
Milioane de tone de plastic ajung
în oceane zilnic. Ține minte că o
țestoasă înfometată nu poate
face diferența dintre o meduză
și o pungă de plastic. În plus,
viețuitoarele marine se pot
prinde în firele de plastic.
Plasticul poate fi purtat distanțe
mari de-a lungul oceanului,
afectând viața marină departe
de locul unde a fost aruncat.

PLASTICUL
PROVOCĂRI ȘI

CAPCANE

NU VREM GROPI DE GUNOI PLUTITOARE!

EVITĂ PLASTICUL
Multe obiecte din plastic

sunt folosite o singură dată.

Evită pahare, tacâmuri, pungi

din plastic și folosește lucruri

reutilizabile.

REFOLOSEȘTE
E foarte bine să ai propria
sticlă de apă, dar fă în așa fel
încât să o refolosești.
Cumpără mai puține produse
ambalate în plastic!

OCEANELE

PÂNĂ LA 422 MILIOANE DE TONE DE
PLASTIC SUNT PRODUSE ÎN FIECARE AN.



ȘTIAȚI CĂ....

Cea mai mare groapă de gunoi din
lume plutește în Oceanul Pacific? E o
zonă uriașă, ca un vârtej, unde plasticul
și alte deșeuri sunt adunate de un
curent oceanic numit giri. Această
groapă de gunoi e cam de trei ori
mărimea Spaniei.

Plasticul a fost inventat acum
aprox. 150 ani? Multe obiecte din
plastic sunt folosite doar câteva
minute înainte de a fi aruncate,
dar se descompun în sute de ani.

Plasticul se descompune în
particule mici care sunt mâncate
de mai multe viețuitoare marine.
Un european care consumă fructe
de mare înghite, la rândul lui, mii
de particule de plastic în fiecare
an.



Pe lângă sugestiile pe care deja ți le-am dat,
gândește-te cum poți proteja mediul, inclusiv atunci
când ești în vacanță. De exemplu, atunci când mergi la
plajă încearcă să nu lași o cantitate mare de cremă în
apă. Unele creme de protecție solară conțin substanțe
chimice dăunătoare pentru viața marină. Nu îți lua
gustări pe plajă în pungi de platic pe care le poate lua
vântul. Nu hrăni păsările cu mâncarea ta, e posibil să
nu fie sănătoasă pentru ele. Nu folosi un pai din plastic
de fiecare dată când bei apă sau suc.

CUM POȚI AJUTA?



DESENAM?
Apele sunt pline de viață - de la cel mai mic plancton,
până la uriașa balenă albastră. Desenează!

Balenă

Vapor pe apă

Pește
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