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Mi tMi töörtrtéént?nt?

� Az Exxon Valdez egy olajszegy olajszáállllííttóó tankhajtankhajóó volt, volt, 

melynek balesete sormelynek balesete soráán a hajn a hajóóbbóól 50 millil 50 millióó liter liter 

nyersolaj kernyersolaj kerüült a tengerbe.lt a tengerbe.

�� A 211 ezer tonnA 211 ezer tonnáás s óóririáás megfeneklett a s megfeneklett a BlighBligh

ReefReef zzáátonyain.tonyain.

�� Minden idMinden időők egyik legnagyobb kk egyik legnagyobb köörnyezeti rnyezeti 

katasztrkatasztróóffáájjáát okozta. t okozta. 



ElElőőzmzméényeknyek

�� A A Valdezből induló hajhajóó az Alaszkaiaz Alaszkai--ööblblöön n 
keresztkeresztüül a nyl a nyíílt lt óóceceáán feln feléé tartott.tartott.

�� A kapitA kapitáány kisebb jny kisebb jééghegyet vett ghegyet vett éészre a hajszre a hajóó
elelőőtt, eztt, ezéért engedrt engedéélyt klyt kéért a krt a köözponttzponttóól a kijell a kijelöölt lt 
úútvonalttvonaltóól vall valóó csekcsekéély mly méértrtéékkűű kitkitéérréésre.sre.

�� Ezt kEzt köövetvetőően iren iráányt kellett volna vnyt kellett volna vááltoztatniuk, ltoztatniuk, 
de ezt elmulasztottde ezt elmulasztottáák.k.

�� Mivel a zMivel a záátony feltony feléé tartottak, nekitartottak, nekiüütktkööztek  a vztek  a vííz z 
alatti sziklalatti sziklááknak.  knak.  



KKöörnyezeti katasztrrnyezeti katasztróófafa

�� A hajA hajóótest kilyukadt test kilyukadt éés az olaj s az olaj öömleni kezdett a mleni kezdett a 
tengerbe. tengerbe. 

�� A becslA becsléések szerint tsek szerint tööbb mint 50 millibb mint 50 millióó liter olaj kerliter olaj kerüült a lt a 
vvíízbe, zbe, éés 1300 ns 1300 néégyzetkilomgyzetkilomééternyi terternyi terüületet szennyezett letet szennyezett 
be, vastag olajrbe, vastag olajrééteggel borteggel boríítva be Alaszktva be Alaszkááttóól tl tööbb szbb szááz z 
kilomkilomééterre is a tengerpartot.terre is a tengerpartot.

�� Az olajszennyezAz olajszennyezéést vegyi anyag tengerbe szst vegyi anyag tengerbe szóórráássáával val 
akartakartáák semlegesk semlegesííteni, de a tisztteni, de a tisztííttáási msi műűveleteket csak veleteket csak 
kkéésve tudtsve tudtáák megkezdeni.k megkezdeni.

��



�� KKéét ht hééttel a katasztrttel a katasztróófa utfa utáán mindn mindöössze a ssze a 

kikiöömlmlöött olaj 20 sztt olaj 20 száázalzaléékkáát sikert sikerüült mlt méég csak g csak 

öösszeszedni vagy sszeszedni vagy zzáárróólláánccalnccal kköörrüülfogni. lfogni. 

�� A hatalmas olajfolt mA hatalmas olajfolt máár 115r 115 km hosszan terkm hosszan terüült el lt el 

a haja hajóó kköörrüül. l. 

�� TTööbb mint 10bb mint 10 000 ember vett r000 ember vett réészt a szt a 

mentesmentesííttéésben, a ksben, a kööltsltséégek megkgek megköözelzelíítetttettéék a 2 k a 2 

millimilliáárd dollrd dolláárt. rt. 



KKöövetkezmvetkezméényny

�� A becslA becsléések szerint legalsek szerint legaláább 200bb 200 000 tengeri mad000 tengeri madáár, r, 
ffóókkáák, mk, máás emls emlőőssöök k éés szs száámtalan hal pusztult el a mtalan hal pusztult el a 
szennyezszennyezéés ks köövetkeztvetkeztéében nben nééhháány nap alatt. ny nap alatt. 

�� Az olaj tAz olaj töönkretette a knkretette a kööltltöözzőő madarak kmadarak kööltltőőhelyeit is.helyeit is.

�� TTííz z éévvel a katasztrvvel a katasztróófa utfa utáán az n az ééllőővilviláág mg méég nem g nem áállt llt 
helyre, a halak betegek voltak, a fhelyre, a halak betegek voltak, a fóókkáák nem tk nem téértek rtek 
vissza, a kvissza, a köörnyrnyéék gyk gyűűjtjtöögetgetéésbsbőől l ééllőő őőslakosai pedig slakosai pedig 
szenvedtek a szszenvedtek a széénhidrognhidrogéének maradvnek maradváányaitnyaitóól.l.

�� AkAkáár hetven r hetven éévig is eltarthat, amvig is eltarthat, amííg az alaszkai g az alaszkai 
madmadáárvilrviláág a katasztrg a katasztróófa elfa előőtti szintre fejltti szintre fejlőődik. dik. 


