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TÓM TẮT
Báo cáo mới của WWF cung cấp một bức tranh toàn diện nhất từ trước đến nay
về mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm nhựa đại dương trên phạm vi toàn cầu,
những tác động đối với các loài sinh vật biển và hệ sinh thái, cũng như những xu
hướng diễn biến trong tương lai. Báo cáo được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu
từ Trung tâm Nghiên cứu Biển và Địa cực Helmholtz thuộc Viện Alfred Wegener
(AWI) cho thấy tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng với tốc độ chóng
mặt, đòi hỏi cả thế giới phải chung tay hành động ngay từ bây giờ:
● Ngày nay hầu hết các nhóm loài sinh vật biển đều tiếp xúc với ô
nhiễm nhựa. Các nhà khoa học đã chứng minh tác động tiêu cực
của nhựa đối với gần 90% các loài được nghiên cứu.
● Ô nhiễm nhựa không chỉ xâm nhập vào mạng lưới thức ăn đại
dương mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu suất của một số hệ
sinh thái biển quan trọng bậc nhất trên thế giới như rạn san hô
và rừng ngập mặn.
● Một số khu vực chủ chốt - bao gồm Địa Trung Hải, biển Hoa
Đông, Hoàng Hải và biển băng ở Bắc Cực - đã vượt quá ngưỡng ô
nhiễm nhựa với những rủi ro nghiêm trọng tiềm ẩn đến hệ sinh
thái. Một số khu vực khác dự kiến sẽ xảy ra tình trạng tương tự
trong những năm tới.
● Nếu toàn bộ rác thải nhựa ngừng thất thoát ra môi trường từ
hôm nay, thì lượng hạt vi nhựa trong đại dương sẽ vẫn tăng hơn
gấp đôi vào năm 2050 - một số kịch bản còn dự đoán một mức
tăng gấp 50 lần vào năm 2100.
WWF kêu gọi các quốc gia khẩn trương đàm phán và thông qua một thỏa thuận toàn
cầu để giải quyết mối nguy to lớn này vì sự sống trong đại dương của chúng ta.
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GIỚI THIỆU: CUỘC KHỦNG HOẢNG HÀNH TINH
Ô nhiễm nhựa xảy ra ở tất cả đại dương và ngày càng trở nên
nghiêm trọng

Ô nhiễm nhựa là một mối đe dọa tương đối mới.
Nhựa chỉ bắt đầu được sử dụng rộng rãi sau Thế
chiến thứ hai, nhưng khối lượng toàn bộ nhựa từng
được sản xuất đã cao gấp đôi tổng khối lượng của
tất cả các loài động vật trên cạn và dưới biển cộng
lại. Sản lượng nhựa đã tăng vọt trong hai thập kỷ
qua, trong đó lượng nhựa được sản xuất từ năm
2003 đến năm 2016 bằng tất cả các năm trước đó
cộng lại.
Đến năm 2015, 60% tổng lượng nhựa từng được
sản xuất đã trở thành rác thải, phần đáng kể trong
số đó đã trôi vào đại dương. Có nhiều ước tính khác
nhau, nhưng rất có thể đã có khoảng 86-150 triệu
tấn (MMT) nhựa đã tích tụ trong các đại dương cho
đến nay, với tốc độ liên tục tăng: năm 2010, ước
tính có 4,8-12,7 MMT rác thải nhựa đã xâm nhập
đại dương từ đất liền,2 trong đó một nghiên cứu
gần đây cho thấy rằng 19-23 MMT đã xâm nhập vào
các tuyến đường thủy trong năm 2016.7

Hình 1:
Hạt nhựa nano nhỏ
hơn mười lần so
với đất sét mịn.

Ô nhiễm nhựa đại dương phân bố không đồng đều.
Các điểm nóng trên hành tinh bao gồm năm hệ
thống vòng hải lưu lớn (nơi các “mảng rác” tích tụ
các mảnh vụn nhựa trôi nổi), các khu vực ven biển
và đại dương gần các điểm phát thải chính như
châu thổ của các con sông lớn chảy qua các trung
tâm đô thị, rạn san hô, rừng ngập mặn và đáy biển
sâu, đặc biệt là các hẻm núi.
Nhựa trong các đại dương rốt cuộc đến từ đâu?
Một số nguồn đã được xác định, nhưng đó chưa
phải là tất cả. Sự gia tăng của các sản phẩm dùng
một lần là một yếu tố quan trọng: trong năm 2015,
riêng một nửa tổng số rác thải nhựa là từ bao bì;8
trong khi theo ước tính năm 2018, nhựa sử dụng
một lần chiếm 60-95% ô nhiễm nhựa đại dương
toàn cầu.9 Nhựa thất thoát từ đất liền (gần bờ biển
và các con sông nằm sâu trong đất liền) góp phần
lớn vào ô nhiễm nhựa đại dương: một phân tích
gần đây ước tính rằng Châu Âu thải 307-925 triệu
rác thải vào đại dương hàng năm, trong đó 82%
là nhựa.10 Ngoài ra còn một lượng đáng kể nhựa
đến từ biển, một nghiên cứu đã ước tính rằng ít
nhất 22% rác thải nhựa trên biển đến từ hoạt động
đánh bắt cá.11 Không khí cũng là một môi trường
phát tán ô nhiễm nhựa: lốp xe và phanh xe bị mòn
là nguồn phát thải vi nhựa chính,12 bên cạnh các
nguồn khác như bề mặt phủ nhựa bị mòn do gió,
quá trình xử lý rác thải, đường sá và hoạt động
nông nghiệp.

© Hakan Lokanoğlu

Liên Hợp Quốc gọi đây là “cuộc khủng
hoảng hành tinh”.1 Ô nhiễm nhựa ngày càng
trở nên nghiêm trọng, hiện diện ở tận các
cực của Trái Đất cho đến các hòn đảo xa xôi
nhất, từ bề mặt biển cho đến các rãnh sâu
nhất trong lòng đại dương. Ô nhiễm nhựa
có mặt ở khắp mọi nơi trên trái đất, dự kiến
sẽ còn gia tăng ngay cả khi doanh nghiệp và
chính phủ thực hiện được các cam kết hiện
nay. Các kế hoạch hành động mang tính hệ
thống và diễn ra trên quy mô toàn cầu là
điều cần nhất ngay lúc này.

Phân loại hạt nhựa
Mặc dù có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng thông thường kích cỡ
hạt nhựa được phân loại như sau (dựa trên chiều dài nhất của hạt):
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GIA TĂNG HẠT VI NHỰA
Vì nhựa tiếp tục phân hủy trong đại dương, các mối đe dọa từ
đó mà bị nhân lên
Do những thách thức trong việc thu gom
nhựa trong lòng đại dương và bản chất khó
phân hủy của nhựa trong môi trường,13
một khi nhựa được thải ra đại dương thì
hầu như không thể loại bỏ được. Hơn nữa,
nhựa sau khi bị thải ra đại dương vẫn tiếp
tục bị phân hủy. Hạt nhựa trở thành hạt vi
nhựa, và hạt vi nhựa trở thành hạt nhựa
nano, khiến cho việc phục hồi thậm chí
khó hơn. Ngay cả khi toàn bộ rác thải nhựa
ngừng thải ra đại dương kể từ hôm nay,
thì khối lượng hạt vi nhựa trong các đại
dương và bãi biển vẫn sẽ tăng hơn gấp đôi
trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến
năm 2050.14
Có rất ít bằng chứng về việc xả thải gây ô nhiễm
nhựa sẽ dừng lại hoặc thậm chí chậm lại trong
tương lai gần. Mặc dù các dự báo về “kịch bản
phát triển thông thường” rất khác nhau, nhưng tất
cả đều dự đoán lượng chất thải sẽ tăng đáng kể.
Ngành công nghiệp nhựa đã đầu tư 180 tỷ đô la
Mỹ vào các nhà máy mới kể từ năm 2010.15

Hình 2: Ô nhiễm
rác thải và nhựa ở
phía đông Caribe
giữa các đảo
Roatan và Cayos
Cochinos phía
trước bờ biển
Honduras.

Sản lượng nhựa dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi vào
năm 2040 và ô nhiễm nhựa trong đại dương dự
kiến sẽ tăng gấp ba lần.16 Điều này có thể làm gia
tăng mật độ hạt nhựa ở đại dương lên gấp bốn
lần vào năm 2050,17 và tăng số lượng hạt vi nhựa
trong đại dương lên một con số đáng báo động gấp 50 lần vào năm 2100.18
Mật độ hạt vi nhựa 1,21 x 105 hạt trên một m−³
đã được đề xuất làm mức ngưỡng, nếu vượt quá
thì có thể xảy ra các rủi ro sinh thái đáng kể 19.
Một số điểm nóng ô nhiễm đã vượt quá ngưỡng
này bao gồm Địa Trung Hải, Biển Hoa Đông,
Hoàng Hải20 và ở biển băng ở Bắc Cực21. Các rủi
ro sinh thái do ô nhiễm hạt vi nhựa trên bề mặt
đại dương toàn cầu dự kiến sẽ lan rộng đáng kể
vào cuối thế kỷ 2122 ngay cả những kịch bản lạc
quan nhất cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể hơn
nữa, trong khi tình huống xấu nhất cho thấy rằng
các mức ngưỡng ô nhiễm nguy hiểm sẽ vượt qua
cả diện tích đại dương, hơn gấp đôi diện tích của
Greenland.
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TIẾP XÚC VỚI TỰ NHIÊN
Ô nhiễm nhựa gây hại cho sinh vật biển - chúng có thể bị vướng vào
hoặc nuốt nhầm rác thải nhựa, bị nhựa làm ngạt thở hoặc bị ảnh
hưởng bởi hóa chất tiết ra từ quá trình phân hủy nhựa.
Ô nhiễm nhựa hiện diện khắp mọi nơi trên
đại dương. Hầu hết mọi loài sinh vật biển
có thể đã từng tiếp xúc với nhựa. Theo
đánh giá thận trọng của các nghiên cứu
hiện tại, cho đến nay có tổng cộng 2.141 loài
đã tiếp xúc với ô nhiễm nhựa trong môi
trường sống tự nhiên.
Hình 3:
Bản đồ các điểm
tiếp xúc giữa rác
thải nhựa và sinh
vật biển. Các chấm
trên bản đồ là
1.511 vị trí được
báo cáo trong
851 nghiên cứu
(LITTERBASE).

Phần lớn các tiếp xúc này đều do nuốt phải, bị
vướng vào hoặc ngạt thở, với hơn 738 loài được
cho là đã sử dụng nhựa làm phương tiện để di
chuyển sang các khu vực mới.
Có nhiều nghiên cứu - cả trong phòng thí nghiệm
và ngoài thực địa - đã được thực hiện để tìm hiểu
về các tiếp xúc với nhựa của 902 loài (trong các
điều kiện thí nghiệm cụ thể), bao gồm các nghiên
cứu về việc sinh vật biển nuốt nhầm vi nhựa ở
các kích thước khác nhau và các nghiên cứu sử

dụng lưới ma để xác định số lượng sinh vật biển
có nguy cơ vướng vào nhựa. Mặc dù đã đánh giá
xong đường tiếp xúc với nhựa của 902 loài, nhưng
một số nghiên cứu còn đi xa hơn, không chỉ thử
nghiệm nguy cơ tiếp xúc với nhựa mà còn điều
tra tác động tiêu cực do hiện tượng này gây nên.
Một số nghiên cứu đánh giá các tác động như làm
tổn thương hoặc tử vong, làm hạn chế chuyển
động, làm thay đổi cách thức hấp thụ thức ăn, tốc
độ tăng trưởng, phản ứng miễn dịch, khả năng
sinh sản và chức năng tế bào. Nghiên cứu được
thực hiện trên 297 loài để quan sát các tác động
nhìn thấy được, trong số này 88% được xem là
tác động có hại.23 Mặc dù kết quả phần trăm này
đến từ nghiên cứu có số lượng mẫu hạn chế, và do
đó không thể nói chung cho tất cả, nhưng vẫn thể
hiện rõ một thực trạng: nhựa có ảnh hưởng tiêu
cực đến hầu hết các sinh vật biển.

Có 851 nghiên cứu đã báo cáo về việc
TIẾP XÚC VỚI RÁC THẢI NHỰA
ở 1.511 địa điểm
trên toàn thế giới
có
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Tiếp xúc
vật lý Tác động

Nuốt nhầm – Tất cả các loại động
vật biển - từ động vật săn mồi bậc cao
đến sinh vật phù du ở đầu chuỗi thức
ăn - đều nuốt phải nhựa. Việc này gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến động vật
biển, làm giảm khả năng hấp thụ thức
ăn do gây cảm giác no ảo hoặc gây tắc
nghẽn hệ thống tiêu hóa, cũng như
làm tổn thương nội tạng. Các nghiên
cứu trong phòng thí nghiệm nhận thấy
cá tăng trưởng kém khi thức ăn bị ô
nhiễm bởi lượng lớn vi nhựa;26 trong
khi đó, một con cá mập voi ở Thái Lan
cũng có thể bị tử vong khi nuốt phải
một ống hút nhựa.27 Chim biển nuốt
nhầm nhựa là vấn nạn toàn cầu và
không có dấu hiệu ngừng tăng 28. Ước
tính có tới 90% các loài chim biển 29,29
và 52% số cá thể rùa biển ngày nay ăn
phải nhựa.30 Nhiều cá voi và cá heo
trông hốc hác khi bị mắc cạn cũng
được phát hiện là đã nuốt phải nhựa.31,
32, 33, 34
Một số nghiên cứu cho thấy khả
năng hấp thụ thức ăn của động vật biển
bị thay đổi hoặc suy giảm, và những tác
động tiêu cực của nhựa lên tốc độ tăng
trưởng,35, 36, 37, 38 phản ứng miễn dịch,
khả năng sinh sản, đồng thời chức
năng và hành vi của tế bào cũng bị thay

Hô hấp

Xâm chiếm

Ly tán

Tiếp xúc/Bao phủ

Thương tích (nội/ngoại)

Tử vong

Phản ứng
hoá học
Chất phụ gia
và chất hấp phu

Hấp thụ thức ăn
Tăng trưởng

ĐA DẠNG SINH HỌC

Vướng vào – Các vật dụng như dây
thừng, lưới, bẫy và dây cước từ các ngư
cụ bị bỏ rơi, bị thất lạc, hoặc bị bỏ lại
trên biển có thể quấn vào động vật biến
gây siết cổ, khiến chúng bị thương, khó
di chuyển và tử vong. Các loài chim
còn dùng rác thải nhựa trên biển để
làm tổ, rác này có thể quấn lấy chim bố
mẹ và chim non. Dây câu cá đã vướng
vào 65% các quần thể san hô ở Oahu,
Hawaii,24 và 80% các quần thể này đã
chết một phần hoặc hoàn toàn. Ngay
cả ở vùng biển sâu xa xôi ở Bắc Cực, có
tới 20% quần thể bọt biển bị dính nhựa
và tình trạng này vẫn tăng lên theo thời
gian.25

Nuốt nhầm

HỆ SINH THÁI

Tác động tiêu cực chính của nhựa
gồm:

Hành vi/di chuyển

QUẦN THỂ

Vướng vào

Thay đổi sinh lý
Sinh sản
Độc tính
Chuyển vị trí

Hình 4: Sơ đồ các tiếp xúc được báo cáo thường xuyên nhất và ảnh hưởng của chúng
đối với các loài sinh vật (LITTERBASE). Màu sắc đại diện cho các tiếp xúc tương ứng.

đổi ở các loài bị ảnh hưởng; trong đó
mức độ nguy hại liên quan trực tiếp đến
nồng độ phơi nhiễm.39
Bị ngạt – Ô nhiễm nhựa làm mất đi
ánh sáng, thức ăn và oxy của san hô,
bọt biển và động vật sống dưới đáy, làm
cho trầm tích bị thiếu oxy và làm giảm
số lượng sinh vật trong trầm tích.40, 41
Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến
hệ sinh thái và tạo điều kiện cho mầm
bệnh gây hại phát triển. Tình trạng này
đặc biệt có hại ở các rạn san hô và rừng
ngập mặn (xem dưới đây).
Ô nhiễm hóa chất – Không phải tất
cả các thành phần trong nhựa đều có
hại, nhưng nhiều thành phần trong số
đó đang và có thể bị rò rỉ từ nhựa42 vào
môi trường biển. Các hạt nhựa nhỏ
nhất có thể xâm nhập vào tế bào và một
số thậm chí có thể đi vào não của động
vật biển.43, 44

Một số chất ô nhiễm hóa học
đáng lo ngại nhất được tìm thấy
trong nhựa bao gồm:
Các chất gây rối loạn nội tiết –
những chất này làm biến đổi nội tiết tố,
làm cản trở quá trình sinh sản, tốc độ
phát triển và hành vi của nhiều loài sinh
vật biển.45 Ngay cả một số loại nhựa
được dán nhãn là an toàn thực phẩm có
thể rất độc đối với động vật thủy sinh và
cả con người.46, 47
Các chất ô nhiễm hữu cơ khó
phân hủy – Những chất tồn tại lâu dài
này, chẳng hạn như các nhóm hóa chất
(PCB - Polychlorinated Biphenyls), ảnh
hưởng đến sinh vật và sức khỏe môi
trường.48 Vì không bị phân hủy, nên
chúng có thể được gió và nước chuyển
đi xa khỏi vị trí ban đầu, gây ra các tác
động lâu dài.
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C1 Lắng đọng khí quyển

C2 Gió thổi

NÚI
S4 Vận chuyển: Các hạt nhựa từ lốp xe
và mặt đường khi bị mài mòn

S5 Khu thể thao và khu
vui chơi: Đồ nhân tạo
bị mài mòn

RỪNG

C3 Rò rỉ vào đất
và nước ngầm

Đi qua đường sông

S2 Rơi rớt
khi thu gom rác

S1 Bãi rác (bất hợp pháp):
Khí thải từ rác sinh hoạt và rác
công nghiệp

ĐÔ THỊ
S6 Dòng xả từ khu dân cư

S7 Nông nghiệp:
Dùng bùn thải và phân trộn
chứa vi nhựa cho các cánh đồng

ĐỒNG CỎ
S3 Xả rác:
Xả rác vào môi trường

Ô NHIỄM NHỰA

hiện diện với số lượng lớn
ở khắp các đại dương.
Nguồn gây ô nhiễm
Hậu quả
Hình 5: Đường đi của nhựa vào đại dương
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S9 Nước thải sinh hoạt:
Xơ từ vải dệt tổng hợp và vi nhựa
từ sản phẩm vệ sinh hàng ngày,
chất tẩy rửa

S10 Nhà máy xử lý nước thải:
Không lọc hết vi nhựa

S8 Nông nghiệp:
Dùng màng
phản quang

Nước thải từ nhà máy
xử lý nước thải

C4 Sinh vật biển bị vướng vào
rác nhựa

S11 Lưới bị bỏ đi
hoặc bị mất

S12 Lò đốt: Phát thải từ
nhựa cháy không hoàn
toàn và phát thải
S16 Ngành xử lý nhựa:
khí nhà kính
Rơi rớt hạt nhựa (viên)

S13 Kiến trúc công trình
và đóng tàu: Dùng vi nhựa
trong công nghệ phun cát

C7 Vi nhựa ảnh hưởng đến
thuộc tính nhiệt của bờ biển

S17 Tàu chở hàng
Thất thoát các hộp hàng hóa
và thải vi nhựa (bất hợp pháp)
qua nước bẩn

C8 Bến cảng:
Rác xả ở bến

Xâm nhập bằng đường biển

C5 Lắng đọng
tại các bãi bồi

C14 Sinh vật biển nuốt
phải nhựa

C9 Vận chuyển trên bề mặt:
Do các loài phi bản địa mang đi

S14 Tàu du lịch và du thuyền:
Xả thải rác thải nhựa bất hợp pháp hoặc vô tình
Nhựa vào bằng
đường biển
C10

C6 Đi vào chuỗi thức ăn của
con người qua hải sản

Sinh vật biển bị vướng
vào rác nhựa

BĂNG
C15 Vi nhựa
len lỏi vào băng

Chìm xuống

C11 Sinh vật biển ăn phải nhựa
và mang nhựa đi

Xác và phân

C16 Giải phóng
vi nhựa
khi băng tan

Khoảng 2.150 loài sinh vật biển
đã tiếp xúc với nhựa.
Phủ lên động thực vật

Sinh vật đáy
nuốt phải nhựa

C12 Ảnh hưởng đến sinh vật đáy

THUỶ SẢN
C13 Tích tụ trong trầm tích và thay đổi thuộc tính hóa học
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S15 Ngư cụ:
Lưới, sơn/vecni tàu bị mài
mòn

Phân mảnh cơ học
và phân hủy thành hạt
vi nhựa và hạt nhựa nano

GÂY Ô NHIỄM CHUỖI THỨC ĂN
Nhựa có thể xâm nhập vào chuỗi thức ăn biển - và
hiện đã lẫn trong thực phẩm của con người.
Các nghiên cứu thực địa và
nghiên cứu trong phòng thí
nghiệm đã chứng minh rằng, khi
động vật biển nuốt phải nhựa,
nhựa và các chất ô nhiễm hóa học
liên quan có thể thâm nhập sâu
hơn vào chuỗi thức ăn biển.

biển, từ đó gây ra những thay đổi trong
một hệ sinh thái đáy biển vốn đã khan
hiếm thức ăn. Điều này đã được chứng
minh trong một nghiên cứu gần đây
với loài salp biển khi thí nghiệm chúng
tiếp xúc với một nồng độ vi nhựa có
khả năng tiếp xúc trong tương lai.56

Một số nghiên cứu đã xác nhận sự tồn
tại của nhựa trong cột nước và khả
năng xâm nhập của nhựa vào các hỗn
hợp chìm.49, 50, 51 Sinh vật phù du và các
vi sinh vật khác là thành phần cơ bản
của mạng lưới thức ăn biển, sẽ tiêu thụ
một phần hoặc toàn bộ các hạt nhựa
này.52, 53, 54, 55 Khi các quá trình sinh học
bị gián đoạn do sinh vật biển nuốt phải
nhựa, việc này có thể làm ảnh shưởng
đến lượng thức ăn chìm xuống đáy

Ngày càng có nhiều quan ngại về mối
nguy hiểm tiềm tàng của nhựa nano
mà cho đến nay vẫn chưa được nhiều
người biết đến. Khả năng sống sót của
bọ chét nước Daphnia magna giảm rất
mạnh khi cho chúng tiếp xúc với nhựa
nano trong môi trường thí nghiệm,
trong một số trường hợp, tquần thể
nghiên cứu chết 100%. Khi cho cá ăn
những con bọ chét nước này, nhựa
nano vượt qua hàng rào máu-não,

44

Mặc dù số lượng nghiên cứu về tác
động của nhựa đối với sinh vật tăng
mạnh gần đây, nhưng đáng ngạc nhiên
là, chỉ có rất ít thông tin về tác động
tiềm tàng của nhựa đối với sức khỏe
con người - dù vậy có thể nói rằng,
nhựa đã lẫn vào bầu không khí con
người đang hít thở và hiện diện trong
thức ăn ta tiêu thụ hàng ngày. Ví dụ
như việc các nhà khoa học đã chứng
minh được hầu hết các vẹm xanh trong
vùng tự nhiên và không tự nhiên đều
nuốt phải nhựa58, 59, 60 và điều tương
tự cũng đúng đối với hàu. Vì cả hai
loại hải sản này đều được con người
tiêu thụ nên việc con người nuốt phải
nhựa có bên trong chúng là điều không
thể tránh khỏi.61 Tương tự, một số
nhà nghiên cứu đã phát hiện hạt nhựa
trong 4/20 sản phẩm cá mòi và cá nhỏ
đóng hộp.62

Hình 6: Tỷ lệ trung bình các cá thể trong cùng một
nhóm các sinh vật được nghiên cứu đã tiếp xúc với rác
vi nhựa. Dữ liệu được trích xuất từ 105 nghiên cứu trên
các động vật có vú đã nuốt nhầm hoặc vướng vào rác vi
nhựa (LITTERBASE). Con số màu xanh trên mỗi cột là
tổng số các nghiên cứu mà chúng tôi đã tham chiếu để
lập biểu đồ này.

Tỷ lệ trung bình
các cá thể▼
40

gây ra những thay đổi trong hành vi
khiến sinh vật giảm ăn và di chuyển.57
Khi những tác động này lan truyền qua
chuỗi thức ăn, chúng có thể gây hại cho
chức năng của một hệ sinh thái lớn hơn.

17

35
30
25
20

5
6

15
10

ối
đu

cẩ
u

cá

ải

và
ập
m
Cá

cá
i,
vo
Cá

H

ển
bi
a

bi
im

he
he o, v
o à
ch cá
uộ
t

0

Cá

6

Ch

WWF QUỐC TẾ 2022

9

10

ển

Vướng vào nhựa
Nuốt nhầm nhựa

5

Rù

Số nghiên cứu

Tỷ lệ trung bình
các cá thể▼
100

Hình 7: Tỷ lệ trung bình các cá thể trong cùng một nhóm
các sinh vật được nghiên cứu đã tiếp xúc với rác vi nhựa.
Dữ liệu được trích xuất từ 180 nghiên cứu trên các động
vật có vú đã nuốt nhầm hoặc vướng vào rác vi nhựa
(LITTERBASE). Con số màu xanh trên mỗi cột là tổng số các
nghiên cứu mà chúng tôi đã tham chiếu để lập biểu đồ này.
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NGUY CƠ CỦA CÁC HỆ SINH
THÁI QUAN TRỌNG
Ô nhiễm nhựa ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng
đến rạn san hô và rừng ngập mặn
Trong lúc vấn nạn rác thải nhựa
đang hoành hành khắp các đại
dương, một số hệ sinh thái biển
và ven biển quan trọng còn đối
mặt với nguy cơ cao hơn gấp
nhiều lần do vốn đã có nhiều mối
đe dọa vây quanh, nay phải chịu
thêm mức độ ô nhiễm nhựa ngày
càng cao. Tác động tiêu cực của
nhựa lên các hệ sinh thái này –
đặc biệt là rạn san hô và rừng
ngập mặn – môi trường tối quan
trọng đối với con người và sinh
vật biển, sẽ ảnh hưởng trực tiếp
đến đời sống con người.
Mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm
nhựa lên các rạn san hô - vốn đã ở
trong tình trạng khủng hoảng do hiện
tượng nóng lên toàn cầu - đang ở mức
báo động. Theo số liệu ước tính, có
11.1 tỷ loại đồ nhựa bị vướng vào san

hô trong khu vực Châu Á Thái Bình
Dương năm 2010,63 con số này dự kến
sẽ tăng 40% vào năm 2025. Điều đặc
biệt đáng quan ngại là nhựa làm tăng
gấp 20 đến 89 lần nguy cơ bùng phát
dịch bệnh ở các rạn san hô.64
Ngư cụ ma (ngư cụ bị mất hoặc bị bỏ
lại trên đại dương) cũng là một mối đe
dọa nghiêm trọng đối với san hô trên
toàn thế giới. Chúng có thể bị mắc kẹt
trên các rạn san hô hàng thập kỷ và
làm bóp nghẹt, phá vỡ và mài mòn cấu
trúc rạn, đôi khi còn giết chết toàn bộ
hệ thống rạn.65, 66 San hô cũng tích tụ vi
nhựa trong và trên các xúc tu, gây hại
cho san hô và tảo cộng sinh, dẫn đến
biến đổi toàn bộ cấu trúc quần xã rạn.67
Rừng ngập mặn ngoài việc giúp đảm
bảo an ninh lương thực, phòng chống
lũ lụt cùng nhiều lợi ích khác cho cộng
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đồng dân cư ven biển, thì nơi đây cũng
là một bể chứa rác thải nhựa do vị trí
thường gần các cửa sông, rác thải nhựa
dễ tích tụ và mắc kẹt trong hệ thống rễ
cây dày đặc. Rừng ngập mặn được ghi
nhận là một trong những nơi có mật độ
rác thải cao nhất trên thế giới, và mức
độ ô nhiễm cao thì sức khỏe của rừng
sẽ thấp.68, 69, 70, 71, 72, 73 Một nghiên cứu
gần đây về rừng ngập mặn Java cho
thấy có 2.700 mảnh nhựa trên 100m2,
trong đó nhiều địa điểm có tầng rừng
bị nhựa phủ lên đến 50%.74 Một thí
nghiệm còn cho thấy những cây có rễ
bị rác thải nhựa lấp hoàn toàn có chỉ số
diện tích lá và tỷ lệ sống thấp hơn các
cây khác.75 Ngoài ra, các kế hoạch phục
hồi rừng bị xuống cấp cũng không đạt
được kết quả tốt nếu cây con mắc phải
rác thải nhựa.76
Người ta cũng phát hiện ô nhiễm nhựa
ở điểm sâu hơn 10km bên dưới Rãnh
Mariana - rãnh sâu nhất trên Trái
Đất.77, 78 Điều kiện ở đây tương đối ổn
định, vì vậy rác thải có thể nằm yên vị
ở đó hàng thế kỷ. Trong một số trường
hợp, rác thải còn tạo ra chất nền cứng
nhân tạo trong bùn ở đáy biển sâu cho
các sinh vật mới đến để sinh sôi.79 Dù
nhựa có lợi cho các loài này nhưng lại
làm thay đổi cấu trúc quần thể của hệ
sinh thái bản địa.80, 81
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HIỆU ỨNG CỘNG
Ô nhiễm nhựa, khi diễn ra đồng thời
với nhiều vấn nạn khác, trở thành
mối đe dọa nghiêm trọng đến số
phận của các loài sinh vật biển
Khi đánh giá tác động của nhựa lên hệ sinh thái biển,
không nên xem xét riêng lẻ mà cần có cái nhìn toàn diện.
Ô nhiễm nhựa chỉ là một trong nhiều mối đe dọa do con
người gây ra: sự nóng lên của đại dương, khai thác quá
mức, acid hóa đại dương, phú dưỡng, khử oxy, tiếng ồn
biển, các loài xâm lấn, sự phá hủy và phân mảnh môi
trường sống, cũng như các dạng ô nhiễm hóa học khác.
Thông thường rất khó để xác định đâu là thủ phạm duy
nhất gây suy giảm các loài sinh vật biển,82 khi các mối
đe dọa xuất hiện chồng chéo lên nhau thì càng làm trầm
trọng hơn các tác động tiêu cực đến môi trường, đặc biệt
là đối với các loài đang bị đe dọa. Cần có những nghiên
cứu mới nhằm hiểu rõ hơn về hiệu ứng “cộng” hoặc hiệu
ứng “cộng hưởng” khi có quá nhiều tác nhân kết hợp với
nhau,83, 84, 85, 86, 87, 88 nhưng rất có thể hậu quả của hiệu ứng
này đã vô cùng nghiêm trọng - và xu hướng này sẽ ngày
càng tồi tệ hơn nữa trong tương lai. Nhiều chuyên gia cho
rằng Trái Đất đang bước vào một cuộc đại tuyệt chủng, 89,
90, 91, 92
trong đó ô nhiễm nhựa không được kiểm soát chắc
chắn là một tác nhân đẩy nhanh tiến trình đó nếu ô nhiễm
nhựa còn diễn biến xấu hơn.
Một điểm quan trọng khác cần lưu ý rằng, khi rác thải
nhựa tiếp tục tích tụ trong các đại dương, các tác động có
hại mà chúng ta ghi nhận được hoàn toàn có thể tăng vượt
ngưỡng rủi ro93 của nhiều quần thể con, các loài và hệ sinh
thái. Nếu ô nhiễm nhựa tiếp tục tăng như hiện nay, các
nhà nghiên cứu dự đoán rằng 99,8% các loài chim biển sẽ
nuốt nhầm nhựa vào năm 2050.94 Đã có bằng chứng cho
thấy tất cả các loài rùa biển đã nuốt nhầm và/hoặc vướng
vào rác thải nhựa.95

WWF QUỐC TẾ 2022

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
TỪ GỐC
Phòng ngừa trước khi xảy ra ô nhiễm
nhựa luôn tốt hơn là giải quyết hậu quả
Tương tự như khủng hoảng khí hậu, ô nhiễm nhựa
ảnh hưởng đến cả hành tinh của chúng ta: mức độ ô
nhiễm nhựa đang liên tục gia tăng mà chỉ có các giải
pháp mang tính toàn cầu và hệ thống mới có thể ứng
phó hiệu quả. Đáng mừng là vấn đề này hiện đang
được cộng đồng quan tâm, với ngày càng nhiều lời
kêu gọi hành động quốc tế nhằm thay đổi tình thế
trước khi tốc độ ô nhiễm nhựa vượt quá khả năng
phục hồi của nhiều loài sinh vật biển và hệ sinh thái
quan trọng.96
Một giải pháp thường được đề xuất là thu gom và loại bỏ rác
thải nhựa đại dương. Dù chưa được chứng minh tính hiệu
quả, một số đơn vị đã và đang đẩy mạnh phát triển các giải
pháp công nghệ của tương lai nhằm giúp xử lý ô nhiễm nhựa
đại dương trên quy mô lớn, tương tự như với công nghệ thu
giữ carbon giúp giảm tác động của biến đổi khí hậu.97, 98, 99, 100
Tuy nhiên, ngay cả khi những giải pháp công nghệ này được
chứng minh là khả thi trên lý thuyết, việc triển khai áp dụng
trên diện rộng luôn đi kèm với các khoản chi phí đáng kể và
không thể chỉ dựa vào công nghệ để chấm dứt vấn đề ô nhiễm
nhựa hoàn toàn.101, 102 Hơn nữa, hiệu quả của các nỗ lực loại
bỏ rác thải nhựa trong hệ sinh thái biển vẫn chưa được đánh
giá một cách toàn diện:103 các giải pháp này sẽ có hại nhiều
hơn có lợi nếu chúng làm gia tăng tử vong của sinh vật biển bị
mắc kẹt, hoặc khi làm giảm liên tục một lượng lớn sinh khối
đại dương, nơi vốn đã có nguồn cung thức ăn hạn chế cho các
loài, đặc biệt là khi mở rộng quy mô triển khai các giải pháp
này. Chưa hết, những hoạt động này có khả năng để lại dấu
chân carbon đáng kể, và gần như chắc chắn sẽ không loại bỏ
được các mảnh nhựa nhỏ khỏi đại dương. Dù trên thế giới đã
có một số phương pháp giúp loại bỏ vi nhựa, nhưng hiện nay
hầu hết chỉ áp dụng được trong lĩnh vực xử lý nước thải.104
Một hướng tiếp cận quan trọng hơn cả là ngăn chặn rác thải
nhựa xâm nhập vào môi trường ngay từ đầu, điều này cũng
đồng nghĩa với việc giảm hoạt động sản xuất nhựa nguyên
sinh một cách đáng kể. Một trong nhiều lợi ích khác của cách
tiếp cận này là giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm
ô nhiễm từ việc sản xuất, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa.
Sau nhiều thập kỷ trì hoãn, cả thế giới cũng bắt đầu xích lại
gần hơn để chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu. Giải
quyết khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu cũng phải là một
nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tất cả chúng ta. Hãy hành
động ngay từ bây giờ, khi vẫn còn kịp.
© Alex Mustard / WWF
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KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG

XÂY DỰNG MỘT THỎA THUẬN
QUỐC TẾ RÀNG BUỘC LÀ YÊU
CẦU CẤP BÁCH HIỆN NAY
Một thỏa thuận toàn cầu mới về nhựa cần đưa ra những mục
tiêu tham vọng, mang tính ràng buộc và hướng các quốc
gia thành viên theo một tiêu chuẩn hành động chung. Thỏa
thuận cần quy định những quy tắc và nghĩa vụ cụ thể, rõ ràng,
có thể áp dụng trong suốt vòng đời của nhựa, giúp ứng phó
hiệu quả với khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn cầu, trong đó
có các điều khoản đảm bảo việc đo lường được mức độ tuân
thủ của các quốc gia cũng như việc hoàn thiện các quy tắc
theo thời gian. Thỏa thuận cần phải là một sân chơi quốc tế
bình đẳng với các biện pháp khuyến khích sự tham gia và
tuân thủ của các bên liên quan.
WWF QUỐC TẾ 2022

Thỏa thuận cần quy định:
● Một tầm nhìn rõ ràng về việc chấm dứt xả rác thải
nhựa vào tự nhiên, dù là trực tiếp hay gián tiếp, dựa
trên nguyên tắc phòng ngừa và nhận diện tác động
tàn phá từ ô nhiễm nhựa đại dương
● Một nghĩa vụ xây dựng và triển khai kế hoạch hành
động quốc gia về phòng chống, kiểm soát và chấm dứt
ô nhiễm nhựa, hướng tới mục tiêu tham vọng và hiệu
quả
● Các định nghĩa, phương pháp, tiêu chuẩn và quy định
chung hướng đến một nỗ lực toàn cầu, hiệu quả và
hài hòa nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa trong suốt
vòng đời của rác thải nhựa, bao gồm các yêu cầu cụ
thể đảm bảo tính tuần hoàn và các lệnh cấm đối với
một số sản phẩm nhựa có nguy cơ gây ô nhiễm môi
trường, chẳng hạn như nhựa dùng một lần và vi
nhựa được chủ ý đưa vào sản phẩm
● Các lệnh cấm cụ thể đối với các hành vi được xem là
đi ngược lại mục tiêu và mục đích của thỏa thuận,
bao gồm việc cố ý xả rác thải nhựa vào hệ thống sông
và vùng nội thủy
● Một khung đo lường, báo cáo và đánh giá thống nhất
để theo dõi việc xả thải rác thải nhựa và tiến trình
thực hiện các giải pháp đẩy lùi ô nhiễm ở cấp quốc gia
và toàn cầu
● Một cơ quan khoa học quốc tế mang tính chuyên môn
hóa cao và toàn diện, có nhiệm vụ đánh giá và theo
dõi mức độ, phạm vi và nguồn gây ô nhiễm nhựa,
đảm bảo hài hòa giữa các phương pháp luận và cơ
sở khoa học, cập nhật kiến thức mới nhất để phục vụ
cho quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện
● Một thỏa thuận về mặt kỹ thuật và tài chính toàn cầu,
cũng như hỗ trợ chuyển giao công nghệ giúp các bên
ký kết thực hiện hiệu quả thỏa thuận này
● Một cam kết về việc thường xuyên cập nhật, sửa đổi,
hoàn chỉnh các biện pháp và nghĩa vụ theo thỏa thuận
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