Na Tropie
Mikroplastiku

Na Tropie Mikroplastiku
Komiks stworzony przez EIT Food i CSIC

Cześć! Jestem dr Lina! Jestem
naukowczynią i badam jedno z
najbardziej wszechobecnych
zanieczyszczeń w przyrodzie: mikroplastik.
Dołącz do mojej przygody, by przyjrzeć
się tym cząsteczkom z bliska oraz zbadać
ich wpływ na ekosystem i jedzenie, które
spożywamy. Jesteś gotowy na
mikroskopijną wyprawę?
Komiks powstał w ramach projektu
#AnnualFoodAgenda, a jego celem jest
zwrócenie uwagi na jedno z największych
zagrożeń naszych czasów wobec
bezpieczeństwa żywności i ochrony
środowiska. Od naukowców po
konsumentów - każdy uczestnik
przemysłu spożywczego, a także instytucje
regulujące - ma kluczową rolę w
ograniczeniu zanieczyszczenia
mikroplastikiem.

Zagramy?
Jasne, siatka jest już gotowa!

Przyniosłem wam
napoje lodowe

Teraz możemy
zagrać!

HEJ, DZIECI!

Chodźmy!

Ja serwuję!

Chodźmy po
piłkę. Będziemy
się ścigać!
¡Yo saco!

Ha! Za wysoko,
punkt dla mnie!

Już idę

!!!

Plaża tutaj jest
strasznie zaśmiecona!

Rzeczywiście, skąd się
wziął ten cały plastik?

Przypadkiem usłyszałam
waszą rozmowę... Niestety to
coraz częstszy problem

Dlatego zbieram próbki
plastiku. Zbadam te odpady
i odkryję jak się ich pozbyć.

Tak to wygląda, prawda?
Jednak niektóry plastik jest
tak mały, że nie zobaczymy
go bez mikroskopu.

Ale... przecież w
tej próbce jest
tylko woda!
Naprawdę? Jak
to wygląda?

Chcecie go zobaczyć na
własne oczy?

PACH!!!

Tak!

Witajcie w
mikroskopijnym świecie!

Co się stało?

Zmniejszyłam nas, żebyście
mogli go lepiej zobaczyć.

Cooooo?

Masz rację! Jest
ich mnóstwo!

Zobaczcie! Widzicie te małe
fragmenty wydobywające się
z pudełka po kanapce?

Tak... Te małe
cząsteczki nazywamy
mikroplastikiem. Jest
ich w przyrodzie coraz
więcej.

Światło słoneczne
rozpuszcza plastik, przez
co odpad zaczyna
wydzielać mikroplastik

Kiedy odpady w morzu są
poruszane przez fale, też
zaczynają wydzielać mikroplastik.
To bardzo poważny problem!

Niestety to problem globalny. Duże obszary lądu są
zanieczyszczone mikroplastikiem. Pochodzi z opakowań
spożywczych, produktów higienicznych, ubrań...

Pokażę wam!

Załóżcie to

Mikroplastik zanieczyszcza również morza,
zagrażając wielu morskim gatunkom. Może
zaburzyć ich rozwój, wpłynąć na ich żywienie,
a nawet spowodować ich śmierć.

UWAŻAJ!

!!!

!!!

Nie martwcie się, wszystko
będzie dobrze. Niedługo
was stąd wyciągnę!

Ale najpierw rozejrzyjcie
się: zauważyliście coś
dziwnego?

Pani doktor, zostaliśmy
pożarci przez rybę!

Wow, miała Pani
rację! Tu również jest
pełno mikroplastiku!

Tak... Wiele morskich stworzeń
połyka te cząsteczki, przez co
dostają się do łańcucha
żywnościowego

Jednak problemem nie jest tylko plastik
- to również zawarte w nim chemiczne
dodatki, które
mogą
niebezpieczne
Creo
quebyć
nos
están
dla żywych
stworzeń
pescando

Aa! Co się
dzieje?
Trzęsienie ziemi?

Widzę sieć... Wydaje mi
się, że zostaliśmy złowieni!

Prawdopodobnie zabiorą nas na targ.
Kiedy ktoś kupi rybę, to będzie nasza
szansa na ucieczkę

DORAD
A

Ale Pani doktor, co jeśli ktoś
zje tę rybę... nie zje również
mikroplastiku?

Obawiam się, że zje.

Pani doktor, musimy
coś zrobić!

FUJ, OBRZYDLIWE!

Wiem, kochani. Dlatego właśnie
my - naukowcy prowadzimy
badania...

Brrr, nie zrobiło się
nagle zimno?

Ach, tak... Zostaliśmy
włożeni do lodówki!

Jak się stąd teraz
wydostaniemy?

Mam plan, ale musimy
poczekać aż drzwi lodówki
się otworzą

Rozumiem, że się martwicie, ale prawda jest taka, że my już
jesteśmy narażeni na mikroplastik: w pakowanej i niepakowanej
żywności
czy w FRESA
butelkowanej wodzie. I to nie jedyna droga FRESA
nawet powietrze, którym oddychamy zawiera te cząsteczki

FRESA

FRESA

W dalszym ciągu jest wiele rzeczy, których nie wiemy o
mikroplastiku, zwłaszcza o jego wpływie na zdrowie człowieka.
Jednak stajemy się coraz bardziej świadomi zagrożenia i pilnie
poszukujemy rozwiązania tego problemu

Na szczęście naukowcy z takich instytucji jak Hiszpańska
Krajowa Rada Badań CSIC prowadzą badania nad wpływem
mikroplastiku na zdrowie człowieka. Dzięki takim badaniom
zwiększamy bezpieczeństwo żywności!

Ale to nie wszystko! Naukowcy poszukują sposobów na
pozbycie się mikroplastiku i opracowanie
biodegradowalnych materiałów

Pani doktor, nie chcę
Pani przerywać, ale ktoś
właśnie otwiera drzwi!

A co ze zwierzętami,
które widzieliśmy w
morzu?

W takim razie
ruszajmy. Chodźcie
za mną!

Czy możemy coś
zrobić, żeby im
pomóc?

Możemy zastąpić jednorazówki słomki czy folię spożywczą innymi materiałami

Możemy również wybierać produkty bez
zbędnego opakowania. Na przykład owoce
mają naturalną ochronę w postaci skórki, nie
potrzebują dodatkowego zawijania w folię!

Oczywiście!

Nie zapominajcie też o
recyklingu i wyrzucaniu plastiku
do specjalnie oznaczonych
pojemników

Spójrzcie, jesteśmy z
powrotem na plaży!

Będziemy o tym
pamiętać!

Ostatnia rzecz! Wróćmy
do normalnego rozmiaru

Przygotujcie się
na lądowanie!

Dobrze jest być
znowu dużym!

PACH!!!

Cieszę się, że spędziliśmy
razem czas. Mam nadzieję, że
czegoś się nauczyliście!

To była wspaniała
przygoda!

Wracajcie do rodziców, na
pewno się o was martwią

I nie zapominajcie, że każde
działanie ma znaczenie. Każdy
z nas może coś zrobić na
rzecz walki z
zanieczyszczeniem plastikiem

To prawda!
Dziękujemy za wszystko,
Pani doktor. Do zobaczenia
wkrótce!

Hej, dzieci!
Gdzie byliście?

¡Yo saco!

TATO!

¡¡NIEE!!

Nie wiesz, że słomki wydzielają
mikroplastik, który zanieczyszcza
środowisko? Nie kupuj ich więcej!

Właśnie! A jak skończysz,
upewnij się, że wyrzuciłeś
opakowanie do odpowiedniego
pojemnika!
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