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ČISTÁ PRÍRODA?
Ako príroda „spracováva“ plasty

Už ste to určite videli: pohľad na zvieratá, ktoré si pomýlili plastové odpadky s jedlom a tragicky 

uhynuli. Taktiež na ulici, ale aj pri rieke, v lese či na horskej túre môžete nájsť plastové vrecká, 

poháre a potravinové obaly, ktorých rozklad potrvá celé desaťročia, ak nie sú riadne zlikvido-

vané a zrecyklované. Plasty na súši aj vo vodách sú nebezpečné aj pre človeka: v dôsledku 

trenia, vplyvu ultrafialového žiarenia a odparovania zmäkčovadiel sa plastový odpad rozkladá 

na stále menšie časti. Tieto nepatrné plastové mikročastice sú následne skonzumované 

zvieratami a na konci potravinového reťazca sa ocitnú priamo na našom tanieri.

ÚLOHA 1: 
Spolu s vaším učiteľom biológie sa pokúste vytvoriť 

kompostovací systém. 

Na experiment použite staré akvárium so zeminou 

a s nasadenými dážďovkami (treba zabezpečiť, aby 

zemina bola stále vlhká, ale zasa nie mokrá - dážďovky 

by sa utopili). Do zeminy dajte rôzne druhy odpadu - 

papierové vreckovky, zvyšok z jabĺčok, suché lístie, 

ale aj žuvačku, plast a pod. a pozorujte, či, príp. ako 

rýchlo sa odpady rozložia.

Ešte lepšie je tento experiment vykonať na skutočnom kompostovisku v školskej záhrade.

ÚLOHA 2: 
Vzhľadom na to, že ľudia chcú aspoň „raz za čas“ použiť plastové nákupné tašky, aby si v nich 

odniesli domov nákup, plast tu nadlho zostane. Biologický rozklad plastu trvá mnoho desaťročí.

Porozmýšľajte o alternatívach k plastovým taškám a vrecúškam. Vytvorte skupinky a navrhnite 

čo najviac spôsobov, ako sa vyhnúť ich používaniu.

?
Vedeli ste?V roku 2009 na premiére filmu, ktorý sa 

venuje téme plastov, diváci dobrovoľne 

odovzdali krvné vzorky. A v ich krvi sa 
naozaj našli stopy plastov! 
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