
MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET 

 
Műanyaghulladék a világ tengereiben – 2. rész 

 
Az óceánok vizén lebegő szemét nemcsak undorító, de veszélyezteti a vizek élővilágát is. 
A világ megmozdult, hogy tegyen valamit ez ellen. Az északi féltekén a vízbe kerülő hul-
ladék mennyiségét próbálják csökkenteni (1. rész a Szemle 2013. 5. számában). A déli 
féltekén a szennyezettség mértékét, a hulladék felhalmozódását mérték fel a déli Csen-
des-óceán szubtrópikus köráramlatában (2. rész).  
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Műanyaghulladék a déli Csendes-óceán szubtrópusi vizében 

Az északi félteke szubtrópusi körkörös áramlatán belül, az északi Csendes-
óceánban és az Atlanti-óceán északi medencéjében is már az 1970-es évek elején lát-
tak a víz felületén lebegő műanyaghulladékot. A déli félteke szubtrópikus kör alakú 
áramlatában lebegő műanyaghulladékról nagyon kevés adat van, bár az egyenlítőtől 
délre a Föld felületének 81%-át víz borítja.  

 

 
 

1. ábra Az óceánok öt kör alakú fő tengerárama 
 
 
A tenger felületén lebegő könnyű hulladék a világ tengerein ezek felé a hatalmas 

áramkörök (tekinthetjük őket óriási örvénynek is, angol nevük gyres) felé mozog, és 
ezeken belül halmozódik fel, néhol szinte szigeteket alkot. Az öt kör alakú fő áram 
elhelyezkedése az 1. ábrán látható. Ezeket a nagy örvényeket a felszíni áramlatok, a 
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helyi szelek és a Föld forgása (Coriolis erők) hozzák létre. Az áramlatokat a 7. globális 
sodródási program (Global Drifter Program7) keretében kihelyezett és műholdakkal 
követett bóják mozgási pályájával figyelik meg. A sodródó testek és más úszó tárgyak 
mozgását ugyancsak befolyásolja a közvetlen szél, a megtörő hullámok és a Stokes-
féle áramlási sebesség. A sodródó testek pályájának alapján számítógépes programokat 
dolgoztak ki, és ezek segítségével kiszámították, hogy a műanyaghulladék és más víz-
ben lebegő szemét nagy valószínűséggel az óceánok öt nagy szubtrópikus köráramán 
belül fog felhalmozódni. Egy kutatócsoport a déli Csendes-óceán szubrópikus kör ala-
kú áramlatán (South Pacific Subtropical Gyre, SPSG) belüli nyílt vizeken először vég-
zett a vizet szennyező műanyaghulladék összetételére és tulajdonságainak megismeré-
sére vonatkozó méréseket.  

A folyóvizekkel, a tengerpartokról, a tengeri tevékenység révén és az illegális 
szemétbehordásból származó műanyaghulladék a vízben az UV-fény és a hidrolízis 
hatására elveszti rugalmasságát, majd a szél, a hullámok hatására fokozatosan egyre 
kisebb darabokra törik. Az SPSG belsejében felhalmozódó műanyaghulladék szennye-
zi a szárazföldek parti sávját, hátráltatja a halászatot, veszélyezteti a hajózást és elri-
asztja a turistákat. Fordítva, a partok közelében lévő lazacnevelő telepek, a tengerpar-
ton elszórt szemét, az ott végzett mezőgazdasági vagy ipari tevékenység szennyezi a 
vizet. A patagóniai fjordokban a hóolvadás után a vízesések szállítják a szemetet a 
tengerbe. A Déli Óceánban is találtak már műanyaghulladékot; az Antarktiszon pedig 
kizárólag úszó műanyagot észleltek szennyező anyagként.  

A déli óceánokban nagyméretű műanyag tárgyakat vagy darabokat láttak, 
mikroméretű műanyagokról nincs adat, de az SPSG területét eddig nem vizsgálták. Az 
említett kutatócsoport ezt a területet tűzte ki kutatási helyként, kutatásuk alatt egy a 
köráramlatot átszelő pálya mentén a mikroméretű műanyagdarabkák jelenlétét és ösz-
szetételét elemezték.  

Az expedíciót a kifejezetten a tengerek szennyeződésének kutatására alapított 5 
Gyres Intézet (5 Gyres Institute) szervezte. Az útvonal hosszát és irányát a Hawai 
Egyetem 5 napos modellje határozta meg. A modell az óceán felső rétegét fél foknyi 
kétdimenziós térségekre osztotta fel, a bóják két ilyen terület között 5 nap alatt halad-
nak át. Az expedíció a See Dragon vitorláshajóval Valdiviából (Chile) 2011. március 
23-án indult el és 2011. április 21-én érkezett a Pitcairn szigethez. Az idő végig kelle-
mes volt, egyszer kaptak esőt a második héten, amikor a szélerősség a Beaufort-skálán 
elérte az 5. fokozatot. 48 mintát vettek Robinson Crusoe szigetétől a Pitcairn szigete-
kig terjedő úton, az elsőt a 33°05’ déli szélességi és 81°08’ hosszúsági foknál; majd 50 
mérföldenként a Húsvét-szigetekig, innen 60 mérföldenként a Picairn szigetekig. Az 
útvonalat és a mintavételi helyeket (kis körökkel) a 2. ábra mutatja. Az ábrán a kis 
szürke kockák a modell alapján feltételezett hulladékfelhalmozódás helyei. 

A kutatók a mintavételhez 16 cm magas, 61 cm széles négyszögletes torokhoz 
csatlakoztatott 3 m hosszú 333 µm lyukátmérőjű hálóval ellátott és végére illesztett 
30x10 cm2 keresztmetszetű gyűjtőzsákot alkalmaztak. Ezt az eszközt kitámasztó rúd-
dal a hajó mellett vontatták a hajó sebességmérésének adatai szerint 0,5-1,5 m/s sebes-
séggel. Egy-egy mintavétel időtartama 60 perc volt. A mintavétel a 3. ábrán látható.  
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2. ábra  
A mintavétel útvonala és a 48 
mintavételi hely. A kis szürke 
négyzetek a számítógépes  
modellel kiszámított hulladék-
akkumuláció helyét jelzik 

 

 
 

3. ábra Mintavétel a vitorláshajón 
 
 
A kiszűrt mintákat 5%-os formalinban stabilizálták. Elemzés előtt tengervízzel 

átmosták őket, majd szitasoron méret szerint hat osztályba (0,355-0,499, 0,500-0,709, 
0,710–0,999, 1,00–2,79, 2,80–4,749 és >4,75 mm) sorolták a részecskéket. Az így ka-
pott frakciókat formájuk szerint további csoportokba osztották: törmelék, szemcse 
(vagy granulátum), polipropilénszál, vékony fólia. (Ötödik csoport lett volna a poli-
sztirolhab, de ilyen jellegű hulladék nem volt a mintákban.) Megszámolták az egyes 
csoportokba került darabok számát, megmérték a csoport tömegét, majd a mintavevő 
szélességéből és a hajó sebességéből kiszámították, hogy mekkora vízfelületből szár-
mazott az aktuális minta, és a kiszűrt minta gyakoriságát (darabszámát), ill. tömegét 1 
km2 vízfelületre vetítették. Az átlagolt adatokat az 1. táblázat tartalmazza.  

A 4. és az 5. ábrán az egyes mintavételi helyekről származó minták mikroré-
szecskéinek mért és modell alapján számított darabszáma, ill. tömege látható. Az ábrák 
mutatják a „tenger állapotát” is, ami lényegében a hullámzás erősségét jelenti Beaufort 
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egységekben megadva. (A Beaufort skála 12 fokozatú: leegyszerűsítve a 0 fokozat 
szélcsendet és tükörsima vizet jelent; az 1 fokozat gyenge, 1-6 km/h szél és gyenge 
vízfodrozódás; a 2. fokozat 7-11 km-es szél, kis hullámok mellett még sima vízfelület; 
a 3. fokozat 12–19 km/h szél, barázdált vízfelület hullámvonalakkal; a 4. fokozat 20–
29 km/h szél, a vízen alacsony fehér tarajú hullámok látszanak; 5. fokozat 30–39 km/h 
szél, ~2 m-es hullámok fehér tarajjal; 6. fokozat 40–50 km/h szél, ~3 m-es hullámok 
átbukó tarajjal; a 12. fokozat orkánt jelent.) 

A 48 minta közül mindössze kettőben nem találtak műanyagot, ez a két minta a 
Húsvét-sziget körüli minták része volt. A modellel kiszámított értékek hasonló lefutást 
mutatnak, mint a mért értékek, a korrelációs együttható a darabszámnál 0,45, a tömeg-
nél 0,44.  

A minták teljes átlaga 26898 darab/km2, ill. 70,96 g/km2, a darabszám átlagának 
85,6%-át, a tömeg átlagának 88,8%-át a 97°09’ hosszúsági fok (17. mintavételi hely) 
és a 111°91’ hosszúsági fok (32. mintavételi hely) között, az útvonal közepén mérték.  

Műanyag részecskéket mind a hat osztályban találtak. Az első két részecske ala-
kú osztály (törmelék és granulátum) 1,00–4,749 szemcseméretű része tette ki az összes 
megszámolt részecskék 55%-át és a teljes tömeg 72%-át. A műanyag törmelék alkotta 
az összegyűjtött műanyag részecskék legnagyobb hányadát. A granulátum a teljes tö-
meg mindössze 9,6%-a volt. A szál és a fóliadarabok száma viszonylag magas, tömege 
viszont csekély. A 22. mintavételi helyen mérték mind darabszámra, mind tömegre a 
legnagyobb, erősen kiugró értékeket.  

A tenger állapota és a hulladék mennyisége közötti összehasonlítás azt sugallja, 
hogy a nyugodtabb tengeren, kis szél mellett könnyebben összegyűlik a hulladék. Ezt 
korábban mások is leírták. A 22. és 23. mintavételi helyen pl. gyenge szél fújt a minta-
vételkor. 

A kísérlet tervezéséhez felhasznált és a bóják sodródásán alapuló statisztikai ma-
tematikai modell jól jelezte a hulladék maximális felhalmozódásának helyét, de arra 
nem alkalmas, hogy általa meg lehessen becsülni a különböző köráramlatokon belül 
felhalmozódó műanyaghulladék viszonylagos mennyiségét. Eszerint a modell szerint a 
hulladék sűrűsége a déli Csendes-óceánban tízszer akkora, mint az Atlanti-óceán észa-
ki medencéjében. Valójában az Atlanti-óceán északi medencéjében az északi szélesség 
29–31°-a között átlagosan 20328+2324 darab/km2 részecskesűrűséget mértek, ami 
csak 1,3-szorosa a déli Csendes-óceánban mért sűrűségnek (26898+60818 darab/km2). 
A modell szerinti magas érték feltehetően a déli köráramlat (SPSG) jóval nagyobb mé-
retéből adódik. Az északi Atlanti-óceánba feltehetően sokkal több műanyaghulladék 
kerül be, mert az északi féltekén sokkal intenzívebb a termelés és a fogyasztás is. En-
nek ellenére az Atlanti óceán szubtrópikus köráramában 22 éves megfigyelés alatt nem 
észlelték a műanyaghulladék jelentős növekedését, ezzel szemben az északi Csendes-
óceán szubtropikus köráramában (NPSG, North Pacific Subtropical Gyre) a műanyag 
mikrorészecskék nagymértékű felszaporodását állapították meg. Különböző kutatások 
eredményei erősen eltérőek voltak, a legmagasabb érték az NPSG-ben ~970 000 mű-
anyag mikrorészecske/km2, az SPSG-ben ~400 000 műanyag mikrorészecske/km2 
volt. Bár az előbbiben a részecskeszám maximálisan mért értéke több mint kétszerese 
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az utóbbiban mért maximumnak, a két érték lényegében azonos nagyságrendű. A kü-
lönbség abból is adódhat, hogy az északabbra fekvő áramkörben a hulladék könnyeb-
ben töredezik, és a kisebb darabok nagyobb darabszámot eredményeznek. Megfigyel-
ték, hogy bizonyos típusú műanyaghulladék az NPSG-ből sodródhatott az SPSG-be, 
ami arra utal, hogy a hulladék egy része az egyenlítőt keresztező áramlatokkal került 
az északi vizekből a déliekbe.  

A kutatások hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsék a hulladék mozgását a 
tengerekben, ennek nyomán pontosabbá válnak az áramlásokat jelző modellek, hogy 
segítségükkel meg lehessen állapítani a szennyeződések forrását.  

 
Összeállította: Pál Károlyné 

 
Fighting plastic litter in our Oceans = Plastics Egineering, 69. k. 3. sz. 2013. p. 42–44. 
Ericsen, M.; Cummins, A. stb.: Plastics pollution in the South Pacific Subtropical Gyre = 
Plastics Engineering, 69. k. 5. sz. 2013. p. 38–44. 
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