
Mit tehetünk mi a folyamatok lassításáért, 
visszafordításáért? 

Célunk a probléma bemutatásával és az ismeretek bővítésével a tudatosabb 
fogyasztásra, felelősebb döntésre való törekvés elősegítése, hosszabb távon 
pedig a viselkedésünk olyan irányban történő megváltoztatása, amely nem 
károsítja a tengeri élőhelyeket és megőrzi a fajok gazdagságát.  

Az általános hulladékgazdálkodáshoz hasonlóan a tengeri hulladékkal való 
megbirkózás kiindulópontja is a megelőzés. Hogyan előzhetjük meg a 
hulladékképződést? Minden esetben szükségünk van műanyagzacskóra, ha 
vásárolni megyünk? Megtervezhető-e néhány termékünk és kialakítható-e 
néhány termelési folyamatunk oly módon, hogy azok ne tartalmazzanak, 
illetve hozzanak létre mikroműanyagokat? A válasz: igen.

Mit tehetünk mi a műanyagszemét csökkentéséért?
ź Az Állatkert területén nem árusíthatnak a büfék, éttermek műanyag 

 palackos italokat. Ezek helyett újrahasznosítható üveges vagy   
 fémdobozos üdítőket kaphatsz! 

ź A megvásárolt ételeket, italokat egyszer használatos papír poharakban 
 vagy tányérokban kapod, amelyek könnyen lebomlanak!

ź Ha vásárolni mégy, mindig vigyél magaddal textilből készült szatyrot!
ź Ha mégis vettél műanyag csomagolású élelmiszert, akkor a szelektív 

 hulladékgyűjtő edénybe dobd bele a csomagolóanyagot!

Mit tehetünk, hogy fenntartható halászatból származó fajokat fogyasszunk? 
Mely kritériumokat kell ellenőrizni a megfelelő vadon élő halat keresve?



A legjobb választás a helyben, lehetőség szerint a saját földrajzi területünkön 
kifogott hal.

Milyen feltételeket ellenőrizzünk, ha megfelelő tenyésztett halat keresünk?
A kiskereskedőknek a termékkel kapcsolatos minden szükséges infor-
mációval el kell látnia a fogyasztókat. Amikor csomagolt, fagyasztott ter-
méket vásárolunk, külön oda kell figyelnünk a fogyasztói címkéken lévő 
információra.

A címkének a következő információkat kell tartalmaznia:

- A faj közhasználatban lévő neve.

- A faj tudományos neve.

- Termelési mód (halászott vagy tenyésztett).

- Halászati terület. (pl. Földközi-tenger vagy Fekete-tenger, és a FAO GSA 
szám).

- Halászeszközök.

- Felolvasztott: a címkén fel kell tüntetni, ha a termék előzetesen le volt fa-
gyasztva.

- A tenyésztett hal származási országa.

- Eladási egységár (Kg) a nettó súly viszonylatában (jéghártyával borított 
fagyasztott hal esetében a jéghártya százalékarányát leszámítják).

- Allergének (az EU országai használhatják az ezzel az információszolgálta-
tással kapcsolatos nemzeti szabályaikat).

Ezzel kapcsolatban további információ található a következő webcímen: 
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fishe- ries/files/docs/body/eu-new-fish-
and-a- quaculture-consumer-labels-pocket-gui- de_en.pdf

Mindig ellenőrizzük, hogy a törvény által előírt információt feltüntették-e a 
termékcímkén!

https://humusz.hu/hirek/hogyan-elj-muanyag-nelkul-7-tipp-hogy-
megvedd-bolygonk-epseget-es-sajat-egeszseged/27003



Filmajánló-The Story of Plastic. 

Az elmúlt hetekben került bemutatásra a The Story of Plastic című dokumen-
tumfilm, melyet a vetítések után elemzések, beszélgetések követtek az 
érintett szakemberekkel. 
A film napjaink valóságát mutatja be a műanyagszennyezés, műanyagválság 
kapcsán és kitér a műanyag múltjára is, létrejöttének, gyártásának okaira is.
A The Story of Plastic átfogó pillantást vet az műanyagszennyezés okozta 
válságára, bemutatva annak világszintű hatását bolygónkra és az emberek 
egészségére. A három kontinensen átívelő sztoriból megismerhetjük a 
folyamatban lévő katasztrófa színtereit: a szeméttel teli mezőket és a 
szeméthegyeket, a hulladékkal elárasztott folyókat és tengereket, valamint az 
égboltot, amelyet beborít a műanyaggyártás és -feldolgozás mérgező füstje. 
A filmben eredeti, látványos animációk, archív ipari felvételek és a 
kibontakozó vészhelyzetet közvetlenül elszenvedő emberek személyes 
beszámolóival találkozhatunk, megismerve ennek az összetett komplex 
problémának a részleteit, amely egyre súlyosabban befolyásolja a bolygó és 
lakói jólétét.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=37PDwW0c1so&fea
ture=emb_logo
https://humusz.hu/hirek/

A filmet a Discovery Channel  vetíti a következő időszakban: 2020. június 6-8.
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