
ANTI-SMOKING EDUKIT

Korte beschrijving en schema’s 
voor uitvoering van de proefjes



Drie eenvoudige proefjes 
voor bepaling van de effecten van sigarettenpeuken op :

1. Het leven in zoetwater
Een snelle test met waarnemingen reeds na 30 minuten

2. Het leven in strand- en zeewater 
Een test met waarnemingen na 24 uren

3. Het leven in de bodem
Een test met waarnemingen na 2 dagen

ANTI-SMOKING EDUKIT



Verzamelen van sigarettenpeuken en uitlogen in water

+



PROEFJE 1 : 

Test met een klein zoetwaterdiertje (een raderdiertje)

Droog inert raderdiertje Actief zwemmend raderdiertje

Toevoegen van water 

(< 1 mm) (1 mm)



kraantjeswater

buisje met uitloogsel
van sigarettenpeuk

UITVOERING

Schijfje uit buisje op draagglaasje brengen

5 druppels

5 druppels

Waarneming onder 
de mikroskoop na 
een half uur



Beeld van de raderdiertjes onder de mikroskoop

Inerte raderdiertjes op en rond 
het filterschijfje onmiddellijk na 
toevoeging van water

Aktieve raderdiertjes een half 
uur na toevoegen van water



BESLUITEN

Goede “reactivatie” van de inerte raderdiertjes
in kraantjeswater
(Drink)water is niet toxisch voor de diertjes

Geen “reactivatie” van de inerte raderdiertjes 
in het water-uitloogsel van de sigarettenfilter
De chemische stoffen in sigarettenpeuken
zijn sterk toxisch voor de diertjes



PROEFJE 2 : 

Test met een klein zeewaterdiertje (een pekelkreeftje)

Droge pekelkreeft eitjes Zwemmend pekelkreeft larfje 

Toevoegen van zeewater

(< 1 mm) (1 mm)



UITVOERING

Kleine buisjes met droge eitjes

Buisje met 
zeewater

Buisje met 
uitloogsel van 
peuk in 
zeewater

24 uur

24 uur

5 druppels   op draagglaasje

5 druppels    op draagglaasje

Waarneming onder 
de mikroskoop



Beeld van de pekelkreeftjes  onder de mikroskoop

Begin van ontluiking van pekelkreeft eitjes Zwemmende pekelkreeft larfjes



BESLUITEN

Goede ontluiking van de pekelkreeft eitjes
in zeewater

Zeewater is niet toxisch voor de zeediertjes

Geen ontluiking van de pekelkreeft eitjes in het 
zeewater-uitloogsel van de sigarettenfilter

De chemische stoffen in sigarettenpeuken
zijn sterk toxisch voor de zeediertjes



PROEFJE 3 : 

Test met planten (tuinkers) 

Tuinkerszaadjes Tuinkersplantjes

Water



UITVOERING

kraantjeswater

3 buisjes met 
uitloogsel van 
peuken in water

Kartonfilter volledig nat maken Zaadjes bovenaan de 
kartonfilter plaatsen

De 2 gripzakjes 
vertikaal plaatsen 
tussen 2 boeken 



WAARNEMINGEN

Na 2 dagen

In kraantjeswater In uitloogsel van peuk



Na 5 dagen

In kraantjeswater In uitloogsel van peuk



BESLUITEN

Goede kieming en groei van tuinkerszaadjes 
in kraantjeswater

(Drink)water is niet toxisch voor de plantjes

Geen kieming noch groei van tuinkerszaadjes
in het uitloogsel van de sigarettenfilters

De chemische stoffen in sigarettenpeuken
zijn sterk toxisch voor de plantjes



ALGEMEEN BESLUIT 
VAN DE ANTI-SMOKING EDUKIT PROEFJES

Alle 3 proefjes tonen duidelijk aan dat de 
chemische stoffen die uitlogen uit 

sigarettenpeuken giftig (toxisch) zijn 
en een uitgesproken negatieve invloed hebben op 
de organismen die in water en bodem leven



SLEUTELBOODSCHAP VAN DE ANTI-SMOKING EDUKIT 
VOOR JONGEREN

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
En wie niet rookt zal niet alleen 

zijn eigen gezondheid beschermen 
maar ook die van het milieu 
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