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Plastiki w środowisku morskim

• czas rozkładu: od 100 do 1000 lat

• podział: duże fragmenty plastikowe, mikroplastiki, nanoplastiki

• główne źródło dużych fragmentów plastiku w morzach i oceanach: 

statki rybackie i transportowe

• światowy dzienny zrzut z floty transportowej: 639 tys. skrzyń



Ptaki morskie

• określenie: gatunki ptaków, które adaptowały się do życia 
w środowisku morskim

• cechy: długowieczność w porównaniu z gatunkami lądowymi, częste 
gniazdowanie w koloniach, nieduża liczba potomstwa, długa opieka 
rodzicielska

• najbardziej niebezpieczne rodzaje ingerencji w środowisko życia 
ptaków morskich: nadmierne eksploatowanie łowisk, zanieczyszczenie 
odpadami, zanieczyszczenie substancjami chemicznymi, 
rozprzestrzenienie obcych gatunków inwazyjnych, globalne zmiany 
klimatu



Wpływ plastików na ptaki morskie

główne typy negatywnego oddziaływania: 

• zaplątanie we fragmenty sznurków, żyłek lub taśm foliowych

• zjadanie fragmentów tworzyw sztucznych przez ptaki



Zaplątanie

- sieci widma

- skutki zaplątania:

• okaleczenia ciała, mogące skutkować utratą kończyn, niezdolnością do 

lotu, a w konsekwencji mogące powodować śmierć 

• utonięcia 

• śmierć z głodu lub wycieńczenia (pławnice)



Zjadanie fragmentów plastiku

skutki:

• uszkodzenia mechaniczne układu pokarmowego

• nekrozy

• zablokowanie światła przewodu pokarmowego

• wypełnienie przestrzeni w żołądku, blokada odźwiernika

• utrata łaknienia

• zagłodzenie

• spadek reprodukcyjności

• opóźnienie migracji

• śmierć



Mikroplastiki

- określenie: drobne fragmenty plastiku mniejsze niż 5 mm

- pochodzenie:

• pierwotnie jako mikroplastik z kosmetyków, środków czyszczących, 
środków ściernych

• cząstki uwalniane z przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych, 
np. lin, ubrań

• produkt rozpadu większych fragmentów plastiku

- źródło: 80 % z lądu



Wpływ mikroplastiku na ptaki morskie

• zjadanie mikroplastiku (skutki takie, jak w przypadku większych fragm. plastiku)

• zatrucie substancjami obecnymi w drobinkach plastiku

• zatrucie substancjami zakumulowanymi na powierzchni drobinek plastiku

• wpływ na środowisko życia i bazę pokarmową: zaburzenie wymiany gazów 
pomiędzy osadami dennymi a tonią wodną, obniżenie natlenienia wody 
w wyniku wpływu na fitoplankton

• choroby wywołane przez składniki plastisfery



Plastisfera

• określenie: zespół organizmów zasiedlających powierzchnię 

unoszących się w toni wodnej tworzyw sztucznych

• skład: fitoplankton (w tym glony), bakterie, grzyby, okrzemki, 

bezkręgowce i inne drobne organizmy



Wpływ plastisfery na ptaki morskie

• zachęta do spożywania cząstek mikroplastików (z wszystkimi tego 
konsekwencjami)

• powodowanie chorób, zwłaszcza zatruć pokarmowych, przez 
mikroorganizmy chorobotwórcze

• wpływ na środowisko życia i bazę pokarmową: rozprzestrzenianie 
gatunków obcych i inwazyjnych; zaburzenie składu ekosystemów 
i równowagi ekosystemowej; toksyczne zakwity glonów (skażenie 
środowiska życia, zmniejszenie bazy pokarmowej); zaburzenie 
wymiany energii pomiędzy dryfującym plastikiem a tonią wodną
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