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Απορρίµµατα καπνιστών
(αποτσίγαρα) στις ακτές

Τα απορρίµµατα καπνιστών, και κυρίως τα αποτσίγαρα, είναι από τα απορρίµµατα που
εµφανίζονται µε ιδιαίτερη ένταση στις ακτές όλου του κόσµου!
Σύµφωνα µε µετρήσεις απορριµµάτων, που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια εθελοντικών
καθαρισµών, τα αποτσίγαρα είναι το πιο πολυπληθές απόρριµµα στις ακτές των Η.Π.Α.
και της Αυστραλίας, αποτελώντας το 30% και το 50% των συνολικών απορριµµάτων,
αντίστοιχα. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια εκστρατείας καθαρισµού στις ΗΠΑ το 2010
συλλέχθηκαν περισσότερα από ένα εκατοµµύριο (1.181.589) αποτσίγαρα.
Εκτός αυτών, συλλέχθηκαν 16.257 αναπτήρες, 73.155 άκρες πούρων και 36.592
συσκευασίες ή περιτυλίγµατα προϊόντων καπνιστών.
Όλοι γνωρίζουν τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος
στον άνθρωπο. Τι συµβαίνει όµως µε το περιβάλλον;
Όλος ο κύκλος ζωής του τσιγάρου το επηρεάζει
σηµαντικά!
Από την καλλιέργεια, τη συγκοµιδή, τη βιοµηχανική
παραγωγή των τσιγάρων, αλλά και την τελική
–µετά τη χρήση- ανεξέλεγκτη απόρριψή τους στο περιβάλλον.
Ο µεγαλύτερος µύθος που συνοδεύει τα αποτσίγαρα είναι ότι λόγω του
µικρού µεγέθους τους, είναι σχετικά αβλαβή, όπως επίσης και ότι τα
φίλτρα είναι κατασκευασµένα από βαµβάκι (από φυτικό
προϊόν δηλαδή) και συνεπώς αποδοµούνται εύκολα.
Η πραγµατικότητα όµως είναι πολύ διαφορετική.
Το 95 % περίπου των φίλτρων των τσιγάρων
αποτελείται από οξική κυτταρίνη (cellulose acetate),
ένα είδος πλαστικού που για να αποδοµηθεί µπορεί να
χρειαστούν έως και 15 χρόνια, ενώ δε διασπάται ποτέ πλήρως
αφήνοντας στο περιβάλλον µικροσκοπικές ίνες πλαστικού.
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Τα φίλτρα είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να συσσωρεύουν συστατικά που περιέχονται στον
καπνό, συµπεριλαµβανοµένων τοξικών ουσιών, όπως είναι το κάδµιο, ο µόλυβδος και το
αρσενικό. Καθώς τα αποτσίγαρα αποδοµούνται, οι ουσίες αυτές απελευθερώνονται,
ρυπαίνοντας το περιβάλλον και επηρεάζοντας τους οργανισµούς. Η κατάσταση, στην οποία
βρίσκονται τα αποτσίγαρα στην ακτή, είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς επηρεάζει την
τοξικότητά τους. Μάλιστα, η τοξικότητά τους αυξάνεται από τα µη-καπνισµένα φίλτρα
(χωρίς καπνό), στα καπνισµένα φίλτρα (χωρίς καπνό) και στα καπνισµένα φίλτρα µε καπνό.
Τα αποτσίγαρα συχνά καταπίνονται από τα ζώα και είναι δυνατό να φράξουν την πεπτική
οδό ή/και να µειώσουν την λήψη τροφής λόγω ενός ψευδούς αισθήµατος κορεσµού που
δηµιουργούν όταν συσσωρεύονται στο στοµάχι, που έχει σαν αποτέλεσµα τον θάνατο των
ζώων από ασιτία.
Επιπλέον, αποτελούν κίνδυνο για τα νήπια και τα µικρά παιδιά, τα οποία µπορεί να τα
καταπιούν µε συνέπειες όπως εµετό, διάρροια, ταχυκαρδία, υπόταση, καρδιακή αρρυθµία,
παροδική τοξικότητα από την νικοτίνη κ.ά. Θεωρητικά, αν ένας ενήλικας κατανάλωνε 200
αποτσίγαρα θα πέθαινε.
Εκτός από την πίσσα και τη νικοτίνη που είναι από τα πιο γνωστά συστατικά του τσιγάρου
έχουν καταγραφεί και πολλά, πολλά άλλα. Μερικά από αυτά είναι:

Ραδιενεργά Κατάλοιπα
Ράδιο
Ανιλίνη

Μονοξείδιο
του Άνθρακα

Aκετόνη – Ασετόν
Μεθανόλη

Κυανιδικό Υδρογόνο

Βουτάνιο
Αµµωνία

Φορµαλδεϊδη

Τολουένιο

Ναφθαλίνη
Πολώνιο

DDT

Βενζίνη
Αρσενικό
Προπάνιο
Κυανιούχες Ενώσεις

Πολλά από τα παραπάνω συστατικά είναι ευρέως γνωστά από άλλες χρήσεις που έχουν
ως εντοµοκτόνα, ως δηλητήρια, ως καύσιµα…
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