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O mikroplastiku w żywności pisze się coraz więcej.
Australijscy naukowcy postanowili przebadać ryż jako jeden
z podstawowych składników pożywienia na świecie. We wnioskach
zalecają, aby ryż płukać przed gotowaniem. Ten prosty sposób
pozwoli uniknąć spożycia zawartych w nim drobinek plastiku.
Z pierwszych na świecie badań mierzących poziom mikroplastiku
w ryżu wynika, że najwięcej tworzyw sztucznych znajduje się
w ryżu instant. Tymczasem kanadyjski rząd dołączył wyroby
z plastiku do oficjalnej listy produktów uznawanych w tym
kraju za toksyczne. Umożliwi to Kanadyjczykom określanie zasad
ograniczania ryzyka związanego z użyciem plastiku.

„Plastikowy dodatek”
„Wszystkie nasze próbki, niezależnie od opakowania,
w którym je dostarczono, miały pewien poziom plastiku” –
powiedział australijskiej telewizji 9News główny autor badań
dr Jake O’Brien z Uniwersytetu Queenslandu (ang. University of
Queensland).
W 100-gramowej porcji zwykłego, niegotowanego ryżu może być

od trzech do czterech miligramów mikroplastiku, a ryż instant,
który jest poddawany większej obróbce, zawiera ich aż 13
miligramów.
Jednym ze źródeł zanieczyszczenia ryżu jest opakowanie,
ale mikroskopijne fragmenty plastiku dostają się do ryżu
również innymi sposobami. Do skażenia mikroplastikiem dochodzi
m.in. podczas procesu uprawy, a także w czasie przetwarzania
ryżu jeszcze przed jego zapakowaniem.
Inna analiza przeprowadzona przez Uniwersytet w Newcastle
(ang. University of Newcastle) w Australii (PDF) wykazała,
że ludzie co tydzień konsumują ok. 2000 drobnych
kawałeczków plastiku, ok. 5 gramów, co jest wagowo
odpowiednikiem karty kredytowej.
„Na tym etapie nie wiemy o żadnych konsekwencjach zdrowotnych
wynikających ze spożywania mikrodrobin plastiku zawartych
w żywności, uważamy jednak,
– powiedział dr O’Brien.
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Australijscy naukowcy radzą, by ryż przed gotowaniem dobrze
wypłukać. Dzięki tej zwykłej czynności można ograniczyć ilość
mikroplastiku o 20-40 proc.
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Zeszłoroczne badanie przeprowadzone przez stowarzyszenie
Queensland Alliance for Environmental Health Sciences,
dotyczące tworzyw sztucznych w owocach morza, wykazało
zanieczyszczenie plastikiem krewetek, ostryg i krabów. Jednak
największą zawartość plastiku stwierdzono w sardynkach, które
zwykle są spożywane w całości.
Mikroplastik znaleziono również m.in. w piwie i soli.
W opinii kancelarii Center for International Environmental Law
drobinki plastiku przedostające się do organizmu
człowieka mogą prowadzić do różnorakich negatywnych skutków
zdrowotnych, w tym stanu zapalnego oraz obumierania komórek
i tkanek. Może to z kolei wywołać choroby nowotworowe, choroby
układu krążenia, zapalenie jelit, cukrzycę, reumatoidalne
zapalenie stawów, przewlekłe stany zapalne, choroby
autoimmunologiczne i neurodegeneracyjne oraz udar.

Toksyczne produkty
Kanada swoją decyzją ogłasza, że wyroby z plastiku, od zabawek
po talerze plastikowe, zostały uznane za potencjalne
zagrożenie dla środowiska w krótszym lub dłuższym horyzoncie
czasowym.
W komunikacie Greenpeace Canada podkreśla, że działania rządu
federalnego otwierają drogę do całkowitego zakazu
jednorazowych wyrobów plastikowych, zaś „producenci otrzymali
jasny komunikat, że rząd nie ugnie się pod presją branży”.
„Plastik jest wszędzie: w żywności, którą spożywamy, wodzie,
którą pijemy, i nawet w powietrzu, którym oddychamy. Decyzja
rządu […] była bardzo oczekiwania. Jest to jednak
tylko pierwszy etap. […] Nie ma już czasu do stracenia
z fałszywymi rozwiązaniami przemysłu, który zamyka nas
w kulturze jednorazowości, obiecując recykling
rozwiązanie” – napisała Laura Yates z Greenpeace Canada.
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Z kolei organizacja branżowa Chemistry Industry Association of
Canada wyraziła odmienny pogląd, stwierdzając, że podjęta
przez rząd decyzja daje „niewłaściwe przesłanie do globalnych
inwestorów w branży chemicznej w kwestii tego, że Kanada ma
niejednoznaczne podejście do olbrzymich możliwości
inwestycyjnych dla gospodarki wtórnego obiegu”.
Na stronie internetowej rządu Kanady znajduje się lista ok. 60
organizacji z branży chemicznej, które od 2020 roku zgłosiły
swój sprzeciw wobec planowanej decyzji władz, jednak ich
wnioski zostały odrzucone.
Kanadyjczycy planują, że w 2030 roku w kraju mają zniknąć
plastikowe śmieci, zaś we wciąż trafiających na rynek
plastikowych wyrobach połowa surowca ma pochodzić
z recyklingu.
1 lipca 2019 roku Wyspa Księcia Edwarda była pierwszą
kanadyjską prowincją wprowadzającą zakaz plastikowych toreb.

Po roku podliczono, że na wysypiska śmieci przestało trafiać
ok. 15-16 mln plastikowych toreb rocznie.
Obrońcy praw zwierząt od lat alarmują o szkodach, jakie
plastik wyrządza środowisku i zwierzętom, które tracą życie
po
połknięciu
plastikowych
śmieci,
m.in. dryfujących w zbiornikach wodnych czy porzucanych
w lasach.
Naukowcy zalecili dalsze prace nad
mikrocząstek plastiku przez ludzi.
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W artykule wykorzystano relacje Jessie Zhang i PAP.
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