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Streszczenie 

Prezentowany rozdział przedstawia szczegółową klasyfikację wybra-
nych zagrożeń technologicznych, których wystąpienie jest prawdopo-
dobne na obszarze województwa Podkarpackiego. W kolejnych para-
grafach omówiono: zagrożenia promieniotwórczością, środowiskami 
łatwopalnymi i wybuchowymi, katastrofy obiektów hydrotechnicznych 
oraz katastrofy ekologiczne. W podsumowaniu, wykorzystując zapro-
ponowaną klasyfikację, uogólniono pojęcie zagrożenia i powiązano go 
z ryzykiem. Rozdział adresowany jest do osób zajmujących się zarzą-
dzaniem kryzysowym.  

1. Środowisko naturalne człowieka 

Środowiskiem naturalnym człowieka (Ś NC) nazywamy ogo ł warunko w ze-
wnętrznych (fizycznych, chemicznych, biologicznych i społecznych), kto re mają 
bezpos redni lub pos redni, natychmiastowy lub przyszły wpływ na działalnos c  
człowieka, jego zdrowie oraz potomstwo. Ś NC to system złoz ony, w kto rym czło-
wiek musi rozwiązac  dwa podstawowe zadania: a. Zaspokoic  swoje potrzeby do-
tyczące poz ywienia, wody i powietrza; b. Utworzyc  i wykorzystac  ochronę przed 
negatywnymi wpływami, zaro wno ze strony s rodowiska, jak i innych ludzi. 

Z ro dłami negatywnych oddziaływan  są, przede wszystkim, zjawiska zachodzące 
w biosferze, w szczego lnos ci ro z norodne klęski z ywiołowe i zagroz enia natural-
ne, ale ro wniez  konsekwencje bezpos redniej działalnos ci człowieka. Na prze-
strzeni wieko w nieprzerwana walka o swoje istnienie zmuszała człowieka do  
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ciągłego poszukiwania i wdraz ania coraz to doskonalszych metod i s rodko w 
ochrony przed zjawiskami przyrodniczymi, wpływającymi na jego s rodowisko 
naturalne. W rezultacie, s rodowisko to zmieniało swo j wygląd, a wraz z nim ro z -
nicowały się poziomy i rodzaje zjawisk negatywnych. Powyz szym zmianom 
sprzyjały: a. Wysokie tempo wzrostu liczby ludnos ci oraz urbanizacja przestrzeni 
z yciowej; b. Wzrost konsumpcji energii i koncentracja zasobo w energetycznych; 
c. Intensywny rozwo j przemysłu i rolnictwa; d. Masowe korzystanie z ro z nych 
form transportu; e. Wzrost wydatko w na cele wojskowe. 

Pierwotną przyczyną szeregu negatywnych oddziaływan  w przyrodzie i społe-
czen stwie są czynniki antropogeniczne, kto re pojawiły się wraz z człowiekiem. 
Śpowodowały one powstanie sfery technicznej – sztucznego s rodowiska, kto rego 
prawa i zasady funkcjonowania są dotychczas mało zbadane. Koncepcję interakcji 
podmioto w ludzkich, biosfery i sfery technicznej przedstawiono na rys. 1. Funk-
cjonowanie człowieka nie ogranicza się do stworzonej przez niego technosfery, 
ale obejmuje ro wniez  samą biosferę i strefę przejs ciową, zachowującą w ro z nym 
stopniu cechy obu s rodowisk. Wraz z upływem czasu, następuje stopniowe zawę-
z anie obszaru biosfery nieobjętej działalnos cią człowieka, wraz ze zmniejszaniem 
się strefy przejs ciowej.  

Biosfera

Obszar życiowy człowieka

Śtrefa przejściowa

Technosfera

 

Rys. 1. Otoczenie człowieka 

Śtruktura przedstawiona na rys. 1 jest przykładem systemu złoz onego, kto rego 
istotnymi elementami są obiekty techniczne. Do jej analizy nalez y wykorzystac  
metody i s rodki teorii systemo w złoz onych [1], [2], [3].  

2. Technologiczne czynniki katastroficzne 

Katastrofa technologiczna to rodzaj zdarzen  o masowych skutkach [4], [5], [6], 
[7], [8], [9] . Podobnie jak katastrofa naturalna [10], [11] moz e ona pociągac  za 
sobą masowe zgony, a takz e katastrofę ekologiczną. W odro z nieniu od atako w 
terrorystycznych, katastrofy technologiczne mają charakter losowy i są bardzo 
trudne do przewidzenia. Choc  skutki, tego typu katastrof, ro z nią się od skutko w 
katastrof naturalnych, ro wniez  w tym przypadku moz e pojawic  się panika, paraliz  
transportowy, utrata autorytetu władzy [12], [13]. Z prawnego punktu widzenia, 
katastrofy technologiczne są klasyfikowane jako sytuacje nadzwyczajne.  
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2.1. Awarie na obiektach z materiałami promieniotwórczymi 

Materiały promieniotwo rcze są występującymi w przyrodzie specyficznymi 
związkami chemicznymi. Klasyfikacja związko w została przedstawiona na rys. 2.  

NIESTABILNE (RADIOAKTYWNE)

ZWIĄZKI CHEMICZNE

Jądra atomów rozpadają się 
samorzutnie. Rozpadowi towarzyszy 

niewidzialne promieniowanie 
jonizujące 

STABILNE

Atomy związku charakteryzują się 
wysoką stabilnością. Ich jądra 
zachowują swoje właściwości 

w dowolnych warunkach fizycznych 
i reakcjach chemicznych

 

Rys. 2. Klasyfikacja związko w chemicznych 

Znakomita większos c  związko w jest stabilna i nie stanowi zagroz enia radiacyj-
nego. W rezultacie radioaktywnego rozpadu niestabilnych związko w wydziela się 
promieniowanie jonizujące, kto rego energia jest wystarczająca do jonizacji na-
promieniowanego s rodowiska. Śzczego lnie niebezpieczne jest napromieniowanie 
tkanek z ywych organizmo w oraz substancji konsumowanych przez nie. Jonizacja 
polega na podziale elektrycznie neutralnego atomu na elektron z ładunkiem 
ujemnym i jon z ładunkiem dodatnim. Nie kaz de spotykane w przyrodzie pro-
mieniowanie posiada odpowiednio wysoką energię, wystarczającą do jonizacji 
materii. Klasyfikacja i włas ciwos ci ro z nych typo w promieniowania jonizującego 
została przedstawiona na rys. 3. 

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Zdolność jonizacji, 
liczba par jonów 
w cm3 powietrza

RODZAJE PROMIENIOWANIA

Elektromagnetyczne Karpuskularne
Przenikalność w 

powietrzu, 
w metrach

Gamma

Rentgenowskie Alfa

Beta

Neuronowe
 

Rys. 3. Rodzaje i włas ciwos ci promieniowania jonizującego 

Z ro dła promieniowania jonizującego klasyfikujemy na naturalne i sztuczne. Na-
turalnymi z ro dłami promieniowania są w pierwszej kolejnos ci naturalne sub-
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stancje radioaktywne występujące na powierzchni i w skorupie ziemskiej oraz 
promieniowanie kosmiczne pochodzące od wybucho w na Śłon cu i innych gwiaz-
dach. Ś ladowe ilos ci substancji radioaktywnych znajdują się ro wniez  w atmosfe-
rze ziemskiej, wodzie oraz faunie i florze. Sztucznym z ro dłem promieniowania jo-
nizującego są, przede wszystkim, obiekty wykorzystujące energię jądrową (elek-
trownie atomowe, statki i łodzie podwodne z napędem atomowym, statki ko-
smiczne). Z ro dłem stosunkowo niewielkiego promieniowania są takz e diagnosty-
ka i terapia medyczna oraz defektoskopia. Ś ladowe promieniowanie wytwarzają 
ro wniez  starsze telewizory, monitory komputerowe oraz cyferblaty niekto rych 
zegarko w.  

Dowolny obiekt wykorzystujący materiały jądrowe nazywany jest źródłem za-
grożenia jądrowego. Śą nim ro wniez  miejsca przechowywania materiało w radio-
aktywnych, s rodki transportu wykorzystywane do ich przemieszczania. Klasyfi-
kacja z ro deł zagroz enia radiacyjnego przedstawiona została na rys. 4. 

ŚRODKI TRANSPORTU

ŹRÓDŁA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO

JĄDROWE PRZEDSIĘBIORSTWA 
PALIWOWE

Kopalnie uranu, zakłady przetwórcze, 
składowiska odpadów radioaktywnych

INSTYTUTY NAUKOWE

ELEKTROWNIE ATOMOWE

Reaktory jądrowe oraz składowiska 
odpadów radioaktywnych

Reaktory badawcze 
i eksperymentalne

OBIEKTY WOJSKOWE OŚRODKI MEDYCYNY 
NUKLEARNEJ

Statki morskie i kosmiczne 
z instalacjami jądrowymi 

Wyrzutnie rakiet i składy głowic 
jądrowych, łodzie podwodne

Odczynniki promieniotwórcze 
wykorzystywane w diagnostyce

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

Odczynniki promieniotwórcze 
wykorzystywane w defektoskopii

 

Rys. 4. Z ro dła zagroz enia radiacyjnego 

Nie ulega wątpliwos ci, z e największym zagroz eniem bezpieczen stwa są elek-
trownie atomowe oraz obiekty związane z przetwarzaniem odpado w radioaktyw-
nych. Jedyny polski reaktor badawczy znajduje się w Narodowym Centrum Badan  
Jądrowych (NCBJ) w Ś wierku. Odpady promieniotwo rcze gromadzone i przetwa-
rzane są w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpado w Promieniotwo rczych w Ś wier-
ku oraz Krajowym Śkładowisku Odpado w Promieniotwo rczych w Ro z anie. 
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Znaczne ilos ci substancji radioaktywnych znajdują się takz e w Os rodku Radioizo-
topo w, będącym fragmentem NCBJ. Znacznie większe zagroz enie dla mieszkan -
co w Podkarpacia stanowią elektrownie atomowe rozmieszczone w sąsiedztwie 
naszych granic. Obecnie, w odległos ci mniejszej niz  1200 km od Rzeszowa funk-
cjonuje 25 reaktoro w ro z nych typo w. W szczego lnos ci są to: a. 14 reaktoro w 
WWER-440, kaz dy o mocy 440 MWe: 2 bloki elektrowni Ro wne (Ukraina), 375 
km; 4 bloki elektrowni Paks (Węgry), 588 km; 2 bloki elektrowni Mochovce (Śło-
wacja), 456 km; 2 bloki elektrowni Bohunice (Śłowacja), 378 km; 4 bloki elek-
trowni Dukovany (Czechy), 542 km; b. 6 reaktoro w WWER-1000, kaz dy o mocy 
1000 MWe: 2 bloki elektrowni Ro wne (Ukraina), 375 km; 2 bloki elektrowni 
Chmielnicki (Ukraina), 400 km; 2 bloki elektrowni Temelin (Czechy), 710 km; 
c. 4 reaktory BWR: 1 blok elektrowni Kru mmel (RFN) o mocy 1316 MWe, 1183 
km; 3 bloki elektrowni Oskarshamn (Śzwecja) - o mocach 487, 623 i 1197 MWe, 
1093 km; d. 1 reaktor RBMK: 1 blok elektrowni Ignalino (Litwa) 1300 MWe, 
734 km. 

2.2. Pożary w środowiskach łatwopalnych i wybuchowych 

Poz ar to proces niekontrolowanego spalania poza przystosowanym do tego celu 
specjalnym paleniskiem, kto remu towarzyszy zniszczenie do br materialnych i za-
groz enie dla zdrowia i z ycia ludzi. Śpalanie to reakcja utleniania, kto rej towarzy-
szy wydzielanie się znacznych ilos ci ciepła i s wiatła. Model przebiegu procesu 
spalania został schematycznie przedstawiony na rys. 5. 

SPALANIE

Palny materiał lub 
substancja

PALIWO

Tlen, fluor, brom, 
chlor, tlenki azotu, 

kwas azotowy, saletra

UTLENIACZ

Iskra, zapałki, 
zapalniczka, 

niedopałek, ognisko 

ŹRÓDŁO ZAPŁONU

PALĄCY SIĘ 
SYSTEM 

SAMOZAPŁON, 
SAMOSPALENIE

Kamfora, bar, 
terpentyna

CHEMICZNY

Rozgrzane opiłki lub 
wióry, narzędzia, 

wyroby

CIEPLNY

Substancje organiczne 
z wysoką wilgotnością

MIKROBIOLOGICZNY

 

Rys. 5. Model przebiegu procesu spalania 

Ze spalaniem zupełnym spotykamy się, kiedy zawartos c  tlenu w powietrzu 
przekracza 15%. Najwaz niejszymi produktami spalania są: para wodna, dwutle-
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nek węgla i azot. Śpalanie częs ciowe ma miejsce przy zawartos ci tlenu poniz ej 
9%. Jego produktami są m.in. tlenek węgla, ketony, aldehydy i alkohole. Klasyfika-
cję rodzajo w spalania przedstawiono na rys. 6. 

RODZAJE 
SPALANIA

Wybuchowe

WZGLĘDEM SZYBKOŚCI 
PRZEMIESZCZANIA PŁOMIENIA

Zupełne

WZGLĘDEM CHARAKTERU 
UTLENIANIA

Częściowe

Deflagracyjne

Detonacyjne

Wybuch

Samospalenie

Śamozapłon

Eksplozja

 

Rys. 6. Klasyfikacja rodzajo w spalania 

Powstanie i rozwo j poz aru zalez y gło wnie od odpornos ci ogniowej spalanych 
substancji. Na rys. 7 zaprezentowano klasyfikację odpornos ci wybranych mate-
riało w budowlanych. 

GRUPY ZAPALNOŚCI 
MATERIAŁÓW

Materiały budowlane, 
palące się po usunięciu 
źródła ognia (drewno, 

celuloza, papy asfaltowe, 
bitumy, masy plastyczne, 

linoleum, wojłok) 

PALNE

Materiały palne tylko 
przy kontakcie ze 

źródłem ognia (płyty 
pilśniowe, asfaltobeton, 

płyty cementowo-
trzcinowe, 

impregnowane drewno)

TRUDNOPALNE

Materiały, które się nie 
zapalają i nie tlą (metale, 
materiały ceramiczne, 

gipsy, granity, marmury)

NIEPALNE

 

Rys. 7. Klasyfikacja materiało w względem zapalnos ci 

Poz ary klasyfikujemy względem: zewnętrznych cech spalania, miejsca powsta-
wania i czasu rozpoczęcia działan  gas niczych. Klasyfikacja taka została zaprezen-
towana na rys. 8. 

Jako przykład palnych masywo w mogą posłuz yc  znaczne obszary pokryte ro-
s linnos cią, takie jak: lasy, pola uprawne, nieuz ytki. Poz ary nierozwinięte gaszone 
są w zarodku przez pracowniko w obiektu lub pierwszej przybyłej jednostki ga-
s niczej. Poz ary rozwinięte z uwagi na po z ne wykrycie lub zgłoszenie do dyspozy-
tora straz y obejmują znaczny obszar i nie mogą byc  gaszone samodzielnie. 



Klasyfikacja technologicznych zagrożeń … 81 

KLASYFIKACJA 
POŻARÓW

Wewnętrzne

WZGLĘDEM ZEWNĘTRZNYCH 
CHARAKTERYSTYK SPALANIA

W budynkach 
i budowlach

WZGLĘDEM MIEJSCA 
POWSTAWANIA

W zakrytych 
składach

Zewnętrzne

Otwarte

Nierozwinięte

Rozwinięte

WZGLĘDEM ROZPOCZĘCIA 
GASZENIA

Ukryte

W palnych 
masywach

 

Rys. 8. Klasyfikacja rodzajo w spalania 

Przyczyny powstawania poz aro w dzieli się na trzy podstawowe grupy: antro-
pogeniczne, technologiczne i naturalne. Do antropogenicznych zaliczamy m. in.: 
palenie papieroso w w niedozwolonych miejscach, korzystanie z otwartego ognia 
w miejscach zagroz onych poz arem lub wybuchem, wypalanie s ciernisk, łąk i nie-
uz ytko w, rozpalanie ognisk w niedozwolonych miejscach w okresach wysokiego 
zagroz enia poz arowego, korzystanie z prowizorycznych urządzen  grzewczych. 
Najczęstszymi technologicznymi przyczynami poz aro w są: obecnos c  w pomiesz-
czeniach łatwopalnego kurzu lub wło kien, nieszczelnos ci w zbiornikach i urzą-
dzeniach zawierających palne ciecze bądz  gazy, egzotermiczne reakcje cieplne, 
nieprzestrzeganie zasad suszenia pasz, naruszenie trybo w eksploatacji urzą-
dzen  i systemo w grzewczych, niepoprawny montaz  sieci zasilającej, tarcie w ru-
rociągach przesyłających substancje palne. Do grupy naturalnych przyczyn po-
wstawania poz aro w zaliczamy, przede wszystkim: elektrycznos c  atmosferyczną 
oraz klęski z ywiołowe.  

2.3. Katastrofy obiektów hydrotechnicznych 

Obiektem niebezpiecznym hydrodynamicznie (ONH) nazywamy budowlę lub na-
turalne formacje spiętrzające wodę. Poziom lustra wody po obu stronach ONH 
jest ro z ny i stanowi istotne zagroz enie. Do grupy ONH zaliczamy zapory natural-
ne oraz wszystkie hydrotechniczne budowle cis nieniowe. Pojęciem budowle hy-
drotechniczne, okres lamy wszelkie obiekty przeznaczone do: wykorzystania energii 
kinetycznej wody, schładzania proceso w technologicznych, melioracji i nawad-
niania, zaopatrzenia w wodę, ochrony przed niszczącą siłą wody itp. Klasyfikację 
technologiczną budowli hydrotechnicznych zaprezentowano na rys. 9. Na obsza-
rze wojewo dztwa podkarpackiego, w pierwszej kolejnos ci, spotykamy niewielkie 
sztuczne zapory o przeznaczeniu ochronnym. 
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GRODZIE

OBIEKTY HYDROTECHNICZNE

TUNELE

Budowle podziemne 
wykorzystywane do przemieszczania 

mas wody

INSTALACJE IRYGACYJNE

AKWEDUKTY

Kanały lub rury wykorzystywane do 
dostarczania wody

Obiekty nawadniania lub osuszania 
pól uprawnych

Przegrody oddzielające wodę, 
wykorzystywane w trakcie 

remontów

KANALIZACJE DESZCZOWE

Budowle przeznaczone do 
odprowadzania deszczówki

ŚLUZY

GROBLE

Obiekty chroniące niżej położone 
obszary przed zalaniem

ZAPORY

TAMY

Obiekty ograniczające lub 
zamykające przepływ w 
drugorzędnych korytach

Podnoszą poziom wody, której 
ciśnienie wykorzystuje się do napędu 

turbin

Umożliwiają przepływ statków 
pomiędzy zbiornikami o różnym 

poziomie

Utworzone w wyniku 
klęsk żywiołowych

ZAPORY NATURALNE

Utworzone przez 
człowieka w celach 

gospodarczych 

ZAPORY SZTUCZNE

 

Rys. 9. Technologiczna klasyfikacja obiekto w hydrotechnicznych 

Klasyfikacje: lokalizacyjna, funkcjonalna i celowa obiekto w hydrotechnicznych 
zostały zaprezentowane na rys. 10. 

Przyczyny uszkodzenia bądz  zniszczenia obiekto w hydrotechnicznych dzielimy 
na naturalne i antropogeniczne. Najczęstszymi przyczynami naturalnymi są: trzę-
sienia ziemi, tąpnięcia, osunięcia i lawiny ziemne, huragany, intensywne opady, 
przybo r wo d, zuz ycie oraz starzenie się. Do antropogenicznych przyczyn uszko-
dzenia obiekto w hydrotechnicznych zaliczamy: działania wojenne, dywersję, nie-
przestrzeganie zasad eksploatacji, błędy projektowania i defekty konstrukcyjne.  
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FUNKCJONALNOŚĆLOKALIZACJA

Rzeczne, zbiorni-
kowe, morskie

PRZEZNACZENIE

NAZIEMNE Śpiętrzające

OBIEKTY HYDROTECHNICZNE

Rurociągi, tunele

PODZIEMNE

Przesyłowe

Regulacyjne

Zrzutowe

Energetyka wodna

Zaopatrzenie 
w wodę

Melioracja

Kanalizacja

Transport wodyDekoracyjne Sportowe

Rybackie
 

Rys. 10. Klasyfikacja obiekto w hydrotechnicznych 

Z punktu widzenia zagroz en  o charakterze katastroficznym, szczego lną uwagę 
nalez y zwro cic  na zbiorniki retencyjne zlokalizowane na Śanie w Śolinie oraz 
Myczkowcach, a takz e na Wisłoku w Besku. Zbiorniki te połoz one są w południo-
wej częs ci wojewo dztwa, w dolnym biegu obu rzek. Ponadto, na terenie Podkar-
pacia funkcjonuje 30 małych zbiorniko w retencyjnych o sumarycznej powierzch-
ni 420 ha i pojemnos ci 10 mln m3. 

Zapora w Solinie jest największą budowlą hydrotechniczną w Polsce. Posiada 
ona długos c  664 m, wysokos c  82 m i kubaturę 760 000 m3. Zapora została zbu-
dowana w latach 1961-68 i zmodernizowana w latach 2000-2003. Tworzy ona 
Zbiornik Śolin ski o powierzchni 2200 ha, pojemnos ci 500 mln m3, długos ci 26,6 
km i linii brzegowej o długos ci 150 km. Zlewnię zbiornika od południa ogranicza-
ją go ry wododziałowe, rozmieszczone na granicy ze Śłowacją, a od wschodu gra-
nica Pan stwa z Ukrainą. Zapora w Myczkowcach tworzy dolny zbiornik dla Zespołu 
Elektrowni Wodnych Śolina-Myczkowce. Jej budowę rozpoczęto jeszcze w 1920, 
ale z powodu braku s rodko w przerwano w 1925 roku. Budowę wznowiono w 1956 
i zakon czono w 1960 roku. Zapora ma długos c  460 metro w, wysokos c  17,5 m i ku-
baturę iłowego rdzenia 216 tys. m3. Powierzchnia utworzonego zbiornika to 200 
ha, a jego pojemnos c  11 mln m3. Zbiornik Wodny Besko, zlokalizowany w miej-
scowos ci Śieniawa został oddany do uz ytku w 1978 roku. Długos c  betonowej za-
pory wynosi 174 m, maksymalna wysokos c  38 m, powierzchnia zbiornika to 
126 ha, a jego pojemnos c  13 mln m3. 

W ostatnich latach, w bezpos rednim sąsiedztwie wojewo dztwa podkarpackiego 
miała miejsce katastrofa zbiornika retencyjnego w Rapach Dylan skich. Zbiornik 
o pojemnos ci 30 tys. m3, w wyniku długotrwałych obfitych opado w został zapeł-
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niony 90%. W nocy z 30 na 31 lipca 2011 została rozmyta grobla w miejscowos ci 
Rapy. Ze zbiornika wyciekło 6 tys. m3 wody, podtapiając około 100 posesji, w tym 
60 domo w w Biłgoraju.  

Do najbardziej znanych katastrof obiekto w hydrotechnicznych na s wiecie moz na 
zaliczyc  zdarzenia, kto re wystąpiły na zaporach Vajont i Malpasset. Pierwsza z nich 
została zbudowana w latach 1956-61 na rzece Vajont, będącej dopływem Piavy, 
100 km na po łnoc od Wenecji. 9 paz dziernika 1963 r. ze zbocza Monte Toc, na 
szerokos ci blisko 3 km, do zbiornika powyz ej zapory obsunęło się około 260 mln 
m³ mieszaniny ziemi i skał. Powstała przy tym fala powodziowa zniszczyła kilka 
osiedli po przeciwnej stronie zbiornika. Druga fala przedostała się przez koronę 
zapory i przemieszczając się z szybkos cią około 100 km na godzinę dokonała spu-
stoszenia w wąskiej dolinie poniz ej zapory. Choc  sama zapora nie ucierpiała szcze-
go lnie, zbiornik został w znacznej częs ci zapełniony materiałem skalnym i utracił 
swoje włas ciwos ci retencyjne. Zapora Malpasset, zlokalizowana w południowo-
wschodniej Francji została zbudowana w latach 1952-54. Miała ona wysokos c  66 
m, długos c  222 m, powierzchnia utworzonego przez nią zbiornika wynosiła 2 km2 
a pojemnos c  48 mln m3. Zapora została przerwana 2 grudnia 1959 roku w wyni-
ku obsunięcia się posadowionej na piaskowcach wschodniej częs ci tamy. Prze-
rwanie zapory spowodowało powstanie fali o wysokos ci 40 m, przemieszczającej 
się z szybkos cią 70 km/h wzdłuz  koryta rzeki Reyran. W obu opisanych katastro-
fach ich praprzyczyną były niedokładnie przeprowadzone badania geologiczne. 
Zignorowane zostały ro wniez , symptomy zagroz en  pojawiające się na kilka dni 
przed katastrofą. 

Prawdopodobien stwo uszkodzenia obiekto w hydrotechnicznych, zlokalizowa-
nych na obszarze wojewo dztwa podkarpackiego nalez y uznac  za minimalne, za-
ro wno w skutek przyczyn antropogenicznych, jak ro wniez  naturalnych. Poniewaz  
ukształtowanie terenu poniz ej zapo r nie jest typowo wysokogo rskie, szacuje się, 
z e zniszczenie kaz dej z zapo r spowodowałoby powstanie fali o wysokos ci od 3 do 
12 metro w, przemieszczającej się z szybkos cią do 30 km na godzinę. 

Przykładem narzędzi informatycznych, wykorzystywanych do modelowania 
przerwania zapo r wodnych jest pakiet programo w MIKE firmy DHI Water & Envi-
ronment. Pozwala on m. in modelowac : powierzchniowe i denne wymywanie za-
pory ziemnej; zniszczenie przegrody, s luzy lub sekcji grawitacyjnej zapory; lokali-
zację obszaro w zatapianych; rozpływ strumieni wody po uszkodzeniu zapory. In-
nym przykładem narzędzia wykorzystywanego do analizy dowolnych typo w za-
po r jest Bentley FlowMaster firmy Bentley.  

2.4. Katastrofy ekologiczne 

W wyniku rozwoju przemysłu, transportu, energetyki oraz industrializacji rol-
nictwa w miejsce biosfery, naturalnego s rodowiska z ycia człowieka pojawiła się 
technosfera. Pojęciem biosfery okres lamy dolną częs c  atmosfery, glebę otaczającą 
systemy korzeniowe ros lin, całą hydrosferę oraz go rną częs c  litosfery Ziemi. Bio-
sfera, to częs c  Ziemi zasiedlona przez z ywe organizmy. Termin technosfera wy-
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wodzi się z języka greckiego (techne – sztuka, rzemiosło oraz sphaira – kula, sfe-
ra) i oznacza fragment biosfery, przekształcony za pomocą bezpos redniego i po-
s redniego wpływu s rodko w technicznych, w celu zapewnienia zgodnos ci ze spo-
łeczno-gospodarczymi potrzebami człowieka. Codzienna aktywnos c  ludzka gene-
ruje znaczne ilos ci ro z norodnych odpado w naruszających naturalne proporcje 
pierwiastko w w przyrodzie i zanieczyszczających biosferę. Klasyfikację skaz en  
biosfery przedstawiono na rys. 11.  
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Rys. 11. Klasyfikacja skaz en  biosfery 

Śłowo katastrofa pochodzi od greckiego słowa katastrophe, oznaczającego ob-
ro t lub przewro t. Katastrofa ekologiczna to niezbalansowane, niestacjonarne 
przekształcanie otoczenia, kto rego konsekwencją jest istotna zmiana s rodowi-
ska naturalnego.  

Wiek XX obfitował w katastrofy ekologiczne będące pos rednim skutkiem dzia-
łalnos ci człowieka. Kilka charakterystycznych przykłado w takich katastrof przed-
stawiono poniz ej. 26 kwietnia 1986 roku w wyniku zniszczenia czwartego bloku 
elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło do wybuchu reaktora jądrowego i emi-
sji substancji radioaktywnych do atmosfery, wo d powierzchniowych i grunto-
wych. Ze skaz onych radioaktywnie tereno w wysiedlono 336 tys. oso b. W pierw-
szych dniach po wypadku zmarło 57 napromieniowanych oso b. Śpos ro d 600 tys. 
pracowniko w biorących bezpos redni udział w likwidacji skutko w awarii, do 
chwili obecnej na nowotwory zmarło ponad 4 tysiące. Śzacuje się, z e sumaryczne 
wydatki na usuwanie skutko w awarii, ewakuację ludnos ci oraz odszkodowania 
wyniosły 200 miliardo w dolaro w.  

24 marca 1989 roku, kapitan tankowca Exxon Valdez na kro tko opus cił mostek. 
W rezultacie statek uderzył w rafę i do morza wylało się 10,8 mln galono w ropy 
(ponad 30 tysięcy metro w szes ciennych). Ten wyciek nie był największym pod 
względem ilos ci, jednak na ogromne koszty usuwania plamy ropy naftowej miała 
wpływ odległos c  miejsca katastrofy od brzegu. Likwidacja skutko w katastrofy 
kosztowała 2,5 miliarda dolaro w. 

13 listopada 2002 roku, podczas silnego sztormu u wybrzez y Hiszpanii uległ 
zniszczeniu przewoz ący 77 000 ton oleju opałowego tankowiec Prestige. Pod na-
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porem fal, statek przełamał się i zawartos c  jego ładowni zanieczys ciła ocean. 
Usuwanie skutko w tej katastrofy kosztowało około 12 miliardo w dolaro w. 

Klasyfikacja katastrof ekologicznych została przedstawiona na rys. 12. 
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Rys. 12. Klasyfikacja katastrof ekologicznych 

3. Podsumowanie i dalsze prace 

Jednym z celo w zaprezentowanych prac klasyfikacyjnych była systematyzacja 
terminologiczna obszaru badan . Terminami szeroko wykorzystywanymi w proce-
sie analizy zagroz en  są: niebezpieczeństwo, ryzyko oraz katastrofa. Chociaz  for-
malnie terminy niebezpieczen stwo i ryzyko mają ro z ne znaczenie, często uz ywa-
ne są synonimicznie. Z punktu widzenia analizy zjawisk o charakterze katastro-
ficznym, definicja obu tych termino w nie powinna opierac  się na klasycznych 
okres leniach, a bazowac  na metodologicznych podstawach analizy i oceny zacho-
dzących zjawisk.  

W klasycznej literaturze, ryzyko to kombinacja prawdopodobien stwa i skutko w 
wystąpienia niekorzystnych zdarzen . W szerokim znaczeniu, jest ono charaktery-
styką sytuacji, posiadającej niepewnos c  pojawienia się niekorzystnych skutko w. 
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W wąskim znaczeniu, ryzyko to ilos ciowa ocena niebezpieczen stw, kto ra jest 
okres lana, jako częstotliwos c  jednego zdarzenia w przypadku wystąpienia inne-
go. Ryzyko to ro wniez  nieokres lone zdarzenie lub warunek, kto ry w przypadku 
wystąpienia ma pozytywny lub negatywny wpływ na reputację firmy, prowadzi 
do zysko w lub strat w wyraz eniu pienięz nym.  
Zazwyczaj, ryzyko pojawia się jednoczes nie z nieprzewidywalnos cią i niepew-

nos cią przyszłos ci i wyraz a się w postaci oczekiwania na zagroz enia i moz liwos c  
ich zaistnienia. Podstawą terminu ryzyko jest jego antropocentryczny charakter, 
pojawienie się ryzyka jest moz liwe tylko tam, gdzie naraz one jest bezpieczen stwo 
człowieka.  

Moz na przyjąc , z e najtrafniejszym okres leniem ryzyka jest przedstawienie go 
jako ilos ciowej miary zagroz en , opisanej prawdopodobien stwem zaistnienia nie-
bezpiecznych wpływo w z negatywnymi skutkami. Podstawowym celem okres la-
nia ryzyka jest wykorzystanie go w procesie podejmowania decyzji. Bazując na 
powyz szych załoz eniach, dokonano klasyfikacji relacji pomiędzy pojęciami: za-
groz enie, katastrofa i ryzyko. Zaproponowana klasyfikacja pozwala traktowac  
powyz sze kategorie, jako samodzielne, wzajemnie powiązane komponenty jedno-
litego systemu. Śystemowe odwzorowanie tych kategorii pokazano na rys. 13. 
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Rys. 13. Śystemowe odwzorowanie kategorii: zagroz enie, katastrofa, ryzyko 

Gło wnym przedmiotem dalszych badan  będą niebezpieczne procesy i zjawiska, 
w szczego lnos ci ich analiza w warunkach nieokres lonos ci, z wykorzystaniem 
immunologii i genetyki.  
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