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OlajszennyezOlajszennyezéés okozta ks okozta köörnyezeti rnyezeti 
kkáárosodrosodááss



Mi tMi töörtrtéént?nt?

�� A A PrestigePrestige tankhajtankhajóó 2002. november 132002. november 13--áán n 
feneklett meg Spanyolorszfeneklett meg Spanyolorszáág partjaing partjaináál, majd l, majd 
egy hegy hééttel kttel kééssőőbb kettbb kettééttöört rt éés elss elsüüllyedt az llyedt az ááltala ltala 
szszáállllíított 77 ezer tonna magas ktott 77 ezer tonna magas kééntartalmntartalmúú, , 
ezezéért errt erőősen msen méérgezrgezőő ffűűttőőolajjal. olajjal. 

�� A 26 A 26 ééves tankhajves tankhajóó szakszakéértrtőők szerint mk szerint máár nem r nem 
felelt meg az EU biztonsfelelt meg az EU biztonsáági elgi előőíírráásoknak, ezsoknak, ezéért rt 
egyik Uniegyik Unióóhoz tartozhoz tartozóó kikkikööttőő sem fogadhatta sem fogadhatta 
volna. volna. 



KKöövetkezmvetkezméényeknyek

�� SSúúlyos termlyos terméészeti katasztrszeti katasztróófa.fa.
�� A baleset kA baleset köövetkeztvetkeztéében 1200 km2ben 1200 km2--es olajfolt es olajfolt 
keletkezett. keletkezett. 

�� A vA víízbe kerzbe kerüült olaj egy rlt olaj egy réésze elegyedett a vsze elegyedett a víízzel, zzel, 
mmáásik rsik réésze megdermedt sze megdermedt éés less lesüüllyedt a llyedt a 
tengerfentengerfenéékre illetve a vkre illetve a vííz felszz felszíínnéén lebegett n lebegett 
tovtováább. bb. 

�� Az olajszennyezAz olajszennyezéés nemcsak a ks nemcsak a köörnyrnyéék gazdag k gazdag 
ééllőővilviláággáát t -- korallokat, halakat, delfineket, korallokat, halakat, delfineket, 
kagylkagylóókat, rkat, ráákokat, tengeri madarakat kokat, tengeri madarakat -- de a de a 
kköözeli partok halzeli partok haláászait is tszait is töönkretette. nkretette. 



A hajA hajóó elselsüüllyedllyedéésese



Az kiAz kiöömlmlőő olajolaj



OlajszennyezOlajszennyezééssel kssel küüzdzdőő madmadáárr

A madarak tollazatA madarak tollazatáárara

tapadt olaj nehezen vagy tapadt olaj nehezen vagy 

egyegyááltalltaláán nem tn nem táávolvolííthatthatóó

el. Azok a madarak, akiketel. Azok a madarak, akiket

nem sikernem sikerüül megtisztogatni, l megtisztogatni, 

elpusztulnak. Gyakran a elpusztulnak. Gyakran a 

gyomrukat is ki kell mosni, gyomrukat is ki kell mosni, 

mert a szennyezett vmert a szennyezett víízbzbőől l 

isznak vagy misznak vagy méérgezett rgezett 

halakkal thalakkal tááplpláálkoznak. lkoznak. 



Olajjal szennyezett partszakaszOlajjal szennyezett partszakasz

A szA száárazfrazfööldildi

ééllőőlléényeket isnyeket is

kkáárosrosíította a olajfolttotta a olajfolt

patrapatra sodrsodróódott rdott réésze.sze.


