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MATERIAŁ
MERYTORYCZNY

VI edycja ekologicznego konkursu edukacyjnego Hydromisja pn. „Dlaczego sieci nie lubią śmieci” organizowanego w celu podkreślenia idei międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Sprzątanie Świata”
oraz w ramach kampanii „Miasto na detoksie”.

CZ. I – EKOLOGIA W KONKURSIE
Międzynarodowy ruch „Sprzątanie Świata” to idea, która została zapoczątkowana w Australii w 1989 r., a w Polsce zainicjowana w roku
1994. Promuje nie tylko zachowania mające wpływ na zmniejszenie ilości śmieci, ale również popiera inicjowanie działań, dzięki którym
zmniejszy się negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Jest to związane m.in. z uświadamianiem, że odpady, zwane
powszechnie śmieciami, mają wpływ nie tylko na zanieczyszczenie gleby. W zależności od ich postaci i składu oraz miejsca gdzie
zostaną pozostawione/wyrzucone mogą mieć wpływ na jakość powietrza bądź wód. Dlatego głównym celem konkursu „Dlaczego
sieci nie lubią śmieci” jest edukowanie młodzieży szkolnej, że niewłaściwe postępowanie z odpadami (śmieciami) może również
oddziaływać na jakość wody pitnej i gospodarkę ściekową a w konsekwencji – na środowisko. „SIECI” z nazwy konkursu, które „NIE
LUBIĄ ŚMIECI” to właśnie sieć wodociągowa, która doprowadza mieszkańcom wodę do picia oraz sieć kanalizacji sanitarnej, która
odprowadza wytworzone w gospodarstwach domowych ścieki.
W tegorocznej edycji konkursu, chcielibyśmy zwrócić uwagę na problem MIKROPLASTIKU, czyli cząstek plastiku o wielkości poniżej 5 mm. Do środowiska dostaje się w wyniku rozkładu plastikowych odpadów, ścierania opon samochodowych, ale może być
też wypłukiwany z boisk o sztucznej nawierzchni. Do sieci mikroplastik dostaje się w wyniku korzystania z produktów, w których
mikroplastik jest jednym ze składników (np. mleczka czyszczące, pasty do zębów, peelingi) bądź wraz ze ściekami powstającymi
podczas prania tkanin syntetycznych.
Współczesne badania dowodzą, że mikroplastik jest wszędzie, w każdym elemencie środowiska. Obecny w wodzie – szkodzi żyjącym
w niej organizmom, które mylą go z planktonem, co zagraża ich życiu. Mniejsze cząstki mogą przedostawać się do tkanek, w których
z dużym prawdopodobieństwem uwalniają szkodliwe substancje – dodatki do tworzyw sztucznych, negatywnie wpływające na funkcjonowanie organizmów żywych i ich układu hormonalnego. Mikroplastik to jedno z tych zanieczyszczeń, które budzi wiele obaw,
bo efekty jego obecności w środowisku nie są do końca poznane, bo jest wszędzie, choć w wielu wypadkach nie można go dostrzec
gołym okiem, bo metody badania zawartości mikroplastiku i technologie jego eliminacji są bardzo słabo rozpoznane. Warto uświadomić sobie, że dzisiejsze oczyszczalnie ścieków nie są zaprojektowane tak, aby usuwać te zanieczyszczenia i w konsekwencji nie
zawsze udaje się ich pozbyć. Jeśli „prześlizgną” się przez system kanalizacyjny i proces oczyszczania, docierają wprost do środowiska.
W ramach międzynarodowego projektu FanpLESStic – sea i realizowanej od 2017 roku kampanii Miasto na detoksie, zwracamy
uwagę na ten problem środowiskowy i komunikujemy, co można zrobić, by ograniczyć emisję mikroplastiku do środowiska.
Trzeba pamiętać, że nie możemy traktować naszego otoczenia oraz naszych domowych urządzeń sanitarnych jak śmietnika i że należy postępować z odpadami powstającymi w domu rozsądnie. Należy również realizować rozważne zakupy i dokonywać właściwych
wyborów konsumenckich, wybierając te produkty, które nie szkodzą naszemu zdrowiu ani środowisku zarówno podczas ich używania
jak i potem, gdy stają się źródłem odpadów. Pozostawianie śmieci w przypadkowych miejscach bądź pozbywanie się ich w sposób
niewłaściwy oraz korzystanie z produktów zawierających szkodliwe składniki, jest zagrożeniem dla zasobów wody pitnej, dla środowiska i w konsekwencji dla nas samych.

CZ. II – ZADANIE KONKURSOWE
W tegorocznej edycji konkursu, zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej – plakatu w formacie A3 z przesłaniem
nt. szkodliwości mikroplastiku bądź sposobów jego eliminacji. Forma dowolna: może to być mem, kolaż tekstowy, kolaż zdjęciowy,
praca na bazie wycinków z gazet, praca plastyczna dowolną techniką.

CZ. III – K
 ILKA FAKTÓW NT. MIKROPLASTIKU, KTÓRE MOGĄ BYĆ INSPIRACJĄ DO
PRZYGOTOWANIA PRACY KONKURSOWEJ
Poniżej dwie infografiki zawierające podstawowe informacje nt. mikroplastiku, jego źródeł, szkodliwości i sposobów ograniczenia
jego emisji do środowiska. Informacje te bądź inne znalezione w publikacjach dostępnych w internecie wykorzystaj jako inspirację do
stworzenia pracy konkursowej.
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— MIKROPLASTIK TO…

Cząstki tworzyw sztucznych w postaci np. włókien,
granulek, płatków różnych kształtów o wielkości
poniżej 5 mm. W składzie są polimery (główne
składniki tworzyw sztucznych) i dodatki funkcjonalne. Mogą zawierać również zanieczyszczenia pochodzące z procesu produkcji.

— MIKROPLASTIK
PIERWOTNY
Wytwarzany celowo w skali mikro do
określonych zastosowań komercyjnych:
jako cząstki ścierne, proszki do formowania wtryskowego, granulat do produkcji
tworzyw sztucznych (transportowany
między producentami).

Stosowany w kosmetykach i środkach higieny osobistej (najczęściej jako mikrogranulki złuszczające i wygładzające np. w peelingach czy pastach do zębów), detergentach, farbach, a także w produktach stosowanych w rolnictwie, budownictwie, ogrodnictwie oraz przemyśle naftowym i gazowym.
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— MIKROPLASTIK
WTÓRNY
69-81% mikroplastiku pływającego
w morzach i oceanach
Główne źródła emisji do środowiska:

PRODUKT ROZKŁADU

• pranie syntetycznych ubrań (35%)

Powstaje w procesie rozkładu większych kawałków tworzywa sztucznego (makro- i mezoplastików = o średnicy
> 5 mm) – np. foliówek, butelek czy sieci rybackich na
mniejsze, w wyniku procesów mechanicznych, chemicznych i biologicznych (np. pod wpływem promieni słonecznych, wody morskiej).

• ścieranie opon samochodowych
podczas jazdy (28%)
• pył miejski (24%)

Plastikowe cząstki
są obecne we wszystkich
elementach środowiska,
jednak głównie w morzach
i oceanach.

Tworzywa sztuczne kumulują się w środowisku, przenikając do wód i gleb, a w konsekwencji
– także do pożywienia. Ich wpływ na nasze zdrowie nie został jeszcze dostatecznie zbadany.
Wiemy jednak, że liczne toksyczne i endokrynnie czynne substancje chemiczne zawarte w
tworzywach sztucznych mogą zaburzać pracę układu hormonalnego.
Do organizmów substancje te dostają się przez oddychanie, kontakt ze skórą i spożycie zanieczyszczonej żywności.
Zanieczyszczenie środowiska mikroplastikiem stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i jakości
żywności, zdrowia ludzi i turystyki przybrzeżnej, a także przyczynia się do zmian klimatu.
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— MIKROPLASTK
W LICZBACH

1/1

Szacuje się, że każdego roku
do wód trafia taka ilość tworzyw
jakby co 1 minutę opróżniano
1 pełny załadunek śmieciarki.

2050
Szacuje się, że do tego roku masa tworzyw sztucznych w oceanach przekroczy
masę występujących w nich ryb.

U ponad
Austriaccy uczeni szacują, że plastik
dostaje się do układu pokarmowego

30%

50%

badanych w USA i Wielkiej Brytanii
organizmów wodnych stwierdzono
obecność mikroplastiku.

51

populacji

250

bilionów

mikroplastikowych cząstek znajduje się
w oceanach – to 500 razy więcej, niż
gwiazd w naszej galaktyce.

tysięcy

cząstek tworzyw sztucznych – nawet tyle
dostaje się do ścieków każdorazowo podczas prania 1 polarowej bluzy.
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— MOŻ/RZE
BEZ PLASTIKU? —
— DOBRE
NAWYKI —
— WODA
Ogranicz używanie PET
Do przechowywania napojów najlepsze jest
szkło lub stal nierdzewna, a jeśli tworzywo
– to bezpieczne (PP – oznaczenie 05, HDPE
– oznaczenie 02).
Przestaw się na kranówkę. Ta gdańska spełnia wszystkie restrykcyjne normy jakościowe, jest bezpieczna i bogata w korzystne
dla zdrowia minerały, a także wielokrotnie
tańsza od wody butelkowanej.
Jeśli jednak korzystasz z PET, pamiętaj!
Nigdy nie używaj PET wielokrotnie.
Wypijaj napoje w PET jak najszybciej. Kupuj
ze sprawdzonych źródeł (częste dostawy).
Nie wystawiaj butelek PET na bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym
i wysoką temperaturę.
Segreguj odpady, wyrzucając PET do odpowiedniego, żółtego pojemnika.
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— UBRANIA
Sprawdź, z jakich materiałów wykonane
są ubrania, które masz obecnie w szafie.
Postaraj się, aby stopniowo przeważały
w niej naturalne tkaniny – bawełna, len,
wełna, jedwab.
Ogranicz kupowanie rzeczy z poliestru,
poliamidu, akrylu, nylonu czy elastanu.
Zrezygnuj z ubrań o intensywnym „chemicznym” zapachu i takich ze sztywnymi
plastikowymi aplikacjami, które podczas prasowania przywierają do żelazka
(prawdopodobnie zawierają PVC).
Dbaj o rzeczy, które nosisz. Kupuj mniej
ubrań, ale lepszej jakości. Zwracaj uwagę
na skład (czytaj metki). Szukaj certyfikatów (np. Oeko-Tex).
Pierz w załadowanej do pełna pralce
w temperaturze nie wyższej niż 40 st. C
z wyjątkiem tkanin wymagających wyższej temperatury ze względów higienicznych (np. ręczniki czy pościel). Niższa
temperatura i krótszy cykl pozwalają
dłużej zachować fason ubrań i jakość tkanin oraz zmniejszyć ilość mikroplastiku,
uwalnianego z włókien syntetycznych.
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— KOSMETYKI
I ŚRODKI
CZYSTOŚCI
Czytaj etykiety! Uważaj na wymienione
w składzie substancje o nazwach: polyethylene, nylon, acrylate copolymers, acrylate crosspolymers, cyclotetrasiloxane, cyclomethicone, polyquaternium (odpowiadają użytym
w kosmetykach tworzywom sztucznym).
Wybieraj produkty oznaczone wiarygodnym
certyfikatem (np. Ecolabel). Do czyszczenia
używaj ściereczek bawełnianych zamiast
tych z mikrofibry. Dobrym rozwiązaniem
będą też przyjazne środowisku gąbki wykonane z celulozy lub innych włókien naturalnych (np. konopnych).
Wiele środków szorujących (m.in. do
czyszczenia fug i kuchenek), zawiera
mikroplastiki (w roli substancji ściernej).
Zastąp je domowymi preparatami na bazie
np. sody oczyszczonej.
Przygotuj peeling do ciała samodzielnie lub
kup taki o prostym, naturalnym składzie.
Świetną substancją złuszczającą jest np. proszek z pestek moreli, glinka, sól, kawowe fusy,
cukier lub płatki owsiane.

— TOALETA
Pamiętaj, że w odpływie WC powinny lądować
tylko zanieczyszczenia fizjologiczne oraz papier toaletowy.
Nie wolno wyrzucać tam żadnych nawilżanych
chusteczek – nawet tych, określanych przez producentów mianem biodegradowalnych. Nie tylko
zatykają rury, uszkadzają pompy lub inne urządzenia w przepompowniach czy oczyszczalni.
Ich obecność w sieci może się wiązać z uwalnianiem do środowiska mikroplastiku.
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