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to mikroskopijnej wielkości kawałeczki tworzyw  
sztucznych znajdowane na plażach, w wodzie
i na dnie morskim. 

plastik
MIKRO



TO CZĄSTKI PLASTIKU O ŚREDNICY < 5 mm

MIKRO
ŹRÓDŁA

PIERWOTNE
są celowo produkowane 
jako surowiec do przetworzenia 
na inne plastikowe elementy.

WTÓRNE
powstają z rozpadu 
plastikowych śmieci 
na mniejsze kawałki.

plastiku
MIKRO



powstaje z większych plastikowych 
odpadów; przedostaje się do 
środowiska naturalnego również ze 
środków czystości, kosmetyków, 
leków i tkanin, np. ubrań 
polarowych.

plastik
MIKRO



ŚMIECI wrzucane do morza 
stanowią poważny problem 
ekologiczny. Ich czas naturalnego rozkładu jest bardzo długi.

PLASTIK 
STANOWI

Zanieczyszczenia [PLASTIK] pochodzą zarówno z lądu, jak i z przemysłu 
morskiego, takiego jak rybołówstwo (np. sieci, liny), czy handel i transport 
(np. plastikowe butelki, torby i opakowania).

60-80 %
śmieci w morzu



ROCZNA PRODUKCJA PLASTIKU NA ŚWIECIE
wynosi obecnie 280 mln ton. 

Większe fragmenty plastiku 
rozmieniają się na mniejsze,
jednocześnie nie ulegając 
biodegradacji, a więc biodegradacji, a więc 
ilość plastiku w wodach 
stale wzrasta.



DLACZEGO 
WYBIERAMY 

PLASTIK?

ZALETAMI PLASTIKU JAKO MATERIAŁU               
SĄ NISKA CENA, TRWAŁOŚĆ                                   

I UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ. 

Jako że jest on masowo produkowany, w ogromnych ilościach 
trafia do środowiska jako odpad, a jego degradacja jest bardzo powolna. 



W NASZYCH DOMACH UKRYWA SIĘ GŁÓWNIE W ŁAZIENCE

dezodoranty dezodoranty 
kremy do peelingu
pasty do zębów  
środki czystości



Znacząca ilość produktów codziennego użytku
zawiera tysiące małych plastikowych fragmentów, 
zwanych mikrogranulkami. 



pasta do zębów, 
peeling ma 
w składzie nawet 
10% 
mikroplastikowych
cząstek!

Dodanie syntetycznych drobinek do pasty do zębów lub peelingu
ma zapewnić dokładniejszy efekt mechanicznego oczyszczania.

FOT. pixabay.com



w kremach czy balsamach – w formie 
płynnej – pełni rolę wypełniacza, 
zagęszczacza lub stabilizatora; zawarty 
w szamponach i odżywkach tworzy na 
włosach delikatny film, działający  
wygładzająco lub zwiększający wygładzająco lub zwiększający 
objętość.



Plastik nie znika 

spłukując z siebie mikrogranulki
łączymy się z oceanem! 

Plastik nie znika 
lecz krąży w środowisku, 

czemu sprzyja dynamika oceanów 
trwających w nieustannym ruchu.



MIKRO tworzywa sztuczne                                                
w produktach do pielęgnacji ciała 
nie mogą być usuwane z wody 
za pomocą urządzeń oczyszczających ścieki.



PLASTIKOWE ODPADY

powodują obrażenia zewnętrzne, wewnętrzne, a nawet
śmierć morskich ptaków, ssaków i ryb, głównie z powodu
oplątania lub połknięcia.



został do tej pory znaleziony w zooplanktonie, małżach                    
i innych bezkręgowcach, rybach i ptakach

bywa mylony przez zwierzęta z pokarmem;
zwierzęta nie są w stanie trawić mikrogranulek, 
więc umierają z głoduwięc umierają z głodu

mikroplastiki, które raz zostały zjedzone, 
są przenoszone w łańcuchu pokarmowym 
i potencjalnie mogą trafić do ludzi



MIKROPLASTIK kumuluje się w organizmach na wyższych poziomach łańcuchów 
troficznych, w tym rybach spożywanych przez człowieka.



CO MOŻESZ 
ZROBIĆ?ZROBIĆ?



PRODUKUJ MNIEJ ŚMIECI...

Plastik projektowany jest często tak, 
aby go od razu wyrzucić.



ZASTĄP PLASTIK
TWORZYWEM 

BIODEGRADOWALNYM 

Planuj, aby plastik trafiał do recyklingu.



BĄDŹ ŚWIADOMYM 
KONSUMENTEM



PRODUKTY CODZIENNEGO UŻYTKU 
WYBIERAJ ODPOWIEDZIALNIE

Wybieraj produkty przyjazne dla środowiska.



polietylen (Polyethylene, PE)

polipropylen (Polypropylene, PP)

politereftalan etylenu (Polyethylene Terephthalate, PET, PETE)

poliester (Polyester, Polyester-1, Polyester-11, PES)

unikaj
produktów
zawierających

plastik

poliester (Polyester, Polyester-1, Polyester-11, PES)

poliamid (Polyamid, Nylon-12, Nylon-6, Nylon-66, PA)

poliuretan (Polyurethane, Polyurethane-2, Polyurethane-14, Polyurethane-35, PUR, PU)

poliimid (Polyimide, Polyimid-1, PI)

polietylen-co-octan winylu (Ethylene-Vinyl Acetate, EVA)

kopolimer akrylowy (Acrylates Copolymer, AC)

krospolimer akrylowy (Acrylates Crosspolymer, ACS)

polikwaternium-7 (Polyquaternium-7, P-7)



Istnieje wiele rodzajów plastiku. 
Najbardziej popularnymi są 
polietylen (PE) oraz 
polipropylen (PP). PE

PP
PETE

PU

AC

PET

PES

PA PUR PI

EVA ACS

P-7



GLOBALNE 
ROZWIĄZANIE 
BĘDZIE SUMĄ 
NASZYCH 
INDYWIDUALNYCH INDYWIDUALNYCH 
DZIAŁAŃ

Podziel się swoją wiedzą, uświadamiaj swemu otoczeniu 
(rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym), jak ważna jest 
jakość środowiska, w którym żyją i ochrona  jego naturalnych 
zasobów. Zachęć, by przyjęli kilka prostych ZACHOWAŃ 
PROEKOLOGICZNYCH.



Dziękuję za uwagę


