Проект „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси”

МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГРУПОВ МОНИТОРИНГ НА КРАЙБРЕЖИЕТО
ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ С ОТПАДЪЦИ

Групата се разпределя на две по-малки групи в зависимост от броя на
участниците за обход на плажната ивица в северна и южна посока в рамките на 100 м.
Участниците се нареждат през 1,5 м разстояние от прибоя към вътрешността на плажа,
като двете групи застават с гръб една към друга. Всеки участник получава по един
мониторингов лист (вж. примерен лист на стр. 2), като в него отбелязва с чертичка в
съответната категория отпадък . Участниците се движат успоредно и отчитат обектите
от дясната или лявата си страна, за да се избегне повторно преброяване.
Предварително се определят и двама отговорници от двете групи за
обобщаване на данните, които постъпват от всички участници. Листите за мониторинг
се събират и обобщават, като отговорникът ги нанася в мобилното приложение Marine
Litter Watch на сайта на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).

*****
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
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неправителствените организации и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.
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Мониторингов лист
Плаж:
Дата:
Брой участници:
Код Материал
Брой
Изкуствени полимерни материали (пластмаса, полистирен и др.)
G3
Торбички с дръжки
G4
Пликове тънки (напр. за фризер)
G7
Бутилки за напитки, до 0,5 л
G8
Бутилки за напитки, над 0,5 л
G10 Кутии за храна
G21 Капачки
G27 Фасове и филтри за цигари
G30 Опаковки от чипс, крекери, солети, вафли и др.
G34 Пластмасови прибори за хранене
G35 Сламки за напитки и бъркалки
G50 Въжета и корда (с диаметър до 1 см)
G53 Рибарски мрежи и парчета от тях (под 50 см)
G73 Дунапрен
G76 Парчета от пластмаса и полистирен (2,5-50 см)
G82 Парчета полистирен/ полистирол/ стиропор (2,5-50 см)
G95 Клечки за уши
G124 Други пластмасови отпадъци
Тъкани и текстил
G145 Други текстилни отпадъци
Стъкло / керамика
G208 Парчета от стъкло или керамика
Коментари:
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