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SURSE DE PE USCAT ŞI DIN MARE
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FIŞĂ DE LUCRU

Bazată pe date de la Ocean
Conservancy

VĂZÂND NEVĂZUTUL
Oceanul şi deşeurile de pe căile navigabile sunt unule dintre cele mai grave probleme de poluare de
pe planeta noastră, care ameninţă sănătatea umană, fauna sălbatică, comunităţile şi economiile din
întreaga lume. Deşeurile marine sunt în întregime prevenite, iar datele colectate de voluntari sunt parte
a soluţiei. Curăţire Internaţională a zonelor de coastă ( ICC ) este cel mai mare efort voluntar din lume în
numele oceanului şi pentru sănătatee căilor navigabile.

MOD DE LUCRU

ORGANIZEAZĂ &
ANALIZEAZĂ DATELE

CURĂŢĂ DEŞEURILE
& COLECTEAZĂ DATE

PUBLICĂ
REZULTATELE

REDU IMPACTUL

NUMĂRUL DE VOLUNTARI:

DATELE SECTORULUI:
Data:

Tineri & Adulţi:

Numele
sectorului:

Copii
(sub 12 ani):

Stat sau
Provincie:
Ţara:

LOCUL :
Plajă

Sub apă

Ambarcaţune

SUMAR (unităţi)
Număr saci de gunoi plini:

					

Gerutatea deşeurilor:

gr/kg

Distanţa :

km

Casetă de evaluare

Cea mai interesantă parte a activităţii: ................................................................................................
Cea mai puţin interesantă parte a activităţii: .......................................................................................
Ce mi s-a părut dificil pe durata activităţii: ..........................................................................................
Ce am înţeles pe durata activităţii: .....................................................................................................

Tipurile de deşeuri colectate
Adunţi şi înregistraţi toate elementele pe care le găsiţi mai jos. Nu contează cât puţine sunt elementele, datele pe care le
colectăm sunt importante pentru oamenii de ştiinţă care monitorizează deşeurile marine.
TOTAL #

EXEMPLU:

Pungi de plastic:................................................
= 8

Vă rugăm să NU folosiţi cuvinte sau
simboluri. Doar cifrele sunt necesare.
TOTAL #

CELE MAI ÎNTĂLNITE TIPURI:
Muc de ţigară:
Ambalare produse alimentare ( bomboane, etc.):
Caserole pentru mâncare (Plastic):
Caserole pentru mâncare (Spumă):
Capace pentru sticle (Plastic):
Capace pentru sticle (Metal):
Dop (Plastic) :
Paie/Agitatoare:
Furculiţe, cuţite, linguri:

UNELTE DE PESCUIT:
Baliză de pescuit, vase & capcane:
Plase de pescuit & Piese:
Undiţă (1 buc):
Frânghie (1 buc):

ALTELE:

=
=
=
=
=
=
=
=
=
TOTAL #

=
=
=
=
TOTAL #

Sticle de băuturi (Plastic):

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Sticle de băuturi (Glass):
Doze:
Pungi alimentare (Plastic):
Alte pungi de plastic:
Pungi de hărtie:
Pahare & Farfurii (Hârtie):
Pahare & Farfurii (Plastic):
Pahare & Farfurii (Spumă):

TOTAL #

AMBALAJE:
Recipiente:

=
=
=
=
=

Alte ambalaje din plastic/spumă:
Alte sticle de plastic (ulei, etc.):
Benzi de legat:
Pachete de ţigări:

TOTAL #

Electrocasnice ( frigidere, etc.):

IGIENĂ PERSONALĂ:

Baloane:

Prezervative:

Trabucuri:

Scutece:

Brichete:

Seringi:

Materiale de construcţie:

Tampoane/Aplicatoare pentru tampoane:

Artificii:
Anvelope:
TOTAL #

ELEMENTE SUB 2.5CM:

2,5 cm)

Piese de spumă:

(mărime)

Piese de sticlă:
Piese de plastic:

AMINALE MOARTE/RĂNITE		

STATUT

OBSCUR

Mort sau rănit

DA sau NU

TIPUL SITUAŢIEI

PUNCTE DE INTERES LOCAL:
1.

2. 			

3.

CELE MAI NEOBIŞNUITE OBIECTE COLECTATE:
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