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Περίληψη 
Τα απορρίμματα είναι στερεά, τα οποία είναι κατασκευασμένα  ή επεξεργασμένα (πλαστικό, λάστιχο, γυαλί, ύφασμα, κεραμικά),  έχουν χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο και έχουν 

απορριφθεί ή εγκαταλειφθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τα περισσότερα προέρχονται από χερσαίες και θαλάσσιες δραστηριότητες του ανθρώπου. Οι κυριότερες πηγές 

απορριμμάτων στη Μεσόγειο θάλασσα είναι ο τουρισμός και το εμπόριο. 

Τα απορρίμματα παρουσιάζουν αρνητικές επιπτώσεις  τόσο στο περιβάλλον όσο και στον κοινωνικό και τον οικονομικό τομέα. Αποτελούν κίνδυνο για τους θαλάσσιους 

οργανισμούς, οδηγώντας τους σε θάνατο με αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού τους. Επομένως κινδυνεύει η πλούσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου που αποτελεί το 10% της 

παγκόσμιας βιοποικιλότητας και το 20% των οργανισμών της που είναι ενδημικά. Ακόμη, οι ψαράδες επηρεάζονται οικονομικά αφού μειώνονται οι πληθυσμοί των βρώσιμων ειδών 

και καταστρέφεται ο εξοπλισμός. Επιπρόσθετα, μέσω της τροφικής αλυσίδας πιθανόν να κινδυνεύει και η ανθρώπινη υγεία, αφού οι βρώσιμοι οργανισμοί δυστυχώς τρέφονται με 

τα απορρίμματα και ταυτόχρονα δημιουργούνται θέματα ασφάλειας για τους ανθρώπους.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Μεθοδολογία 
Για τη συλλογή δεδομένων, αναζητήσαμε πληροφορίες από το διαδίκτυο, επιστημονικά βιβλία και 

άρθρα, καθώς και από συνέντευξη Βιολόγου με ειδικότητα στη θαλάσσια βιολογία.   

Μετά τη συλλογή δεδομένων, επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα και στη συνέχεια προχωρήσαμε στην 

απάντηση των ερευνητικών μας ερωτημάτων. 

Αποτελέσματα 

Οικονομικές επιπτώσεις 

• Ο καθαρισμός των ακτών αποτελεί μια  δαπανηρή δραστηριότητα  για τους δήμους και τις κοινότητες των παράκτιων περιοχών.  

• Η σημαντικότερη όμως οικονομική επίπτωση  αφορά  στους  ψαράδες,  αφού μειώνονται οι πληθυσμοί  των βρώσιμων ψαριών, καταστρέφεται ο αλιευτικός 

εξοπλισμός  τους, όπως τα δίκτυα τους και δημιουργούνται ζημιές στα σκάφη τους.    

Κοινωνικές επιπτώσεις 

• Η κατάποση των  μικροπλαστικών από τους οργανισμούς πιθανόν να αποτελεί κίνδυνο  και για την ανθρώπινη υγεία, αφού ο άνθρωπος αποτελεί 

μέρος αυτής της τροφικής αλυσίδας. Έτσι στο στομάχι του μαζί με τα ψάρια και τα οστρακοειδή καταλήγουν και τα μικροπλαστικά  τα οποία 

συνδέονται και με επιβλαβείς χημικές ουσίες.   

• Δημιουργούν θέματα ασφάλειας  στις θαλάσσιες μεταφορές, αφού  πλέκονται στις προπέλες  προκαλώντας βλάβες στα σκάφη και θέτοντας σε 

κίνδυνο τους επιβάτες.     

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

• Δυστυχώς πολλά από τα απορρίμματα αποτελούν τροφή για τους περισσότερους θαλάσσιους οργανισμούς με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να 

παρουσιάζουν συμπτώματα ασιτίας,  αφού το πλαστικό στο στομάχι τους, τους δίνει την αίσθηση του κορεσμού.  

• Μπορούν να προκαλέσουν  τραυματισμούς, ασφυξία ή πνιγμό οδηγώντας τους οργανισμούς στο θάνατο. 

•  Παρατηρήθηκαν προβλήματα κατά την αναπαραγωγή των  θαλάσσιων οργανισμών, τη μετανάστευση και  τη μετακίνησή τους.   

• Παρατηρείται μείωση των πληθυσμών  διαφόρων  ειδών  και κίνδυνος  εξαφάνισης απειλούμενων ειδών, όπως οι χελώνες και η φώκια  Monachus 

monachus.  

Απορρίμματα 

• Αποτελούνται από στερεά που είναι κατασκευασμένα  ή επεξεργασμένα (πλαστικό, λάστιχο, γυαλί, ύφασμα, κεραμικά), τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 

από τον άνθρωπο και έχουν απορριφθεί ή εγκαταλειφθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

• Ο χρόνος διάσπασής τους  ποικίλει ανάλογα  με το είδος του υλικού : Πλαστικό μπουκάλι 450 χρόνια, Γυάλινο μπουκάλι 1000000 χρόνια, Πλαστική 

σακούλα 10-20 χρόνια, Κουτί αλουμινίου 80-200 χρόνια, Λαστιχένια σόλα 50-80 χρόνια.  

• Οι κύριες πηγές προέλευσης των απορριμμάτων απορρέουν από ανθρώπινες δραστηριότητες κυρίως χερσαίες όπως χωματερές, ποτάμια, βιομηχανικές 

απορρίψεις, αποχετευτικά δίκτυα, τουριστική δραστηριότητα κτλ. και θαλάσσιες όπως ναυτιλία, ναυσιπλοΐα, θαλάσσιες μεταφορές, σκάφη αναψυχής, 

αλιεία, υδατο/ιχθυοκαλλιέργειες, παράνομες θαλάσσιες απορρίψεις, απορρίψεις αλιευτικών εργαλείων κτλ.   

• Στη θάλασσα της Μεσογείου οι κυριότερες πηγές των απορριμμάτων είναι ο τουρισμός και το εμπόριο. Το πρόβλημα διογκώνεται στη λεκάνη της 

Μεσογείου λόγω του ότι είναι μια περίκλειστη θάλασσα και περιβάλλεται από βιομηχανοποιημένες χώρες.   

• Το είδος  των απορριμμάτων που επικρατεί είναι το πλαστικό, κυρίως σακούλια και μπουκάλια  σε ποσοστό περίπου 80%.  

Βιοποικιλότητα 

• Η Μεσόγειος θάλασσα αντιπροσωπεύει το 0,7% της μάζας νερών του πλανήτη μας.  

• Φιλοξενεί το 10% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. 

•  Η πλειονότητα των οργανισμών αυτών όπως πολύχαιτοι, καρκινοειδή,  γαστερόποδα, βρυόζωα, ερπετά όπως  χελώνα, ψάρια  όπως γόπες, μπαρμπούνι, 

μαρίδα, σκάρος, συναγρίδα, μπακαλιάρος και  θηλαστικά όπως δελφίνι και φώκια.  

• Άγνωστα στον άνθρωπο  είναι και τα φυτά της Μεσογείου, όπως τα λιβάδια  Ποσειδώνια, το φαιοφύκος και το χλωροφύκος. Η ζωή των οργανισμών 

αυτών  κινδυνεύει  άμεσα από την παρουσία  των απορριμμάτων στη λεκάνη της Μεσογείου.  

• Το 20% των οργανισμών  της Μεσογείου είναι ενδημικά. 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Μέσα από την εργασία διαπιστώνεται ότι τα απορρίμματα αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Επίσης, παρουσιάζουν επιπτώσεις και στον κοινωνικό και 

οικονομικό τομέα. Επομένως, η διατήρηση της βιοποικιλότητας των θαλασσών  είναι πολύ σημαντική. Είναι χρέος κάθε ανθρώπου  πάνω στη γη να συμβάλλει προς αυτή την 

κατεύθυνση. Θα πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα  για τη μείωση τους.  Αρχικός στόχος  είναι να καλλιεργηθεί στη συνείδηση  των ανθρώπων  η ανάγκη  να μειώσουν την παραγωγή 

απορριμμάτων, να αυξήσουν την επαναχρησιμοποίησή τους και να προωθήσουν την ανακύκλωση και την κομποστοποίησή τους.  Δεύτερο, να γίνει συνείδηση στον καθένα ότι δεν 

αφήνονται ποτέ τα απορρίμματα στο περιβάλλον. Τρίτο, να δοθεί  έμφαση στην εθελοντική δράση σε μια προσπάθεια καθαρισμού των ακτών, έτσι ώστε τα απορρίμματα να μην 

καταλήξουν στη θάλασσα. 

Αποτελέσματα 
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