holandii jest Zespół Portowy Amsterdam, którego 
obroty sięgają prawie 56 mln t. 

Najważniejszym i największym portem Belgii jest port Antwerpia, w którym w 1998 r. 
przeładowano około 120 mln t ładunków. Antwerpia jest drugim, co do wielkości przeładunków 
portem Europy.  

Trzecią pozycję w Europie zajmuje port Marsylia we Francji, gdzie przeładowuje się ponad 
90 mln t ładunków rocznie. Równie ważnym portem Francji jest port Le Havre z przeładunkami 
ponad 66 mln t rocznie (1998 r.). 

W czołówce portów europejskich znajdują się porty niemieckie, tj. Hamburg 76,2 mln t, 
Wilhelmshaven (43,8 mln t). 

Wyspiarskie państwo, jakim jest Wielka Brytania reprezentowane jest wśród 15 
największych portów Europy przez 4 porty, są to: Londyn z przeładunkiem ponad 56 mln t, 
Grimsby i Immingham (48,3 mln t), Forth Port (44,4 mln t) i Tees-Hartlepool (51 mln t). 

Wśród największych portów Europy znajdują się także włoskie Triest i Genua oraz 
hiszpańskie San Sebastian i Algeciras-La Linea. 
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Porty Europy o największych obrotach kontenerów w 1998 r. w mln t. 
 

Lp. Port Kraj Obroty kontenerów 
w mln ton 

1. Rotterdam Holandia 59,5 
2. Hamburg Niemcy 36,6 
3. Antwerpia Belgia 35,3 
4. Felixtowe Wielka Brytania 23,4 
5. Algeciras-La Linea Hiszpania 18,6 
6. Zespół Portowy Bremen Niemcy 18,2 
7. Dublin Irlandia 13,2 
8. Le Havre Francja 12,1 
9. Genua Włochy 12,1 
10. Barcelona Hiszpania 10,0 
11. Walencja Hiszpania 10,9 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej Warszawa-Szczecin, 

GUS 2000 
 
 Przeładunki i przewozy towarów w kontenerach wykazują stały wzrost, gdyż jest to dla 
drobnicy najbardziej bezpieczna i ekonomiczna forma transportu. 
 W czołówce europejskich portów pod względem obrotów kontenerowych znajdowały się  
w 1998 r. Rotterdam (59,5 mln t), Hamburg (36,6 mln t) i Antwerpia (35,3 mln t). 

Dla porównania największy port świata Singapur przeładował w tym czasie 160 mln t. 
 Porty przeładowujące kontenery posiadają specjalistyczne nabrzeża zwane Terminalami 
Kontenerowymi. Wyposażone są w sprzęt do szybkiego załadunku oraz wyładunku, 
skomputeryzowany system dystrybucji kontenerów, duże place składowe i powiązania 
komunikacyjne z zapleczem lądowym (drogowe, kolejowe i śródlądowe). 
 Polskim portem, który specjalizuje się w przeładunkach kontenerów jest port w Gdyni, 
gdzie przeładowano w 1998 r. około 2,0 mln t. 
 Miarą wielkości i znaczenia portów jest także ruch statków wchodzących do portów. 
Największy ruch statków wchodzących do europejskich portów odnotowano w 1998 r.  
w Rotterdamie 25 tys. statków, w Antwerpii 16 tys., w Hamburgu 11,5 tys., w Le Havre 7,2 tys.  
 Jak widać wśród największych portów Europy na czoło pod każdym względem wysuwa się 
Rotterdam. Jest on od lat jednym z największych portów świata (drugi po Singapurze), 
największym portem świata pod względem przeładunków masowych i największym portem 
naftowym Europy. Pełni również ważną funkcję portu tranzytowego dla Niemiec, Szwajcarii  
i Austrii. Położenie Rotterdamu w ujściu Renu powiązanego licznymi odnogami i kanałami  
z bogatym zapleczem przemysłowym państw europejskich szczególnie Niemiec (Zagłębie Rury) 
czyni go ważnym portem na szlaku europejskich dróg śródlądowych.  
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Tablica 1 
 

Wybrane morza Europy 

Nazwa Położenie Pow.  
(w tys. km2) 

Głębokość 
śr. (w m) 

Ważniejsze zatoki  
(lub morza podrzędne) 

Ważniejsze  
wyspy 

Morze Arktyczne Ocean Atlantycki 4 470 1 225 
M. Karskie, M. Barentsa, 
M. Białe,  
M. Grenlandzkie 

Spitsbergen, 
Ziemia Franciszka 
Józefa, Nowa 
Ziemia 

Morze Norweskie Ocean Atlantycki 1 340 1 735 Sognefjord, 
Trondheimfjord, Vestfjord 

Lofoty,  
W. Niedźwiedzia, 
Jan Mayen,  
W. Owcze, 
Szetlandy 

Morze Północne 
(wraz z cieśn. 
Skagerrak) 

Ocean Atlantycki 565 87 Zat. Helgolandzka, 
Oslofjord 

Szetlandy, 
Orkady,  
W. Fryzyjskie, 
Helgoland 

Morze Bałtyckie 
(wraz  
z Kattegatem  
i Cieśn. 
Duńskimi) 

Ocean Atlantycki 415 52 

Zat. Botnicka, Zat. Fińska, 
Zat. Ryska, Zat. Gdańska, 
Zat. Pomorska,  
Zat. Meklemburska,  
Zat. Kolońska, Zat. Hanö 

W. Alandzkie, 
Hiuma, Sarema, 
Gotlandia, 
Holandia, 
Bornholm, Wolin, 
Uznam,  
W. Duńskie 
(Zelandia, Fonia 
Lolland i in.) 

Zatoka  
Biskajska Ocean Atlantycki 200 1 510 Zyronda - 

Morze 
Śródziemne  
(bez Morza 
Czarnego, 
Marmara  
i Azowskiego) 

Ocean Atlantycki 2 505 1 438 

M. Balearskie, Zat. Lwia, 
M. Liguryjskie,  
M. Tyrreńskie, M. Jońskie, 
M. Adriatyckie,  
M. Egejskie 

Baleary (Majorka, 
Minorka, Ibiza, 
Formentera), 
Korsyka, 
Sardynia, Sycylia, 
Malta, Milos,  
W. Jońskie, Kreta, 
Sporady (Rodos), 
W. Liparyjskie, 
Stromboli 

Morze Liguryjskie Morze 
Śródziemne 15 1 200 Zat. Genueńska - 

Morze Tyrreńskie Morze 
Śródziemne 214 1 519 Zat. Neapolitańska,  

Zat. Salermo Kapri, Elba 

Morze Jońskie Morze 
Śródziemne 169 2 083 - W. Jońskie, Itaka 

Morze Adriatyckie Morze 
Śródziemne 144 250 Zat. Wenecka - 

Morze Egejskie Morze 
Śródziemne 191 377 M. Trackie, M. Kreteńskie 

Sporady Pn., 
Samotraka, 
Cyklady, Limnos 

Morze Marmara Ocean Atlantycki 12 250 - - 
Morze Czarne Ocean Atlantycki 422 1 315 - - 
Morze  
Azowskie Ocean Atlantycki 39 13 - - 

Źródło: „Encyklopedia Geograficzna Świata V – Europa”, Kraków 1996 
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Tablica 2 
 

Wybrane półwyspy Europy 
Nazwa Pow. (w km2) Położenie Otaczające morza Państwo 

Kolski 1) 120 000 Europa Pn. M. Białe, M. Barentsa Rosja 

Skandynawski 1) 800 000 Europa Pn. M. Barentsa, M. Norweskie,  
M. Północne, M. Bałtyckie 

Norwegia, Szwecja, 
Finlandia 

Jutlandzki 39 000 Europa Pn. M. Północne, M. Bałtyckie Dania, Niemcy 
Normandzki 
(Cotenin) 2 000 Europa Zach. Kanał La Manche Francja 

Bretoński 24 000 Europa Zach. 
Kanał La Manche,  
otwarty Ocean Atlantycki,  
Zat. Biskajska 

Francja 

Kornwalijski 15 000 Wielka Brytania 
Kanał La Manche,  
otwarty Ocean Atlantycki,  
Kanał Bristolski 

Wielka Brytania 

Iberyjski (Pirenejski) 580 000 Europa Pd.-Zach. 
Zat. Biskajska, otwarty Ocean 
Atlantycki, M. Alborańskie,  
M. Śródziemne (basen zach.),  
M. Balearskie 

Hiszpania, Portugalia, 
Gibraltar 

Apeniński 149 000 Europa Pd. M. Liguryjskie, M. Tyrreńskie,  
M. Jońskie, M. Adriatyckie 

Włochy, San Marino, 
Watykan 

Bałkański 500 000 Europa Pd.-Wsch. 
M. Adriatyckie, M. Jońskie,  
M. Śródziemne (basen wsch.)  
M. Egejskie, M. Marmara,  
M. Czarne 

Słowenia, Włochy, 
Chorwacja, Bośnia  
i Hercegowina, 
Jugosławia, 
Macedonia, Albania, 
Grecja, Turcja, 
Bułgaria, Rumunia 

Istria 2) 4 000 Europa Pd.-Wsch. M. Adriatyckie Chorwacja, Słowenia 

Peloponez 2) 22 500 Europa Pd.-Wsch. M. Jońskie, M. Śródziemne 
(basen wsch.), M. Egejskie Grecja 

Chalcydycki 2) 4 000 Europa Pd.-Wsch. M. Egejskie Grecja 
Krym 25 000 Europa Wsch. M. Czarne, M. Azowskie Ukraina 
1) wchodzi w obręb Płw. Fennoskandzkiego, 2) wchodzi w obręb Płw. Bałkańskiego 
Źródło: „Encyklopedia Geograficzna Świata V – Europa”, Kraków 1996 

 
 
Tablica 3 
 

Ważniejsze cieśniny Europy 
Nazwa Akweny, które cieśnina 

łączy 
Lądy, które cieśnina 

łączy 
Pow.  

(w km2) 
Głębokość 

maks. (w m) 
Długość  
(w km) 

Szerokość  
(w km) 

Skagerrak M. Północne-M. Bałtyckie Płw. Jutlandzki- 
Płw. Skandynawski 31 900 725 225 60-155 

Kattegat M. Północne-M. Bałtyckie Płw. Jutlandzki- 
Płw. Skandynawski 26 900 124 270 60-160 

Sund M. Północne-M. Bałtyckie Zelandia- 
Płw. Skandynawski 2 300 50 102 3,5-49 

Wielki Bełt M. Północne-M. Bałtyckie Zelandia-Fionia 4 100 71 115 11-78 
Mały Bełt M. Północne-M. Bałtyckie Fionia-Płw. Jutlandzki 2 900 81 125 0,5-41 
Kanał 
Północny 

M. Irlandzkie-Ocean 
Atlantycki/M. Szkockie Wielka Brytania-Irlandia 590 1) 272 170 20-40 

Gibraltarska Ocean Atlantycki- 
M. Śródziemne 

Płw. Iberyjski- 
Afryka Pn. 2 300 956 59 14-44 

Bosfor M. Marmara-M. Czarne Płw. Bałkański- 
Płw. Azja Mniejsza 60 102 30 0,7-3,8 

Źródło: „Encyklopedia Geograficzna Świata V – Europa”, Kraków 1996 
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Tablica 4 
 

Większe rzeki Europy (bez Rosji) 

Nazwa Długość 
(w km) 

Państwa, przez które 
przepływa 

Większe miasta 
położone na rzeką 

Zlewiska  
(dorzecze) 

Dunaj 2 850 
Niemcy, Austria, Słowacja, 
Węgry, Chorwacja, Jugosławia, 
Rumunia, Bułgaria, Ukraina 

Wiedeń, Bratysława, 
Budapeszt, Belgrad M. Czarne 

Ren 1 360 Szwajcaria, Lichtenstein, Austria, 
Niemcy, Francja, Holandia 

Bazylea, Strasburg, 
Wiesbaden, Bonn, 
Kolonia, Düsseldorf, 
Duisburg, Rotterdam 

M. Północne 

Łaba 1 165 Czechy, Niemcy Hradec, Kralowe, Drezno, 
Magdeburg, Hamburg M. Północne 

Wisła 1 047 Polska Kraków, Warszawa, 
Bydgoszcz, Gdańsk 

M. Bałtyckie  
(Zat. Gdańska) 

Dźwina 1 020 Rosja, Białoruś, Łotwa Witebsk, Ryga M. Bałtyckie  
(Zat. Ryska) 

Loara 1 012 Francja Orlean, Nantes Zat. Biskajska 
Tag 1 010 Hiszpania, Portugalia Toledo, Lizbona Ocean Atlantycki 
Duero 938 Hiszpania, Portugalia Porto Ocean Atlantycki 
Niemen 936 Białoruś, Litwa, Rosja Grodno, Kowno M. Bałtyckie 
Ebro 929 Hiszpania Saragossa M. Śródziemne 
Moza 925 Francja, Belgia, Holandia Liège, Maastricht M. Północne 

Odra 854 Czechy, Polska, Niemcy 
Ostrawa, Wrocław, 
Frankfurt n/Odrą, 
Szczecin 

M. Bałtyckie  
(Zat. Pomorska) 

Rodan 812 Szwajcaria, Francja Genewa, Lyon, Awinion M. Śródziemne 
Warta 808 Polska Częstochowa, Poznań Odra 
Sekwana 776 Francja Paryż, Rougen Kanał La Manche 

Drawa 720 Włochy, Austria, Słowenia, 
Chorwacja, Węgry Maribor, Osijek Dunaj 

Gwadalkiwir 680 Hiszpania Kordowa, Sewilla Ocean Atlantycki 
Pad 652 Włochy Turyn, Piacenza M. Adriatyckie 
Garonna 650 Hiszpania, Francja Tuluza, Bordeaux Zat. Biskajska 
Mozela 505 Francja, Luksemburg, Niemcy Lancy, Metz, Trewir, 

Koblencja Ren 

Marica 472 Bułgaria, Grecja, Turcja Płowdiw M. Egejskie 
Wezera 440 Niemcy Brema M. Północne 
Tamiza 405 Wielka Brytania Oxford, Londyn M. Północne 
Wełtawa 403 Czechy Praga Łaba 
Tyber 393 Włochy Perugia, Rzym M. Tyrreńskie 
Źródło: „Encyklopedia Geograficzna Świata V – Europa”, Kraków 1996 
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PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ZAKRESU WIEDZY O MORZACH I PORTACH  
PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ 

 
Zadanie 1  
Poniżej przedstawione są nazwy wysp. Które z nich nie są wyspami Morza Śródziemnego? 
a) Zelandia 
b) Korsyka 
c) Sarema 
d) Majorka 
e) Elba 
f) Sardynia 
 
Zadanie 2 
Które z wymienionych portów nie leżą nad Morzem Północnym? 
a) Rotterdam 
b) Sewilla 
c) Brema 
d) Lizbona 
e) Porto 
f) Hamburg 
 
Zadanie 3 
Nad jakimi rzekami leżą porty: 
a) Gdańsk 
b) Sewilla 
c) Porto 
d) Bordeaux 
e) Londyn 
f) Lizbona 
 
Zadanie 4 
Które wyspy nie leżą nad Morzem Egejskim? 
a) Elba 
b) Rodos 
c) Limnos 
d) Majorka 
e) Cyklady 
f) Sporady 
 
Zadanie 5 
Które morze nie opływa Półwyspu Apenińskiego? 
a) Liguryjskie 
b) Adriatyckie 
c) Egejskie 
d) Jońskie 
e) Tyrreńskie 
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Zadanie 6 
Dopasuj wielkość obrotów ładunkowych do wskazanych portów. 
a) Genua 
b) Rotterdam 
c) Hamburg 
d) Gdańsk 
e) Göteborg 
 

1) 306,8 mln t, 2) 76,2 mln t, 3) 44,8 mln t, 4) 33,2 mln t, 5) 20,6 mln t 
 
Zadanie 7 
Dopasuj zaprezentowane średnie głębokości do odpowiedniego morza.  
a) Morze Północne 
b) Morze Śródziemne 
c) Morze Jońskie 
d) Morze Bałtyckie 
 

1) 2083 m, 2) 1438 m, 3) 87 m, 4) 52 m 
 
Zadanie 8 
Która cieśnina rozdziela wyspy Zelandię i Fionię? 
 
Zadanie 9 
Która cieśnina oddziela Półwysep Iberyjski od Afryki Północnej? 
 
Zadanie 10 
Port Rotterdam zajmuje pierwszą pozycję na świecie pod względem przeładunków … . Dokończ 
zdanie wybierając prawidłową odpowiedź. 
a) kontenerów 
b) towarów masowych 
c) zboża 
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ODPOWIEDZI 
Zadanie 1 
a) Zelandia, c) Sarema 
 
Zadanie 2 
b) Sewilla, d) Lizbona, e) 33,2 Porto 
 
Zadanie 3 
a)   Gdańsk -   Wisła 
b)   Sewilla -   Gwadalkiwir 
c)   Porto -   Duero 

d)   Bordeaux -   Garonna 
e)   Londyn -   Tamiza 

f)    Lizbona -   Tag 
 
Zadanie 4 
a) Elba, d) Majorka 
 
Zadanie 5 
c) Egejskie 
 
Zadanie 6 
a) Genua -  3 
b) Rotterdam -  1 

c) Hamburg -  2 
d) Gdańsk -  5 
e) Göteborg -  4 

Zadanie 7 
a) M. Północne - 3 

b) M. Śródziemne - 2 
c) M. Jońskie - 1 
d) M. Bałtyckie - 4 

Zadanie 8 
Wielki Bełt 
 
Zadanie 9 
Gibraltar 
 
Zadanie 10 
a) towarów masowych 
 
 

Jestem przekonana, że zadania  
nie były trudne. 

 
Życzę zapału do dalszej nauki  

i powodzenia w zmaganiach konkursowych. 
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Przedruk z Biuletynu informacyjnego Zarządu Głównego Ligi Morskiej „Ster” Nr 7, 1996. 
 
Opracowanie zbiorowe 
 
 

PRZYKŁADOWE PYTANIA PISEMNE Z III ETAPU (FINAŁY) 
 
 
Zadanie l 
Omów zmiany, jakie w gospodarce światowej i transporcie morskim. wywołało zamknięcie Kanału 
Sueskiego w latach 1967-1975. 
A. Które trasy żeglugowe i w jaki sposób uległy zmianie.  
B. Jak zmiany te odbiły się na kosztach eksploatacyjnych statków. 
C. Jakie zmiany konstrukcyjne wprowadzono na nowo budowanych statkach, chcąc doprowadzić 

do minimalizacji tych kosztów 
D. W jaki sposób zmiany wprowadzone na statkach wpłynęły na działalność portów  

− podaj przykłady portów. 
E. Jakie zmiany nastąpiły w infrastrukturze portów i na ich zapleczach.  
F. Przyczyną jakich zmian w transporcie lądowym było zamknięcie kanału. 
G. W jaki sposób zamknięcie Kanału Sueskiego odbiło się na rolnictwie europejskim. 
H. Gdzie i dla jakich surowców mineralnych importowanych przez Europę znaleziono bliższe 

źródła?  
Maks. 12 p. 
 
Zadanie 2 
W roku 1996, dokładnie w rocznicę zaślubin Polski z morzem i nadania Gdyni praw miejskich, 
jeden z polskich okrętów zawinął do Gdyni kończąc rejs dookoła świata.  
Podaj nazwę tego okrętu: .......................................................................................................  
Podaj datę (dzień, miesiąc) jego powrotu: .............................................................................  
Maks. 2 p. 
 
Zadanie 3 
Statek płynący z San Francisco do Osaki w dniu 28 lutego 1996 r. o godz. 12.00 TS (czasu 
strefowego) przeciął południk λ = 180O.  
Jaką datę wpisze nawigator do Dziennika Okrętowego następnego dnia?..........................  
Maks. l p. 
 
Zadanie 4 
Poniższy rysunek przedstawia fragment mapy nawigacyjnej (Plottingu), na której zaznaczono 
kurs i drogę statku w ciągu ostatnich czterech godzin. Podaj jakim kursem i z jaką średnią 
prędkością (w węzłach) płynął ten statek. 
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Kurs statku: .................................... 

Prędkość statku: ............................. 
Maks. 2 p. 

 

 
Zadanie 5 
Podaj nazwy „klejnotów” Polskiej Marynarki Handlowej w XX-leciu międzywojennym  
(wg Borchardta „Znaczy kapitan”). 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
Maks. 2 p.  
 
Zadanie 6 
Rozszyfruj i podaj, jaki wymiar statku określają następujące skróty: 
DWT: ....................................................................................................................................... 
BKT: ........................................................................................................................................ 
NRT: ....................................................................................................................................... 
Maks. 3 p. 
 
Zadanie 7 
Rozpoznaj postacie, których dotyczą przedstawione opisy, wpisz ich imiona i nazwiska  
w nagłówkach opisów. 
 
A. ......................................................... 

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 1933 r.), archeolog i historyk sztuki. Przez wiele lat 
prowadził badania archeologiczne w rejonie Morza Śródziemnego. 
W czasie badań wykopaliskowych dokonał wielu cennych odkryć w Egipcie, Palmyrze na 
Pustyni Syryjskiej, Paras na terenie Nubii, na Cyprze. Pełnił odpowiedzialne funkcje  
w organizacjach międzynarodowych. Wydał dużo publikacji naukowych i popularnych 
poświęconych wynikom prac wykopaliskowych. 
 

B. ......................................................... 
Portugalski żeglarz, który w listopadzie 1497 r. opłynął Przylądek Dobrej Nadziei i dobił do 
brzegów południowo-wschodniej Afryki nazywając je Nalałem. Przemierzył też Ocean Indyjski 
i dotarł do Kalikatu, gdzie zakupił spory ładunek korzeni i w 1499 r. powrócił do Portugalii.  
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W latach późniejszych odbył następne wyprawy do Indii. Dzięki jego wyprawom poznano 
ostatecznie zarys Afryki i okazało się, że Ocean Indyjski, uważany od czasów Ptolemeusza za 
zamknięte morze wewnętrzne, jest połączony z innymi oceanami. 
 

C. .........................................................  
Szlachcic, pochodzenia polskiego i węgierskiego, żołnierz i pamiętnikarz. Wzięty w 1764 r. do 
niewoli rosyjskiej, został zesłany na Kamczatkę. Zorganizował tam bunt, porwał statek i przez 
Morze Beringa wzdłuż Aleutów, Japonii dotarł do Makau, a następnie wokół Afryki powrócił do 
Europy i osiadł we Francji. Wysłany w 1773 r. przez rząd Francji jako zarządca prowincji  
w Afryce nawiązał przyjazne, stosunki z krajowcami. Planował utworzenie tam niepodległego 
państwa. Zginął w 1786 r. w walce z Francuzami, gdy dowodził sformowanym przez siebie 
korpusem malgaskim. 
 

D. .........................................................  
Polak, jeden z największych badaczy Afryki Równikowej. Zorganizował w 1888 r. pierwszą 
polską wyprawę do Afryki. Na maleńkiej wyspie u zachodnich wybrzeży Afryki założono stację 
badawczą, z niej zaś organizowano przez dwa lata liczne wyprawy wzdłuż wybrzeży i w głąb 
lądu. Wyprawie towarzyszyli geolog Klemens Tomczek i inżynier Leopold Janikowski. 
Uczestnicy wyprawy przyczynili się do lepszego poznania zachodniej Afryki i zgromadzili 
bardzo bogate zbiory przyrodnicze i etnograficzne. 

Maks. 4 p. 
 
Zadanie 8 
Uszereguj według rosnącego zasolenia podane akweny: Morze Karaibskie, Morze Północne, 
Zatoka Botnicka, Zatoka Gdańska, Zatoka Lwia, Zatoka Perska. Wyjaśnij przyczyny różnic  
w wielkości zasolenia w podanych rejonach w stosunku do średniego zasolenia Wszechoceanu. 
 

Akwen Przyczyny różnic 
............................................................................
..........................................................................................................................................  

............................................................................
  

............................................................................

..........................................................................................................................................  

............................................................................
  

............................................................................

..........................................................................................................................................  

............................................................................
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............................................................................

........................................................................................................................................... 

............................................................................
  

............................................................................

........................................................................................................................................... 

............................................................................
  

............................................................................

........................................................................................................................................... 

............................................................................
Maks. 12 p. 
 
Zadanie 9 
Czy na podanych akwenach może wystąpić lód morski i góry lodowe? Wpisz do tabeli 
odpowiednio „tak” lub „nie”. Jeśli na danym akwenie występują góry lodowe, wpisz ich obszary 
źródłowe. 
 

Akwen Lód morski Góry lodowe Obszar źródł. gór  lód.
Cieśnina Davisa    
Morze Białe    
Morze Beauforta    
Morze Barentsa    
Morze Czarne    
Morze Davisa    

Maks. 6 p. 
 
Zadanie 10 
Osobliwości reżimu hydrologicznego pozwalają podzielić cieśniny na pięć grup. Które z podanych 
niżej cieśnin odpowiadają poszczególnym typom reżimu hydrologicznego - wpisz nazwy cieśnin 
w odpowiednie miejsca. Cieśniny: Duńska, Florydzka, Kaletańska, Kerczeńska, Wielki Bełt. 
 
1. Cieśniny, w których w wyniku różnic gęstości wód w sąsiednich zbiornikach wodnych 

obserwuje się dwa przeciwnie skierowane prądy płynące jeden nad drugim 
(np. .................................................) 
 

2. Cieśniny, w których obserwuje się dwa powierzchniowe prądy płynące w przeciwnych 
kierunkach 
(np. .................................................) 
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3. Cieśniny, w których w wyniku różnicy poziomu wód w sąsiednich zbiornikach wody wykształca 
się jednokierunkowy przepływ wody 
(np. ................................................ ) 
 

4. Cieśniny, w których kierunek ruchu wód zmienia się w zależności od kierunku wiatru 
(np. ................................................ ) 
 

5. Cieśniny, w których wymiana wód odbywa się pod przeważającym wpływem prądów 
pływowych 
(np. ................................................ ) 

Maks. 5 p. 
 
Zadanie 11 
Gwiazda Polarna (λ Ursae Minoris) pokazuje, z dokładnością do 1O, północny Biegun Nieba. 
Pionowe zrzutowanie tej gwiazdy (po południku lokalnym) wyznacza kierunek N na widnokręgu. 
Dlaczego tej metody wyznaczania kierunku północy nie można stosować w czasie rejsu z Jawy 
na Tahiti? 
Maks. 2 p. 
 
Zadanie 12 
Zamieszczone poniżej mapy przedstawiają obszary charakteryzujące się różnym typem 
wybrzeża. Wpisz w odpowiednich miejscach typy przedstawionych wybrzeży i nazwy akwenów. 

 
Typ wybrzeża Typ wybrzeża Typ wybrzeża 

…………………………………. …………………………………. ………………………………….
Akwen Akwen Akwen 

…………………………………. …………………………………. ………………………………….
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Typ wybrzeża Typ wybrzeża 
……………………………………. ……………………………………. 

Akwen Akwen 
……………………………………. ……………………………………. 

Maks. 5 p. 
 
Zadanie 13 
W latach 60-tych i 70-tych obsługa portów państw Europy nie była jeszcze zdominowana przez 
transport samochodowy, tak jak obecnie. Inną niż dzisiaj rolę w niektórych państwach odgrywał 
również transport śródlądowy. Dopasuj odpowiednio udział procentowy różnych form transportu 
do obsługi poszczególnych portów w latach 60-70. Wpisz odpowiednie nazwy portów do tabeli. 
 

Procentowy udział poszczególnych gałęzi transportu w obsłudze wybranych portów 

Port Transport 
śródlądowy 

Transport 
kolejowy 

Transport 
samochodowy i inny 

……………………… 25 50 25 

……………………… 1 98 1 

……………………… 11 88 1 

……………………… 81 3 26 
Porty: Gdańsk, Hamburg, Rotterdam, Szczecin  
Maks. 3 p. 
 
Zadanie 14 
Przeładunki tranzytowe w polskich portach handlowych wynosiły w 1993 r.: 4,6 min ton, 0,7 min 
ton, 0,5 min ton. Najwięcej ładunków tranzytowych pochodziło z Czech. Maks. 2 p. 
Wpisz wielkości przeładunków do odpowiednich rubryk: 

Port Przeładunki tranzytowe w mln t 
Gdańsk ……………………………………………………. 
Gdynia ……………………………………………………. 
Szczecin-Świnoujście ……………………………………………………. 
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Rozwiązania 
Zadanie 1 
A. Europa ↔ Daleki Wschód, Europa ↔ Azja Południowo-Wschodnia, Europa ↔ Australia, 

powrót na drogę wokół Afryki. 1p. 
B. Dłuższe trasy → wolniejsza rotacja statków (mniejsza liczba rejsów tego samego statku na 

danej trasie w ciągu roku) → niedobór tonażu → wyższe ceny czarterowania i wyższe koszty 
eksploatacyjne statków → wyższe ceny ładunków na rynku ostatecznym. 1 p. 

C. Budowa dużych zbiornikowców i masowców o zanurzeniu przekraczającym 12-15 m. 
D. Większe parametry statków (długość, szerokość, wysokość, zanurzenie) → eliminacja wielu 

małych portów (zwłaszcza śródziemnomorskich) lub nieprzystosowanie pojedynczych 
nabrzeży i pirsów. Konieczność budowy nowych baz paliwowych dla superzbiornikowców  
i wielkich masowców. 1 p. 
np.: Marsylia, Fos sur Mer i Lavera, Rotterdam, Milford Haven, Ankona, Augusta, Triest, Havr, 
Bantry, Gdańsk → Port Północny. 1 p. 

E. Porty naftowe → pirsy paliwowe wysunięte daleko w morze, rafinerie na terenach portowych  
i w bliskim ich sąsiedztwie. 1 p. 

F. wzrost zainteresowania drogami lądowymi na trasie: Europa → ZSRR → Nachodka → 
Daleki Wschód (Japonia). 1 p. 
− rozwój sieci rurociągów przesyłowych ropy naftowej (np. połączenie sieci niemieckiej  

z portami w Rotterdamie i Trieście). 1 p. 
G. Intensyfikacja upraw: - ryżu w Hiszpanii i Jugosławii, 
 - kukurydzy - w Turcji i Jugosławii, 
 - bawełny - w Egipcie, Grecji, Turcji i Hiszpanii, 
 - tytoniu - w Grecji i Jugosławii. 2 p. 
H. - intensyfikacja eksploatacji ropy naftowej na Morzu Północnym i w Afryce,  

- zwiększenie wydobycia fosforytów w Maroku, Algierii, Tunezji i Jordanii. 1 p. 
Maksymalnie 12 punktów. 
 
Zadanie 2 
ORP „Iskra”. 1 p.  
10 lutego. 1 p. 
 
Zadanie 3 
01 marca 1996 r. Maksymalnie 1 punkt. 
 
Zadanie 4 
Kurs statku: 300O 1 p. 
Prędkość statku: 13,2 w (dopuszczalny błąd 0.5 w). 1 p. 
 
Zadanie 5 
„Polonia”, „Pułaski”, „Kościuszko”.  
Maksymalnie 1 punkt. 
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Zadanie 6 
DWT - Deadweight Tonnage - nośność statu (t). Całkowita masa, jaką statek może przyjąć w 
postaci ładunku, załogi, prowiantu, wody słodkiej, części zapasowych. 
BRT - Brutto Register Ton - pojemność rejestrowa brutto (tony rejestrowe, 1 RT = 100 stóp3 = 
2,83 m3). Objętość wszystkich zamkniętych pomieszczeń statku, według której wymierza się 
wszelkie opłaty portowe, kanałowe itp.  
NRT - Net Register Ton - pojemność rejestrowa netto (RT). Objętość pomieszczeń 
przeznaczonych do przewozu ładunków i pasażerów. 
Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź.  
Maksymalnie 3 punkty. 
 
Zadanie 7 
Kolejno: Kazimierz Michałowski, Vasco da Gama, Maurycy Beniowski, Stefan Szolc-Rogoziński. 
Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź. 
Maksymalnie 4 punkty. 
 
Zadanie 8 
Zatoka Botnicka - zasolenie 2-5 ‰, fragment morza zamkniętego → słaba wymiana wód, duże 
zachmurzenie i względnie niska temperatura wody i powietrza → słabe parowanie, ujście dużej 
liczby rzek, częste opady. 
Zatoka Gdańska - zasolenie 7-8 ‰, ograniczona wymiana wód z otwartym oceanem, duży 
dopływ słodkich wód Wisły, duże zachmurzenie i względnie niska temperatura → słabe 
parowanie, częste opady. 
Morze Północne - zasolenie 29-33 ‰, względnie swobodna wymiana wód z otwartym oceanem, 
ujście dużej liczby rzek, duże zachmurzenie i niezbyt wysoka temperatura powietrza → słabe 
parowanie, częste opady. 
Morze Karaibskie - zasolenie 33-36 ‰, swobodna wymiana wód z otwartym oceanem, wysoka 
temperatura powietrza i wody → silne parowanie, intensywne opady w międzyzwrotnikowej 
strefie zbieżności. 
Zatoka Lwia - zasolenie 36-37 ‰, ograniczona wymiana wód z otwartym oceanem, latem - 
bezchmurnie i wysoka temperatura powietrza i wody → intensywne parowanie, brak opadów, 
niewielkie przepływy Rodanu. 
Zatoka Perska - zasolenie 37-42 ‰, ograniczona wymiana wód przez cieśninę Ormuz, klimat 
zwrotnikowy - bezchmurnie, wysoka temperatura → bardzo intensywne parowanie, brak opadów. 
Do 2 p. za prawidłowe wskazanie miejsca w szeregu każdego z akwenów i za wskazanie 
czynników rzutujących na wysokość jego zasolenia. 
Maksymalnie 12 punktów. 
 
Zadanie 9 
Cieśnina Davisa  - tak tak W i E Grenlandia, Ziemia Baffina, Wyspa Ellesmere'a 
Morze Białe  - tak nie  
Morze Beauforta - tak nie  
Morze Barentsa - tak tak Spitsbergen, Ziemia Franciszka Józefa, Nowa Ziemia  
Morze Czarne - tak nie  
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Morze Davisa  -  tak    tak Antarktyda 
Po 1 p. za prawidłowe wypełnienie każdego wiersza.  
Maksymalnie 6 punktów. 
 
Zadanie 10 
Kolejno: Wielki Bełt, Duńska, Florydzka, Kerczeńska, Kaletańska.  
Po 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź. Maksymalnie 5 punktów. 
 
Zadanie 11 
Ponieważ cała trasa rejsu przebiega na południe od równika, to kulistość Ziemi uniemożliwia 
obserwacje tej gwiazdy.  
Do 2 punktów za prawidłową odpowiedź. 
 
Zadanie 12 
Kolejno w wierszach: riasowe - Atlantyk 
 szkierowe - Bałtyk 
 dalmatyńskie - Adriatyk 
 wyrównane - Zatoka Biskajska (Atlantyk) 
 limanowe - Morze Czarne.  
Po 0,5 p. za każdą prawidłową odpowiedź.  
Maksymalnie 5 punktów. 
 
Zadanie 13 
Kolejno: Hamburg, Gdańsk, Szczecin, Rotterdam.  
3 p. za wszystkie odpowiedzi poprawne.  
2 p. za dwie odpowiedzi poprawne. 
1 p. za jedną odpowiedź poprawną.  
Maksymalnie 3 punkty. 
 
Zadanie 14 
Kolejno: 0,5 mln ton, 0,7 mln ton, 4,6 mln ton. 
2 p. za trzy odpowiedzi poprawne.  
1 p. za jedną odpowiedź poprawną.  
Maksymalnie 2 punkty. 
 

Pytania ustne z III etapu 
Zestaw A – Część I 

 
Odczytane zostaną opisy czterech obiektów (mórz, zatok). Zadaniem zawodników jest 
rozpoznanie tych obiektów. Po przeczytaniu pierwszej części tekstu nastąpi przerwa, podczas 
której zawodnicy, którzy znaleźli odpowiedź, piszą ją na kartce i oddają jury. Jeśli odpowiedź 
będzie dobra, zawodnik(cy) zdobywa(ją) 2 punkty. Jeśli odpowiedź będzie zła, zawodnik traci 
możliwość zdobycia punktów w danym podejściu. Pozostali zawodnicy wysłuchują tekstu do 
końca i za dobrą odpowiedź otrzymują po punkcie. 
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A-1. Co to za morze? 
Powierzchnia tego morza wynosi 453 tyś.km2 , a jego średnia głębokość -3364 m. Jego dno ma 
kształt dość regularnej, głęboko wciętej misy z maksymalną głębokością 6220 m. Dno to pokryte 
jest osadami pochodzenia lądowego i mułami wulkanicznymi. Jest to morze ciepłe. Temperatura 
jego wód powierzchniowych osiąga przez cały rok 28 OC, a ich zasolenie wynosi około 34,5 ‰ . 
Duża jest tu również aktywność sejsmiczna. Główne porty położone nad tym morzem to: Manado 
i Tarakan. 
 

przerwa w czytaniu 
 
Jest to międzywyspowe morze przyrównikowe leżące w strefie monsunowej. Sąsiadujące od 
północy z Sulu, a od południa z Morzem Moluckim i przez Cieśninę Makasarską z Morzem 
Jawajskim.  
(Morze Celebes) 
 
A-2. Co to za morze? 
Jest to oddzielona półwyspami zatoka większego morza, z którym łączy je cieśnina. Dno tego 
akwenu jest płytkie i płaskie. Jego średnia głębokość wynosi 7 m, a maksymalna 13 m. 
Występują w nim wulkany błotne. Zasolenie jego wód wzrasta zimą, a wiosną i latem, przy 
zwiększonym dopływie wód rzecznych obniża się z 12-14 ‰ o około 1 ‰. Łowi się tu głównie 
sardelę, ryby śledziowate, leszcze i sandacze. 
 

przerwa w czytaniu 
 
Zachodni brzeg tego morza tworzy długa piaszczysto-muszlowa mierzeja, odcinająca jezioro. 
Przy północnym brzegu występuje szereg piaszczystych kos przechodzących w mielizny, a na 
wybrzeżach wschodnich - liczne limany. Jego nazwa pochodzi od miasta położonego przy ujściu 
jednej z wpadających do niego rzek. Główne porty to: Żganów i Taganrog.  
(Morze Azowskie) 
 
A-3. Co to za zatoka? 
Jest to morze zewnętrzne, położone u zachodnich wybrzeży kontynentu. Od oceanu oddzielone 
jest umowną linią biegnącą od wyspy na północy po przylądek na południu. Powierzchnia tego 
morza (zatoki) wynosi 200 tyś.km2, średnia głębokość 1500 m, a maksymalna - 5100 m. Panuje 
na nim klimat podzwrotnikowy, a w części północnej - umiarkowany. Choć występuje tu obfity 
dopływ słodkich wód doprowadzanych przez rzeki, zasolenie osiąga 34-36 ‰. Temperatura wody 
zimą wynosi od 9°C w północnej jego części po 12°C na południu, zaś latem wzrasta 
odpowiednio do 17°C i 19°C. 
 

przerwa w czytaniu 
 
Zatoka ta znana jest z częstych i niebezpiecznych dla statków sztormów. Łowi się tu sardynki, 
sardele i tuńczyki. Prowadzona jest też hodowla ostryg. Główne porty to: Brest, San Sebastian  
i Bilbao.  
(Zatoka Biskajska) 
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A-4. Co to za zatoka? 
Jest to niewielkie,  płytkie,  międzykontynentalne  morze  szelfowe o powierzchni 240 tyś.km2  
i średniej głębokości 42 m. Maksymalna jego głębokość wynosi 115 m. Łączy się ono przez 
cieśninę i inną zatokę z większym morzem zewnętrznym. Średnia suma roczna opadów wynosi 
tu 150 mm. Jej zasolenie jest bardzo duże i z 37-38 ‰ wzrasta w kierunku SW do 40-41 ‰, 
osiągając w lagunach przybrzeżnych wartości dochodzące do 60 ‰. Szczególnie znaczenie ma 
tu m. in, pozyskiwanie pereł i macicy perłowej. Liczne są też zakłady odsalania wody morskiej. 
 

przerwa w czytaniu 
 
Największym bogactwem rejonu są tu złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, których eksploatacja 
wysuwa się na pierwsze miejsce w świecie (1/3 zasobów światowych).  
(Zatoka Perska) 
 

Część II 
 
Pokazane zostaną rysunki (foliogramy) sześciu obiektów (portów, wyspy, mórz i cieśniny). 
Zadaniem zawodników jest rozpoznanie tych obiektów. Po pierwszej ekspozycji foliogramu 
każdego z obiektów nastąpi przerwa, podczas której zawodnicy, którzy rozpoznali obiekt, piszą 
odpowiedź na kartce i oddają ją jury. Jeśli odpowiedź będzie dobra, zawodnik zdobywa 2 punkty. 
Jeśli odpowiedź będzie zła, zawodnik traci możliwość zdobycia punktów w danym podejściu. 
Pozostałym zawodnikom pokazany zostanie rysunek tego samego obiektu z większą już ilością 
szczegółów lub też odczytana zostanie dodatkowa informacja dotycząca danego obiektu. Za 
dobrą odpowiedź zawodnicy otrzymują po 1 punkcie. 
 
A-5. Co to za port? 

 

Informacja dodatkowa: 
Są to właściwie dwa małe porty rybackie  

i jednocześnie miejscowości letniskowe. 
Do niedawna największą atrakcją 

turystyczną był tam oryginalny drewniany 
most zwodzony z końca XVII w. 
(Darłowo) 
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A-6. Co to za port? 

 

Informacja dodatkowa: 
Do portu tego mogą wpływać duże statki 
oceaniczne. Jest on położony na dwóch 
wyspach, między którymi utrzymywana jest 
komunikacja promowa. 
(Świnoujście) 

 
A-7. Co to za wyspy? 

 
(Wyspy Bahama) 
 
A-8. Co to za morze? 

 
(Morze Tasmana) 
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A-9. Co to za morze? 

 
(Morze Ochockie) 
 
A-10. Co to za cieśnina? 

 
(Cieśnina Bab El Mandab) 
 

Zestaw B – przykładowe pytania 
 
Zawodnik losuje dwa pytania, odpowiada na jedno z nich, przez siebie wybrane. Czas 
przygotowania do odpowiedzi - 10 minut, czas odpowiedzi do 5 minut. W czasie 
przygotowywania się do odpowiedzi nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych. 
 
 
B-1. Co rozumiesz pod pojęciem bogactw naturalnych mórz i oceanów? Oceń znaczenie tych 
bogactw. 
 
B-2. Scharakteryzuj polską flotę handlową - oceń jej wielkość pod względem tonażu, 
specjalizację w przewozach oraz kierunki i możliwości rozwoju. 
 
B-3. Oceń możliwości i aktualne wykorzystanie śródlądowej sieci wodnej Europy Zachodniej  
i Polski. 
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B-4. Szkolne żaglowce w służbie Szkół Morskich i Akademii Marynarki Wojennej. Podaj nazwy  
i krótką historię. 
 
B-5. Omów sytuację rybołówstwa morskiego Polski w latach 1960-1980 oraz obecną w świetle 
obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego. 
 
B-6. Omów przebieg morskich szlaków handlowych oraz związanych z nimi potoków ładunków 
(jak na tym tle prezentują się porty polskie i ich powiązania z morskimi szlakami handlowymi). 
 
B-7. Przedstaw współczesne poglądy na genezę oceanów i mórz. 
 
B-8. Wymień czynniki różnicujące zasolenie wód. w oceanach i w morzach oraz procesy 
wyrównujące to zróżnicowanie. 
 
B-9. Jakie znasz rodzaje fal morskich i jakie niosą one zagrożenia dla żeglugi i portów. 
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