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Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo żeglugi małych jednostek
w rejonie Wybrzeża Środkowego
Streszczenie
Realizowany w rejonie Wybrzeża Środkowego od roku 2012 program umacniania brzegów
morskich jest zadaniem związanym ze stabilizacją linii brzegowej oraz zabezpieczeniem
brzegów morskich przed zjawiskiem niszczenia i zaniku plaż. Jest to efekt przyjętej 28 marca
2003 roku ustawy „O ustanowieniu wieloletniego programu ochrony brzegów morskich”.
Programem objęto wybrane odcinki plaż w pobliżu Kołobrzegu, Darłówka, Jarosławca, Ustki,
Rowów i Łeby. Zasadniczymi elementami, które wykonano są podwodne rafy kamienne,
odległe ok. 100 m od brzegu, nowe ostrogi z drewnianych pali wbitych w dno morskie oraz
refulacja plaż. Inwestycje te mają poprawić stan ochrony brzegów i plaż środkowego
wybrzeża. Jaki będzie wpływ tych inwestycji na bezpieczeństwo uprawiania sportów
wodnych i żeglugi małych jednostek w strefie przybrzeżnej – to przedmiot rozważań
niniejszej publikacji.

Wstęp
Bałtyk Południowy, jego piaszczyste dno i wybrzeża były w przeszłości miejscem wielu
awarii i sztrandowań jednostek różnych typów – szczególnie podczas silnych sztormów
z kierunku północnego i przyległych NE i NW. Dotyczy to głównie wydarzeń z XIX i XX
wieku. Wiek XXI przynosi również podobne wydarzenia choć w mniejszej liczbie i mniej

groźne. Nowe systemy nawigacyjne i nowoczesne wyposażenie jednostek pływających
pozwoliło na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi również w omawianym rejonie.
Silne sztormy powodują nadal niszczenie plaż i wybrzeży klifowych w rejonie całego
wybrzeża. Jak się szacuje, w ciągu 25 lat morze „przesunęło” linię brzegową ok. 25 m w głąb
lądu. Agresja morza zaczęła zagrażać nadmorskim domostwom, obiektom turystycznym
i innym elementom infrastruktury. W związku z tym opracowano i realizuje się program
ochrony brzegów. Podjęcie zadania umocnienia brzegów należy więc oceniać jako wielką
sprawę i inwestycję o ogromnym znaczeniu dla rejonu Środkowego Wybrzeża. Ustawa
o Ochronie Brzegów Morskich z 23 marca 2003 roku, na mocy której ustalono wieloletni
program pt. „Program ochrony brzegów morskich”, jest instrumentem, który często wymusza
nadmierne stosowanie technicznych, sztywnych zabiegów chroniących ląd przed erozją,
kosztem naturalnych i cennych siedlisk przyrodniczych. Pozostają jednak nadal rejony, które
wymagają podobnych działań. Rejony przyległe do piaszczystych plaż są z drugiej strony
latem intensywnie użytkowane przez turystów i żeglarzy, którzy szczególnie wykorzystują
sprzęt w postaci desek z żaglem, skuterów wodnych itp. Ten lekki sprzęt, po zbudowaniu
kamiennych raf chroniących brzegi przed abrazją (erozją morską), może ulegać awariom,
bowiem nie wszystkie progi i zbudowane rafy zostały odpowiednio oznakowane. To
wszystko sprawia, że żegluga w rejonie plaż może stać się coraz bardziej niebezpieczna.
Zbudowane rafy już stały się niebezpiecznymi progami dla łodzi pneumatycznych ze
sztywnym dnem, które użytkują ratownicy morscy i WOPR w czasie akcji w strefie
przybrzeżnej. Donoszą o tych faktach nie tylko ratownicy z Łeby.

Rys. 1. Sporty wodne realizowane w pobliżu brzegów

Celem niniejszych rozważań jest wstępna ocena wpływu nowych inwestycji, realizowanych
przez urzędy morskie, w zakresie przeciwdziałania elementom abrazji plaż bałtyckich, na
aktywność turystyczną i sporty wodne. Nowe systemy umocnienia brzegów mogą zakłócić
uprawianie sportów wodnych przez turystów i wpłynąć na zwiększenie wypadkowości.
Rozbicie sprzętu na rafach przy falowaniu morza staje się wielce prawdopodobne.
Nowe wyzwania
Bezpieczeństwo żeglarzy, rybaków przybrzeżnych, ratowników morskich i turystów
w polskiej strefie przybrzeżnej powinno być koniecznym elementem rozważań i dyskusji po
wykonaniu prac wzmacniających zniszczone piaszczyste brzegi.
W dotychczasowych dokumentach i planach realizacji prac w omawianym zakresie, nie
uwzględniono żadnych zagadnień związanych z turystyką i bezpieczeństwem użytkowników
sprzętu wodnego 1. Nowe kamienne rafy i ostrogi zbudowane przy plażach Środkowego
Wybrzeża w Kołobrzegu, Darłówku, Ustce, Rowach, Jarosławcu i Łebie, na pewno wymagają
dodatkowego i skutecznego oznakowania i innych działań, aby zapobiegać wypadkom.
Problemem pozostaje też ratownictwo wodne w tych rejonach, które powinno wypracować
nowy model działań. Nie negując potrzeby wykonania opisywanych inwestycji ochrony
brzegów i plaż, przeanalizujemy niektóre problemy bezpieczeństwa, istotne dla turystycznego
sektora użytkowników akwenów strefy przybrzeżnej.
Analiza dokumentacji i wizja lokalna pozwoliła ustalić, iż tylko w trzech miejscach: Ustka,
Rowy i Łeba zadbano o jakieś oznakowanie (nawigacyjne) zbudowanych kamiennych raf.
Jest ono dalece niewystarczające: Ustka – 3 szt., Rowy – 3 szt., Łeba – 4 szt. stacjonarnych
staw z żółtym krzyżem na szczycie bez światła. Pozostałe groźne dla żeglugi przybrzeżnej
kamienne rafy są nieoznakowane. Jak zatem zadbać o zwiększenie bezpieczeństwa małych
jednostek – łodzi rybackich, jachtów, skuterów wodnych itp. sprzętu – to podstawowe pytanie
badawcze. Odpowiedzi może być wiele.
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Rys.2. Projekt wykonania progów podwodnych w Ustce
Można oczywiście zabronić użytkowania sprzętu turystycznego na plażach, można postawić
tablice ostrzegawcze (vide Kołobrzeg) ale sadzę, że to nie przyniesie spodziewanych
rezultatów. Edukacja może częściowo ograniczyć masowe używanie sprzętów. Jednak turyści
i tak będą dążyć do swobodnego korzystania z akwatorium i sprzętów wodnych. Pozostaje
więc liczyć na rozsądek, ale z drugiej strony należy wzmocnić działania plażowych zespołów
WOPR i przygotować ratowników morskich do wsparcia działań w razie potrzeby. Tu
pojawia się zadanie wypracowania nowych form współdziałania i zapewne wskazania
nowego sprzętu, zdatnego do działań w tych warunkach.
Analiza nowych inwestycji w rejonie Środkowego Wybrzeża
Bazując na doświadczeniach z rejonu Orłowa, gdzie już w 2005 r. zbudowano pierwsze
w Polsce progi podwodne w celu zapobieżenia dalszemu osuwaniu się rumowiska klifu
redłowskiego 2, podjęto działania projektowe i wykonawcze systemu ochrony brzegów
morskich – głównie na Środkowym Wybrzeżu. W całokształcie zaproponowanych działań
zastosowano następujące sposoby ochrony brzegów:
- wykonanie i poprawa kamiennych i betonowych opasek brzegowych,
- zbudowanie falochronów osłaniających,
- zbudowanie i uzupełnienie drewnianych ostróg (palisad),
- zbudowanie kamiennych progów podwodnych,
- nasypanie nowych warstw piasku na plażach.
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Progi podwodne pierwszy raz zastosowano w Gdyni Orłowo pomiędzy przystanią rybacką a Cyplem
Orłowskim. Wykonano je w 2005 roku, jako trzy odrębne elementy o szerokości ok. 19 m i długości
przekraczającej 70 m, podłużnie ułożone wzdłuż brzegu i zanurzone 0,3 m pod lustrem wody. Odstępy między
nimi wynoszą odpowiednio 45 i 55 m. Łączna ich długość osiąga 750 m.

Rys. 3. Wbijanie nowych pali w ostrogach
W efekcie realizacji tych zadań wykonano wzmocnienie opasek brzegowych w rejonach:
Sarbinowo, Chłopy, Unieście, Ustka i Jarosławiec.
Zaplanowano budowę nowego falochronu o długości ok. 200 m u ujścia Kanału
Jamneńskiego do Bałtyku. W ten sposób zostaną ochronione wody Jez. Jamno przed naporem
bałtyckiej słonej wody podczas spiętrzeń sztormowych.
Zbudowano nowe ostrogi z pali drewnianych o długości ponad 100 m w miejscowościach
Dźwirzyno (8 szt.), Ustronie Morskie (3 szt.), Kołobrzeg (35 szt.), Jarosławiec (7 szt.), Ustka
(8 szt.), Rowy (6 szt.), Łeba (5 szt.). Jest to częściowo odnowienie i uzupełnienie ostróg
wykonanych wcześniej w XIX wieku. Ostrogi drewniane pozwalają chronić brzegi
i plaże przed niszczącymi falami i prądami morskimi o zmieniających się kierunkach.

Rys. 4. Schemat kamiennego progu podwodnego
Zbudowano solidne kamienne progi podwodne w odległości ok. 100 m od linii brzegowej
w rejonach plaż: Kołobrzegu (12 raf na długości 3 km), Darłowa (7 raf na długości 1330 m),
Jarosławca (5 raf ), Ustki (3 rafy na długości 850 m, z przerwami na „moduły siedliskowe”),
Rowów (4 rafy na długości 850 m, z przerwami na „moduły siedliskowe”) i Łebie (2
segmenty progów na długości 550 m oraz 1750 m, z przerwami na „moduły siedliskowe”).

Zastosowana nowa technologia osłony brzegów i plaż za pomocą kamiennych progów,
których profile są wypełnione granitowymi kamieniami o różnej wielkości, została
zastosowana w Polsce po raz pierwszy. Jak się sprawdzi, można będzie ocenić po latach.
Tylko w jednym miejscu progi wystają ponad lustro wody (Darłówko), w pozostałych
miejscach pozostają pod powierzchnią wody. Warstwa wody ponad kamieniami ma wysokość
tylko 50-70 cm. Przy falowaniu morza progi mogą być widoczne i na pewno stanowią
przeszkodę dla żeglugi plażowej.

Rys. 5. Moduły siedliskowe przygotowane do postawienia
Zadaniem modułów siedliskowych, które mają średnicę zewnętrzną 2,3 m i wysokość 1,5-2,5
m, ustawionych w liczbie ok. 100 szt. w przerwach między rafami, jest dopuszczenie
przepływu wody przez otwory w modułach oraz umożliwienie bytowania organizmów
morskich w ich wnętrzu. Taki sposób ochrony brzegów zastosowano w trzech miejscach –
Ustka, Rowy i Łeba. Wydaje się, że zastosowana technologia walki z żywiołem morskim
będzie skuteczna i plażowicze zastaną w kolejnych sezonach dużo szersze odcinki plaż.
Wpłynie na to na pewno dodatkowe zasilenie plaż piaskiem wydobytym z dna morskiego.

Podsumowanie
Jeśli mamy w związku z powyższym oceniać poziom bezpieczeństwa w polskiej strefie
przybrzeżnej, to na pewno zostanie poprawione bezpieczeństwo środowiska nadmorskiego na
ochranianych odcinkach Wybrzeża. Plaże zostaną odbudowane i w sposób sztuczny – przez
nasypanie nowych warstw piasku z tzw. refulingu, i w sposób naturalny – z pomocą
podwodnych progów kamiennych i drewnianych palisad. Zatem odpoczywający nad morzem
wczasowicze zyskają nowe warunki wypoczynku. Ochronione też będą siedliska ludzkie
i obiekty turystyczne znajdujące się w strefie nadmorskiej. Pozostaje jednak wiele rejonów
Wybrzeża, które nadal podlegają niszczeniu przez morski żywioł (np. Orzechowo, Poddąbie
itp.). Jeśli natomiast podejmiemy próbę oceny bezpieczeństwa turystów nadmorskich,

użytkujących sprzęt wyczynowy do aktywnego wypoczynku, dojdziemy do wniosku, iż
poziom tego bezpieczeństwa zostanie w dużym stopniu ograniczony albo wręcz obniżony.
Nie będzie możliwości swobodnego żeglowania na deskach (windsurfing i kitesurfing)
i użytkowania skuterów wodnych. Może wręcz powstaną zakazy uprawiania turystyki
i sportów wodnych we wskazanych rejonach. Wydaje się, że w związku z powyższymi
zmianami potrzebna będzie szeroka akcja informacyjna i może edukacyjna skierowana do
turystów, w wyniku której można będzie zminimalizować opisane wyżej zagrożenia. Aż nie
chce się myśleć o skutkach uszkodzeń kadłubów jednostek, które zostaną zdryfowane
w kierunku brzegu uzbrojonego rafami na skutek przypadkowych awarii napędu. Ze
statystyki wypadków morskich Izby Morskiej w Gdyni wynika bowiem, że tylko w latach
2007-2013 odnotowano 58 wypadków wejścia na mieliznę różnych jednostek – w tym aż 23
jachtów.

Ryc. 6. Takich widoków lepiej nie oglądać
Żeglarze i turyści uważajmy więc na przybrzeżne akweny środkowego wybrzeża,
zwłaszcza w pobliżu Kołobrzegu, Darłówka, Jarosławca, Ustki, Rowów i Łeby!
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