Drektig hval funnet død med 22 kilo plast i magen
Det ble blant annet funnet søppelposer og fiskenett
i magen på hvalen, som ble funnet død i populært
turistområde.

Drektig – w ciąży, ciężarna (o
ssakach)
(En) hval – wieloryb
(En) plast – plastik

Det var i forrige uke at en død hval ble funnet skylt opp på en

(En) mage – brzuch

strand på det sardinske turiststedet Porto Servo i Italia, skriver

(En) søppelpose – worek na śmieci

CNN.

(Et) fiskenett – sieć rybacka
Skylt opp på en strand –

I magen på hvalen var et dødt foster og 22 kilo med plast.

wyrzucony na plażę; å skylle –
spłukać, zmywać (å skylle – skylte

Det ble også funnet fiskenett og tegner, bølgepapp, en pakke

– har skylt)

med vaskepulver, samt andre uidentifiserbare gjenstander i

(Et) foster – płód

magen på pattedyret, opplyser Luca Bittau, leder for

(En) bølgepapp – tektura

miljøorganisasjonen SeaMe Group.

(Et) vaskepulver – proszek do
prania

– Hun var drektig og aborterte mest sannsynlig før hun ble skylt

(En) gjenstand – przedmiot, rzecz

opp på land. Hun var langt på vei, sa Bittau.

(Et) pattedyr – ssak
(En) dødsårsak – przyczyna

Dødsårsaken er foreløpig ikke fastslått.

śmierci
Foreløpig – tutaj: jak na razie, póki

– Dyrene det går hardest ut over

co

Blant dem som har reagert på funnet, er den italienske

Å fastslå – ustalać (å fastslå –

miljøministeren Sergio Costa.

fastslo – har fastslått)
Å gå ut over – szkodzić,

– Vi har de siste årene vært vant til luksusen med å bruke ikke-

krzywdzić, oddziaływać na, mieć

gjenbrukbare ting, men nå betaler vi prisen. Det er dog først og

wpływ na (å gå – gikk – har gått)

fremst dyrene det går hardest ut over, skriver han i et Facebook-

(Et) funn – odkrycie, znalezisko

innlegg.

I innlegget refererer han også til det nylige EU-vedtaket som

Å være vant til noe – być do

forbyr all bruk av engangsplast, som sugerør, q-tips og bestikk

czegoś przyzwyczajonym (å være –

fra og med 2021.

var – har vært)
Gjenbrukbar – wielokrotnego

Sparer 22 milliarder euro

użytku

Ifølge EU-parlamentet vil loven føre til at man sparer inn 22

Dog – jednak, jednakże

milliarder euro i kostnader knyttet til plastforurensing frem mot

Først og fremst – przede

2030.

wszystkim
(Et) Facebook-innlegg – post na

– Italia vil bli en av de første landene til å implementere dette.

Facebooku

Krigen mot engangsplast har begynt og vi kommer ikke til å

Nylig – niedawny, niedawno

stoppe her, skriver Costa videre i innlegget.

(Et) vedtak – decyzja
Å forby – zabronić, zakazać (å

Forrige måned ble det også funnet en død hval på Filippinene.

forby – forbød – har forbudt)

Den 4,7 meter lange hvalen hadde 40 kilo med plastposer i seg

(Et) sugerør – słomka

da den ble funnet av lokale fiskere.

(En) q-tip – patyczek higieniczny

—————————————————————————-

(Et) bestikk – sztućce

Artikkelen «Drektig hval funnet død med 22 kilo plast i magen»

Å spare – oszczędzać, oszczędzić

av Julie Vissgren ble hentet fra nrk.no: https://www.nrk.no/urix/

(å spare – sparte – har spart)
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Å føre til – prowadzić do,

m

doprowadzić do (å føre – førte –
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(En) kostnad – koszt
Knyttet til – związany z
(En)

forurensing

zanieczyszczenie, skażenie
(En) krig – wojna

–

