
Една сбъдната мечта превърна 
Боян Слат във властелин на 
океаните. На 8 октомври мла-

дият предприемач от Нидерландия 
и екипът му установиха, че залича-
ването на Голямото тихоокеанско 
сметище е възможно, след като 
успяха да съберат и извадят на су-
шата 9 т отпадъци. Така 27-годиш-
ният мъж осъществи тийнейджър-
ската си мечта – след гмуркане с 
родителите си в Гърция се зарича 
да изчисти водите от натрупаните 
боклуци. За деветте години, които 
го делят от тази семейна ваканция, 
изобретателят измисля концепция 
за използване на естествените оке-
ански сили за улавяне на 90 000 т 
отпадъци, които се трупат на 1000 
морски мили югозападно от Сан 
Франциско, някъде между Кали-
форния и Хавай, и образуват сме-
тище с площ от 1.6 млн. кв. кило-
метра. После основава фондация 
Тhe Ocean Cleanup (2013 г.) с екип 
от 80 души, които разработват тех-
нологичното решение  –  U-образ-
на мрежа с нежното име „Джени“, 
теглена от две лодки. Системата 
улавя пластмасови отпадъци с раз-
лични размери, които впоследствие 
поема катер и ги отнася на сушата за 
преработка. Първият продукт от ре-

циклирането им са слънчеви очила 
с марката Тhe Ocean Cleanup, при-
ходите от продажбата на които се 
инвестират отново в почистването 
на океана. Амбицията на изобрета-
теля е да редуцира с 90 % площта 
на сметището за 20 години, за което 
са необходими десет мрежи.  

Над 11 млн. т отпадъци годишно 
попадат в Тихия океан, до 2040 г. 
този обем ще бъде утроен, затова 
голямата цел на Слат и екипа му е 
да отрежат пътя им към Пасифи-
ка. „Мисията на The Ocean Cleanup 
е да освободи световните океани 
от пластмаса. Фокусираме се вър-
ху прихващането ú още в реките. 
Смятаме, че това е най-бързият и 
рентабилен начин да спрем притока 
на пластмаса в океаните“, пише в 
блога си предприемачът. По данни 
на неговата фондация хиляда реки 
на планетата (1 % от общия им брой) 
пренасят 80 % от отпадъците в све-
товните океани. Отговорът на Тhe 
Ocean Cleanup за решаването на 
проблема е The Interceptor – захран-
вана от слънчева енергия система 
за улавяне на пластмасата във во-
досборните им басейни. 

На пръв поглед всичко изглежда 
лесно, но големият успех е пред-
шестван от години разузнавателни 
експедиции и изследвания, отхвър-
лени дизайни и провалени тестове. 
Първият прототип System 001 е 

пуснат във водата на 8 септември 
2018 г., като плановете са той да 
остане там половин година. Много 
скоро обаче е изваден на сушата, за-
щото дава дефект и отпадъците се 
връщат в океана. Изследователите 
установяват, че съоръжението ула-
вя и много морски обитатели. След 
анализ на грешките екипът усъвър-
шенства „чистача“ в System 002 и го 
спуска в края на юли тази година.  

Успехът на Тhe Ocean Cleanup от 
октомври дава надежда, че Голя-
мото тихоокеанско сметище може 
да бъде ликвидирано по-скоро от 
планираното. „Всяка година около 
милион тона пластмаса навлизат в 
световния океан от реките. По-голя-
мата част от тази пластмаса остава 
на повърхността само за кратък пе-
риод от време, а значително количе-
ство потъва. Според моделиране на 
данните, направено от нас, 80 % от 
това, което остава на повърхността, 
в рамките на един месец се връща на 
бреговата линия, недалеч от място-
то, откъдето е постъпило в океана. 
За една година 97 % от отпадъците 
се оказват обратно на сушата. Пла-
ващата пластмаса ще продължи да 
циркулира, докато не се разпадне 
на все по-малки и малки парченца, 
трудни за улавяне, но лесно поема-
ни като храна от морските обитате-
ли“, обяснява Боян Слат.
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na-BbP3, na-clAnEH, na-nPOIA3B0JllA� 
PONSSE Bison ,,AKT111B COpelilM" OTBe>K,Qa KOHu,enu,111RTB 38 cjJOPYbPAbP Ha CbBCeM 

HOBO Hll1BO. Con111AH8T8 KOHCTPYKL.J,111R, Cb4eT8H8 C 16 TOH8 TOBapeH K8n8L.J,111T8T, 

e B KOM6111H8L.J,111R C MOLl\eH AB111rarnn Mercedes-Benz 111 YHll1K8nHa CVT CKOpOCTH8 

KYT111R. 5e3cTeneHHaTa CVT npeAnara HeyAbp)l(111Ma c111na Ha rnrneHe 111 3H84111TenHo 

no-Bll1COK8 CKOpOCT np111 TpaHcnopT, KOeTO R npaBll1 nepcjJeKTHll1R 11136op 38 Te)l(Kll1 

TOB8p111, TPYAH111 TepeHll1 111 Abnrll1 pa3CTORHll1R. 

EcjJeKTll1BHOCTT8 Ha CVT CKOpOCTH8T8 KYTll1R, np111Ap�eHa C Bll1COKOTO CbOTHOWeH111e 

Ha X111Ap8Bnll1K8T8, A8B8T Ha Bison ,,AKTll1B COpe111M" He C8MO HecpaBHll1M Kanau,111TeT 

Ha 38AB111)1(B8He 111 TOBapeHe, HO 111 OTnll14eH p83XOA Ha rop111BO 111 rnxa 111 YA06Ha 

pa60TH8 o6CT8HOBK8. Cb3A8AeHa e HBnbnHO HOBB KOHL.J,enu,111R 38 cjJOPYbPAbp. 
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