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WWF: coraz większe zanieczyszczenie mórz i
oceanów

Wzrasta średnia konsumpcja ryb na osobę, zwiększa się
zanieczyszczenie mórz i oceanów, coraz większy jest ruch statków - wskazuje
międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF w najnowszym raporcie "Living Blue
Planet".

Ekosystemy morskie i przybrzeżne są poważnie zagrożone, a presja na nie systematycznie wzrasta.
Jeśli nie odwrócimy tej tendencji, pojawią się poważne konsekwencje, m.in. dla bezpieczeństwa
i sposobu życia setek milionów ludzi, lokalnych i globalnych gospodarek oraz przyszłych pokoleń –
alarmuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF w swoim raporcie "Living Blue Planet
Report".

Jego tegoroczna edycja koncentruje się na problemach środowiska morskiego.

"Człowiek wywiera coraz większą presję na morza i oceany" – mówi Anna Sosnowska z WWF Polska.
– Rośnie średnia konsumpcja ryb przypadająca na jednego mieszkańca. O ile w 1960 r. było to
niecałe 10 kg, w 2012 r. zjadaliśmy już 19,2 kg ryb. W rezultacie w ciągu ostatnich 40 lat liczebność
populacji ryb, poławianych przez ludzi, oraz morskich kręgowców, zmniejszyła się o połowę. Dane są
alarmujące - jeden na cztery z gatunków rekinów i płaszczek jest zagrożony wyginięciem, głównie
z powodu przełowienia. 29 procent zasobów ryb już zostało wyeksploatowanych".

Połowy ryb są jednocześnie przyczyną spadku populacji innych gatunków. Problem przyłowu
morskich ssaków, czyli przypadkowe złowienie w sieci rybackie, dotyczy również Bałtyku, gdzie
występuje krytycznie zagrożona wyginięciem bałtycka populacja morświna, jedynego krewniaka
delfina, stale występującego w naszym morzu - przypomina WWF.

W raporcie zwrócono uwagę na zanieczyszczenie mórz i oceanów. Trafiają do nich plastikowe
odpady, które ulegają rozpadowi i kumulują się w morskich organizmach. Wstępne szacunki mówią
o tym, że ponad 8 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych trafia każdego roku do akwenów morskich.

"Można przypuszczać, że skala tego problemu jest znacznie większa" – sugeruje Marta Kalinowska
z WWF Polska. – Mikroplastik, który dociera do mórz i oceanów, pochodzi nie tylko z odpadów
bezpośrednio wyrzuconych do wody. Znajduje się też w odzieży, którą pierzemy i wielu innych
produktach codziennego użytku".

Do mórz trafia też wiele innych zanieczyszczeń, m.in. związki azotu i fosforu, które odpowiadają za
zakwity sinic, znane z polskiego wybrzeża. Spłukiwane z lądu, związki te trafiają rzekami do morza
i powodują proces polegający na przeżyźnieniu morza. W rezultacie prowadzą do powstawania
martwych stref na dnie morza. Według autorów raportu oceany są też niewystarczająco chronione –
zaledwie 3,4 proc. podlega ochronie.

Wzrasta też ruch statków – dodaje Kalinowska. "W ciągu ostatnich dwóch dekad wzrósł aż
czterokrotnie. Podobne zjawisko obserwujemy na Bałtyku. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że
średniej wielkości statek wycieczkowy, przewożący około 2 tysięcy pasażerów, w czasie
tygodniowego rejsu, wytwarza 795 tys. litrów ścieków i 500 litrów substancji niebezpiecznych oraz 8
ton śmieci" - wylicza.
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.
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Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.
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Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić

depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.
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Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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