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Θαλάσσια
απορρίµµατα

Κάθε άνθρωπος που έχει επισκεφτεί παραθαλάσσιες περιοχές, µακριά ή κοντά σε κάποιο
αστικό κέντρο, θα έχει παρατηρήσει - σε κάποιες από αυτές- το πλήθος των απορριµµάτων
που συγκεντρώνονται εκεί, τα θαλάσσια απορρίµµατα.
Ποιος είναι όµως ο ορισµός των θαλάσσιων απορριµµάτων;

Ως θαλάσσια απορρίµµατα ονοµάζουµε οποιαδήποτε εµµένοντα, κατασκευασµένα,
επεξεργασµένα ή χρησιµοποιηµένα από τον άνθρωπο στερεά υλικά που έχουν
απορριφθεί εσκεµµένα, εγκαταλειφθεί ή χαθεί στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

Πώς φτάνουν αυτά τα απορρίµµατα στις ακτές και τις θάλασσες; Τα απορρίµµατα
καταλήγουν εκεί µέσω πολλών και διαφορετικών διαδροµών, άµεσα ή έµµεσα από τις
ανθρώπινες δραστηριότητες.
•

τα αφήνουν απευθείας εκεί άνθρωποι που επισκέφθηκαν την ακτή

•

απορρίπτονται από επιβάτες πλοίων

•

µεταφέρονται από ανεξέλεγκτες χωµατερές που βρίσκονται κοντά στην ακτή

•

µεταφέρονται από ρυάκια ή ποτάµια
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Αξίζει να σηµειωθεί, πως τα απορρίµµατα, µέσω των θαλάσσιων ρευµάτων, µπορεί να
διανύσουν πάρα πολύ µεγάλες αποστάσεις και να βρεθούν σε αποµονωµένες παραλίες.
Το µεγαλύτερο µέρος των θαλάσσιων απορριµµάτων (80 %) προέρχεται από
δραστηριότητες στη στεριά. Γι’ αυτό πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
µε τα απορρίµµατά τους, ακόµα και όταν βρίσκονται σε κάποια απόσταση από την ακτή,
καθώς αυτά µεταφέρονται µε τη βοήθεια της βροχής και του ανέµου.
Πολλά από τα απορρίµµατα που πετάµε, παραµένουν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα
στο περιβάλλον. Ο χρόνος αποδόµησής τους διαφοροποιείται ανάλογα µε τα υλικά από τα
οποία είναι κατασκευασµένα και από το περιβάλλον µε το οποίο έρχονται σε επαφή (π.χ.
νερό ή αέρα).
Ενδεικτικά αναφέρεται ο χρόνος ζωής ορισµένων απορριµµάτων που συναντώνται συχνά
στις ακτές: ένα πλαστικό µπουκάλι «ζει» περίπου 450 χρόνια, ένα αλουµινένιο κουτάκι
80-200 χρόνια, ένα κουτί από γάλα ή χυµό 3 µήνες, το αλουµινόχαρτο 5 χρόνια, η φλούδα
από πορτοκάλι ή µπανάνα 2-5 εβδοµάδες.
Ο µεγάλος «πρωταγωνιστής» των θαλάσσιων απορριµµάτων δεν είναι άλλος από το
πλαστικό. Το 80% των θαλάσσιων απορριµµάτων είναι από πλαστικό, γεγονός που
οφείλεται στην συνολικότερα αυξηµένη χρήση του πλαστικού στις συσκευασίες των
διαφόρων προϊόντων.

Το πλαστικό δε διασπάται ποτέ πλήρως, αλλά «σπάει» σε µικροσκοπικά
σωµατίδια (διαµέτρου 0,3- 5 χιλ.), τα οποία δύσκολα γίνονται αντιληπτά µε γυµνό
µάτι. Αυτά τα πλαστικά κοµµατάκια είναι επικίνδυνα, καθώς έχουν την τάση να
προσροφούν διάφορες χηµικές ουσίες, οι οποίες εισέρχονται στην τροφική
αλυσίδα αφού γίνονται τροφή πολλών θαλάσσιων ζώων. Επιπρόσθετα, η
κατανάλωσή τους δηµιουργεί στα ζώα αίσθηµα κορεσµού µε αποτέλεσµα πολλά
από αυτά να πεθαίνουν από ασιτία.
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Οι επιπτώσεις των απορριµµάτων στις ακτές θα µπορούσαν να χωριστούν σε τέσσερις
µεγάλες κατηγορίες.

Περιβαλλοντικές
Η αύξηση των απορριµµάτων στις ακτές επηρεάζει αρνητικά τα παράκτια και θαλάσσια
είδη και οικοσυστήµατα µε διάφορους τρόπους.
Κατ’ αρχάς, η ρύπανση από θαλάσσια απορρίµµατα υποβαθµίζει το χώρο, στον οποίο οι
θαλάσσιοι οργανισµοί ζουν, τρέφονται και αναπαράγονται. Επιπλέον, τα απορρίµµατα
αποτελούν απειλή για τους θαλάσσιους οργανισµούς, οι οποίοι συχνά είτε
παγιδεύονται σ’ αυτά, είτε τα καταπίνουν. Η παγίδευση µπορεί να µειώσει την ικανότητα
των οργανισµών να ταξιδέψουν, να βρουν τροφή και να αποφύγουν τους θηρευτές
τους, ή ακόµα και να τα τραυµατίσει ή να τα οδηγήσει στο θάνατο λόγω ασιτίας,
ασφυξίας ή πνιγµού. Πουλιά, θαλάσσιες χελώνες και θαλάσσια θηλαστικά µπορεί να
καταπιούν πλαστικά σφαιρίδια, συσκευασίες φαγητών και πλαστικές σακούλες που
επιπλέουν ή κάθονται στο βυθό. Για παράδειγµα, οι θαλάσσιες χελώνες συχνά
συγχέουν τις πλαστικές σακούλες µε µέδουσες και τις καταναλώνουν. Τα απορρίµµατα
µπορεί να φράξουν την πεπτική οδό των ζώων, να µειώσουν τη λήψη τροφής, λόγω
ενός ψευδούς αισθήµατος κορεσµού που δηµιουργούν όταν συσσωρεύονται στο
στοµάχι, ή και να τα δηλητηριάσουν.
Εκτιµάται ότι τουλάχιστον 1.000.000 πουλιά και 100.000 θαλάσσια θηλαστικά
πεθαίνουν κάθε χρόνο από πλαστικά και άλλα απορρίµµατα που καταλήγουν στο
περιβάλλον. Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες µελέτες, τα θαλάσσια απορρίµµατα
επηρεάζουν 663 είδη παγκοσµίως.
Τέλος, τα επιπλέοντα θαλάσσια απορρίµµατα µπορούν να αποτελέσουν φορείς
µεταφοράς ξενικών ειδών (µη ενδηµικά ή αλλόχθονα), γεγονός που µπορεί να οδηγήσει
σε διαταραχή των τοπικών οικοσυστηµάτων. Βαριά αντικείµενα µπορεί να
καταστρέψουν ενδιαιτήµατα, όπως κοραλλιογενείς υφάλους, και έτσι να επηρεάσουν
την εξεύρεση τροφής και τις τροφικές συνήθειες των θαλάσσιων οργανισµών.
Ενδηµικό (ή Αυτόχθονο) είδος:
είναι το είδος είτε του ζωικού είτε του φυτικού βασιλείου που ζει σε έναν οριοθετηµένο
(ή και αποµονωµένο) γεωγραφικά χώρο και που έχει δηµιουργηθεί και εξελιχθεί εκεί.
Αλλόχθονο είδος: το ξενικό είδος
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Στην ανθρώπινη υγεία
Τα απορρίµµατα που συγκεντρώνονται στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, και
κυρίως τα νοσοκοµειακά και υγειονοµικά απόβλητα, τα αιχµηρά αντικείµενα και τα
εγκαταλελειµµένα αλιευτικά εργαλεία (π.χ. δίχτυα), κρύβουν κινδύνους για τους
λουόµενους, τους κολυµβητές, τους δύτες και τους αλιείς που έρχονται σε επαφή µε
αυτά. Επιπλέον, τα απορρίµµατα που καταναλώνουν τα διάφορα ψάρια µπορεί να
καταλήξουν ακόµα και στο πιάτο µας µέσω της τροφικής αλυσίδας.

Αισθητικές

Στις πολυσύχναστες παραλίες παρατηρείται έντονη αλλοίωση του φυσικού τοπίου, καθώς
συχνά σε αυτές δραστηριοποιούνται ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach bars και άλλες
παράκτιες επιχειρήσεις. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως όταν δεν υπάρχει η
κατάλληλη κουλτούρα στους λουόµενους και οι απαραίτητες υποδοµές στην ακτή, υπάρχει
έντονη παρουσία θαλάσσιων απορριµµάτων, που προέρχονται από δραστηριότητες
αναψυχής, όπως είναι για παράδειγµα τα πλαστικά ποτήρια, τα κουτάκια αναψυκτικών κλπ,
τα οποία επιβαρύνουν σηµαντικά την εικόνα κάθε περιοχής, υποβαθµίζουν το φυσικό της
κάλος και την καθιστούν απωθητική.
Η αισθητική αυτή υποβάθµιση των περιοχών που βρίθουν από απορρίµµατα αποθαρρύνει
την προσέλευση ενός σηµαντικού ποσοστού των επισκεπτών. Ποιος άλλωστε θέλει να
κολυµπάει ή να απολαµβάνει τις χαρές της παραλίας, περιστοιχισµένος από σκουπίδια;

Οικονοµικές

Η ρύπανση από θαλάσσια απορρίµµατα µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς τον τουρισµό
και την αλιεία, επιφέροντας αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις. ∆εδοµένου ότι η
τουριστική αξία µιας περιοχής σχετίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε την αισθητική
της αξία, η αισθητική υποβάθµιση τουριστικών, παράκτιων περιοχών εξαιτίας της
ρύπανσης µε απορρίµµατα, έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση της
τουριστικής δραστηριότητας και την συνεπακόλουθη απώλεια σηµαντικών
οικονοµικών κεφαλαίων.
Επιπλέον, το κόστος για τον καθαρισµό των ακτών είναι υψηλό. Στο Ην. Βασίλειο, για
παράδειγµα, οι τοπικές αρχές καταβάλλουν κατά µέσο όρο περίπου 18 εκατ. ευρώ
κάθε χρόνο για την αποµάκρυνση των απορριµµάτων από τις
παραλίες, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για τη ∆ανία και το Βέλγιο
φτάνουν τα 10,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, συχνά τα απορρίµµατα
µπλέκονται στα δίχτυα των αλιέων και στις προπέλες των σκαφών προξενώντας
ζηµιές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δεσµεύεται ο παραγωγικός χρόνος των αλιέων
για τον καθαρισµό των διχτυών ή να προστίθεται σηµαντικό κόστος
για την επισκευή ή την αντικατάστασή τους. Τέλος, η µείωση των
θαλάσσιων ειδών εξαιτίας της ρύπανσης συνεπάγεται και µείωση του
εισοδήµατος των αλιέων. Αυτές είναι µερικά µόνο παραδείγµατα των
οικονοµικών επιπτώσεων των θαλάσσιων απορριµµάτων.
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∆ιαχείριση απορριµµάτων
Η απάντηση στα ζητήµατα που τέθηκαν παραπάνω είναι η ορθή διαχείριση των
απορριµµάτων.
∆ιαχείριση Απορριµµάτων
όλες εκείνες οι ενέργειες που έχουν σχέση µε τη συλλογή, τη µεταφορά, την επεξεργασία,
τη διάθεση, την αξιοποίηση των απορριµµάτων.
Γιατί είναι απαραίτητη η σωστή διαχείριση των απορριµµάτων;
• Μειώνεται ο όγκος των απορριµµάτων, συνεπώς περιορίζονται και οι απαιτήσεις
σε χώρους για τη διάθεσή τους .
• Μειώνονται σηµαντικά οι κίνδυνοι για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
• Μειώνεται δραστικά η κατανάλωση των διαθέσιµων φυσικών πόρων.

!

Όπως σε κάθε περιβαλλοντικό ζήτηµα, έτσι και στη διαχείριση των απορριµµάτων,
πρώτο µέληµα είναι η πρόληψη. Πρώτο βήµα λοιπόν είναι η µείωση των απορριµµάτων.
Πριν αγοράσει κάποιος οτιδήποτε, θα πρέπει να αναλογίζεται αν του είναι απαραίτητο,
σε τι είδους συσκευασία βρίσκεται, αν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος να καλύψει την
ανάγκη του.

!

πληροφορία!
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Εφόσον προέκυψε ένα συγκεκριµένο απόρριµµα, αξίζει να αναρωτηθεί
κανείς αν µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί, µε ίδια ή διαφορετική χρήση.
Τέλος, αφού έχουν προηγηθεί τα παραπάνω, και η λύση είναι
να απορριφθεί στον κάδο, η καλύτερη επιλογή είναι η ανακύκλωση.
5

www.life-ammos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS / Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα
www.medsos.gr

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αξίζει να γίνει µία αναφορά στα οικιακά οργανικά απόβλητα
(π.χ. φλούδες, κοτσάνια από φρούτα και λαχανικά), που µπορούν να κοµποστοποιηθούν.
Η κοµποστοποίηση είναι µια φυσική διαδικασία η οποία µετατρέπει τα οργανικά υλικά
σε µια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κοµπόστ ή χούµους ή εδαφοβελτιωτικό.
Η κοµποστοποίηση είναι ένας πολύ άµεσος και σηµαντικός τρόπος ανακύκλωσης.
Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριµµάτων µπορούν να κοµποστοποιηθούν.
Για παράδειγµα: Κάθε φορά που επισκεπτόµαστε την παραλία ξέρουµε από πριν ότι θα
χρειαστούµε νερό, θα αγοράσουµε το µπουκάλι και θα δηµιουργήσουµε ένα απόρριµµα.
Ας το ξανασκεφτούµε…
Μείωση: Να πάρουµε από το σπίτι µας ένα θερµός µε δροσερό νερό
Επαναχρησιµοποίηση: Αφού πιούµε το νερό, να φτιάξουµε µε το µπουκάλι εναλλακτικό
αντικείµενο (µολυβοθήκη, κόσµηµα, διακοσµητικό)
Ανακύκλωση: Να ρίξουµε το µπουκάλι σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης

The
Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση απορριµµάτων στην Ελλάδα
γίνεται µέσω της απόθεσής τους στους Χώρους Υγειονοµικής
Ταφής Απορριµµάτων, οι οποίοι είναι ειδικά διαµορφωµένοι
χώροι, ώστε τοξικά, οργανικά και άλλα απόβλητα από το
of Solid Waste
χώρο απόθεσης να µη διαφεύγουν στο γύρω περιβάλλον ή
Παγκοσµίως αυτές οι τρεις επιλογές
στον υδροφόρο ορίζοντα τυχόν κατοικηµένων περιοχών που
είναι γνώστες και ως 3R
βρίσκονται σε µικρή απόσταση.

3R's

Αυτό επιτυγχάνεται µε τη στεγανοποίηση των απορριµµάτων
µε τσιµέντο, χώµα, πλαστικές µεµβράνες και άλλα υλικά.

Reduce (Μείωση)
Reuse (Επαναχρησιµοποίηση)
Recycle (Ανακύκλωση)

Πιο σύγχρονη και αποτελεσµατική προσέγγιση στη διαχείριση
απορριµµάτων αποτελούν οι Χώροι Υγειονοµικής Ταφής
Υπολειµµάτων.
Σε αυτούς τους χώρους καταλήγουν τα υπολείµµατα µετά την εφαρµογή όλων όσων
αναφέρθηκαν παραπάνω: µείωσης, επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και
κοµποστοποίησης.
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