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Możesz pomóc!

Zmechanizowane usuwanie odpadów plażowych 
często ma na celu usunięcie śmieci produkowanych 
przez człowieka, które trafiają do mórz lub niestety 
są pozostawiane na plażach. Większość z nich można 
zebrać ręcznie. Uwolnienie plaż od śmieci pozwala 
ograniczyć zagrożenie dla dzikiej  przyrody 
wynikające z przypadkowego połknięcia śmieci lub 
zaplątania się w nie, a także zmniejsza pokusę, aby 
sprzątać plaże za pomocą cięższych środków.

Gdy będziesz się wybierać na plażę, przynieś 
pojemnik wielokrotnego użytku, aby wypełnić go 
znalezionymi śmieciami. Usuwaj tylko przedmioty 
pochodzące od człowieka (śmieci, plastik, sieci, 
zabawki plażowe itp.), tak aby niestwarzające 
problemów ilości czystych odpadów plażowych 
mogły pozostać na plaży - tam gdzie jest ich miejsce.
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Odpady plażowe
Morza Bałtyckiego



Czym są odpady plażowe? Zagrożenia dla środowiska odpadów

Odpady plażowe to wszelkiego rodzaju morski 
materiał organiczny, który jest wypłukiwany na plażę 
przez fale i prądy. Na ogół można je znaleźć w strefie 
napływu, w liniach wzdłuż przybrzeża, a czasami z 
tyłu plaży, zwłaszcza po sztormie. Jakie odpady 
plażowe znajdą się na twojej lokalnej plaży zależy od 
tego, co rośnie w wodach przybrzeżnych i jakie panują 
warunki pogodowe. Zazwyczaj odpady składają się z 
dryfujących i rozkładających się odpadków fauny i 
flory morskiej - które w przypadku regionu Morza 
Bałtyckiego obejmują głównie zerwane trawy 
morskie, makroalgi (gatunki brunatne i czerwone) 
oraz muszle.

Znacząca rola w przyrodzie

Wyzwanie dla społeczności lokalnych

Ochrona przeciwpowodziowa: 
Odpady plażowe są naturalnym mechanizmem obrony 
przybrzeżnej plaży. Obniżają energię fal, działając jak 
bariera w strefie napływu. Pomaga to zmniejszyć 
erozję i zapewnia pewien poziom ochrony przybrzeża.

Wychwytywanie piasku:
W miarę gromadzenia się odpadów plażowych 
powodują one uwięzienie dryfującego piasku i 
umożliwiają jego akumulację zamiast wywiewania 
przez wiatr. Ten naturalny proces ułatwia tworzenie 
wydm brzegowych. Odpady plażowe są także głównym 
źródłem składników odżywczych dla  rośl in 
stabilizujących wydmy.

Różnorodność biologiczna i siedliska: 
Odpady plażowe są ważną częścią ekosystemu plaży. 
Jest to bogate gatunkowo siedlisko krewetek 
plażowych, larw owadów i różnych innych gatunków 
zwierząt. Odpady plażowe są także znaczącym 
żerowiskiem i źródłem pożywienia dla ptactwa 
brzegowego. Nawet w przypadku rozkładu odpadów 
plażowych ważne jest to, że dostarczają one 
ekosystemowi plażowemu niezbędnych składników 
odżywczych.

Odpady plażowe najlepiej zostawić w środowisku 
przybrzeżnym. Jednak w miejscach, w których 
lokalna gospodarka opiera się na turystyce plażowej, 
władze są pod wielką presją, aby je usuwać. 
Pozostawione na plaży mogą zostać zanieczyszczone 
przez śmieci przywiewane przez wiatr, a nawet zacząć 
gnić i wydzielać nieprzyjemne zapachy. W ramach 
kosztownych operacji czyszczenia plaż w sezonie 
turystycznym (ok. 5 miesięcy w roku) odpady są często 
usuwane codziennie środkami mechanicznymi. 
Niestety wyjałowione przez intensywne czyszczenie i 
maszyny do pielęgnacji plaż brzegi nie są gościnne dla 
plażowej fauny i flory - wiele zwierząt traci 
jednocześnie pożywienie, przestrzeń życiową, a 
nawet miejsca lęgowe.

Władze lokalne i zarządcy plaż wpadają w pułapkę 
sieci sprzecznych interesów. Wyzwaniem dla nich jest 
znalezienie stanu równowagi pomiędzy ochroną 
przyrody a wymaganiami stawianymi plażom jako 
przestrzeni rekreacyjnej.
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