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Plastik w oceanie

Bez plastiku trudno wyobrazić sobie codzienne 
życie. Opakowania w supermarkecie, dziecięce 
zabawki, elementy odzieży – plastikowe produkty 
spotykamy niemal na każdym kroku. Dzieje się 
tak z kilku przyczyn. Określenie „plastik” odnosi 
się do wielu różnych rodzajów materiałów syn-
tetycznych, które powstają głównie na bazie 
ropy naftowej i nie ulegają biodegradacji. Plas-
tiki charakteryzują się szeregiem praktycznych 
właściwości i zaspokajają niemal wszystkie cod-
zienne potrzeby człowieka. Są twarde, ciągliwe, 
elastyczne, nie łamią się i przez dalsze przet-
warzanie (np. mieszanie z dodatkami) można 
je modyfikować na niemal nieskończoną liczbę 
sposobów. Niskie koszty produkcji przyczyniają 
się do coraz większego rozpowszechnienia plas-
tiku; proces ten jest jednak źródłem globalnego 
problemu środowiskowego, ponieważ rozpad 
tego surowca trwa nawet kilkaset lat. 

Tylko w roku 2015 wyprodukowano na świecie 
322 miliony ton tworzyw sztucznych; szacuje 
się, że rocznie do oceanu trafia 4,8-12,7 ton 
plastikowych odpadów. W przyszłości problem 
prawdopodobnie jeszcze się pogłębi; prognozy 
przewidują, że do 2050 roku produkcja tego 
surowca wzrośnie czterokrotnie. Niedługo plastik 
w naszych oceanach będzie ważył więcej niż 
wszystkie ławice ryb świata razem wzięte. 

Podczas przeprowadzonych w ciągu sześciu 
lat 24 ekspedycji naukowcy odkryli, że w oceanach świata już dziś krąży ponad pięć miliardów 
fragmentów plastiku o całkowitej masie ponad 268 tysięcy ton.

W oceanach dryfują smugi odpadów wielkości Europy Środkowej złożone zarówno z makro-, jak i 
mikroplastików (cząsteczek o wielkości mniejszej niż 5 mm). Z upływem czasu część z nich opada na 
dno morza, inne stanowią z kolei poważne zagrożenie dla fauny morskiej. Ocenia się, że z powodu 
spożycia tworzyw sztucznych lub zaplątania w elementy plastikowe umierają przedstawiciele co 
najmniej 550 gatunków, zarówno bezkręgowce, jak i ssaki. Żółwie, foki i inne zwierzęta zaplątują 
się na przykład w zagubione na morzu fragmenty sieci, tzw. sieci-widma, doznają urazu, znajdują 
się w potrzasku i nie są w stanie się z nich wydostać. Wiele stworzeń mylnie uznaje plastikowe 
fragmenty za pokarm. Ptaki morskie, takie jak albatrosy, które spędzają większość życia na morzu, 
mylą dryfujące na powierzchni odpady z pożywieniem. Połykają je, ale nie są w stanie ich strawić 
– mimo pełnego żołądka, umierają z głodu.

W styczniu 2016 roku na brzegach Morza Północnego odkryto zwłoki trzydziestu kaszalotów. 
Zwierzęta przebadane w Niemczech miały żołądki pełne plastikowych odpadów, wśród których 
znaleziono na przykład sieci rybackie i plastikową pokrywę silnika samochodowego. Mimo że żaden 

Rys. 1: Wzrost światowej produkcji plastiku 
(Źródło: Plastics Europe, 2015)
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z tych przedmiotów nie stanowił bezpośredniej przyczyny śmierci zwierząt, znaleziska te ilustrują 
wysoki poziom narażenia na odpady morskie i związane z nimi ryzyko dotyczące kaszalotów i 
innych dużych drapieżników.

Problem potęguje dodatkowo fakt, że w wodzie morskiej znajduje się również wiele trwałych 
zanieczyszczeń organicznych (TZO), takich jak DDT i polichlorowane bifenyle (PCB), przedostających 
się do morza bezpośrednio ze źródeł lądowych i za pośrednictwem rzek. Ponieważ substancje 
te posiadają podobne właściwości chemiczne, często tworzą warstwę osadową na powierzchni 
odpadów plastikowych, które w rezultacie stają się dryfującymi przenośnikami zanieczyszczeń. 
Gdy zwierzę połyka te cząsteczki, wraz z nimi do jego tkanek przedostają się szkodliwe związki 
chemiczne. Trwałe zanieczyszczenia organiczne odkładają się zazwyczaj w tkance tłuszczowej. Z 
jednej strony sieją spustoszenie w organizmie, zaburzając funkcjonowanie układu hormonalnego 
i odpornościowego, a nawet powodując choroby nowotworowe, z drugiej - przedostają się do 
łańcucha pokarmowego.

Rys. 2:  
Humbak zaplątany w sieć rybacką. Zwierzę znale-
ziono całkowicie oplątane siecią, o którą zahaczyła 
jedna z jego płetw piersiowych. Zwierzę udało 
się wyswobodzić dopiero po kilku próbach. Wielu 
waleniom pomóc nie można; zwierzęta te umierają 
– często dlatego, że nie są w stanie wypłynąć na 
powierzchnię i zaczerpnąć powietrza. (Zdjęcie: Gary 
Freitag, Miejsce: Metlakatla, Alaska)

Rys. 3: 
Plastik w żołądku: zdjęcia przedstawiają zawartość 
żołądka kaszalota wyrzuconego na brzeg Morza 
Północnego. Połknięta sieć mierzyła 13 metrów. 
(Zdjęcie: ITAW, Miejsce: Büsum, Niemcy)
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Ćwiczenia dydaktyczne

1. Pobieranie próbek plastiku z rzek
Każdorazowo gdy ludzie beztrosko wyrzucają śmieci w wyniku działania wiatru i deszczu 
docierają one do rzek. Następnie woda transportuje je z mniejszych do większych rzek - skąd 
ostatecznie wpływają do mórz i oceanów. Ponad 80% odpadów plastikowych trafiających 
każdego roku do oceanu, takich jak butelki i opakowania, pochodzi ze źródeł lądowych. 
Podobnie jak wiele innych zwierząt, ssaki morskie często mylą plastik z pokarmem. 

Postępowanie: 

A. Obserwacja większych elementów dryfujących: 

1. Rozpocznij obserwację. Wybierz miejsce, z którego rozciąga się widok na całą długość 
rzeki. Jeżeli rzeka jest zbyt szeroka, zaznacz punkt, do którego jesteś w stanie ją 
obserwować. W tym celu wybierz znajdujący się w wodzie obiekt (np. boję lub skałę) i zrób 
mu zdjęcie. Oszacuj szerokość badanego odcinka.

2. Obserwuj przepływające obiekty. Ilekroć zauważysz odpad, postaraj się zrobić mu zdjęcie i 
ocenić jego rozmiar. Obserwację prowadź przez 30 minut. 

B. Wyławianie mikroplastików za pomocą sieci:

1. Przygotuj sieć. W tym celu za pomocą opasek po każdej stronie sieci przymocuj jeden 
unoszący się w wodzie plastikowy przedmiot o objętości 500 ml. 

2. Wybierz dogodne miejsce do zarzucenia sieci. Może to być molo, mostek lub łatwo 
dostępny punkt na brzegu rzeki.

3. Zarzuć sieć w taki sposób, by jej otwór skierowany był w stronę przeciwną do prądu rzeki. 
Ustabilizuj ją, by woda mogła przez nią swobodnie przepływać. Zapisz godzinę. Sieć 
powinna pozostać w wodzie przez 60 minut. Możesz ją przywiązać do balustrady mostu lub 
pachołka.

4. Po upływie 60 minut wyciągnij sieć na brzeg. 

Pytania badawcze

A Obserwacja elementów dryfujących: ile dużych elementów płynie z biegiem rzeki w 
kierunku morza? Czego jest więcej – liści i gałązek czy śmieci?

B Poszukiwanie mikroplastików przez zarzucenie specjalnej sieci: ile cząstek płynie z 
biegiem rzeki w kierunku morza?

Potrzebne materiały: Sieć na mikroplastiki (Hydrobios, Kiel)
    Lina (do zarzucenia sieci), 20 m
    Zegarek
    Tacka
    Zamykane torebki
    Tryskawka
    Mikroskop na smartfona
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5. Przepłucz ją z użyciem tryskawki i wyrzuć zawartość na tackę.

6. Przyjrzyj się uważnie zawartości tacki. Wyszukaj cząstki plastiku i zrób im zdjęcia za 
pomocą minimikroskopu na smartfona; podziel się nimi z kolegami.

7. Przenieś plastikowe odpady do torebki. 

8. Oblicz liczbę cząstek plastiku unoszących się w każdym tysiącu litrów wody:

 Do obliczenia liczby cząstek na 1m3 będą ci potrzebne następujące dane
• prędkość przepływu mierzona w m/s – w tym celu odmierz 20 m wzdłuż brzegu rzeki 

za pomocą taśmy, patykiem lub kamieniem wyraźnie oznaczając punkt startowy (0 m) 
i końcowy (20 m). Wrzuć do wody patyk na starcie. Włącz stoper. Przestań odmierzać 
czas, w momencie gdy patyk minie punkt końcowy.

• powierzchnia otworu sieci: zmierz wewnętrzny otwór sieci w metrach!

Bok a = ___ m, bok b = ___ m

 Pamiętaj, że nie cała sieć jest zanurzona pod wodą. Zazwyczaj w wodzie znajduje się od 9 
do 11 cm. Dlatego dla „b” wybierz wartość 0,09 m. Oblicz powierzchnię otworu w metrach 
kwadratowych = 

a × b = ___ m²

• Czas zanurzenia sieci = ___ sekund.

Wprowadź powyższe wartości do następującego wzoru:

Rys. 5: Wzór na obliczenie liczby cząstek plastiku płynących z rzeką w kierunku morza.
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2. Śmieci na brzegu rzeki
Wyrzucane niedbale śmieci mogą z wiatrem i deszczem trafić do rzek - najpierw mniejszych, potem 
większych - skąd ostatecznie wpływają do mórz i oceanów. 

Postępowanie: 

1. Aby pobrać próbki, wybierz łatwo dostępny obszar o powierzchni mniej więcej 50 x 20 m na 
brzegu rzeki.

2. Zidentyfikuj trzy różne strefy brzegu: 
 Strefa A:  Strefa A ma regularny (codzienny) kontakt z rzeką i mierzy około 5 metrów  

   szerokości. W tym miejscu można często zauważyć ślad pozostawiony   
   przez wodę z niedawnego przypływu.

 Strefa B: Ta strefa ma okresowy kontakt z rzeką i obejmuje kolejne 10 metrów   
   brzegu. 

 Strefa C: Ta strefa nie ma kontaktu z rzeką i rozpoczyna się około 15 metrów od linii  
   brzegowej.

3. Wyznacz swój pierwszy transekt (= sztuczną linię łączącą dwa lub więcej punktów). Powi-
nien on prowadzić od linii brzegowej w stronę lądu, a jego lokalizację należy wybrać losowo, 
nie sugerując się większą lib mniejszą liczbą widocznych odpadów!

4. W każdej z trzech stref brzegowych (A, B, C) oznacz miejsce pobrania próbki: wbij w ziemię 
patyk, a w jego dolnej części przywiąż sznurek (1,5 m). Za pomocą sznurka wyznacz na 
ziemi promień i kamyczkami oznacz okrąg. Podobne okręgi wyznacz w strefach B i C. 
Między wszystkimi okręgami zachowaj taką samą odległość. Pomoże ci w tym il. 6.

5. Na białą szmatkę zbierz odpady z pierwszego okręgu - obiekty naturalne, takie jak drewno 
czy szczątki roślinne pozostaw na miejscu. Zebrane obiekty powinny być co najmniej 
wielkości niedopałka i znajdować się wewnątrz okręgu!

6. Policz odpady i pogrupuj je pod kątem materiału, z którego zostały wykonane. Zrób im 
zdjęcia i podziel się nimi z kolegami.

7. Procedurę powtórz w pozostałych dwóch strefach, a następnie wyznacz drugi i trzeci 
transekt. Upewnij się, że nowe okręgi znajdą się mniej więcej na tym samym poziomie, co 
poprzednie. Odległość między poszczególnymi transektami powinna wynosić co najmniej 20 
metrów.

Pytania badawcze

A Jak dużo śmieci znajduje się na brzegu rzeki? Jakiego rodzaju są to śmieci?

Potrzebne materiały: Prosty patyk, ok. 1 m długości
    Sznur, ok. 1,5 m długości
    Kamyki lub podobne przedmioty do wyznaczenia  
    okręgu
    Kamera lub smartfon
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8. Aby obliczyć ilość odpadów w 1 m2 brzegu rzeki, należy najpierw obliczyć powierzchnię 
obszaru wyznaczonego okręgiem za pomocą poniższego wzoru:

A = π x r² ; r = 1.5 m

Rys. 6: Pobieranie próbek na brzegu rzeki
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3. Pobieranie próbek mikroplastików na plaży
Odpady plastikowe zalegają na plażach całego świata i stanowią zagrożenie dla wielu gatunków 
zwierząt.

Postępowanie: 
1. Znajdź linię przypływu (punkt, w którym spotyka się piasek mokry i suchy). Jeżeli to 

niemożliwe, pobierz próbki w obrębie 1 m od linii brzegowej.
2. Wzdłuż linii przypływu rozciągnij sznur. Wyznacz trzy punkty: na początku, w środku i na 

końcu sznurka (punkt 1, 2 i 3). 
3. W każdym z punktów wyznacz kwadrat o powierzchni 50 × 50 cm i obrysuj go linią na 

piasku.
4. Przejdź do pierwszego kwadratu. Usuń wszystkie większe obiekty pochodzenia naturalnego 

(np. kamienie, glony, rośliny, drewno). Łopatką w obrębie wyznaczonej powierzchni wykop 
na tackę 2 cm piasku.

5. Piasek przesiej przez sitko. To co pozostanie przenieś na osobną tackę.
 Jeżeli piasek jest wilgotny, wsyp go do osobnej torebki. Torebkę oznacz numerem punktu, z 

którego została pobrana próbka, ostrożnie zamknij i zabierz ze sobą do domu/szkoły. Tam 
zostaw piasek do wyschnięcia; przesiej go przez sitko, dopiero gdy wyschnie. To, co pozos-
tanie, przenieś na osobną tackę

6. Teraz przyjrzyj się uważnie zawartości tacki. Mikroplastiki odsuń w jeden kąt, policz 
poszczególne szczątki i granulki.

7. Za pomocą mikroskopu na smartfona zrób cząstkom plastiku zdjęcie; podziel się nimi z 
kolegami.

8. Oblicz powierzchnię kwadratów, z których zostały pobrane próbki: 

          Bok a w metrach x bok b w metrach =    m² (powierzchnia)

9. Oblicz liczbę fragmentów mikroplastikowych na 1m2 w każdej próbce. Wykorzystaj wzór 
przedstawiony na rys. 7.

Pytania badawcze

A Jak dużo plastiku zalega na piaszczystych plażach?

Potrzebne materiały: Sitko na mikroplastiki (rozmiar oczek: 1 mm)
    Tacka
    Sznur, 20 metrów
    Mała łopatka
    Mikroskop na smartfona
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Rys. 7: Pobieranie mikroplastiku na plaży.
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4. Poszukiwanie mikroplastików w produktach codziennego użytku
Mikrocząsteczki plastiku dodaje się do wielu produktów kosmetycznych i higienicznych, takich 
jak na przykład peelingi, aby poprawić ich właściwości czyszczące. Mimo niewielkiego rozmiaru 
mikroplastiki stanowią istotne zagrożenie dla fauny morskiej. Ze względu na szczególne właściwości 
chemiczne przyciągają szkodliwe substancje organiczne. Mylnie uznane za pokarm, zostają 
połknięte przez żywiące się planktonem zwierzęta i w ten sposób przedostają się do łańcucha 
pokarmowego.

Postępowanie: 
1. Umieść normalną (wykorzystywaną w kąpieli) ilość produktu kosmetycznego na mikrositku.
2. Przepłucz próbkę. W tym celu zanurz sitko w zbiorniku wodnym i zamieszaj palcem. Płucz 

aż próbka przestanie się pienić.
3. Wykorzystując tryskawkę, przenieś przepłukaną próbkę na czyste płytki Petriego. Za 

pomocą mikroskopu przyjrzyj się ich zawartości.
4. Powtórz eksperyment z różnymi produktami kosmetycznymi i porównaj ilość zawartego w 

nich mikroplastiku.
5. Pobierz na smartfona aplikację ”Beat the microbead” i ”CodeCheck”. Przeskanuj pod kątem 

zawartości mikroplastików produkty kosmetyczne w domu i miejscowym supermarkecie.

Potrzebne materiały: Okrągłe mikrositka (100 lub 300 mikrometrów)
    Płytki Petriego
    Zbiorniki wodne (plastikowe akwaria)
    Produkty kosmetyczne (peeling do ciała, żel pod   
    prysznic)
    Tryskawka
    Mikroskop na smartfona



Potrzebne materiały: Plakat dotyczący biodegradacji
    Pudełka magnetyczne z odpadami
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5. Jak długą rozkładają się torby plastikowe i żyłki wędkarskie?
Rzadko zastanawiamy się nad obecnością plastiku w naszym życiu. Określenie „plastik” odnosi 
się do rozmaitych materiałów syntetycznych o szeregu własności, które łączy to, że wszystkie 
powstają na bazie ropy naftowej. Plastiki charakteryzują się szeregiem praktycznych właściwości 
i na przestrzeni lat stały się niezbędnym materiałem codziennego użytku stosowanym w szerokiej 
gamie produktów. Są twarde, ciągliwe, elastyczne, nie łamią się i przez dalsze przetwarzanie (np. 
mieszanie z dodatkami) można je modyfikować na niemal nieskończoną liczbę sposobów. Niskie 
koszty produkcji sprawiają, że produkty plastikowe spotyka się na całym świecie.

1. Za pomocą plakatu oszacuj, jak długo trwa biodegradacja zawartych w pudełku przedmio-
tów w oceanie.

2. Następnie zastanów się, gdzie odkładają się odpady.

Rys. 8: 
Rozpad śmieci w morzu (Źródło: World 
Ocean Review 1)



Typ odpadówIlość odpadów plastikowychDzień tygodnia

Wtorek

Piątek

Poniedziałek

Czwartek

Środa

Sobota

Niedziela
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6. Odpady domowe
Na pewno potrafisz wymienić co najmniej kilka produktów plastikowych – trudno wyobrazić sobie 
bez nich życie. Przeciętny mieszkaniec Europy zużywa ponad 100 kg plastiku rocznie. Globalny 
wzrost zużycia tego materiału generuje olbrzymie ilości odpadów. Zastanów się, jak dużo plastiku 
zużywasz i wyrzucasz każdego dnia:

Postępowanie: 
1. Przez tydzień prowadź szczegółowy rejestr odpadów. Codziennie zapisuj w nim ilość i 

rodzaj wyrzucanego plastiku.
2. Co zauważyłeś? Porównaj wyniki eksperymentu z kolegami.

3. Przez dzień/tydzień postaraj się ograniczyć wyrzucanie plastiku. Ponownie policz odpady. 
Co się zmieniło? Co możesz zrobić w przyszłości, żeby jeszcze bardziej ograniczyć zużycie 
tworzyw sztucznych?
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7. Dryfujący plastik
Naukowcy zastanawiają się obecnie, co się dzieje z odpadami plastikowymi w wodzie morskiej; 
musimy to wiedzieć, aby określić związane z nimi ryzyko. Przede wszystkim należy sobie zadać 
pytanie o to, w jaki sposób odpady te się rozprzestrzeniają. Istotną rolę odgrywa w tym kontekście 
nie tylko typ plastiku, ale również jego gęstość i kształt. Czynniki te decydują o tym, czy odpad 
będzie unosił się na powierzchni, popłynie w toni wodnej, czy opadnie na dno. 

Postępowanie:
1. Przygotuj trzy plastikowe przedmioty najczęściej używane/najczęściej trafiające do kosza w 

twoim domu. 
2. Zastanów się nad czynnikami, które mogą decydować o ich zdolności do unoszenia się na 

powierzchni wody.
3. Opracuj szereg eksperymentów pozwalających zbadać tę właściwość. Możesz wykorzystać 

całe przedmioty lub wykroić z nich drobne próbki. Jeżeli brakuje ci pomysłów, spróbuj 
odpowiedzieć na następujące pytania:

Które z poniższych przedmiotów unoszą się na powierzchni i w jaki sposób zachowują się w 
wodzie? 

• zamknięte butelki z wieczkiem i otwarte butelki bez wieczka
• butelki zamknięte i wypełnione cieczą
• butelki o różnych objętościach (np. 250 ml, 500 ml i 1000 ml)
• butelki skolonizowane przez np. wąsonogi (w eksperymencie można je zastąpić plasteliną)
• butelki wykonane z różnych rodzajów plastiku (np. butelki po napojach i szamponie)

4. Przeprowadź eksperymenty również z innymi rodzajami plastiku (np. torbami lub opakowa-
niami jogurtu) i w słonej wodzie, aby przekonać się, w jaki sposób odpady zachowują się w 
morzach i oceanach. W każdym litrze wody morskiej zawiera się 35 g soli. 

5. Jakie organizmy morskie cierpią z powodu dryfującego i opadającego na dno plastiku?
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8. Zagadka detektywistyczna
Kontekst: w roku 2016 znaleziono 30 kaszalotów wyrzuconych na brzeg w różnych miejscach 
wybrzeża Morza Północnego. Wszystkie osobniki były samcami mniej więcej w tym samym wieku. 
Zdarzenie to próbuje wyjaśnić kilka grup badaczy z państw zainteresowanych. 

Rys. 9: Uwe Piatkowski z Geomar i Ursula Siebert z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryj-
nej w Hanowerze badają nieszczęśliwe przypadki śmierci kaszalotów (zdjęcie: Kieler 
Forschungswerkstatt)

Metoda naukowa:
Aby odpowiedzieć na pytanie o charakterze naukowym, należy przeprowadzić szereg badań i 
eksperymentów. Postęp w nauce wymaga, by ich wyniki były publikowane i przedstawiane na 
konferencjach, dzięki czemu zdobyta wiedza stanie się dostępna dla badaczy na całym świecie, 
umożliwiając wspólne poszukiwanie rozwiązań. Często zdarza się, że kilka grup badawczych 
zajmuje się tym samym zagadnieniem jednocześnie; każda z nich chce oczywiście opublikować 
wyniki badań jako pierwsza.

Postępowanie:

1. Wcielicie się w role badaczy z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii poszukujących wiarygod-
nego wyjaśnienia śmierci wyrzuconych na brzeg Morza Północnego kaszalotów. Otrzymacie 
zestaw kart, za pomocą których należy odtworzyć logiczną kolejność zdarzeń. Rozpoc-
znijcie od karty nr 7 i wykorzystajcie co najmniej 6 kart. Jeżeli odtworzycie przekonujący 
scenariusz, możecie go opublikować.

2. Przeczytajcie wszystkie karty i podzielcie je na grupy. Ułóżcie je w logicznej kolejności i 
wyeliminujcie karty, które nie mają związku ze sprawą. Przyjrzyjcie się podobieństwom i 
różnicom i spróbujcie odkryć związki łączące poszczególne karty.
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9. Co mogę zrobić?
Człowiek od zamierzchłych czasów wykorzystuje rzeki, morza i oceany w poszukiwaniu niezbędnych 
do życia zasobów. Zamiast jednak o nie dbać, nadmiernie je eksploatuje i zanieczyszcza. Na 
szczęście istnieją również ludzie i organizacje, które czynnie nawołują do ochrony środowiska. 
Istnieje wiele sposobów na ochronę morskich siedlisk i ich mieszkańców. Każdego dnia każdy z 
nas może dołożyć swoją cegiełkę. Aby ograniczyć zużycie plastiku, warto zastosować regułę trzech 
R: redukcja, refleksja i recykling. Do programu można również dodać inne literki. 

1. Redukcja 
 W tym przypadku celem jest ograniczenie ilości niepotrzebnych rzeczy. Czy naprawdę 

niezbędny jest ci nowy smartfon i kolejna para butów? Jeżeli sądzisz, że chodzi o wyrzu-
cenie wszystkiego poza artykułami pierwszej potrzeby, jesteś w błędzie. Możesz pozbyć 
się zbędnych rzeczy na inne sposoby, na przykład przynosząc je w miejsce, gdzie będą 
nadal używane. Dlatego też niepotrzebne produkty lepiej sprzedawać, oddawać, darować i 
wymieniać na inne.

2. Refleksja (nad sposobem użycia)
 Zanim dokonasz zakupu nowej rzeczy, zastanów się, czy nie możesz posłużyć się czymś, 

co już posiadasz, a zaoszczędzone pieniądze wydać na produkt, z którego będziesz 
korzystał częściej. Przykładem mogą być reklamówki, których można używać wielokrotnie. 
Myśląc w ten sposób na co dzień, znajdziesz wiele różnych przedmiotów, które można 
zastąpić zamiennikami.

3. Recykling
 Segregacja śmieci to podstawa. Nie wszystkie śmieci mogą zostać ponownie wprowadzone 

do obiegu. W niektórych krajach wprowadzono programy, w ramach których klient uiszcza 
kaucję np. za napoje, która jest mu zwracana w momencie zwrotu butelki.

4. Odmowa
 Odmawiaj, kiedy ktoś oferuje ci produkty, których nie potrzebujesz, np. ulotki, słomki i darm-

owe reklamówki. W wielu przypadkach istnieją dla nich przyjazne środowisku zastępniki, 
które możesz albo kupić, albo samodzielnie wykonać w domu (np. peelingi).

5. Zmiana przeznaczenia
 Dla wielu produktów można znaleźć alternatywne zastosowanie. Wymaga to jedynie chwili 

twórczego namysłu. Istnieje wiele przykładów.

6. Namysł
 Zmiana przyzwyczajeń jest często łatwiejsza niż sądzimy. Wystarczy sporządzić jasny 

plan działania i się go trzymać. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale i przedsiębiorstw, 
polityków i społeczności naukowej. Przykładem może być decyzja o zaprzestaniu produkcji 
kosmetyków i past do zębów zawierających mikroplastiki.



ZADANIE 2. W jaki sposób możesz zmienić codzienne przyzwyczajenia, aby generować mniej 
odpadów plastikowych? Zapisz swoje pomysły.

ZADANIE 4. Zrealizuj projekt i udokumentuj zdjęciami każdy jego etap.

ZADANIE 3. Zastanów się, w jaki sposób można zwiększyć powszechną świadomość problemu 
odpadów plastikowych w oceanach. Jakie inicjatywy pozwolą zaangażować jak 
najwięcej osób? W jaki sposób ludzie, którzy nie mieszkają na terenach przybrzeżnych, 
mogą przyczynić się do ochrony mórz i oceanów?

 W znalezieniu odpowiedzi pomogą ci następujące pytania:

 - kto w twojej okolicy generuje szczególnie dużo odpadów?

 - kto wciąż nie jest świadomy problemu?

 - w jaki sposób zaprezentować wyniki projektu?

ZADANIE 1. Znajdź przynajmniej jeden przykład dla każdego z powyższych podpunktów.
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Informacje dla nauczycieli i edukatorów: 
Celem niniejszego modułu jest zapoznanie młodzieży z problemem odpadów plastikowych i jego 
wpływem na ssaki morskie. W pierwszej kolejności przedstawiono aktualny stan badań, z naciskiem 
na źródło, ilość i skutki obecności odpadów plastikowych w morzach i oceanach (a zwłaszcza ich 
oddziaływanie na ssaki). 

Opracowaliśmy dziewięć ćwiczeń dydaktycznych. Większość można przeprowadzić w klasie w 
standardowym formacie lekcyjnym (4-9), inne należy wykonać w terenie (1,2,3). Eksperymenty 
można przeprowadzić pojedynczo lub w zmienionej kolejności w zależności od wybranej tematyki 
i ograniczeń czasowych. Materiały dydaktyczne dostosowane są do różnych grup wiekowych 
(10-18 lat).


