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21. századi új globális környezeti 
probléma  

„The evidence presented on global occurrence, 
including accumulation in the areas beyond national 

jurisdiction, on persistence, and transboundary 
sources, movements and impacts on marine 

biodiversity and ecosystems compounded by emerging 
data on potential impacts and fate makes a strong case 

for considering marine debris as a global 
environmental problem.” (STAP-UNEP, 2011) 



A „műanyag forradalom” 

• 60 év alatt 200-
szorosra nőtt a 
műanyag termelés + 
használat, tovább nő 

• 90% fosszilis alapú 

• 50% egyszeri 
használatra tervezve 

• 10% tengerekbe jut,  
ez évi 30 millió t 

• Tengeri szemét  
60-80%-a műanyag 

 

 

 

(PLASTICSEUROPE 2013.) 



A szennyezés típusai 

• Méret szerint: makro (>5 mm) vagy mikro (<5 
mm) szennyezés, mikro: primer (mikroszemcse, 
műszál) vagy szekunder (degradálódás) 

• Anyag szerint példákkal: PP (kupak), PE (zacskó, 
csomagolás), PVC (csövek), PET (palack),  
PS (evőeszköz), PA  (műszál, háló), CA (cigaretta 
filter) 

• Földrajzi eredet szerint: szárazföldi (lefolyás) vagy 
tengeri (szállítás) 

• Felhasználás szerint: ipari (műgyanta szemcsék) 
vagy fogyasztói (kész termékek) 



Az öt nagy hulladéksziget 

• 2 hónap alatt 1000 km-t is megtehetnek 

• több 1000 éven át megmaradhatnak 

 

(WURPEL, G. et 
al. 2011.) 



Láthatatlan veszély 

• Degradáció: UV, szél, hullámzás, áramlás 
• Mikroplasztikumok: mm és µm 
• Kiterjedés:  több 100 000 km2  

 
(STAP, 2011.) 



Mérgező hatás 1. 

• Adszorbciós koefficiens: 105-106 értékű! 

• Megkötött anyagok: PBT-k 

• 3 veszélyes tulajdonság:  
perzsiztensek + bioakkumulatívak + toxikusak 

– Peszticidek:  DDT, DDE, HCH 

– Égéstermékek: PAH, dioxinok 

– PCB-k (transzformátorok, hidraulikus rendszerek) 

– Adalékanyagok:  ftalátok (lágyítók), PBDE (égésgátlók) 



Mérgező hatás 2. 

Biomagnifikáció: +1 szint -> +1 nagyságrend! 

[c] növ. 

~106 ppb 

~105 ppb 

~104 ppb 

~103 ppb 

~102 ppb 

~10 ppb 

~1 ppb 

(ENGLER, R. E. 2012. 



Társadalmi és gazdasági károk 
(makroplasztikumok) 

• Szellemhalászat: 10%-os veszteség 

• Parttisztítás költségei nőnek 

• Turizmus visszaesik 

• Hajózási lehetőségek csökkenek 

• Invazív fajok terjedése – aquakultúrák hozama 
csökken, gazdák megélhetése veszélyben 
(chilei codium - zöld alga - invázió) 

-> externális költségek <- 



Megoldások 1. 
Gazdasági szabályozás 

Írországi „szatyoradó”: 95%-os csökkenés 

 (TOBIN P. J. & CO. LTD. 2013.) 



Megoldások 2. 
Oktatás és környezeti nevelés 

Sikeres információs kampány Peruban a 
paracai tengeri rezervátum területén 

(THIEL, M. et al. 2011.) 



Megoldások 3. 
Fenntartható gyártás és fogyasztás 

• Zárt anyagciklus, nulla szennyezésű életciklus 
• Környezetbarát, biológiailag lebomló műanyagok: 

biopolimerek (PHA), glükóz vagy növényi olaj alapú  
(Wurpel, G. et al. 2011) 



Összegzés 

• 21. századi új globális környezeti probléma 

• A műanyagszennyezés hatásai komplexek 
(fizikai, kémiai, biológiai, ökológiai, 
humánegészségi, társadalmi, gazdasági) 

• A műanyagok károsak, veszélyesek és 
mérgezőek  tengeri környezetbe kerülve 

• Komplex megoldások: interszektorális, 
interdiszciplináris, egyéni, nemzeti és 
nemzetközi szinten 
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