Common borders. Common solutions.

ДА СПАСИМ ЧЕРНО МОРЕ!

ПРОЕКТ: „ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В КРАЙБРЕЖНИТЕ РАЙОНИ НА ЧЕРНО МОРЕ“
ПРИОРИТЕТ 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за
намаляване на морските отпадъци“ по съвместна оперативна програма
„Черноморски басейн 2014-2020“
Община Бургас
ПАРТНЬОРИ: Университет на Констанца, Румъния
Държавен университет на Тбилиси, Грузия I
ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: Фондация Виа Понтика

ДА СПАСИМ ЧЕРНО МОРЕ!
• Векове наред хората са считали Черно море за неизчерпаем източник
на храна, който никога не свършва и удобно място за сметище, което е твърде голямо, за да бъде повлияно от всичко, което правим. В
рамките само на няколко десетилетия обаче, става все по-ясно, че
възможностите на Черно море имат граници и че в много важни части
на нашето море праговете за устойчивост вече са нарушени.
• Популациите на морски видове са намалели драматично и огромни
площи от съществени местообитания са нарушени или унищожени,
което означава, че твърде късно започваме да разбираме, как сами
застрашаваме нашето благополучие и благоденствие в дългосрочен
план.
Екипът на проект „Иновационни техники и методи за намаляване на
морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“, приоритет 2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма
„Черноморски басейн 2014-2020“, включващ Община Бургас и партньори от Румъния (Университет на Констанца) и Грузия (Държавен университет на Тбилиси) с водещ партньор Фондация Виа Понтика, е горд,
че дава своя дял за положителна промяна по ескалиращия проблем с
климатичните промени и опазването на околната среда в Черно море.

ПРОЕКТЪТ „ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В КРАЙБРЕЖНИТЕ РАЙОНИ НА ЧЕРНО МОРЕ“
СИ ПОСТАВИ НЯКОЛКО ЗАДАЧИ:
• проучване на настоящото състояние на дефинирана целева територия
в Черно море и на черноморския бряг;
• събиране на информация за източници на замърсяване, количество и
състав на твърдите морски отпадъци;
• създаване на база данни, в която се събират данни както от научни изследвания, така и от граждани за регистрирани замърсявания с
твърди отпадъци;
• изработване на насоки за намаляване на твърдите морски отпадъци;
• почистване на отпадъците в целеви райони чрез иновативни техники
и методи;
ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е разработването на иновационни техники
и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море, насочена към опазване чистотата на Черно море и
крайбрежните райони. Специфичните цели на проекта се проведоха от
екипи на партньорите от трите държави, които анализираха същността
и категориите морски отпадъци, източниците на замърсяване с морски
отпадъци-наземни и крайбрежни, проследиха основните замърсяващи
потоци и извършиха почистване на отпадъци в избрани застрашени райони. Организиран беше и периодичен (сезонен) мониторинг. Проследено беше и въздействието на морските отпадъци върху околната среда
- социално, икономическо и обществена безопасност.
Наличната информация беше събрана в обща база данни за пътя на
основните потоци отпадъци, връзката им с въздушните и морските течения и локализиране на потенциалните точки на концентрация, беше
направена и компютърна карта. Разработени бяха също „Методика за
идентифициране на горещи точки“, „Насоки за екологосъобразно управление на морските отпадъци“ и документален филм за проекта. Организирани бяха множество трансгранични кампании за почистване.

ПРОУЧВАНИЯТА УСТАНОВИХА, ЧЕ:
1.Данни, получени чрез събиране и категоризиране на проби и наблюдение на водната повърхност, изпълнени според насоките в Рамковата директива за морска стратегия на ЕС, показват че общото морско
замърсяване е разделено на 7 основни категории: материали от изкуствени полимери (пластмаси), гума, текстил, хартия или картон, обработено дърво и метал. Най-висок дял имат пластмасите (90 – 100%).
Пластмасата за еднократна употреба никога не изчезва напълно. Опаковки, торби, чаши и сламки, които сме ползвали за 10 минути, веднъж попаднали в морето се разграждат на малки частици, където се
носят от теченията със стотици години. Те стават и храна на морските обитатели. Зоопланктонните видове не разпознават пластмасовите
микрочастици като вредни или полезни, поглъщат ги със своята елементарна храносмилателна система и така пластмасите остават в тях.
След това по веригата отиват в рибите. Някои видове пластмаси се
отлагат в костите и в тъканите им, а след това, следвайки хранителната верига, попадат в човека. Засега няма категорични данни какви
са вредните ефекти върху здравето, но е ясно, че не са положителни,
а по-скоро се изследва възможна канцерогенност.
2. Морските отпадъци намерени на черноморските плажове произхождат предимно от твърди градски отпадъци по протежение на бреговата линия и развлекателни дейности, и се състоят предимно от пластмаса (бутилки, чанти, шапки, капаци и т.н.), алуминий (консервни
кутии, капачки) и стъкло (бутилки). Замърсяването от тютюнопушене
представлява 40% от отпадъците в морските води (цигари, филтри за
ци гари, и т.н.), което е значително по-високо от средния в световен
мащаб (32%). Крайбрежният туризъм и развлекателните дейности,
както и лошото управление на твърдите отпадъци са основните причини за замърсяването на бреговата линия.
3. Незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов в Черно море
също е важен източник на отпадъци в морските води, поради изхвърлени и изоставени мрежи, въжета и др.
4. Черно море е вътрешно море с уникалната екосистема, в което се
вливат около 300 реки. Според изследванията 80% от всички отпадъци и замърсители в него, идват от бреговете на шестте черноморски
държави – България, Румъния, Грузия, Русия, Турция и Украйна. В
северозападната му част, граничеща с Украйна, Румъния и отчасти
с България, водите са плитки и там обитават повечето видове. Уви,
тази екосистема безвъзвратно загива заради т. нар „пренаторяване“.
Големите реки, които се вливат в морето, носят все по-големи коли-

чества фосфати и нитрати – от битовите отпадни води, производствата и от селскостопанските торове.
5. Замърсяването с нефт и нефтените разливи също е една съществена
заплаха за морската среда на Черно море.
6. Биологичното замърсяване от навлизане на чужди растителни и животински видове в Черно море е заплаха, която се отразява неблагоприятно на екосистемата и трудно се контролира. Понастоящем
морето е засегнато от някои чужди видове раци, медузи, мекотели,
прешленести червеи и водорасли.
7. Звуковото замърсяване се дължи на морския трафик, бензиновите
сондажи и военното присъствие, които стават все по-интензивни по
цялата територия на Черно море. Целият този подводен шум обърква
навигационните системи на рибата и тя става неспособна да намери
храна, започва да се губи и не знае накъде отива.
8. Физическото нарушаване на морското дъно, бреговете и речните притоци, хаотичното презастрояване и развитие на бреговата зона в по
следните десетилетия е без аналог.
9. Безотговорно се изчерпват природните ресурси чрез свръхулов на
морски организми.
Черно море е част от глобалната, динамична, взаимосвързана екосистема,
която вярваме, че може да се възстанови, ако проблемите се решат спешно и ефективно. Активното участие на жителите на крайбрежните градове
и преодоляването на безразличието към проблемите на околната среда
могат да спасят Черно море и да предотвратят екокатастрофата с него.

С КАКВО ДА ДОПРИНЕСЕТЕ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ЧЕРНО МОРЕ?
Предлагаме 17 начина сами да направите нещо значимо за опазването
на Черно море от твърди морски отпадъци:
1. Дръжте се отговорно на морския бряг. След посещение съберете и
изхвърлете в определените места не само собствените си отпадъци,
но и друг боклук, ако има такъв.
2. Организирайте почистването на плажове и крайбрежни ивици с доброволен труд.
3. Обмислете да се присъедините към организация, която работи за
опазването на морските местообитания или доброволчеството при
почистване на местните плажове.
4. Максимално ограничете използването на трудно разградими опаковки
и най-вече на пластмасови торбички за еднократна употреба. Пластмасовите опаковки, които изхвърляме в България само за едно лято,
биха покрили повърхността на всичките ни морски плажове. Сега е
моментът да кажем „НЕ“ на основните замърсители - еднократните
пластмаси.
5. Намалете потреблението на енергия - качете се на колело, ходете
пешком или предпочетете обществения транспорт.
6. Използвайте високоефективни уреди във вашия дом. Изключете уредите, когато не се използват. Това ще спомогне за намаляване на
въглеродните емисии и оттам на температурите на водните басейни,
чиито повишения застрашават морския живот с оскъдни нива на кислород.
7. Спазвайте условията и правилата за изхвърляне на токсични вещества и битови отпадъци.
8. Не използвайте перилни препарати, съдържащи фосфати.
9. Не изливайте масло, бои или химикали на земята или в канализационната система, а ги изхвърляйте по екологосъобразен начин.

10. Подкрепете местни ресторанти, магазини за хранителни стоки и фирми
в общността, които предлагат морски продукти от устойчив риболов.
11. Не купувайте украшения или фармацевтични продукти от морски
обитатели.
12. Интересувайте се от строителството на морския бряг и опазването
му, за да вземете участие в контрола за въздействието върху състоянието на околната среда.
13. Повишете знанията си по въпроса за замърсяването в Черно море
и не се колебайте да ги споделите с близки и приятели, както и в
социалните мрежи като Фейсбук, Туитър и др.
14. Гласувайте на избори за ръководители на населените места, които
дават приоритет на проблемите на околната среда.
15. Изисквайте администрацията на населените места добросъвестно да
изпълнява задълженията си и да следи внимателно за състоянието
на околната среда.
16. Подкрепяйте организации, чиято дейност е свързана с намаляването
на отпадъците в морето.
17. Докладвайте точки, замърсени с морски отпадъци в базата данни на
проект RedMarLitter.
18. Трябва да се помни също, че Наказателният кодекс установява наказателна отговорност за замърсяване на морската среда от наземни
източници, както и за замърсяване на морската среда в резултат на
нарушаване правилата за погребване или изхвърляне на отпадъци от
транспортните средства, както и изграждане в морето на изкуствени
структури от вещества и материали, вредни за човешкото здраве и
живите морски ресурси, които препятстват законното използване на
морската среда. За екопрестъпленията се предвижда лишаване от
свобода до 5 години и глоба.

www.redmarlitter.eu
Община Бургас
www.burgas.bg
obshtina@burgas.bg
www.blacksea-cbc.net
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Държавите-членки на Европейския съюз решиха да свържат заедно своите ноу-хау,
ресурси и съдби. Заедно, те са изградили зона на стабилност, демокрация и устойчиво
развитие, запазвайки същевременно културното многообразие, толерантност
и индивидуалните свободи. Европейският съюз се ангажира да споделя неговите
постижения и ценности с държави и народи отвъд неговите граници.
Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020
Община Бургас
Май, 2021 г.
Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 се финансира от
Европейския съюз чрез европейското съседство и участващите държави: Армения,
България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейският съюз. Съдържанието
на тази публикация е единствено отговорност на община Бургас и по никакъв начин не
може да отразява възгледите на Европейския съюз.

