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Merten roskaantuminen on vakava ongelma. Roskaksi meriympäristössä katsotaan ihmisperäinen kiinteli jäte
ja hyþtavara. N¿iit¿i tavataan kaikkialta maapallon merialueilta. Uutta roskaa joutuu meriympäristöön
miijoonia tonneja vuodessa. Valtaosa meriä saastuttâvasta roskasta on valmistettu synteettisistå materiaaleista,
jotka hajoavat luonnossa hitaasti.

Tliss?i työssä perehdyttiin kirjallisuuden awlla merten roskaantumisen vaikutuksiin merieliöiden kannalta.
Roskaantumisen vaikutuksia Suomen merialueella selvitettiin tutkimalla merialuettamme kuormittavaa
roskaa.

Elinympäristön roskaantuminen on uhka merieliöille. Useissa eliöryhmissä on yksilöitä, jotka nielevät vierasta
ainesta, kuten muovia, ravinnon asemesta. Nämä eläimet sââttavat kuolla nlilkÍilin keinotekoisen

þlläisyydentunteen seurauksena sekä kärsiä sisäisislä haavaumista, käyttäytymishäiriöistä tai vieraan
aineksen myrþllisistä vaikutuksista. Eläimet takertuvat roskiin. Siima tai muovilenkki voi estää eläintä
liikkumasta tai ruokailemasta sekä aiheuttaa hankaumia ja haavoja. Vieraan esineen vangiksi jliänyt eläin
heikengy ja nääntyy kuoliaaksi tai on helppo saalis.

Tutkimalla rantaan huuhtoutunutta roskaa Suomen merialueella pyrittiin selvittämään, millainen roska
meriluontoamme kuormittaa, kuinka paljon roskaa on ja mistä se on peräisin. Rannoille huuhtoutuva roska

edustaa ainoastaan merialueella kelluvaa roskaa. Merenkurkussa, Ahvenanmerellä, läntisellä Suomenlahdella
ja itäisellä Suomenlahdella suoritcttiin kvantitatiivinen rantatutkimus 1'htccnsä viidellåtoista rannalla.
Kaikilta tutkimusrannoilta kerättiin kävelykorkeudelta havaittavat roskat sadan metrin pituiselta
rantakaistaleelta. Jokaisesta kappaleesta merkittiin muistiin valmistusmateriaali, paino, kä1'1tötarkoitus ja
alkuperämaa, mikäli mahdollista. Tuloksia käsiteltiin kappalemäärinä ja kilogrammoina. Tilastollisin
menetelmin testattiin, voidaanko eri tutkimusalueiden välillä havaita eroja roskaantuneisuudessa.

Suomen merialueella ajelehtiva roska koostuu puutavarasta, muovista, lasista, paperi- ja pahvivalmisteista,
vaatteista, styroxista, metallitavarasta, kalastustarvikkeista ja sekalaisesta aineksesta. Tutkimusrannoilta löytyi
roskaa yhteensä 160 kgl3884 kpl. Yleisintä oli muoviroska. Kaikista tavatuista kappaleista muovisia oli 53 Yo,

tlimä oli 33 % kokonaispainosta. Tutkittujen rantojen välillä oli suuria eroja roskaantuneisuudessa, mutta
tilastollisesti merkittäviä eroja tutkimusalueiden välillä ei saatu esille. Rantaan huuhtoutuneessa roskassa oli
kullakin tutkimusalueella havaittavissa paikallisen vesiliikenteen vaikutus. Roska oli päliasiassa

matkustajaperäistä.

Kirjallisuuden perusteella vaarallisinta roskaa takertumisen ja nielemisen kannalta ovat muovivalmisteet ja
kalastustarvikkeet. Näiden osuus tutkimusaineistosta oli yli 50 o/o. Täten merialueeltamme tavattavan roskan

määrän ja koostumuksen perusteella voidaan olettaa, että muovilenkkeihin, pakkausmuoveihin, nippusiteisiin,
ajelehtiviin kalaverkkoihin yms. takeñumista ja luonnolle vieraiden materiaalien nielemistä tapahtuu myös
meillä. Hylkeiden ja vesilintujen joutumisesta roskan uhreiksi on olemassa tilastoja. Kalojen, äyriäisten ynnä

muiden eläinten kohdalla roskaantumisen haittavaikutusten suuruusluokkaa voidaan ainoastaân arvioida.

Tapaukset, joissa eläimiä vahingoittuu ja kuolee roskan nielemiscn tai hy'lþ4avaraan takefumisen
seurauksena, havaitaan vain han,oin: roskan uhrit hajoavat luonnossa tai joutuvat saaliiksi. Meriympäristöön
joutuvan roskan koostumuksen tunteminen ja roskakuormituksen kvantihoiminen auttavat ymmärtämään,
millaisen ongelman roskaantuminen muodostaa.

S¡vum¡¡r¡ - Sidoant¡l

62

Opp¡riæ - L¡roåmæ

Hydrobiologia

Merten roskaantuntisen vaikutukset merieliöihin ia roska Suomen nterialueella
Työn nimi - Arbctcts titcl

Tckijõ - Fõrfrttôrc

Piia Tuomisto

L.¡tos - lßtitution

Hydrobiologian laboratorio


