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АНОТАЦІЯ Найважливішою екологічною проблемою Світового океану є забруднення. Під забрудненням Океану 

розуміють пряме або побічне надходження речовин або енергії в морське середовище, що несуть такі шкідливі впливи, 

як заподіяння шкоди живим ресурсам, небезпека для здоров’я людей, перешкоди морської діяльності, включаючи 

рибальство, погіршення якості морської води. Пластик є найбільшою, найшкідливішою та найбільш стійкою частиною 

морського сміття, на яку припадає щонайменше 85 відсотків загального морського сміття. Він викликає смертельні та 

сублетальні ефекти у китів, тюленів, черепах, птахів і риб, а також у безхребетних, таких як двостулкові молюски, 

планктон, черви та корали. Наслідки включають заплутування, голодування, утоплення, розриви внутрішніх тканин, 

задушення та позбавлення кисню та світла, фізіологічний стрес та токсикологічну шкоду.  Пластик також може 

змінити глобальний кругообіг вуглецю через свій вплив на планктон і первинне виробництво в морських, прісноводних і 

наземних системах. Сьогодні сукупні щорічні економічні втрати в результаті шкоди морській промисловості, 

включаючи витрати на очищення, оцінюються у 6–19 мільярдів доларів США. Оскільки ця оцінка не включає витрати на 

деградацію товарів і послуг екосистеми через морське сміття, вона, ймовірно, значно занижує загальні економічні 

втрати. Поєднання дешевого палива та неналежного збору відходів та їх переробки призвело до прогнозів, що до 2040 

року очікувана маса витоку пластику в океани може становити 100 мільярдів доларів США. Ці цифри вказують на  

значні збитки для ринку та підкреслюють необхідність термінових заходів.  Шляхами вирішення проблеми забруднення 

Світового океану є обмеження виробництва пластику, збільшити обсяги утилізації та розпочати виготовлення 

біорозкладного, нешкідливого для людського організму та навколишнього середовища, виду пластику, використання в 

кав’ярнях паперових або дерев’яних трубочок. Крім того, необхідний повний перехід з поліетиленових пакетів на 

багаторазові сумки. 
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ABSTRACT The most important environmental problem facing the world's oceans is pollution. Ocean pollution refers to the 

direct or indirect release of substances or energy into the marine environment causing such adverse effects as harm to living 

resources, harm to human health, disruption of marine activities, including fishing, and degradation of seawater quality.  Plastic 

is the largest, most harmful and most persistent part of marine litter, accounting for at least 85 percent of total marine litter. 

They cause lethal and sublethal effects in whales, seals, turtles, birds and fish, as well as in invertebrates such as bivalv es, 

plankton, worms and corals. Their consequences include confusion, starvation, drowning, rupture of internal tissues, suffocation 

and deprivation of oxygen and light, physiological stress and toxicological damage.  Plastics can also change the global carbon 

cycle through their impact on plankton and primary production in marine, freshwater and terrestrial systems. Today, the total 

annual economic losses due to damage to the maritime industry, including cleaning costs, are estimated at 6 to 19 billion US 

dollars. As this estimate does not include the cost of degrading ecosystem goods and services through marine litter, it is likely to 

significantly underestimate the overall economic loss. The combination of cheap fuel and improper waste collection and 

recycling has led to estimates that by 2040 the expected mass of plastic leaks into the oceans could reach $100 billion. These 

figures point to significant losses for the market and underscore the need for urgent action.  Ways to solve the problem of 

pollution of the world's oceans include reducing the production of plastic, increasing recycling volumes and starting the 

production of a benign, non-harmful to the human body and the environment type of plastic, use of paper or wooden tubes in 

coffee shops. In addition, a complete transition from polystyrene bags to carrier bags is required. 
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Вступ  

 
Водні  організми   о  і но   іддаю ь я  в ливу  

 ла  икового  забруднення.  На біль     і кими  

фракціями  мор ького   мі  я  є   ин е ичні   олімери  

 а   ермореак ивні  ма еріали,  у   уку но  і  звані  

 ла  ма ами;  на  них   ри адає  близько  85%  

загального  об ягу  мор ьких  відходів.  У  

 рі новодних   и  емах  загроза  фізично    коди  від  

 мі  я   а  мікро ла  ику  зали ає ь я  відно но  

маловивченою.  На  відміну  від  цього,  у  мор ькому  

 ередовищі  було   роведено   онад  100  000  

мор ьких  до ліджень  щодо  ле ального   а  

неле ального  в ливу   ла  ику  на  в і  рівні  

харчового  ланцюга,  включаючи  водоро  і,  

зоо ланк он,  рако одібні   а  безхребе ні,  риби,  

  иці,  чере ах   а    авців. 

О новні    о  ережувальні  ефек и   ов'язані  

із  за одіянням  фізично    коди  мор ьким  

організмам,  без о ередньо  за лу уванням,  

уду енням  від  ков ання  ча  ок   ла  ика;  з  

хімічним  в ливом  на  мор ьке   ередовище,  

виробленням   а огенних  речовин  хімічного  

 оходження  у  зв'язку  з  деградацією   а  

біору нуванням   ла  ма . 

Вже   онад  де я ь  років  визнає ь я,  що  

мікро ла  ик   ерено и ь  ряд   ок ичних  хімічних  

речовин,  а   акож  ме алів   а  мікрозабруднювачів  у  

відкри і   ари  води,  де  вони  можу ь  бу и  

 роков ну і   ироким    ек ром  мор ько   фауни.   

 а о  аннє де я илі  я було  роведено 

 ироки    ек р лабора орних  а ек  еримен альних 

до ліджень, які були до овнені  ольовими 

  о  ереженнями для  ого, щоб до яг и кращого 

розуміння в ливу мікро-  а/або нано ла  иків на різні 

організми. Однак моні оринг мікро ла  ику 

зали ає ь я  кладним завданням як у 

навколи ньому  ередовищі,  ак і у лабора орних 

умовах.  

 
Мета роботи 

 
Ме ою робо и є визначення в ливу 

 ла  икового забруднення на Сві ови  океан. 

 
Виклад основного матеріалу 

 
 а  о  анні  чо ири  де я илі  я  кількі  ь  

 ла  икових  відходів  зро ла  в  чо ири  рази.  По и   

на   ла  ик   родовжує  зро  а и.   а  оцінками  

 ві ового  ринку   ла  ику  в  2016  році  він    ановив  

502  млрд  дол.  США,  а  в  2020  р.  вже  580  млрд.  

дол.  [1].   

 агальна  ма а   ла  ику  у   ві овому  океані  

 кладає   риблизно  268   и яч   онн.  На біль   

забрудненою  є   івнічна  ча  ина  Тихого  океану,  а  

на чи  і ими    али   івденна  ча  ина  

А лан ичного  океану   а  Середземне  море  [2]. 

Провів и  24  ек  едиці ,   акі  резуль а и  

до ліджень  о римали  новозеланд ькі  науковці.  

Також  вони    ворили  ін ерак ивну  ма у   ві у,  яка  

ілю  рує  кількі  ь   ла  икових  відходів  у  різних  

регіонах  [3].   

У ер е «Велику  ихоокеан ьку  мі  єву 

 ляму» (The Great Pacific Garbage Patch) було 

виявлено в 1997 році. Смі  єва  ляма – це ділянка 

океану, на які   концен ровано щільні ма иви 

 ла  ику  а ін их відходів, у ворена Північно-

Тихоокеан ькою  и  емою  ечі  [4].  

Тихоокеан ька   мі  єва   ляма  –  на біль а,  

але  не  єдина.  Такі  ж   мі  єві  водовер і  є  в  

А лан ичному   а   нді  ькому  океанах.  Відходи  

нако ичую ь я,  а   ла  ик   о  у ово  

 одрібнює ь я  на  малі  ча  инки.  Тоб о  « мі  єва  

 ляма»  –  це  не  завжди  гора  відходів,  інколи  це  

велика  кількі  ь  мікроча  ин   ла  ику.   х  наві ь  

не  можна   обачи и  неозброєним  оком.   

Мікро ко ічні волокна, на які роз адає ь я 

 ла  ик,  о ра ляю ь у харчови  ланцюжок мор ьких 

ме канців, завдаючи в е біль о   коди Сві овому 

океану.  

У  воду  біль і  ь   мі  я   о ра ляє  із  

 уходолу.  На риклад,   мі  я  із  узбережжя  

Північно   Америки   ро ливе  водами  океану  

 риблизно   і  ь  років,  щоби  ді  а и я  до  Велико   

 ихоокеан ько    мі  єво    лями.  Подорож   мі  я  з  

  оні   за має  близько  року.  Мен е   мі  я  

зали ає ь я  в  океані  від  мор ьких  наф ових  

ви ок  і  великих  ван ажних  кораблів,  які   кидаю ь  

 мі  я  без о ередньо  у  воду  або  губля ь   овар,  

яки   до  авляю ь.   гідно  з  Цілями    алого  

розви ку  до  2025  року   ві   має   у  єво   коро и и  

у і   и и  забруднення  мор ьких  еко и  ем,  

зокрема,  забруднення  вна лідок  діяльно  і  на   у і  

[3].   

Рані е вважало я, що 15 %  ла  ику 

знаходи ь я на  ляжах, 15 % – у морі, а 70% – на 

мор ькому дні. Однак зараз вчені  ри у каю ь, що на 

дні знаходи ь я 90 %  ла  ику. По ри  е, що  ла  ик 

є одним із на біль   о ирених ма еріалів на  лане і, 

яким є  ого в лив на здоров’я людини, 

у відомлює ь я недо  а ньо. Про е в лив  ла  ику 

 о ирює ь я на нові  фери довкілля  а харчового 

ланцюга, о кільки наявні  ла  икові вироби 

фрагмен ую ь я на мен і ча  инки  а концен рую ь 

 ок ичні хімічні речовини [5].  

Наразі  до лідження  в ливу   ла  ику  на  

здоров’я  людини  здебіль ого  зо ереджую ь я  на  

конкре них   и аннях  жи  євого  циклу   ла  ику  –  

від  гирла   вердловини  до  наф о ереробного  

заводу,  від   олиць  магазинів  до    оживання  

людьми,  а   акож  від  у илізаці   до   о  і ного  

в ливу  –  як  забруднювача   ові ря   а  океанічного  

 ла  ику.  Кожен  е а   жи  євого  циклу   ла  ику,  

взя и   окремо,    ворює  значні  ризики  для  

здоров’я  людини. 
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Розуміння  ризиків,   ов’язаних  із   ла  иком,  

 а  реагування  на  них,  а   акож   ри ня  я  

обґрун ованих  рі ень  щодо  цих  ризиків  вимагає  

 ідходу   овного  жи  євого  циклу  до  оцінювання  

ком лек ного  в ливу   ла  ику  на  здоров’я  

людини.   де ь я   ро   е,  щоб  ми  не    ворювали  

ще  біль их   а   кладні их  екологічних   роблем,  

намагаючи ь  вирі и и  цю  [6].   

Видобу ок наф и  а газу, зокрема викори  ання 

гідравлічного розриву  ла  ів для видобу ку 

 риродного газу,  ризводи ь до викиду безлічі 

 ок ичних речовин у  ові ря  а воду, ча  о у значних 

об ягах. Понад 170 хімічних речовин, необхідних для 

зді  нення гідророзриву, що викори  овую ь я для 

виробниц ва о новних  ервинних ма еріалів для 

 ла  ику, маю ь відомі на лідки для здоров’я людини, 

зокрема канцерогенні захворювання, 

не ро ок ичні  ь,  ок ичні  ь для ре родук ивно  

 и  еми  а розви ку,  огір ення імунно   и  еми 

 ощо.  

Ці  ок ини маю ь без о ередні  і 

докумен ально зафік овани  в лив на  кіру, очі  а 

ін і органи чу  я, дихальну, нервову  а  лунково-

ки кову  и  еми,  ечінку  а мозок [7].  

Пере ворення  алива в  моли  ла  ма и  а 

 олімерні добавки  ризводи ь до викидів у  ові ря 

канцерогенних  а ін их ви око ок ичних речовин. 

 адокумен овані на лідки в ливу цих речовин 

охо люю ь  ору ення нервово   и  еми, 

ре родук ивні  роблеми  а  роблеми розви ку, рак, 

ле кемію  а гене ичні на лідки, зокрема,  аких як 

низька вага  іла  ри народженні.  

Викори  ання  ла  икових виробів  ризводи ь 

до заков ування  а/або вдихання велико  кілько  і як 

ча  инок мікро ла  ику,  ак і  о ень  ок ичних 

речовин, що маю ь канцерогенни  в лив  а 

зумовлюю ь  ору ення розви ку  а ендокринно  

 и  еми.  

Мікро ла  ик, що  о ра ляє в організм 

людини   ляхом   рямого  в ливу  через  кон ак   зі  

 кірою,  ков ання  або  вдихання,  може   ризве  и  

до  низки  нега ивних   роце ів,  зокрема  за алень,  

гено ок ично  і,  ок ида ивного    ре у,  а о  озу   а  

некрозу,  що   ов’язані  з  безліччю  на лідків  для  

здоров’я,  на риклад,  рак,   ерцево- удинні  

захворювання,  за альні  захворювання  ки ківника,  

діабе ,  ревма о дни   ар ри ,  хронічне  за алення,  

ау оімунні  захворювання,  не родегенера ивні  

захворювання   а  ін уль   [8].   

Брак  даних  щодо  хімічних  речовин,  

 ри у ніх  у  біль о  і   ла  иків,   а   роце ів   х  

виробниц ва   ере коджає  ком лек ному  

оцінюванню   х  в ливу.  Широки   захи    

конфіденці но   бізне -інформаці    а  неадеква ні  

вимоги  до  розкри  я  інформаці   відіграю ь  

ключову  роль  у    воренні   ако   невизначено  і     

знижую ь  зда ні  ь  регуля орних  органів  

розробля и  адеква ні  гаран і ;    оживачів  –  роби и  

обґрун овани   вибір;  а  громад,  що  на біль е  

 о ер аю ь,  і   у ідніх  громад  –  обмежува и  в лив  

 ов’язаних  із   ла  иком  загроз  для  здоров’я.   

Пла  ик не ли е забруднює навколи нє 

 ередовище  а загрожує  варинам і людям, але і 

«роби ь  ві  вне ок» у зміну кліма у. Про це 

 овідомляю ь із Програми ООН з навколи нього 

 ередовища,  о илаючи ь на дані нового 

до лідження,  роведеного в  ава  ькому універ и е і 

[9].  

Розкладаючи ь,   ід  в ливом   онячно   

радіаці    ла  ик  виділяє  домі ки   арникових  газів  

ме ану   а  е илену,  до   ого  ж  з  ча ом  об яги  

емі і   зро  аю ь.  До лідники   ро е  ували  ціли   

ряд  ма еріалів,  що  мі  я ь я  в   канинах,  

будівельних  ма еріалах,  виробах  із   ла  ику.  

Резуль а и  говоря ь   ро   е,  що   ла  ик  є  

джерелом  газо одібних  домі ок,  які  в ливаю ь  на  

кліма   [10–12]. 

О обливо  небез ечні   аке и,  які  в  біль их  

кілько  ях  мі  я ь   оліе илен  –  один  з  

на ак ивні их  джерел  ме ану   а  е илену.   а  

оцінками,   очинаючи  з  1950  року  було  вироблено  

 онад  ві ім  мільярдів   онн   ла  икових   аке ів.  

Очікує ь я,  що  в  на ближчі  20  років   х  річне  

виробниц во  зро  е  вдвічі.   

 
Обговорення результатів 

 
На  фоні   рогнозованого  ро  у  виробниц ва  

 ла  ику  на  глобальному  рівні  важливо,  щоб  

виробники   ла  ику,  а   акож  держави,  які  

намагаю ь я  зу ини и  зміни  кліма у,  розуміли,  які  

ма   аби  викидів  ме ану   а  е илену  і  як  вони  

в ливаю ь  на  еко и  еми.  На  думку  до лідників,  

 хні  відкри  я  ли е   ід верджує  необхідні  ь  

боро и я  з  викори  анням   ла  ику,  яки ,  як  

з'я увало я,    рияє  глобальному   о е лінню.   

У  цілому,  концен рація  ме ану  в  а мо фері,  

що   о ра ляє   уди  з  різних  джерел,  за  о  анні  

два    олі  я   одво ла я.   а  оцінками  

Міждержавно   гру и   о  зміні  кліма у,  зда ні  ь  

ме ану  за римува и   е ло   а  нагрі и  а мо феру  –  

у  86  разів  вища,  ніж  у  вуглеки лого  газу,  але  

емі і   ме ану  не   ак  великі,  як  викиди  СО2.   ого  

джерела,  крім   ла  ику  –   іль ьке  го  одар  во   а  

куль ивація  ри у,   варинниц во,  а   акож  

виробниц во   а  викори  ання  вугілля,  наф и     

 риродного  газу.   

 
Висновки 

 
Шляхами  вирі ення   роблеми  забруднення  

Сві ового  океану  є  обмеження  виробниц ва  

 ла  ику,  збіль ення  об ягів  у илізаці   

 ла  икових  відходів,  виго овлення  біорозкладного,  

не кідливого  для  люд ького  організму   а  

навколи нього   ередовища,  виду   ла  ику,  

викори  ання  в  кав’ярнях   а ерових  або  
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дерев’яних   рубочок.  Крім   ого,  необхідни   

 овни    ерехід  з   оліе иленових   аке ів  на  

бага оразові   умки. 
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