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Морски отпадъци

Общи граници. Общи решения.

Морски отпадъци са всички бракувани, изхвърлени или
изоставени в морската и крайбрежната околна среда
произведени или обработени предмети от твърди материали.
Източниците на отпадъци са толкова разнообразни, колкото и
човешките дейности. Както и други замърсители, морските
отпадъци засягат организмите в екосистемите, в които се
натрупват. Те имат отрицателно въздействие върху рибните
запаси, туризма и вероятно представляват риск за човешкото
здраве. Повечето от отпадъците по плажовете, на морската
повърхност и на на дъното са от различни видове пластмаси.

Черноморска мрежа на НПО
ул. „Д-р Л. Заменхоф“ 2
9000 Варна, България
тел.: +359 052 615 856
ел. поща: bsnn@bsnn.org
уеб сайт: www.bsnn.org

Намаляването на отпадъците в морската среда е приоритет за
опазване на екосистемите и здравето на хората. Този сложен
въпрос намира решение в политики, заложени в Рамковата
директива за морска стратегия, Европейската стратегия за
пластмасите в кръговата икономика и законодателството за
отпадъците в ЕС.
Морските отпадъци са ключов проблем и за Черно море като
вредното им въздействие се подсилва от значителния натиск от
наземни източници на замърсяване. Ситуацията се усложнява
допълнително от големия водосборен басейн на морето, повече
от 2 млн. кв. км, който обхваща територии от над 20 държави.
Данни за количеството и разпределението на морските
отпадъци в Черно море се събират активно през последните
години с помощта на ЕС и други международни организации.
Изследвания и мониторинг на морските отпадъци с цел
определяне на изходното състояние се извършват в страните
членки на Съюза. В останалите крайбрежни държави се
осъществяват дейности за подобряване на наличието и обмена
на данни за морската околна среда от национални и съвместни
регионални мониторингови програми, съгласувани в рамките на
Черноморската програма за интегриран мониторинг и оценка.
Резултатите за Черно море показват, че то е толкова засегнато
от морски отпадъци, колкото и Световният океан. Най-често
срещаните отпадъци по черноморските плажове са фасове,
следвани от пластмасови торбички и опаковки за еднократна
употреба.
Съвместният мониторинг и обмен на данни помага на учените,
политиците и бизнесите да разберат по-добре характеристиките
на замърсяването с морски отпадъци, да определят цели за
намаляването им и да предложат практически мерки за
предотвратяване и намаляване на отпадъците в ежедневието.

Обмен на данни, знания и управленски
инструменти за намаляване на морските
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МАРЛИТЕР

Дейности

Данни и знания за морето

„Подобрен онлайн достъп на обществеността до данни за
мониторинга на околната среда и инструменти за данни за
Черноморския басейн в подкрепа на сътрудничеството за
намаляване на морските отпадъци“ или МАРЛИТЕР е проект,
който използва информационни технологии за подобряване на
мониторинга на околната среда на регионално ниво и
намаляване на твърдите отпадъци в морето. Проектът
насърчава международното сътрудничество в областта на
знанията за морето, обмена на информация и изграждането на
капацитет за иновативни подходи между пет партньора – НПО,
висши образователни и изследователски институции – от
България, Грузия, Гърция, Румъния и Украйна. Той е насочен
към трансграничното замърсяване с морски отпадъци и
намаляването му в Черноморския басейн.

За да се справим с морските отпадъци, трябва да установим
източниците, движението и въздействието им върху
крайбрежието и морската среда. Програмите за мониторинг на
отпадъците се стремят към разбиране за тези процеси чрез
събиране на данни. Тези данни могат да дадат отговор на
важни изследователски въпроси като например какъв е
произходът на отпадъците; съществуват ли зони, в които те се
натрупват; кои са най-често срещаните или най-опасните
отпадъци. Отговорите на подобни въпроси са основа за
управленски решения и политики, насочени към проблема с
морските отпадъци на местно, регионално, национално и
международно ниво.

Примерите от МАРЛИТЕР илюстрират как научните изследвания
предоставят информация за източниците, заплахите и
решенията, свързани с проблема за морските отпадъци.
Науката осветлява резултатите от програмите за мониторинг на
морските отпадъци и интерпретира данните, за да демонстрира
наличието, поведението, движението и въздействието на
отпадъците в морската среда. Други примери онагледяват как
резултатите от данните водят до разработването на нови
стратегии за общности, правителствени агенции и бизнеса.

Целта е да се подобри общественият достъп до онлайн данни и
инструменти за екологичен мониторинг, както и да се
подкрепят политики за адаптивно управление, които подпомагат
иновативно неформално образование и съвместни мерки за
намаляване на морските отпадъци в целия регион. За да
постигне това, консорциумът осъществява три групи от
дейности в петте страни: обмен и интегриране на информация,
разработване на уеб платформа и изграждане на капацитет у
младежи и други групи заинтересовани страни от региона.
Общата цел на МАРЛИТЕР е да стимулира по-силно интегриране
на информация, знания и експертиза за мониторинга на
околната среда и проблема с морските отпадъци между
страните в Черноморския басейн. Целта на проекта е да
подобри достъпността и условията за ефективно използване на
свободния онлайн достъп до данни от мониторинг и продукти от
данни за намаляване на замърсяването с морски отпадъци.
Партньорите по проекта се стремят да постигнат това чрез
изпълнението на следните специфични цели:
џ Да предоставят, управляват и интегрират информация и
знания.
џ Да разработят, пуснат в действие и промотират уеб портал и
продукти, базирани на данни.
џ Да повишат капацитета на заинтересованите страни да
използват инструменти, основани на информационни
технологии и продукти от данни.

Първата група дейности включва предварителен обзор на
наличната информация и нейното интегриране в интерактивен
инструмент. Това подпомага проектирането на гъвкава уеб
платформа, предназначена за представители на властите,
бизнеса и гражданските организации, които полагат усилия за
мониторинг и намаляване на морските отпадъци. Резултатите
от платформата ще намерят приложение при формулиране на
политики и управленски решения.
Централно място е отделено на интерактивна карта на Черно
море – инструмент за пространствени данни със свободен
достъп и компоненти, включващи подкрепа за търсене на
информация, вземане на решения и прилагане на иновативни
подходи за неформално образование, както и обучение на
представители на различни заинтересовани групи.
Интерактивният уеб портал поддържа географски данни за
черноморския регион, включително с параметри на морската
среда и крайбрежната зона, екологичните и физическите
условия в по-широкия регион, граници на защитените зони и
модели на климатичните промени. Инструментариумът
включва и карти на разпространението и циркулацията на
морските отпадъци.
Още три продукта за развитие на капацитета и знанията са част
от уеб платформата: курс за електронно обучение за младежи
с акцент върху гражданската наука и мониторинг на морските
отпадъци по плажовете; регионално обучение на
представители на заинтересованите страни за ползване на
инструментите за подпомагане на вземането на решения за
морските отпадъци; и ръководство в подкрепа на
регионалните политики и дейности за намаляване на
отпадъците.

Данните от мониторинговите програми служат за оценка на
ефективността на съществуващите подходи за намаляване на
морските отпадъци, като мерки за намаляване на найлоновите
торбички, чрез проследяване във времето на наличието на
торбички в морето и по брега. Разработването на политики и
управленски подходи представлява един от най-ефективните
способи за действително намаляване на твърдите отпадъци в
морската среда. Примерите за това как данните водят до
разработването на нови или усъвършенстването на
съществуващите стратегии подчертава значението на
мониторинговите програми. Новите знания имат водещо
значение при намирането на работещи подходи за намаляване
и превенция на морските отпадъци и опазване бъдещето на
морските ресурси.
Намираме се на важен кръстопът за наблюдението и
мониторинга на европейските морета. Европейската
интегрирана морска политика беше създадена преди повече от
десетилетие през 2007 г. Тя осигури ясна рамка за съгласуване
на различни морски политики. Нараства признанието на
политическо ниво, че данните за морето подпомагат синята
икономика. Те са решаващи за оценка и постигане на добро
състояние на морската околна среда и необходими за
разбиране и справяне с водещи глобални проблеми като
климатичните промени, морските отпадъци, незаконният
риболов и опазването на океана.
Събирането на данни за морската среда стана по-устойчиво и
по-разнообразно, като усилията бяха споделени между много
различни европейски участници и групи от заинтересовани
страни. Налице е значителен напредък при инфраструктурите,
използвани за редовен мониторинг на моретата и океаните,
както и при тези, използвани за събиране и разпространение на
морски данни и създаване на знания по открит, достъпен и
оперативно съвместим начин.

