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Απορρίµµατα καπνιστών
(αποτσίγαρα) στις ακτές

………….......

Ίσως να το έχετε προσέξει και µόνοι σας!
Ένα από τα από τα απορρίµµατα που συναντώνται συχνότερα στις ακτές µας είναι τα
αποτσίγαρα.
Έχετε ακούσει αρκετά πράγµατα για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος
στην ανθρώπινη υγεία και είναι όλα σωστά και πολύ σηµαντικά!
Η συνήθεια αυτή είναι εξαιρετικά βλαβερή για πολλά ζωτικά όργανα
του καπνιστή, αλλά και για όλους όσοι βρίσκονται γύρω του.
Αναζητήστε στο ∆ιαδίκτυο πληροφορίες
για τα προβλήµατα που προκαλεί το κάπνισµα
στην ανθρώπινη υγεία.

Ας σκεφτείτε και κάτι άλλο!
Αφού το τσιγάρο είναι, αποδεδειγµένα, τόσο βλαβερό για τον ανθρώπινο οργανισµό,
ποιες θα µπορούσαν να είναι οι συνέπειες που προκαλεί στο περιβάλλον;
………………………………………………………………………………………………………………
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Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο ζωής του τσιγάρου,
από την καλλιέργεια του καπνού, µέχρι και την απόρριψή του στο περιβάλλον.
Τι προβλήµατα προκαλεί στο περιβάλλον κάθε στάδιο αυτού του κύκλου;

Στάδιο

π.χ. καλλιέργεια

Προβλήµατα

στο περιβάλλ

ον

φυτοφάρµακα/λιπάσµατα
Και τα αποτσίγαρα;

Πόσο χρόνο χρειάζεται
για να διαλυθεί
πλήρως;
..................

Χωριστείτε σε οµάδες και αναζητήστε πληροφορίες
σχετικά µε τα συστατικά του τσιγάρου.
Αφού τα καταγράψετε, αναζητήστε πληροφορίες για άλλες
χρήσεις που έχουν οι συγκεκριµένες ουσίες.
Ουσίες που υπάρχουν
στο τσιγάρο

Εκτιµάτε ότι θα έχουν
επιπτώσεις στους
οργανισµούς
που ζουν στην ακτή
και τη θάλασσα;

Άλλες χρήσεις των ουσιών
αυτών

Ναι
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ίκτυο
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