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Розробка методу моніторингу та звітування морського (пляжного) сміття за проектом ZEWSGES 

 

1. Вступ 

Морське сміття – це твердий матеріал, викинутий, залишений, втрачений, вироблений або 

оброблений в морі або на узбережжі. Це сміття містить тверду речовину, що змішана з морем 

через річки, ливневі стоки або каналізації. Сміття, яке викликане величезною кількістю твердих 

відходів, що залишилися в морській воді через річкову воду, скидання стічних вод, а також ливневі 

води, є глобальною екологічною проблемою. Глобальна екологічна проблема, що загрожує 

вимиранню живих морських істот.  

Забруднення прибережних територій морським сміттям впливає на екологічні, соціальні та 

економічні умови цих районів. 

Морське сміття руйнує морське життя, що є потенційною загрозою для біологічного 

різноманіття, особливо коли це сміття заковтується або обертається навколо живих істот. 

Дослідження показують, що види, постраждалі від ковтання або загортання морським сміттям, 

зазнали фатальної загрози. Відомо, що мікропластики можуть бути сплутаними з планктоном, і 

таким чином можуть потрапити до ланцюга харчування. 

На додаток до екологічного впливу морського сміття, його соціально-економічний вплив 

можна побачити у збільшенні витрат на морське та пляжне очищення, а також узменшенні 

туристичної привабливості цих місць. Крім того, втрачене або викинуте рибальське знаряддя 

негативно впливає на рибальство. 

Необхідно визначити кількість і якість морського сміття, що потрапляє в наші морські райони, 

з метою розробки політики та стратегій зменшення цього сміття або підвищення ефективності 

поточних запобіжних заходів. З цією метою у 2000 році був розроблений стандартизований 

протокол для пілотного проекту OSPAR для моніторингу морського сміття та моніторингу обсягів та 

джерел морських відходів у північно-східній зоні. Цей протокол був розроблений, випробуваний і 

використаний для досліджень на зазначених 100-метрових або 1-кілометрових площах. Перший 

пілотний проект, який впроваджувався в 9 країнах протягом 2000-2006 років, вирішили перенести 

до стандартної програми моніторингу OSPAR. 

Європейська Рамкова Директива Морської Стратегії (MSFD), яка визначила морську 

засміченість для оцінки «Сприятливого екологічного стану» морського середовища, включає 

зобов'язання щодо моніторингу сміття на пляжі. Проводяться опитування, згідно з цим протоколом, 

для моніторингу кількості та складу морського сміття, що вимивається на сушу, а також якісних 

особливостей його джерел. 

OSPAR (Комісія OSPAR, 2010) підготувала керівні принципи як інструмент збору даних для 

моніторингу морського сміття зі стандартною методологією. Морське сміття, зібране за допомогою 
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стандартних методів моніторингу, має можливість порівнюватися та сумуватися на регіональному 

рівні. Методологія, розроблена для застосування в усіх країнах з достатнім забезпеченням якості 

оброблених даних, базується на методології пілотного проекту OSPAR 2000-2006 рр. і має 

інформацію, що стосується впровадження її у всьому світі. 

Для проекту ZEWSGES заплановано проведення моніторингу діяльності морського сміття на 

чотирьох прибережних територіях чотирьох країн Чорноморського узбережжя, включаючи 

Туреччину, Україну, Болгарію та Грузію, згідно з деталізованою методологією, визначеною 

наступним чином. Вивчення початкового обстеження проекту вже проведено на окремих пляжах. 

Метою дослідження є збір даних про забруднення морського середовища та спільне використання 

їх у цих чотирьох країнах, розташованих на узбережжі Чорного моря. 

 

2. Методологія 

 

2.1.Вибір прибережних районів для очищення 

Критерії, що визначені в Керівництві з моніторингу пляжу OSPAR (Комісія OSPAR, 2010) для 

вибору узбережжя: 

• Повинно мати мінімальну довжину 100 м, 

• Низький або помірний нахил, 

• Відкритий доступ до моря, 

• Доступність для обстеження протягом року, 

• В ідеалі зона не повинна підлягати очищенню, 

• Діяльність з обстеження, не повинна становити загрози для зникаючих або видів під 

охороною. 

Під час етапу відбору морськими екологічними координаторами розглянуті вищезазначені 

критерії, а також експертні висновки та знання щодо прибережної території та морського сміття. 

Нижче наведено перелік обраного узбережжя у кожній країні: 

• Кийикей (Туреччина) 

• Крижанівський, Одеса (Україна) 

• Смірікі, Бургас (Болгарія) 

• Квавілнарі (Грузія) 

Завдяки постійній консультації всіх координаторів морського середовища, які є партнерами, 

відносно моніторингової діяльності була визначена спільна стратегія. Крім того, були проведені 

безперервні переговори та оцінка таких питань, як екстремальні погодні умови, несподівані зміни 

на місцевому узбережжі, а також будь-яка діяльність по очищенню, проведена перед 

моніторингом. 
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2.2. Території вибірки 

Після вибору відповідних пляжів для моніторингу, утворюється блок вибірки постійної зони в 

області (Рисунок 1). Одиниця вибірки являє собою всю область, що є постійною зоною, яка 

починається приблизно з лінії морської води. Що стосується критеріїв OSPAR, то все сміття було 

зібрано в мішки для сміття в межах 100-метрової зони спостереження, паралельно пляжу. 

 
Рисунок 1. Блок моніторингу морського сміття. 

 

2.3 Моніторинг частоти та періоду 

Вище зазначені пляжі оглядаються чотири рази на рік. Однак, такі погодні умови, як бурхливі 

вітри, дощ, сніг і замерзання, не можуть призвести до проблем з доступу для спостереження. 

Через одну або декілька умов можуть бути здійснені деякі відкладення або навіть скасування 

моніторингу пляжів. 

Періоди спостереження такі: 

• Зима: середина грудня - середина січня 

• Весна: квітень 

• Літо: середина червня - середина липня 

• Осінь: середина вересня – середина жовтня 

Початок моніторингової діяльність проекту ZEWSGES був здійснений у січні 2019 року. 
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2.4 Класифікація виробів 

Сміття класифіковане відповідно до Керівництва OSPAR (Керівний посібник для моніторингу 

морського сміття на морських територіях OSPAR, OSPAR Комісія з оцінювання (Комісія OSPAR, 2010). 

Пункти сміття в списках OSPAR відносяться до різних джерел. Сміття класифікується як 

судноплавське, рибальське, від туризму, санітарне, а також категорія "інше" для предметів сміття, 

які не можуть бути пов'язані з джерелом, наприклад, невеликі невідомі пластмаси. 

 

2.5 Збір, ідентифікація та реєстрація сміття 

Всі елементи вибірки були зафіксовані на бланках опитування OSPAR. Кожному пункту було надано 

ідентифікаційний номер OSPAR, а невідоме сміття або невідомі предмети були поміщені в поле 

«інше» з коротким описом. 

 

2.6 Управління даними 

Проводячи першу моніторингову діяльність, кожен морський координатор заповнив анкету про 

характеристику пляжу. Дослідження включають близькість потенційних джерел сміття, а також 

місцезнаходження, географічні та фізичні характеристики пляжів. Форма опитування також 

включає деякі питання щодо факторів, щодо помагають описати кількості, типи та композиції 

морського сміття. 

Дані моніторингу пляжного сміття фіксувалися в базі даних після закінчення діяльності, щоб 

обробити результати. Готові моніторингові опитування також були відскановані та збережені в 

цифровому форматі. 

 

2.7 Процедура аналізу даних 

 

2.7.1 Підготовка даних: кластеризація елементів 

Дані, зібрані з ділянок 100 м2, були проаналізовані за категоріями, визначеними в опитуваннях. 

2.7.2 Підготовка та аналіз даних 

Процеси підготовки даних, такі як кластеризація та внесення даних, вже розпочато. Процедури 

аналізу включатимуть описову статистику, аналіз тенденцій і посилання. 

2.7.3 Аналіз тенденцій 

Отримані дані про пляжне сміття будуть використовуватися для аналізу тенденцій на щорічній 

основі. Тенденції будуть виявлені за допомогою аналізу тенденцій MannKendall, який є 

непараметричним розрахунком кількох конкретних елементів даних, в сумі щорічних досліджень. 
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2.7.4 Розрахунок загальної кількості пунктів 

Розрахунок загальної кількості пунктів обстежень пляжів буде проводитися з використанням 

режиму та середньої кількості пунктів. Середнє значення буде отримано від підрахунку загального 

сміття для кожного контрольованого пляжу. 

2.7.5 Аналіз джерел 

Буде проведено аналіз джерел для збирання сміття на кожному контрольованому пляжі для 

визначення потенційних категорій джерел забруднення. Складно визначити точні джерела 

пляжного сміття, а іноді і неможливо. Тому джерелом аналізу для даного дослідження буде 

певною мірою процедура ідентифікації зібраних матеріалів та їх можливих джерел. 

2.7.6 Аналіз матеріалу 

Важливо визначити склад сміття після моніторингу. Кількість природного або синтетичного 

матеріалу, зокрема, дає значну інформацію про пластмаси в морі і океанах. Таким чином, 

відносний внесок кожного елементу сміття буде визначений протягом періоду реалізації проекту. 

2.7.7 Невідомі елементи 

Фотографії всіх невідомих предметів, зібрані під час сесій моніторингу, зберігаються в базі даних. 

 

3.Фото зпершого моніторингу пляжного сміття в Киякой Туреччині 
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                      Рисунок 2.Фото з моніторингу пляжу Кийикой 31 січня 2019 року 
 

3. Фото з початкового моніторингу пляжного сміття в «СендіСтріп» в м. Поморіє, Болгарія 

22 квітня (понеділок), в Міжнародний день Землі, була проведена перша волонтерська 

кампанія по очищенню пляжу "Сенді Стріп" в Поморіє, Болгарія. Акція проводиться в рамках 

проекту «Стратегія нульових відходів - досягнення сприятливого екологічного стану -BSB257», що 

фінансується в рамках програми Чорноморського басейну 2014-2020 р. Її організовує Рада з 

розвитку туризму - Несебар за сприяння муніципалітету Поморіє та активну участь студентів та 

викладачів початкової школи «Христо Ботев» у м. Поморіє. 

Мета кампанії полягає не тільки в очищенні пляжу, а й у описі зібраних видів відходів, а 

також їх кількості. Було зібрано 220 кг відходів, 80% з яких - поліетиленові пакети, скло, пляшки, 

соломка, бісер. На пляжі були також викинуті рибальські мережі, скло, каністри від 

автомобільного мастила, папір. 

Акцію відкрив пан Іван Алексієв - мер міста Поморіє. До прибирання увійшли студенти III, IV і 

VII класів, вчителі початкової школи "Христо Ботев" в м. Поморіє, фахівці кафедри екології м. 

Поморіє, громадські організації та громадяни. У кампанії також взяли участь члени болгарського 

парламенту Димитар Бойчев та Івеліна Василева. Пані Івеліна Василева є головою Комісії з питань 

навколишнього середовища та водних ресурсів та заступником голови Комітету з європейських 

прав та контролю за європейськими фондами в парламенті. 
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Рисунок 3. Вид з піщаної смуги в м. Поморіє, Болгарія під час кампанії з очищення пляжу 

 

4.       Вибір ділянки та початок моніторингу сміття на пляжі Квавілнарі, Гурія, Грузія 

Перший захід з моніторингу морського / пляжного сміття в регіоні Гурія, Чорноморське 
узбережжя Грузії, в рамках Європейського проекту BSB-257 ZEWSGES, був запланований на 26-27 
січня 2019. Моніторингу морського сміття передував вибір пляжної ділянки згідно з 
рекомендаціями OSPAR (оцінено 9 місць). Співтовариство морського сміття під назвою "MLW-
Georgia" було створено, і вибраний Kvavilnari пляждля моніторингу морського сміття був 
зареєстрований у порталі MLW, розробленому та підтримуваному Європейським агентством з 
навколишнього середовища на https : //marinelitterwatch.discomap.eea.europa.eu (див. малюнок 
4).  
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Рисунок 4. Вибраний пляж Kvavilnari (ліворуч), зареєстрований на порталі морського сміття EEA 
(праворуч) 

Наступного дня відбувся перший тренінг для вчителів та учнів шкіл міста Ланчхуті та 
Озургети. Представники трьох шкіл з Урекі, Супси та Цкальцмінда (один викладач та дві 
старшокласника з кожної школи), а також муніципалітет Ланчхуті та місцева НУО пройшли 
навчання від експертів, які є партнерами проекту ZEWSGES в Грузії Civitas Georgica та залучилися 
до акції з прибирання пляжу 27 січня 2019 р. (див. Рисунок 5). Більшість записаних даних про 
пляжне сміття включали всі форми пластикових і різних його видів, зокрема взуття. 

 

 

Малюнок 5. Моніторинг пляжного сміття у Квавілнарі з школярами та вчителями з Гурії 

 

5.      Вибір ділянки та початок моніторингу сміття в Україні 

ГО «УКРМЕПА» звернулась до Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської 
міської ради з проханням надати пораду щодо покрокової процедури дій щодо вибору/закріплення  



 

   
 

 

Місячний Е-Бюлетень проекту «Стратегія нульових відходів – 

досягнення сприятливого екологічного статусу-BSB 257»  

 

E-Бюлетень №:8 

Спільні кордони. Загальні рішення 

Цей проект фінансується за рахунок 1-й конкурсу пропозицій 

спільною оперативною програмою «БАСЕЙН ЧОРНОГО МОРЯ» 2014-2020 

 

 

пляжу вздовж чорноморського узбережжя м. Одеса з метою подальшого проведення моніторингу 
кількісного та якісного складу сміття, що утворюється на пляжі.  

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради ознайомившись з 
вимогами до пляжу, які висуваються в рамках реалізації міжнародного екологічного проекту 
«Стратегія нульових відходів - досягнення сприятливого екологічного статусу», BSB_257, що 
підтримується спільною оперативною програмою «Басейн Чорного Моря» 2014-2020, запропонував 
Крижанівський пляж.  

Територіально пляж розташований на межі Суворовського району м. Одеса з Крижанівською 
сільською радою. На теперішній час пляж є одним з найпроблемніших та засмічених в м. Одеса. 
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 Рисунок 6 - Відстань від пляжу до найближчого порту 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Третю акцію з прибирання пляжу провели з учнями та викладачами Одеської 

загальноосвітньої школи №44, Одеської загальноосвітньої школи № 71 та представниками 
громадської організації "YMCA-Одеса". Було задіяно близько 50 учасників. В результаті було зібрано 
105 мішків пляжного сміття (70 і 120 літрів) загальною вагою 2100 кілограмів. Акція проходила за 
підтримки: Суворовської районної адміністрації м. Одеси, працівників Національної поліції 
Суворовської районної ради, які забезпечили правопорядок під час проведення акції. 
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