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WSTĘP 
Tworzywa sztuczne, potocznie zwane plastikami, są substancjami wytwarzanymi 

jedynie przez ludzi, nie występują one w naturze. Plastiki są syntetycznymi polimerami 
organicznymi, wytwarzanymi poprzez polimeryzację monomerów pochodzących z ropy 
naftowej lub gazu. Od czasu wytworzenia pierwszego nowoczesnego tworzywa sztucznego 
bakelitu, w 1907 roku, opracowano wiele niedrogich technik, pozwalających na masową 
produkcję różnych: lekkich, wytrzymałych, obojętnych i odpornych na korozję tworzyw. 
Ponadto istnieje możliwość stosowania dodatków modyfikujących pozwalających m.in. 
na zwiększenie stabilności termicznej, zmniejszenie szybkości spalania, nadanie właściwości 
antystatycznych, spienienie lub zmianę barwy. Dzięki takim atrybutom, substancje 
te posiadają ogromną ilość potencjalnych zastosowań. Obecnie plastiki odgrywają 
niezmiernie ważną rolę w życiu człowieka. Stosowane są w bardzo szerokiej gamie 
produktów, obejmujących przykładowo: ubrania, sprzęt AGD
komputery,  
a nawet kosmetyki. Ponieważ 
masowa, która rozpoczęła się
299 milionów ton. Niestety, społeczeństwo za późno przewidziało potrzebę czynienia 
odpowiednich kroków wobec wycofywanych z eksploatacji tworzyw sztucznych i 
zapobiegania wprowadzenia ich do środowiska morskiego. W rezultacie znaczna 
odpadów została wprowadzona oceanów w ciągu ostatnich 60 lat. Chociaż korzyści 
społeczne wynikające 
z wykorzystania tych tworzyw, są bardzo szerokie, ten cenny towar stanowi przedmiot obaw 
względem negatywnych efektów jakie może wywoływać w środowisku. Tym samym niniejszy 
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wykład obejmuje temat źródeł, losów i zagrożeń środowiskowych wywołanych 
ami tworzyw sztucznych1–3.



 

ZAGROŻENIA 
Problem obecności w środowisku tworzyw sztucznych stanowi stosunkowo nowy 

obszar badań, gdyż zainteresowanie naukowców tą grupą substancji zaczęło rosnąć dopiero  
w okolicy 2000 roku4. Pierwsze doniesienia odnośnie problemu zanieczyszczeń wód 
tworzywami sztucznymi w latach 70-tych przyciągnęły uwagę społeczności naukowej w 
bardzo małym stopniu. Jednak z biegiem czasu nagromadzone dane wzbudziły trwałe 
zainteresowanie środowiska naukowego. Początkowo skupiano się na problemie plątania  
się fauny morskiej w wyrzuconych sieciach i podobnych odpadach oraz na problemie 
spożywania małych odłamków plastików przez organizmy wodne oraz ptaki. Temat 
obecności małych odłamków plastiku w środowisku wodnym stał się obszarem badań o 
wysokim priorytecie dopiero po wykryciu dużych ilości tych materiałów w północnej części 
Oceanu Spokojnego4.  

Wysoka trwałość tych substancji oraz nieodpowiednie gospodarowanie odpadami 
spowodowało rozległe nagromadzenie tworzyw sztucznych w przyrodzie. Plastiki różnej 
wielkości i pochodzenia są obecnie systematycznie odnajdywane na całym świecie. Stale 
zwiększająca się liczba tych zanieczyszczeń wynika między innymi z tego, iż tradycyjne 
materiały takie jak szkło, metal i papier są zastępowane przez bardziej opłacalne produkty  
z tworzyw sztucznych. Materiały te trafiają do środowiska za pośrednictwem wielu 
antropogenicznych źródeł. Mimo istniejących przepisów międzynarodowych mających na 
celu ograniczenie ilości plastikowych odpadków wprowadzanych do środowiska morskiego 
szacuje się, że około 10% wyprodukowanych tworzyw sztucznych trafia do oceanów, gdzie 
mogą się utrzymywać i gromadzić. Ponadto, przepisy są nadal powszechnie ignorowane i 
szacuje się,  
że około 6,5 miliona ton tworzyw sztucznych rocznie wyrzuca się ze statków. Wynika to z 
faktu, że działanie zgodne z przepisami MARPOL dotyczącymi utylizacji tworzyw sztucznych 
nie zawsze jest opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia5. Wpływ dużych plastikowych 
odpadów (makroplastiku) na środowisko obejmuje: okaleczenie i śmierć ptaków morskich, 
ssaków, ryb i gadów wynikające ze splątania; transport nienatywnych gatunków morskich do 
nowych siedlisk na pływających odpadach; zapobieganie wymiany gazowej przy dnie; a także 
tworzenie negatywnego estetycznego problemu w przypadku pływalnych odpadów (co 
odbija się m.in. na branży turystycznej)2.  

W ostatnich latach na pierwszy plan zainteresowań pod względem zagrożeń 
wywołanych przez tworzywa sztuczne, wysunęły się tak zwane mikroplastiki. Są to drobne 
granulaty z tworzyw sztucznych oraz małe fragmenty pochodzące z rozpadu plastików. 
Badania wykazały, że te zanieczyszczenia są wszechobecne w środowisku morskim i również 
wykazują potencjał, aby szkodzić faunie i florze. Ze względu na ich niewielkie rozmiary, 
mikroplastiki są spożywane przez organizmy w całej sieci troficznej. Ich skład i budowa  
są przyczyną powstania nowych zagrożeń środowiskowych. Mikroplastiki mogą gromadzić  
na swojej powierzchni obecne w wodzie inne toksyczne zanieczyszczenia organiczne, 
powodując miejscowe zatężenie tych związków. Ponadto, mikroplastiki często wydzielają 
związki dodawane przy produkcji w celu modyfikacji ich właściwości, zwane plastyfikatorami, 



 

które również są uważane za toksyczne. Mikroplastiki stanowią zatem drogę wprowadzenia 
toksyn dającą możliwość gromadzenia się (bioakumulacji) coraz większych ilości tych 
związków w organizmach zwierząt, ostatecznie powodując choroby lub nawet śmierć. Należy 
nadmienić również, że spożywanie mniejszych organizmów zawierających mikroplastiki, 
powoduje, iż związki te transportowane są w górę łańcucha pokarmowego (w procesie 
biomagnifikacji) i taką drogą mogą przykładowo trafić do ryb konsumowanych przez ludzi. 
Tym samym zagrożenia te nie obejmują tylko środowiska naturalnego, lecz także zdrowie  
i życie ludzi6,7. 
ŹRÓDŁA 

Jak już wspomniano, mikroplastiki to małe fragmenty tworzyw sztucznych. Występują 
one w różnych formach. Kształt tworzyw sztucznych może być opisywany, jako 
sferyczny/cylindryczny, włóknisty lub nieregularny8. Mikroplastiki mogą być przezroczyste  
lub nieprzezroczyste, a także barwne. Istnieje wiele różnych rodzajów tworzyw sztucznych  
ale rynek jest zdominowany przez sześć klas: polietylen (PE, wysokiej i niskiej gęstości), 
polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC), polistyren (PS), poliuretan (PUR) oraz 
politereftalan etylenu (PET)3. Każdy z tych plastików jest wykorzystywany do innych potrzeb, 
jednak wszystkie stosowane są na dużą skalę. W celu odróżnienia makro- od mikroplastików, 
najczęściej zakłada się, iż są to elementy tworzyw sztucznych przechodzące przez sito  
o rozmiarze do 5 mm, niezależnie od ich składu chemicznego czy pochodzenia.  

Niestety, naukowcy nie definiują w sposób jednoznaczny rozmiarów tworzyw 
sztucznych. Bardziej rygorystyczne definicje naukowe, mogą odnosić się do nano-, mikro-, 
mezo-, makro- i mega-plastików. Jednocześnie szeroko pojętym mikroplastikom przypisuje  
się wiele zakresów wielkości, począwszy od średnicy < 5 mm9,10, poprzez 2-6 mm5 i < 2 mm11, 
a skończywszy na < 1 mm12–14. Tego typu niezgodność jest szczególnie problematyczna  
w przypadku porównywania danych ilościowych odnoszących się do mikroplastików2. 
Ponadto, ponieważ mikroplastiki trafiają do środowiska jako odpady, nie tylko ich wielkość  
i pochodzenie, ale także zróżnicowany skład chemiczny i kolor, powodują problemy w ocenie 
ilości tych odpadów. Instytucje zajmujące się oceną ilości odpadów, wprowadzają swoje 
własne podziały, w zależności od potrzeb. Na przykład, sortowanie odpadów prowadzone  
w celu wsparcia planowania programu recyklingu może zidentyfikować ilość powszechnie 
poddawanych tym procesom plastików, w tym kolorowych i półprzezroczystych pojemników 
z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) i przezroczystego lub barwionego politereftalanu 
etylenu (PET), a wszystkie pozostałe tworzywa klasyfikować jako 'inne'. Kategorie  
te są przydatne w kontekście recyklingu, ale są mniej pomocne do oceny ilości tworzyw 
sztucznych w środowisku. Inną kwestią jest to, że rodzaje tworzyw sztucznych różnią  
się między odpadami komunalnymi, rolnymi i budowlanymi. W odpadach komunalnych 
dominują pojemniki (na przykład butelki po napoju) i folie (na przykład torby i opakowania), 
odpady rolne mogą zawierać duże ilości jednego rodzaju folii, a budowlane mogą zawierać 
polichlorek winylu (PVC), czyli rury i duże plastikowe pojemniki. Zatem komunalny strumień 
odpadów, który zawiera 10 procent (w masie) tworzyw sztucznych nie jest równoznaczny  
ze strumieniem odpadów budowlanych zawierających tę samą wartość procentową2.  



 

Prowadzi się również badania ilościowe już będących w środowisku zanieczyszczeń  
z tworzyw sztucznych w oceanach. Na ogół zbiera się je z powierzchni wody przy użyciu sieci, 
jednakże tego typu ocena nie jest miarodajna, gdyż tworzywa w osadach oraz w toni wodnej 
są wyłączone z obliczeń. Stosuje się także inne metody, jak czesanie plaży, pobieranie próbek 
osadów czy pobieranie próbek biologicznych. Aczkolwiek problem ten komplikuje się jeszcze 
bardziej, ze względu na ogrom oceanu w porównaniu do wielkości tworzyw sztucznych 
poddawanych ocenie oraz przestrzenną i czasową zmienność spowodowaną prądami 
oceanicznymi. Z tych powodów ilość ton plastików trafiających rocznie do środowiska 
wodnego nie została jeszcze wiarygodnie oszacowana4,9,15–21. 
ŹRÓDŁA PIERWOTNE 

W przypadku mikroplastików podział ich źródeł najwygodniej wykonywać pod 
względem ich pochodzenia. Wyróżnia się zatem, mikroplastiki pierwotne i wtórne. Pierwotne 
to te plastiki, które są produkowane, aby być mikroskopijnej wielkości. Są często 
wykorzystywane jako surowiec w przemyśle tworzyw sztucznych, a także w lekach oraz 
produktach do higieny i pielęgnacji ciała2,21.  

Mikroplastiki w postaci „mikrokulek" lub „mikroperełek” są używane w złuszczających 
środkach czyszczących do rąk i peelingach do twarzy, gdzie zastąpiły tradycyjnie stosowane 
składniki naturalne, w tym migdały, płatki owsiane i pumeksy. Takie tworzywa sztuczne 
mogą różnić się kształtem, wielkością i składem w zależności od produktu. Po wykorzystaniu, 
tworzywa te trafiają, za pośrednictwem ścieków, do środowiska wodnego. Ponadto, 
mikroplastiki (w przeciwieństwie do makroplastików) nie są zatrzymywane w 
oczyszczalniach, gdyż ich wysoka stabilność zapobiega degradacji biologicznej, a ich niewielki 
rozmiar pozwala przejść etapy oczyszczania mechanicznego2,21.  

Mikroplastiki pierwotne (cząstki akrylu, melaminy i poliestru) są również 
produkowane do użytku w technologii czyszczenia strumieniowo-ściernego. W procesie tym 
cząstki polietylenowe stosowane są do usuwania rdzy i farby z powierzchni metalowych 
maszyn  
i kadłubów łodzi oraz do oczyszczania części silnika. Najczęściej poddawane są recyklingowi  
do 10 razy zanim zostaną odrzucone, co w konsekwencji może prowadzić do ich znacznego 
zanieczyszczenia metalami ciężkimi (np. kadmem, chromem, ołowiem)2,5.  

W przeciwieństwie do powyższych form mikroplastików, które trafiają do środowiska 
wodnego regularnie, również granulki i proszki przeznaczone do produkcji większych 
elementów plastikowych bywają uwolnione, jednak te przypadki są stosunkowo rzadkie, 
gdyż zdarza się to najczęściej z powodu wypadków podczas transportu, zarówno na lądzie  
jak i na morzu, niewłaściwego przechowywania oraz przez bezpośredni odpływ z zakładów 
przetwórczych2.  
ŹRÓDŁA WTÓRNE 

Mikroplastiki wtórne stanowią jedno z głównych źródeł tworzyw sztucznych  
w środowisku, pochodzą z rozpadu większych odłamków plastiku wywołanego różnymi 
procesami degradacji. Szereg oddziaływań fizycznych, biologicznych oraz chemicznych 
procesów może spowodować zmniejszenie integralności strukturalnej odpadków z tworzywa 



 

sztucznego w wyniku czego, po pewnym czasie, ulegają one rozdrobnieniu. Bardzo istotne 
jest zatem zrozumienie, iż wszystkie odpady z tworzyw sztucznych są potencjalnym źródłem 
mikroplastików. Wszechstronność tych materiałów sprawiła, iż towarzyszą nam na co dzień  
w opakowaniach żywności i napojów, w sprzętach gospodarstwa domowego, takich jak  
np. grzebienie, szczoteczki do zębów, długopisy oraz torby na zakupy. Najważniejsze źródła 
plastikowych odpadów to zatem działalność ludzi: turystyka nadmorska odpowiada za dużą 
ilość pozostawionych na plażach oraz w obszarach nadmorskich opakowań oraz pojemników; 
połowy handlowe są powodem zanieczyszczania wód dużą ilością syntetycznych materiałów 
w postaci lin i sieci. Sprzęt połowowy jest najczęściej odnotowywanym zanieczyszczeniem 
plastikowym pochodzącym z morza, ale około 80% wszystkich plastikowych zanieczyszczeń  
w środowisku wodnym, jest pochodzenia lądowego. Wynika to z faktu, iż około połowy 
ludności świata zamieszkuje tereny w odległości do 80 km od brzegu, istnieje zatem duże 
prawdopodobieństwo transportu tworzyw sztucznych do środowiska morskiego, poprzez 
rzeki, systemy kanalizacyjne lub przez emisję do powietrza4,15–21.  

Interesującym i równie dużym źródłem wtórnych mikroplastików jest stosowanie 
syntetycznych tkanin (np. poliestru i włókna akrylowego) oraz popularna w ostatnich czasach 
praktyka powlekania tkanin cienką warstwą tworzyw sztucznych (np. Teflonem). Tego 
rodzaju tkaniny są stosowane do produkcji: kurtek, odzieży sportowej, pończoch, rajstop, 
firan, obrusów, kocy, polarów, koszulek i wielu innych. Materiały te mają wiele zalet, gdyż  
są przykładowo bardziej odporne na wilgoć, zabrudzenia czy uszkodzenia mechaniczne, 
aczkolwiek wykazano również, że podczas noszenia tkanin syntetycznych mikrowłókna  
są uwalniane do powietrza. Jedno pranie jednej części garderoby uwalnia ponad  
1900 mikrowłókien do ścieków19. 

Rozwój tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji jest często postrzegany jako 
trwały zamiennik tradycyjnych tworzyw sztucznych. Jednak także on może być źródłem 
mikroplastików. Biodegradowalne tworzywa sztuczne są zazwyczaj kompozytami 
syntetycznych polimerów oraz skrobi, olejów roślinnych i chemikaliów specjalistycznych  
(np. TDPA™, ang. Totally Degradable Plastic Additive) mających na celu przyspieszenie czasu 
degradacji5,11. Takie tworzywa w odpowiednich warunkach wysokiej temperatury, 
wilgotności oraz napowietrzenia ulegają rozpadowi, aczkolwiek gdy składniki roślinne 
bioplastików będą ulegać degradacji, duża część polimerów syntetycznych pozostanie 
nienaruszona.  
W stosunkowo zimnym środowisku morskim, przy braku mikroorganizmów lądowych, czas 
rozkładu bioplastiku będzie wydłużony, a w końcu, gdy rozkład nastąpi, mikroplastiki zostaną 
uwolnione do środowiska morskiego2. 
LOSY W ŚRODOWISKU: 

Oceniając losy mikroplastików w środowisku należy dokonać podziału 
najważniejszych czynników na nie wpływających. W tym przypadku dokonuje się podziału na 
trzy grupy: czynniki fizyczne (transport/migracja, opadanie/sedymentacja, akumulacja), 
czynniki chemiczne (degradacja i adsorpcja) oraz czynniki biologiczne (spożywanie, transport 
oraz biodegradacja/trawienie)1,2.  



 

CZYNNIKI FIZYCZNE: 
W odniesieniu do czynników fizycznych należy pamiętać, iż plastiki w środowisku 

morskim lub w ocenach ulega ciągłemu przemieszczaniu. Większość plastików jest pływalna  
i łatwo wyobrazić sobie jak ulega przemieszczeniu. Jednakże, zarówno pływalne jak i tonące 
(plastiki o gęstości odpowiednio mniejszej i większej niż woda) będą ulegały 
powierzchniowym lub podwodnym prądom. Szereg powiązań między czynnikami 
hydrodynamicznymi  
(np. aktualna prędkość, mętność, gęstość wody, zasolenie), czynnikami fizycznymi (np. efekt 
Coriolisa, grawitacja księżyca), czynnikami antropogenicznymi (np. działalność miejska  
i przemysłowa), czynnikami meteorologicznymi (np. temperatura, wiatr) oraz warunkami 
geograficznymi (np. nachylenie, kaniony, zatoki i plaże) jest ważna, gdyż one również 
wpływają na zachowanie mikroplastików22. Przykładowo, badanie wykonane przez 
szwedzkich naukowców, wykonane przy użyciu sit zlokalizowanych w stałych miejscach (w 
ciekach wodnych na terenach zurbanizowanych) wykazały typową zawartość od 150 - 2400 
mikroplastików/m3 wody, natomiast identycznie wykonane doświadczenie w okolicy fabryki 
produkującej wyroby plastikowe wykazało stężenie 102000/m3 wody. O ile nie jest 
zaskakujące wysokie stężenie tych zanieczyszczeń w pobliżu fabryki (źródła punktowego)  
to należy pamiętać, iż substancje te są wykrywane na całym świecie, wliczając w to wyspy 
oceaniczne nieposiadające oczywistych źródeł tych cząstek. Ponadto podobne badanie 
wykonano w Kalifornii, gdzie pobierano próbki w rzekach. Wykazało ono wzrost średniej 
ilości 10 fragmentów plastikowych na m3 wody do 60 przedmiotów, na dzień po wystąpieniu 
sztormu. Taki efekt powstaje przez silny wiatr, który może zwiększyć mieszanie i pionową 
dystrybucję fragmentów z tworzywa sztucznego w górnych warstwach słupa wody1. 

Gęstość cząstek tworzyw sztucznych określa ich miejsce w kolumnie wody. 
Mikroplastiki o niskiej gęstości występują przede wszystkim w mikrowarstwie 
powierzchniowej morza5. Jednakże istnieją dowody, iż gęstość pływających mikroplastików 
może zwiększyć się podczas ich pobytu w środowisku morskim. Staje się tak, ponieważ są 
one porastane przez rośliny i glony, co sprawia, że plastikowe odłamki osiągają gęstość wody 
morskiej. Pozwala im to dryfować lub wolno tonąć, co może prowadzić do ich sedymentacji 
(opadania na dno). Zazwyczaj gęstość wody morskiej wzrasta wraz z głębokością. Dlatego też 
na określonej głębokości, w której jest ona równa gęstości odłamków tworzyw sztucznych, 
mikroplastiki pozostaną zawieszone w toni wodnej. Co ciekawe, po zanurzeniu w toni 
wodnej, porastanie ustępuje i umożliwia plastikom powrót na powierzchnię1,9,5,13. Natomiast 
mikroplastiki o dużej gęstości, można znaleźć w największych ilościach w bentosie, co jest 
związane z ich samodzielną sedymentacją. Udokumentowano jednak, że mikroplastiki tego 
typu mogą być tymczasowo zawieszone w słupie wody lub pozostawać w zawieszeniu przy 
ujściu do morza. Takie tworzywa sztuczne mogą zostać połknięte przez zooplankton i ryby. 
Warto zauważyć również, że jak wcześniej wspomniano, tworzywa sztuczne, które już 
znajdują się na dnie mogą być ponownie zawieszone w wyniku turbulencji2,23. 

Akumulacja mikroplastików pod względem czasu stale rośnie. Mimo, iż od 1990 roku 
wysypywanie odpadów tworzyw sztucznych na morzu ze statków zostało zakazane na mocy 



 

międzynarodowych uregulowań, obecność plastików w morzach i oceanach utrzymuje się  
ze względu na długowieczność tych tworzyw, którą ocenia się na setki do tysięcy lat.  
W połączeniu z długotrwałym zastosowaniem i opisanymi wcześniej licznymi źródłami, 
obecnie odpady plastikowe stanowią od 60 do 80% wszystkich morskich zanieczyszczeń (ciał 
stałych). W połączeniu ze słabą stopą recyklingu i stałym powstawaniem mikroplastików, 
zwiększenie ilości tych zanieczyszczeń w środowisku morskim jest nieuchronne1.  
Nawet gdybyśmy nagle całkowicie zatrzymali uwalnianie tych tworzyw do środowiska,  
w wyniku trwającej degradacji zakumulowanych większych odpadów, ilość mikroplastików 
rosłaby jeszcze przez wiele lat3.  

Pod względem przestrzennym mikroplastiki występują praktycznie wszędzie  
w środowisku morskim od regionów polarnych do równika, od peryferyjnych do gęsto 
zaludnionych wybrzeży i plaż oraz daleko od wybrzeży na głębokim morzu. W szczególności, 
stężenia mikroplastików znajdujących się w lodach Oceanu Arktycznego (na niezaludnionych 
terenach) są o kilka rzędów wielkości większe niż te, które zostały oznaczone w silnie 
zanieczyszczonej powierzchni wód Oceanu Spokojnego. Te silnie zanieczyszczone miejsca,  
to punkty spotkań prądów oceanicznych. Wyróżnia się pięć takich miejsc, gdzie prądy tworzą 
ogromny wir (powierzchnie szacowane od kilkuset tysięcy do kilku milionów km2), w którym 
gromadzą się odpady tworzyw sztucznych: Ocean Indyjski, Północy i Południowy Atlantyk 
oraz Północny i południowy Pacyfik. To właśnie odkrycie zbiorowiska plastików, nazwanego 
później Wielką Pacyficzną Plamą Śmieci, spowodowało wzmożone zainteresowanie 
naukowców problemem tego typu odpadów1,4,24. 
CZYNNIKI CHEMICZNE: 

Degradacja polimeru stanowi zmianę jego właściwości (np. wytrzymałość  
na rozciąganie, kolor, kształt) pod wpływem czynników takich jak ciepło (degradacja 
termiczna), naświetlenie (fotodegradacja) czy działanie odczynników chemicznych 
(biodegradacja). Przeważnie wiąże się to ze zmniejszeniem średniej masy cząsteczkowej 
polimeru. Zdegradowane tworzywa sztuczne stają się na tyle kruche by rozpadać się na coraz 
mniejsze kawałki (od makroplastików do mikroplastików). Takie fragmenty mikroplastików, 
często niewidoczne gołym okiem, mogą ulegać dalszej degradacji. Dla większości tworzyw 
sztucznych jednak, pełna mineralizacja do dwutlenku węgla, wody i cząsteczek 
nieorganicznych jest bardzo wolna. Czynnikiem, który w największym stopniu sprzyja 
degradacji plastików jest działanie słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz 
utlenianie (fotoutlenianie). Zatem, tworzywa sztuczne pływające na powierzchni wody będą 
ulegać degradacji spowodowanej promieniowaniem UV, mechanicznej (sił tarcia/zgniatania)  
i mikrobiologicznej. Zimne warunki środowiska morskiego niestety nie sprzyjają 
fotoutlenianiu, dlatego plastiki znajdujące się w toni wodnej będą utrzymywały się  
w środowisku dłużej. Pozostałe czynniki powodujące degradacje plastików (bez wsparcia 
promieniowania UV) działają znacznie wolniej. Natomiast na plażach, duża dostępność tlenu, 
stosunkowo wysokie temperatury i nasłonecznienie pozwalają na szybki rozpad plastików –  
z czasem fragmenty stają się kruche, materiał żółknie i ulega fragmentacji na skutek działania 
fal i ścierania. Dlatego istotne jest czyszczenie plaż. Usunięcie większych kawałków 



 

plastikowych odpadów przed ich fragmentacją może znacznie zmniejszyć ilość 
mikroplastików, które kończą w oceanie. Tym samym, tego typu działania mogą mieć 
ekologiczne korzyści, poza walorami estetycznymi1,4,9,14. 

Fragmenty tworzyw sztucznych są w stanie adsorbować (magazynować na swojej 
powierzchni) inne zanieczyszczenia ze środowiska. Oznacza to, iż miejscowe stężenie 
zanieczyszczeń może zostać zwiększone nawet o 6 rzędów wielkości (milionkrotnie). 
Dotychczas uważano, iż gleby i osady na dnie stanowią największy sorbent (element 
wychwytujący zanieczyszczenia) w środowisku, aczkolwiek tworzywa sztuczne akumulują  
te zanieczyszczenia setki razy mocniej. Ponadto, porastanie fragmentów tworzyw 
sztucznych, dodatkowo zwiększa powierzchnię zdolną do pochłonięcia zanieczyszczeń, 
poprzez sorpcję  
lub przez akumulację w tkankach roślin. Mowa tu o substancjach zwanych Trwałymi 
Zanieczyszczeniami Organicznymi (TZO). Termin ten obejmuje wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB) oraz 
dichlorodifenylotrichloroetan (DDT), są to grupy substancji, których obecność stanowi 
oddzielny problem środowiskowy w skali globalnej. Cechują się one tym, iż: pozostają 
niezmienione przez długi czas, są rozprzestrzenione szeroko w środowisku, ulegają 
akumulacji w tkankach organizmów żywych i przede wszystkim są toksyczne dla zwierząt i 
ludzi. Poza adsorpcją TZO, na powierzchni mikroplastików również znaleźć można metale 
ciężkie oraz dodatki środków chemicznych wprowadzonych podczas wytwarzania plastików. 
Wszystkie  
te zanieczyszczenia mają możliwość uwolnienia się z powierzchni tworzyw sztucznych  
w odpowiednich warunkach (np. w warunkach towarzyszących trawieniu)1,3,25,26. 
CZYNNIKI BIOLOGICZNE: 

Obecność mikroplastików może szkodzić ekosystemom wodnym. Przynajmniej 267 
gatunków, włączając w to 86% wszystkich gatunków żółwi morskich, 44% wszystkich 
gatunków ptaków morskich i 43% wszystkich gatunków ssaków morskich, zostało 
dotkniętych przez zanieczyszczenia z tworzywa sztucznego. Wiele gatunków organizmów 
morskich błędnie traktuje plastiki jako pożywienie. Ze względu na niewielki rozmiar 
mikroplastiki  
są spożywane przez szeroki zakres organizmów, przez co gromadzą się w całej wodnej sieci 
troficznej. Po spożyciu mikroplastik może być utrzymywany w ich przewodach 
pokarmowych, wydalany w postaci kału, wchłonięty przez nabłonek jelita lub 
przemieszczony do innych tkanek, w zależności od rozmiaru, kształtu i materiału. 
Przykładowo, mikroplastik zaobserwowany został w skrzelach i gruczołach trawiennych małż; 
w żołądku, gruczołach jelita, jajnikach i skrzelach u krabów; ulegają przeniesieniu z jelita do 
układu krążenia omułek; udokumentowano również karmienie piskląt granulatem przez 
albatrosy czarnonogie.  
W badaniu narażenia szczurów na drobne cząstki polistyrenowe efekty obejmowały 
zapalenie płuc i obniżenie aktywności enzymów. Kiedy ludzie lub gryzonie spożyją 
mikroplastiki, przedstawiona została możliwość transportu z jelita do układu krążenia i 



 

układu limfatycznego. Wykazano również możliwość przenikania nanocząstek polistyrenu 
(cząstki do 240 nm średnicy) przez łożysko ludzkie. Przykładów jest bardzo wiele. Jednakże 
najważniejszy wniosek to możliwość transportu w górę łańcucha pokarmowego. 
Biodegradacja  
w organizmach wodnych lub przy udziale bakterii praktycznie nie zachodzi, a negatywne 
efekty zdrowotne wynikają z fizycznej niedrożności przewodu pokarmowego lub innego 
urazu, wchłonięcia toksycznych modyfikatorów tworzyw sztucznych lub zaadsorbowanych  
na powierzchni tworzyw zanieczyszczeń. Zidentyfikowano jedynie kilka szczepów 
drobnoustrojów zdolnych do biodegradacji polichlorku winylu, polietylenu i polistyrenu, 
aczkolwiek jedynie około 0,1% atomów węgla polietylenu może zostać rocznie 
przekształcane w dwutlenku węgla podczas biodegradacji1,3,4. 
PODSUMOWANIE: 

Obecność odpadów większych tworzyw sztucznych oraz mikroplastików w 
środowisku stanowi problem, którego nie da się rozwiązać natychmiastowo. Mimo, że temat 
ten jest obecnie na globalnej skali, społeczeństwo krajów rozwiniętych dopiero zaczyna sobie 
zdawać sprawę z jego obecności, a ryzyko mu towarzyszące nie jest jeszcze dostatecznie 
głęboko zbadane. Chociaż oczywistym jest, że ludzie są narażeni na mikroplastiki obecne w 
gatunkach komercyjnych takich jak ryby, małże, ostrygi czy kraby, nasza wiedza na temat 
ilości i efektów tych tworzyw jest niewystarczająca3.  

Badania społeczne wykazują, iż ludzie zapytani o problemy związane ze środowiskami 
mórz i oceanów, w większości wiedzą, iż te ekosystemy są ważne dla społeczeństwa i należy 
je chronić. Jednocześnie, na ogół nie zdają sobie sprawy z powagi zanieczyszczenia wód 
tworzywami sztucznymi. Zagadnienie mikroplastików w dzisiejszych czasach jest tylko 
spontanicznie poruszane w tego typu badaniach. Może to oznaczać albo brak postrzegania 
ważności lub po prostu brak wiedzy na temat tej konkretnej kwestii środowiska. Ciekawym 
przykładem są Niemcy, gdzie w 2014 roku opublikowano pracę opisującą obecność włókien 
mikroplastikowych w 24 niemieckich markach piwa. W tym czasie za pomocą narzędzia 
Google Trends pokazującego jak często użytkownicy popularnej wyszukiwarki wpisują hasło, 
można zobaczyć największe zainteresowanie słowem „mikroplastik”3,20.  

Dlatego też w celu zapanowania nad zagrożeniem jakim stały się mikroplastiki, 
wszystkie sektory społeczności powinny przyjąć odpowiednie działania. Jednym  
z najważniejszych celów jest wpojenie traktowania plastików jako cennego zasobu, który 
można wykorzystać wielokrotnie, zamiast jako „śmieci”. Pierwszym krokiem powinna być 
zatem edukacja, zwłaszcza w szkołach, gdyż dzieci ze względną łatwością mogą zmienić 
swoje nawyki, jednocześnie zwiększając świadomość ekologiczną rodziców i otoczenia. 
Środowiska naukowe mają odpowiedzialność zapewnienia, że rządy i przedsiębiorstwa 
zmienią swoją postawę wobec problemu. Działając lokalnie stajemy się katalizatorami zmian, 
które  
w połączeniu z ustawodawstwem mogą być najlepszym sposobem na rozwiązanie naszych 
wspólnych problemów środowiskowych3. 
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