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opakowaniowy zawrót głowy
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-

wybór należy do ciebie!

Od redakcji
Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręce 19. numer kwartalnika edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela”,
którego tematem wiodącym będzie odzysk i recykling opakowań. Statystyczny
Polak wytwarza około 250-300 kg odpadów komunalnych rocznie, co daje prawie
11 milionów ton tych odpadów w skali całego kraju. Rocznie przemysł wprowadza
na rynek ponad 5 milionów ton opakowań (5 000 000 000 kilogramów!), z czego około
połowa trafia do naszych domów. A z właściwym zagospodarowaniem wytworzonych
przez Polaków odpadów bywa, delikatnie mówiąc, słabo – jedynie 23% odpadów
komunalnych zostało zebrane selektywnie, czyli poddane segregacji. Niesie to za sobą
wiele konsekwencji, jak np. ogromny odsetek składowanych odpadów czy zwiększone
opłaty dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Właśnie dlatego stale
poruszamy ten temat – istnieje niewątpliwa konieczność zwiększania świadomości
społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi.
W numerze znajdą Państwo artykuły edukacyjne na temat procesów odzysku
i recyklingu, roli segregacji odpadów, gospodarki o obiegu zamkniętym
czy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Co oznaczają te intrygująco
brzmiące pojęcia? Odpowiedzi na kolejnych stronach „MiniLO&Aniela”!
Nie zabrakło również naszych stałych pozycji – kolorowanki, krzyżówki, instruktażu
origami czy upcyklingowych inspiracji na nadanie drugiego życia opakowaniom.
Ekoedukatorzy – nauczyciele i rodzice także znajdą coś dla siebie. Scenariusz zajęć
o wpływie odpadów na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi, roślin i zwierząt
czy relacja z ekologicznych akcji podejmowanych w placówkach oświatowych
mogą stanowić dodatkowe bodźce do edukowania swoich podopiecznych.
Życzymy miłej lektury,
Mateusz Perzanowski
Redaktor prowadzący czasopisma ,,MiniLO&Aniela’’
PS. Drukujemy na papierze z recyklingu
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Opakowaniowy zawrót głowy
– które opakowanie jest
najbardziej ekologiczne?

W koszu pod zlewem, w kuchni rodziny Kowalskich, która nie segreguje
odpadów, zebrały się różne opakowania. Po początkowych nieufnych
spojrzeniach rozpoczęła się dyskusja. Jej tematem było – które
z opakowań jest najbardziej ekologiczne? Zobaczcie, co o sobie
do powiedzenia na ten temat miały różne rodzaje opakowań.

Wytłaczanka po jajkach
Łubianka po owocach

Jestem wykonana z tzw. łuby drzewnej, czyli
po prostu kory. Jak zapewne wiecie, drewno
ma wiele zalet – jest bardzo wytrzymałe
i odporne, np. na działanie wilgoci. Dzięki
temu, gdy przechowuję truskawki lub borówki,
nie tracą one świeżości. Ponadto do mojego
wyprodukowania nie trzeba zużywać dużo
energii i, co najważniejsze, jestem w 100%
odnawialna! Drewno jest w pełni odtwarzalne
przez naturę, a jego wytwarzanie nie przynosi
negatywnych skutków dla środowiska.
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Jestem wytrzymała i odporna na uszkodzenia,
a przy tym lekka, ponieważ wykonano mnie
z tektury. Mam niską cenę i estetyczny
wygląd, łatwo mnie formować w dowolny
kształt i barwić na różne odcienie. Dodatkowo
makulatura, z której jestem wykonana,
świetnie tłumi dźwięki, dlatego, gdy już
spełnię swoją rolę jako opakowanie, można
mnie wykorzystać do poprawienia akustyki
pomieszczeń, np. studia nagrań.
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Aluminiowa puszka
do napojów

Blaszana puszka
na ananasy

Jestem gwiazdą wśród opakowań, głównie
ze względu na to, że jestem lekka i się
nie tłukę. Łatwo można schłodzić moją
zawartość, a do tego jestem bardzo
atrakcyjna – można pomalować mnie
w fantazyjne wzory czy napisy. W całości
jestem poddawana recyklingowi, a powstały
w jego wyniku produkt jest tak samo
wartościowy jak początkowy. Nie rdzewieję,
jestem nieprzezroczysta, więc chronię
swoją zawartość przed działaniem promieni
słonecznych. Niestety moje wytwarzanie
i recykling pochłaniają ogromne ilości energii,
a huty aluminium emitują do atmosfery
szkodliwe substancje.

Moją główną zaletą jest twardość,
wytrzymałość i szczelność. Można mnie
łatwo przetwarzać, a po tym procesie nie
tracę swoich właściwości. Problemem jest
fakt, że moją blachę stalową w procesie
recyklingu trzeba odcynkowywać. Niestety
metal, z którego mnie wykonano, może
wchodzić w reakcje z zamkniętym we
mnie pożywieniem, zmieniając jego smak.
Żeby to ograniczyć, moje wnętrze zostało
pomalowane zabezpieczającym lakierem.

Torebka papierowa
na pieczywo
Jestem stosunkowo mocna i całkiem
wytrzymała. Papier nie rozkłada się zbyt
długo i nie zalega w przyrodzie, więc pod
tym względem można powiedzieć, że jestem
ekologiczna. Jestem opakowaniem niedrogim
(także w produkcji), a przy tym można mnie
użyć kilkukrotnie. Dobrze chronię towar przed
przenikaniem do niego różnych substancji
czy zapachów. Niestety nie jestem idealnie
szczelna, łatwo też nasiąkam wilgocią.
Łatwo poddać mnie recyklingowi, oddając
na makulaturę, oczywiście o ile nie jestem
zabrudzona czy zatłuszczona.
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Foliowa
torba
na mrożonki
Jestem bardzo
elastyczna oraz
wytrzymała i odporna
na uszkodzenia. Zajmuję
mało miejsca, jestem
nieprzepuszczalna, więc
do ochranianych przeze mnie
produktów nie dochodzą
niechciane substancje
i zapachy, zapewniam też świeżość żywności.
Moja produkcja jest o wiele bardziej przyjazna
środowisku niż wytwarzanie uznawanych
za ekologiczne toreb papierowych, ponieważ
wymaga mniejszego nakładu energii
niż wyprodukowanie tej samej ilości
toreb papierowych. Jednak folia, z której
powstaję, jest nieprzyjazna dla środowiska
– proces jej rozkładu trwa bardzo długo i są
wówczas uwalniane szkodliwe substancje
chemiczne. Na szczęście coraz częściej
woreczki foliowe takie jak ja wytwarzane są
z materiałów dających się rozłożyć (surowce
biodegradowalne).

Szklana butelka
na sok

Karton na mleko

Do moich niewątpliwych zalet zalicza
się lekkość i bezpieczeństwo (nie stłukę
się). Bardzo dobrze chronię produkt
przed drobnoustrojami, a jako że jestem
jednorazowy, zapewnia to wysoką
higieniczność. Podczas mojej produkcji
zużywa się niewiele zasobów i energii
oraz emituje mało CO2 w porównaniu
z innymi typami opakowań. Nadaję się
też do ponownego przetworzenia, choć tu
występuje pewien problem – jako opakowania
wielomateriałowego koszt mojego recyklingu
jest wyższy niż wyrobów z jednego tworzywa.
Niestety, choć tworzywa, z których jestem
wykonany (np. tektura, aluminium, plastik),
osobno są zdatne do recyklingu, to gdy
zostaną połączone, ciężko jest je rozdzielić.
Na szczęście istnieją technologie, dzięki
którym można te materiały odseparować
i poddać recyklingowi.

Jestem dość ciężka i łatwo mnie stłuc,
przez co sprawiam trochę problemów
przy niesieniu zakupów. Bardzo
dobrze toleruję kontakt z żywnością
i nie wchodzę z nią w reakcje
chemiczne. Jestem też odporna na
wysokie temperatury. Nazywają
mnie ekologicznym opakowaniem
– doskonale nadaję się do recyklingu,
który jest w moim przypadku
nieskomplikowany i opłacalny.
Gdy kupujecie napoje w szklanych
butelkach zwrotnych, stwarzacie
możliwość ich wielokrotnego
wykorzystania i oszczędzacie
pieniądze.

Kosz

Jak widać, każdy rodzaj opakowania ma swoje
wady i zalety. Oczywiście, bez opakowań
ciężko będzie nam się obyć – są one potrzebne
do ochrony produktów zarówno przed
czynnikami fizycznymi, jak i chemicznymi.
Jako kosz na śmieci proszę Was jednak
o przestrzeganie kilku ważnych zasad:
• unikajmy kupowania zbyt dużej ilości
opakowań – kupujmy produkty „na wagę”,
a do sklepu wybierajmy się z własnym
pojemnikiem, woreczkiem na produkty,
• w ybierajmy produkty mniej zapakowane,
opakowania wielokrotnego użytku,
opakowania zbiorcze,
• zgniatajmy opakowania przed wyrzuceniem
i zawsze opróżniajmy ich zawartość.
Te proste czynności nie tylko spowodują,
że worki z odpadami będziemy musieli wynosić
rzadziej, ale także realnie przyczynią się do
poprawy jakości środowiska. Pamiętajmy:
mniej opakowań – mniej odpadów. KD
Źródła:

•N
 owak Ł., Opakowania foliowe i plastikowe - (nie)złe opakowania,
www.lumex.pl
• w ww.opakowania.termopary.com
•O
 pakowania wielomateriałowe, www.recykling.pl
• Dronka-Skrzypczak J., Oceniaj produkt po okładce! Czyli jakie
opakowania najlepiej wybierać?, czytamyetykiety.pl
• Rodzaje opakowań dostępnych na rynku – które są ekologiczne?,
www.ekologia.pl
• Wieczorkiewicz R., Elopak: Opakowania kartonowe są najbardziej
ekologiczne, www.portalspozywczy.pl
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ekoŁAMIGŁÓWKI
Rozwiąż

Opakowania składające się z różnych tworzyw,
których nie jesteśmy w stanie oddzielić ręcznie,
to opakowania…
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Papier
Plastik
Odpowiedź: Opakowania wielomateriałowe to karton po soku, papierek po cukierkach,
opakowanie po przyprawach czy koperta z folią bąbelkową, ponieważ ręcznie nie jesteśmy
w stanie rozdzielić tych surowców. Etykietę z butelki można bez problemu zdjąć, podobnie
jak zakrętkę, a folię z kartonu po telewizorze można wyjąć.
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Od minionych wakacji (a dokładniej od 1 lipca
2017 r.) obowiązują nowe zasady segregacji
odpadów komunalnych, które stopniowo będą
wprowadzane na terenie całej Polski. Czy znasz
już nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów
i potrafisz przyporządkować odpady do
odpowiednich koszy? Jeśli nowe zasady jeszcze
nie obowiązują w Twojej gminie, przygotuj się
z nami wcześniej do zmian!

dopasuj

odpady
do właściwych
pojemników
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Źródło:
Wspólny System Segregacji Odpadów, Przewodnik dla gmin, Ministerstwo Środowiska, www.naszesmieci.mos.gov.pl

Odpowiedź: A – 2, 5, 7, 9, 12, 17, B – 11, 16, C – 4, 10, 14, D – 1, 3, 15, 18, E – 6, 8, 13,
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Dlaczego

deszcz jest potrzebny?
Choć wydawać by się mogło, że deszcz pada tylko
po to, aby uprzykrzyć nam życie i zepsuć humor,
to w rzeczywistości jego rola w przyrodzie jest nie
do przecenienia. Gdyby nagle zabrakło opadów,
obumarłyby rośliny, wyschły rzeki, a większość lasów
została strawiona przez pożary. Deszcz to zjawisko,
którego wyczekują zarówno leśnicy, strażacy,
jak i rolnicy czy alergicy.

Kiedy kropelki
łączą się w pary

Proces powstawania
deszczu jest całkiem
interesujący. Pod wpływem
padających promieni
słonecznych woda
w oceanach, morzach,
jeziorach, rzekach, nawet
w glebie – nagrzewa
się i częściowo paruje,
czyli zamienia się w parę
wodną. Para unosi się wraz
z nagrzanym powietrzem,
a im to powietrze cieplejsze,
tym wyżej dociera para. Na
największych wysokościach panuje
niższe ciśnienie i temperatura. Powietrze
stopniowo się tam ochładza, w pewnym momencie
tak bardzo, że para wodna staje się gotowa do
ponownej zamiany w ciecz. Wtedy para zaczyna
skraplać się wokół obecnych w powietrzu drobinek
zanieczyszczeń lub kryształków lodu i w ten
sposób tworzą się malutkie kropelki wody. Jeśli
temperatura jest bardzo niska, zamarzają one
bardzo szybko, zamieniając się w kryształki lodu.
I kropelki wody, i kryształki lodu pochłaniają
i rozpraszają promieniowanie słoneczne.
Dlatego ich zgrupowania można dostrzec nawet
z powierzchni Ziemi – są to chmury. Gdy kropelki
są już tak wielkie, że nie dają rady utrzymywać się
w powietrzu, spadają na ziemię w postaci deszczu
(lub śniegu).
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Można swobodnie odetchnąć

Wiosną i latem intensywne opady ograniczają
unoszenie się w powietrzu uczulających pyłków.
Podczas deszczu ilość alergenów w powietrzu jest
niska. Pamiętajmy tylko, aby na spacer do parku
udać się nie później niż 30–60 minut po opadach
deszczu, bo wtedy pyłków jest zdecydowanie
najmniej. Po godzinie od zakończenia opadów
pyłków znów zaczyna przybywać. Takim
sposobem deszcz przynosi wielką ulgę alergikom
i astmatykom, bo znacząco poprawia jakość
powietrza – nawet w rejonach, które zwykle są
najbardziej zanieczyszczone.

Dla najmłodszych

Grzyby są wdzięczne
za odrobinę deszczu
W okresie długotrwałej suszy drastycznie wzrasta
ryzyko pożarów lasów. Gwałtownie spada
wilgotność ściółki leśnej, i wystarczy jedna zapałka
czy kawałek szkła, aby spłonęły całe hektary
drzew. Opady deszczu znacznie zmniejszają
zagrożenie pożarowe. Pozytywną stroną opadów
jest też możliwość grzybobrania. Wilgoć jest dla
grzybów niezbędna do rozwoju i wytwarzania
owocników. Potrzebują jej szczególnie grzyby
najchętniej zbierane przez grzybiarzy, czyli te
z rodziny borowikowatych (borowiki, koźlarze,
maślaki, podgrzybki), które nawet w 95% składają
się z wody. Zdecydowanie lepiej suche warunki
znoszą natomiast grzyby trujące.

W czasie suszy gleba sucha

Gdy deszczu jest zbyt mało, obserwujemy
przesuszanie się wielu terenów. W rzekach,
stawach czy bagnach wody jest coraz mniej.
Mogą one wysychać, a wówczas giną żyjące tam
ekosystemy. Nie zapominajmy, że zbiorniki i cieki
wodne służą też rozmaitym zwierzętom, np. jako
wodopój. Deszcz zmywa też pyłki, a płynąca woda
znosi je i ułatwia w ten sposób proces zapylania.

Przede wszystkim susza niesie bardzo negatywne
skutki dla upraw rolnych, warzywnictwa
i sadownictwa. Rośliny nie otrzymują odpowiedniej
ilości wody, która jest im niezbędna do procesów
metabolicznych, wzrostu i rozmnażania. Gleby
stają się przesuszone i zmniejsza się w nich
zawartość próchnicy, czyli ich najbardziej
wartościowego elementu odpowiedzialnego za
żyzność. Próchnica stanowi dla roślin bogate źródło
łatwo przyswajalnych składników odżywczych,
jej obecność poprawia też napowietrzenie i całą
strukturę gleby. Gdy grunt jest przesuszony, trudno
jest na nim wykonać podstawowe zabiegi rolnicze,
takie jak zasiew czy zbiory. Maszynom trudniej jest
pracować, zwiększa się zużycie energii, a same
zabiegi są mniej skuteczne i dają gorszy efekt.
Latem przesuszenie gleb i zmniejszenie wilgotności
jej wierzchnich warstw może nasilić procesy erozji.
Wszystkie te ujemne skutki susz prowadzą do strat
w rolnictwie – otrzymuje się o wiele mniej plonów
(sytuacja zależy od gatunku roślin, rodzaju gleb
i regionu geograficznego).
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Jak widać, nawet deszcz ma swoje zalety! Jeśli się
postaramy, w każdej sytuacji możemy znaleźć jej
pozytywną stronę. Nie zapominajmy tylko
o uśmiechu – nawet w deszczowe popołudnie.
KD
Źródła:
•	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, www.imgw.pl
•	Wypijewska E., Ekstremalne zjawiska pogodowe i ich wpływ
na rolnictwo, KPODR w Minikowie
•	Józefowicz K., Próchnica glebowa – jak powstaje
próchnica glebowa, znaczenie próchnicy
w glebie, www.wymarzonyogrod.pl
•	Marcjasz J., Gdzie na grzyby?
Grzybów na razie nie ma, ale mają
być, 2015, www.strefaagro.
dziennikzachodni.pl
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ekoCiekawostki
o opakowaniach
Opakowania – mamy z nimi do czynienia codziennie.
Niemal każdy produkt jest w coś zapakowany. Będąc
w sklepie, może nam się wydawać, że prawie wszystko
już widzieliśmy i żaden rodzaj opakowania nie zrobi na
nas większego wrażenia. Te jednak mogą być bardzo
interesujące, a niektóre z nich posiadają naprawdę
bardzo ciekawe historie i kryją niezwykłe tajemnice.

Do produkcji butelki o pojemności 1,5 litra
zużywa się mniej materiału niż do produkcji
3 butelek po 0,5 litra.

Foliowa reklamówka
rozkłada się nawet 400 lat!
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Niektórzy producenci, w trosce
o środowisko naturalne,
nie tylko chcą zapobiegać
zanieczyszczeniom, ale
również zrobić coś, co może
pozytywnie wpłynąć na jego
stan. Czy słyszeliście o ukrytym
na dnie biodegradowalnej
butelki nasionku, z którego,
po wsadzeniu do ziemi, może
wyrosnąć drzewko? Tak, to
możliwe. Firma Organics Beauty
mając na uwadze środowisko
naturalne, sprzedaje swoje
produkty w biodegradowalnych
butelkach, w których na dnie
ukryte jest nasionko drzewa.
Po zużyciu produktu z butelki
należy ją „zasiać” i czekać na
efekt.

Coraz więcej sklepów, w myśl idei Zero
Odpadów, decyduje się na sprzedaż produktów
na wagę – bez opakowania. Każdy klient może
przynieść z domu własny pojemnik i napełnić
go na miejscu wybranym produktem. Co więcej
– produkty można nabyć w każdej (faktycznie
potrzebnej) ilości – od zaledwie 5 gramów
wzwyż, co ogranicza także marnotrawstwo
jedzenia i produkcję bioodpadów.
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Od 2018 roku w każdym sklepie
trzeba będzie zapłacić za
jednorazową torbę na zakupy
o grubości do 50 mikrometrów
(najczęściej to torby wydawane
w sklepach przy kasie). Z opłaty
wyłączone będą bardzo lekkie torby,
używane ze względów higienicznych
lub do pakowania żywności.

Dla najmłodszych

Według Głównego Urzędu Statystycznego
w 2015 roku wprowadzono na rynek 5026
tysięcy ton opakowań! To tyle, ile ważyłoby
razem ponad 50 tysięcy samolotów Boeing 787
Dreamliner czy prawie 27 tysięcy największych
ziemskich ssaków – płetwali błękitnych.

Aluminiowe puszki można przetwarzać
praktycznie w nieskończoność, bez utraty
jakości metalu. Recykling puszek z tego surowca
jest o wiele bardziej ekologiczny niż produkcja
aluminium z nieodnawialnej i drogiej skały
osadowej – boksytu.

Zużycie papieru na jednego
mieszkańca naszego kraju w ciągu
roku wynosi około 123,4 kg.

Recykling 1 tony papieru
pozwala uratować przed
wycięciem 17 drzew*.
Naukowcy pracują nad jadalnymi
opakowaniami, które są niewidzialne dla oka,
ale chronią produkt.

*www.waste360.com

Tworzywa sztuczne produkuje się
z ropy naftowej, której zasoby są
ograniczone. Odzyskując tworzywa
sztuczne, oszczędzamy ropę
naftową i zużywamy mniej energii.
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Co ciekawe, polski producent – firma Biotrem
Sp. z o.o. – opracowała technologię produkcji
naczyń z otrąb pszennych. Przedsiębiorstwo
produkuje w pełni biodegradowalne naczynia
i sztućce. Z 1 tony naturalnych otrąb
spożywczych, będących produktem ubocznym
w procesie produkcji mąki, możemy
wytworzyć do 10 tysięcy sztuk naczyń
Biotrem. Naczynia ulegają pełnej
biodegradacji
w zaledwie 30 dni.
Biotrem Sp. z o.o. jest
laureatem Konkursu
Przedsiębiorca
Efektywny Surowcowo
2016.
PS, MP
www.efektywnysurowcowo.pl

Dla najmłodszych

Origami – papuga
Techniką origami możemy z papieru wykonać niemal każde zwierzątko.
W tym numerze przedstawimy jak krok po kroku zrobić papugę.
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Upcyklingowa zabawa
drugie życie opakowań

Ileż to zużytych opakowań wyrzucamy codziennie do koszy na
śmieci? Mnóstwo. Znaczna część z nich może jednak nam się
jeszcze przydać. Dla przykładu pusty słoik mama może wykorzystać
do kiszenia ogórków lub wekowania dżemów. Istnieją także
bardziej kreatywne sposoby na nadanie drugiego życia naszym
opakowaniom. W numerze poświęconym opakowaniom nie mogło
zabraknąć inspiracji do ponownego wykorzystania odpadów
opakowaniowych.

Nowe zastosowanie szklanej butelki:
Potrzebne będą:
• szklana butelka po napoju,
• uniwersalny dozownik do butelek.
Ten sposób na nadanie drugiego życia szklanej
butelki po napoju jest banalnie prosty. Na
początku, gdy nasza butelka jest już pusta,
musimy dokładnie ją opłukać. Następnie do
środka wlewamy np. oliwę z oliwek z dużej
puszki czy dużej butelki. Gdy oliwa jest już
w naszej butelce, umieszczamy w szyjce
butelki uniwersalny dozownik.
W ten sposób dajemy kolejne życie butelce
po napoju i cieszymy się wygodnym
i „designerskim” opakowaniem na oliwę
z oliwek.
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Wieszak do ładowania telefonu
Potrzebne będą:
• plastikowa butelka po napoju,
• nożyczki.
Kiedyś bateria w telefonie wystarczała
nawet na kilka dni pracy. Dziś
smartfony ładujemy praktycznie
codziennie. Często gniazdka z prądem
znajdują się nisko i nasze urządzenie
podczas ładowania musi leżeć na
podłodze – istnieje wtedy ryzyko, że
ktoś przypadkowo nadepnie na nasz
smartfon. Zdarza się też, że gniazdka
znajdują się wysoko, a kabel ładowarki
nie starczy do najbliższej półki. W obu
wymienionych przypadkach przyda się
upcyklingowy wieszak do ładowania
telefonu.
Na początku za pomocą nożyczek
odcinamy dół plastikowej butelki po
napoju. Następnie wycinamy w butelce
łuk, przez który będziemy umieszczać
smartfon we wnętrzu wieszaka. Na
koniec wycinamy otwór, w którym
umieścimy naszą ładowarkę. Gotowe!
Teraz wystarczy podpiąć ładowarkę
wraz z wieszakiem do gniazdka. W ten
sposób bez obaw możemy naładować
nasz telefon.

MINILO & ANIEL A nr 02/2017 [19]
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Czym jest odzysk,
a czym recykling?

Jaka jest rola segregacji odpadów?
Z roku na rok ilość produkowanych odpadów rośnie
i wydaje się, że mało prawdopodobne jest, aby sytuacja
w najbliższych latach uległa zmianie. Ciągły wzrost
konsumpcji pociąga za sobą coraz większą produkcję,
a więc i rosnącą masę wytwarzanych odpadów. Dodatkowo
nieodnawialne zasoby naturalne, wykorzystywane
do wytwarzania różnego rodzaju produktów, nieuchronnie
się wyczerpują. W obliczu powyższych wyzwań konieczne
jest stosowanie przyjaznych dla środowiska sposobów
zagospodarowania odpadów.

Natomiast recykling jest to pewnego rodzaju
odzysk, w ramach którego odpady są ponownie
przetwarzane na produkty, materiały lub
substancje wykorzystywane w pierwotnym celu
lub innych celach. Głównym celem recyklingu jest
ponowne wykorzystanie tych samych materiałów,
przez co chronione są surowce pierwotne.

Każdy rodzaj odpadów

W

iększość z nas spotkała się z pojęciami
odzysku i recyklingu. Nie są to jednak terminy
równoznaczne. Odzysk jest pojęciem szerszym
i obejmuje swoją definicją pojęcie recyklingu. Zatem
każdy proces recyklingu jest odzyskiem, a nie
każdy rodzaj odzysku uznaje się za recykling.

Poprzez odzysk rozumiemy każdy proces, którego
głównym celem jest wykorzystanie odpadów
w całości lub w części w taki sposób, aby odzyskać
z nich substancje, materiały lub energię. Do metod
odzysku zaliczamy także np. spalanie odpadów
w spalarniach odpadów komunalnych (odzysk
energii).
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opakowaniowych wymaga
odrębnego, specyficznego sposobu
przetwarzania. Najważniejsza
w tych procesach jest czystość
surowca, który zostaje poddany
recyklingowi

Ekoedukacja
W gospodarce coraz bardziej powszechne
jest traktowanie posegregowanych odpadów
jako wartościowych surowców będących
materiałami gotowymi do ponownego
przetworzenia. Analizując dane Głównego Urzędu
Statystycznego wśród odpadów komunalnych
selektywnie zebranych, przeważającą grupę
odpadów surowcowych stanowią odpady ze szkła.
Drugą frakcją, której zbiera się w Polsce najwięcej,
są odpady z tworzywa sztucznego. Nieco mniejszy
jest udział odpadów z papieru i tektury. Znacznie
mniejszy udział w porównaniu do pozostałych
odpadów surowcowych stanowią odpady z metali
oraz tekstyliów, a także drewna.

Dlaczego podczas
odzysku i recyklingu
segregacja odpadów
jest tak ważna?
Niestety w Polsce problemem pozostaje
nieefektywna selektywna zbiórka odpadów
i zbieranie dużej ilości odpadów zmieszanych,
z których ciężko jest wysortować surowce
wtórne. Poprzez nieskuteczną selektywną
zbiórkę należy rozumieć przede wszystkim brak
segregacji odpadów komunalnych. Podczas próby
wydobywania surowców ze zmieszanych odpadów
często okazuje się, że są one już niezdatne
do recyklingu.
Oczywiście podczas segregacji
odpadów mogą przydarzyć się
błędy. Ważne jest natomiast, aby
starać się przestrzegać zasad
selektywnej zbiórki, a kiedy mamy
wątpliwości, gdzie wyrzucić
konkretny odpad, upewnić się.
Z czasem te nawyki „wejdą
nam w krew” i samoczynnie
będziemy umieszczać odpady
we właściwych koszach.
Niedoskonała selektywna zbiórka
jest i tak dużo lepsza niż celowe wyrzucanie
odpadów do jednego pojemnika.
Do najczęściej popełnianych i niestety
jednych z najpoważniejszych błędów
podczas segregacji odpadów należy
mieszanie odpadów spożywczych
z odpadami surowcowymi, jak
np. tworzywa sztuczne czy papier.
Zanieczyszczona makulatura nie nadaje
się wtedy do dalszego wykorzystania.
W tym kontekście istotne jest także
opróżnienie opakowań z resztek
żywności. Bardzo ważne jest także
oddzielanie różnego rodzaju
materiałów od siebie – np.
odkręcanie metalowych
zakrętek ze szklanych
butelek. Warto także
pamiętać o zgniataniu
plastikowych butelek
czy kartonów. Dzięki
temu zmniejszymy
objętość odpadów, co nie
tylko sprawi, że śmieciarka
będzie mogła zmieścić
ich więcej, ale także my
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Ekoedukacja
jest rozbite, powstaje z niego stłuczka szklana,
trafiająca następnie do huty szkła, która to
przetapia ją w masę szklaną i tworzy zupełnie
nowe opakowania.

PIRAMIDA WŁAŚCIWEGO
POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
ZAPOBIEGANIE

z mniejszą częstotliwością będziemy wymieniać
worki czy wyrzucać posegregowane odpady
do przydomowych pojemników. Niewykonanie
tak prostych czynności może skutkować
„zmarnowaniem” cennych materiałów. Tak więc,
z powodu braku świadomości ekologicznej
społeczeństwa lub zaniechań w tym temacie
gospodarzy domów, odpady zamiast zostać
przekształcone w inne produkty, często
umieszczane są po prostu na wysypiskach.
Nieodpowiednia selektywna zbiórka prowadzi
także do tego, że zakłady recyklingowe ponoszą
ogromne nakłady pieniężne oraz czasowe, aby ze
zmieszanych odpadów uzyskać surowce wtórne,
nadające się do recyklingu.

Jakie produkty możemy
otrzymać z surowców
wtórnych?
Rodzaj wytwarzanych produktów zależny jest
od rodzaju surowca wtórnego. Odzyskane
tworzywa sztuczne można wykorzystać, np. do
produkcji doniczek, skrzynek balkonowych, folii,
wiader, kanistrów, rur kanalizacyjnych, części
samochodowych, słupków drogowych, ławek,
mebli ogrodowych czy włókien poliestrowych
wykorzystywanych do produkcji dywanów,
wykładzin lub ubrań. Z odpadowego papieru
i tektury można otrzymać m.in. papier do druku
i pisania, papier gazetowy, pakowy, higieniczny
(toaletowy, ręczniki, chusteczki), a także serwetki
czy koperty. Odzyskany metal może posłużyć
do produkcji klamek, puszek czy felg, a ze szkła
można wytworzyć inne produkty szklane.
Odzyskane odpady szklane w postaci całych
butelek czy słoików po procesach mycia mogą
zostać ponownie napełnione, a gdy opakowanie
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PRZYGOTOWANIE
DO PONOWNEGO UŻYCIA

RECYKLING

INNE METODY ODZYSKU
NP. ODZYSK ENERGII

UNIESZKODLIWIANIE

Będąc świadomym konsumentem i mieszkańcem,
dbającym o swoje otoczenie (i całe środowisko
naturalne), powinniśmy postępować z odpadami
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania.
Należy pamiętać, że składowanie to najgorsza
metoda zagospodarowania odpadów
i marnotrawstwo niewykorzystanego potencjału
surowców wtórnych. Dlatego też starajmy się jak
najlepiej segregować odpady, aby mogły zostać
one poddane ponownemu przetworzeniu i wrócić
do nas w innej, użytecznej formie. DK
Źródła:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987
z późn. zm.).
• Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Bezproblemowa segregacja
odpadów oczami recyklera – broszura informacyjna, 2016.
•M
 inisterstwo Środowiska, Więcej recyklingu, mniej składowania, www.mos.gov.
pl/aktualnosci/szczegoly/news/wiecej-recyklingu-mniej-skladowania, dostęp:
27.09.2017 r.
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Zasada ROP

kto jest odpowiedzialny
za produkt i jego opakowanie?
Czy zastanawialiście się kiedyś, kto „odpowiada”
za to, aby nasze produkty oraz ich opakowania,
kiedy staną się już odpadami, były przyjaźnie
dla środowiska zagospodarowane? Kto ponosi
koszty związane z odzyskiem i recyklingiem
odpadów oraz jaką rolę pełni w tym procesie
organizacja odzysku opakowań?

R

ozszerzona odpowiedzialność producenta
(ROP) to koncepcja oparta na zasadzie
„zanieczyszczający płaci”. ROP jest strategią
na rzecz ochrony środowiska, w której
odpowiedzialność za produkt (w części lub całości)
spoczywa na producencie i zostaje przedłużona
do końca cyklu życia produktu. W praktyce
oznacza to, że wytwórca przynajmniej w pewnym
stopniu jest odpowiedzialny za wpływ swojego
produktu na środowisko naturalne do końca
cyklu jego życia – np. do momentu przetworzenia
odpadu w zakładzie recyklingowym. Ponadto
zasada ROP dotyczy nie tylko samego wyrobu
właściwego, ale także innych elementów
związanych z produktem, jak np. jego opakowanie.
Ustanowienie polityki ROP przez Organizację
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 1990 r.
było jednym z najważniejszych momentów
w obszarze gospodarowania odpadami w Europie.
Połączenie sił administracji oraz przedsiębiorców
miało rozwijać systemy zbiórki i przekształcania
odpadów, zgodnie z hierarchią nimi
gospodarowania. Do celów realizowanych poprzez
koncepcję ROP zaliczamy m.in. ograniczenie
powstawania odpadów, uzyskiwanie odpowiednich
MINILO & ANIEL A nr 02/2017 [19]

poziomów odzysku i recyklingu, zmniejszenie
zapotrzebowania na surowce pierwotne (np. skały
osadowej – boksytu), zastępując je surowcami
z recyklingu (odzyskana aluminiowa puszka po
napoju) czy też wsparcie i rozwój produktów
w fazie ich projektowania, tak aby łatwo było je
przetworzyć.

21

Ekoedukacja

Obowiązki nałożone
na producentów dotyczące
zapewnienia odpowiednich
poziomów odzysku i recyklingu
opakowań, realizowane są przez
organizacje odzysku opakowań

Prawie wszystkie
produkty, które
kupujemy, posiadają
opakowanie.
W większości są
to opakowania
jednorazowe
i zaraz po
rozpakowaniu
produktu
trafiają
do kosza
na śmieci.
Według zasady
ROP firma
wprowadzająca
na rynek produkt
w opakowaniu
jest odpowiedzialna za
zapewnienie odzysku i recyklingu tych opakowań.
Organizacja odzysku opakowań ułatwia działalność
takim przedsiębiorstwom i realizuje obowiązek
odzysku i recyklingu w ich imieniu. Dzieje się to
dzięki współpracy z zakładami, które zajmują
się zbiórką oraz przetwarzaniem odpadów
opakowaniowych.
Zgodnie z przepisami, w Polsce odpowiedzialność
za zapewnienie recyklingu opakowań w części
spoczywa na barkach producenta. Jednak również
my – jako świadomi konsumenci – powinniśmy
dokonywać odpowiednich wyborów, zarówno
podczas zakupów, jak i w momencie wyrzucenia
odpadów do kosza na śmieci. Wrzucając produkty
do sklepowego wózka, warto zastanowić
się, czy wszystko, co się w nim znajduje, jest
nam niezbędne i czy zdążymy spożyć produkt
w terminie jego przydatności. Natomiast
w momencie, gdy wyrzucamy odpad, np.
opakowanie po jogurcie do kosza – umieśćmy je
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we właściwym pojemniku. Tym samym ułatwimy
jego dalsze przetwarzanie, będziemy mieli realny
wpływ na system gospodarki odpadami i okażemy
wsparcie dla jego wszystkich uczestników oraz
przede wszystkim dla środowiska naturalnego.
Zgodnie z zasadą ROP to producent jest
odpowiedzialny za swoje produkty i ich dalsze losy.
Obowiązkiem producenta jest to, żeby ograniczać
ilość wprowadzanych opakowań (przez co później
będzie mniej odpadów) oraz wspierać system
selektywnej zbiórki i recyklingu. Producent jest
odpowiedzialny przed każdą ze stron: urzędami
i organami kontrolującymi, nami – konsumentami
oraz przed środowiskiem, które w przeciwieństwie
do dwóch poprzednich grup jest nieme i nie może
wyrazić swojego sprzeciwu wobec nadmiernego
zanieczyszczaniu środowiska. My natomiast
jesteśmy odpowiedzialni za możliwie najlepsze
wybory produktów, małą produkcję odpadów oraz
właściwe postępowanie z już wytworzonymi
odpadami, m.in. poprzez ich odpowiednią
segregację. Pamiętajmy, że my – konsumenci
jesteśmy jednym z elementów całego systemu
i także od naszej postawy zależy jego „szczelność”,
a w następstwie jakość środowiska, w którym
żyjemy my oraz przyszłe pokolenia. MP
Źródła:
• Karbowska D., Patorska J., Rozszerzona odpowiedzialność producenta a pakiet
Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, „Logistyka
Odzysku”, 2/2016.
• Czym się zajmuje organizacja odzysku opakowań, „MiniLO&Aniela” 1/2014.
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Las

czy śmietnik?
Dzikie wysypiska nie powstają same. Tworzą je wszyscy ci, którym nie
chce się wrzucić odpadów do odpowiedniego pojemnika albo płacić
za ich zagospodarowanie. Śmieci są podrzucane do lasów, ponieważ
ludziom wydaje się, że jest to najprostszy i najwygodniejszy sposób
na ich pozbycie się. Mimo zmian przepisów, prowadzenia kampanii
edukacyjnych i ogólnopolskich akcji informacyjnych problem wcale
nie znika. Nadal można spotkać odpady w lasach, a ich masa w porównaniu
z wcześniejszymi latami nie maleje. Czy jest to kwestia naszego
przyzwyczajenia? Dla wielu mieszkańców, a także firm (np. budowlanych
czy remontowych) pozostawianie śmieci w lasach to niestety częsta praktyka.

Co po sobie zostawiamy

Dzikie wysypiska śmieci to miejsca, gdzie
nielegalnie składuje się odpady. Są one
niezabezpieczone, niekontrolowane
i nieprzystosowane do pełnienia funkcji składowisk
odpadów, przez co stanowią realne zagrożenie
dla środowiska naturalnego, a także zdrowia
ludzi. Natomiast legalne składowisko odpadów
jest obiektem budowlanym zlokalizowanym
i urządzonym zgodnie z przepisami prawa,
spełniającym restrykcyjne wymagania (zapewnia
maksymalną szczelność i minimalne oddziaływanie
na otoczenie). Różnica między tymi dwoma
miejscami, mimo że na pierwszy rzut oka może
wydawać się niezauważalna, w rzeczywistości jest
kolosalna.
Niestety, Polacy często porzucają swoje śmieci
w miejscach do tego nieprzeznaczonych – w lasach,
na łąkach, na plażach lub w innych publicznych
miejscach. Bezmyślni ludzie wyrzucają nie tylko
pojedyncze papierki i butelki. Do lasu trafiają tony
odpadów budowlanych i poremontowych, jak też
pochodzących z warsztatów samochodowych
czy śmieci bytowych z gospodarstw domowych.
Leśnicy opowiadają, że nierzadko znajdują stare
pralki, lodówki i inne elektrośmieci, plastiki, szkło,
stare meble, części samochodów czy resztki
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chemikaliów i opony. Widok sedesu czy tapczanu
w środku lasu nadal nie należy do rzadkości.
Tony odpadów porzucają także turyści – sami
wybierając dane miejsce na wypoczynek ze
względu na walory przyrodnicze, najwyraźniej nie
troszczą się o to, co po sobie zostawiają, wracając
po wakacjach do miasta. Nie interesuje ich, co
zastaną kolejni przyjezdni. Często wręcz wracają
za rok w to samo miejsce, oczekując, że śmieci
przez ten czas magicznym sposobem zniknęły,
a oni na nowo będą cieszyć się pięknymi widokami
nieskażonej przyrody. Gdzie tu logika?
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Tykająca bomba

Dzikie wysypiska, w odróżnieniu od legalnych,
nie są w żaden sposób kontrolowane. W związku
z tym stają się wylęgarnią wielu chorobotwórczych
bakterii i grzybów, stanowiąc zagrożenie
epidemiologiczne. Chorobotwórcze szczepy
bakterii mogą także przyczynić się do rozwoju
wielu chorób, m.in. czerwonki czy duru brzusznego.
Zachodzi również zagrożenie rozpowszechniania
się drobnoustrojów przy udziale owadów, gryzoni
czy ptaków.

Niestety na wysypiska trafiają też odpady
niebezpieczne – resztki farb, lakierów, baterie,
akumulatory, przeterminowane leki, środki
ochrony roślin, które są dużym zagrożeniem,
ponieważ zanieczyszczają glebę metalami
ciężkimi (np. kadmem, ołowiem czy rtęcią).
Toksyczne działanie metali ciężkich może zaburzać
prawidłowe funkcjonowanie organizmów żywych.
Warto wiedzieć, że jedna mała bateria może
zanieczyścić metalami ciężkimi aż 400 l wody lub
1 m3 gleby. Ogromne zagrożenie dla środowiska
stanowi fakt, że na dzikim wysypisku śmieci
nie są w żaden sposób zabezpieczone. Legalne
składowiska są od podłoża oddzielone ochronną
warstwą nieprzepuszczalnej geomembrany,
dzięki czemu toksyczne substancje z wysypiska
nie przenikają do gruntu. W przypadku dzikich
wysypisk brak takich zabezpieczeń – wówczas pod
wpływem opadów atmosferycznych szkodliwe
substancje mogą przedostawać się do wód
gruntowych, powodując nawet skażenie wody
pitnej. Dużym zagrożeniem jest też powstający
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na dzikich wysypiskach biogaz, który może
ulec samozapłonowi i wywołać pożar. Ogień
wzniecić może również szklana butelka, działająca
jak soczewka. Nie można też zapominać, że
biogaz, uwalniany do atmosfery, potęguje efekt
cieplarniany.
A co z mieszkańcami lasów? Zwierzęta często
traktują napotkane odpady jako pożywienie.
Szczególnie niebezpieczne są zjadane przez
nie kawałki tworzyw sztucznych, zaburzające
działanie przewodu pokarmowego, co bardzo
często kończy się śmiercią zwierzęcia. Ptaki
do budowy gniazd wykorzystują zaś kawałki
sznurków z tworzyw sztucznych. Nitki tworzące
sznurek wpijają się mocno w skórę piskląt i często
blokują dopływ krwi do kończyn – prowadzi to do
zakażeń, okaleczeń i śmierci młodych.

Wyrzucenie nawet jednego
odpadu w miejscu do tego
nieprzeznaczonym, to także
niszczenie bioróżnorodności
i walorów estetycznych krajobrazu

Ekoedukacja

W poszukiwaniu winnych

Zdarza się, że wśród porzuconych odpadów
znajdują się niezniszczone dokumenty, zawierające
dane osobowe śmiecącego, co umożliwia szybkie
odnalezienie sprawcy. Aby namierzyć osoby
wywożące śmieci do lasu, strażnicy leśni pracują
niemalże jak detektywi – poszlakę stanowić
mogą fragmenty dokumentów, faktury, rachunki,
korespondencja. Korzystają też z kamer – z nagrań
można np. odczytać numer rejestracyjny
samochodu sprawcy. Cenną poszlakę stanowią
też paragony za zakupy, podczas których płacono
kartą, wówczas do znalezienia właściciela jest
tylko krok. Niekiedy strażnicy miejscy kontaktują
się też z właścicielami działek. Pocieszający może
być fakt, że coraz więcej sprawców udaje się
zdemaskować i ukarać.

Jeszcze kilka lat temu straż leśna w walce
z pozostawianymi, bezpańskimi śmieciami była
bezradna – tablice informacyjne, ostrzeżenia
czy mandaty nie pomagały. Do tej pory złapanie
osoby łamiącej prawo mogło być problemem
– teraz, dzięki obrazom zarejestrowanym przez
ukryte kamery, leśnicy z łatwością identyfikują
osoby bezprawnie zanieczyszczające środowisko.
Kamery mają bardzo małe rozmiary (wielkość
pudełka zapałek) i są dobrze zakamuflowane
– ukryte w dziuplach czy budkach lęgowych.
Posiadają czujniki ruchu – kiedy urządzenie
wykryje ruch w swoim zasięgu, zrobi zdjęcie
lub nagra film. Gdy kamera zostaje aktywowana,
strażnik otrzymuje wiadomość (najczęściej SMS).
Urządzenie może robić zdjęcia także w nocy, nie
MINILO & ANIEL A nr 02/2017 [19]

wydając przy tym dźwięków ani nie używając
lampy błyskowej. Kamery zamontowane np.
w parkach krajobrazowych mogą być sposobem na
obserwację rzadkich gatunków zwierząt, żyjących
na tym obszarze. Urządzenie sprawdza się również
w walce z kłusownikami.
Można zadać sobie pytanie, jak dorośli
(i wydawałoby się odpowiedzialni) ludzie nie
wstydzą się pozostawiać w lasach czy na
poboczach dróg swoich śmieci, które nierzadko
sprzątają za nich dzieci z pobliskich szkół, np.
w ramach akcji „Dzień Ziemi” czy „Sprzątanie
świata”. Ludzie często wyrzucają śmieci do lasu
z głupoty czy lenistwa. Niektórzy z nich nie znają
nawet skutków swojego postępowania i nie wiedzą,
dlaczego to, co robią, jest złe. Dlatego tak ważna
jest edukacja i kształtowanie świadomości
ekologicznej już od najmłodszych lat. Przed nami
jeszcze bardzo wiele pracy, a zmiana mentalności
wymaga czasu. Czy wreszcie uda się zrealizować
marzenie o pięknych polskich lasach bez dzikich
wysypisk? KD
Źródła:
• Dzikie wysypiska – dlaczego należy z nimi walczyć?, www.zzonowydwor.pl
• Powiedz stop dzikim wysypiskom śmieci!, 2015, www.ulicaekologiczna.pl
• Zegar S., „Dzikie” wysypiska śmieci – wciąż aktualny temat. Dlaczego?, 2010,
www.eko-samorzadowiec.pl
• Dzikie wysypiska nie powstają same, 2017, www.mpo.torun.pl
• Hap J., Dzikie wysypiska zmorą miasta, 2015.
www.jaslo4u.pl/dzikie-wysypiska-zmora-miasta-newsy-jaslo-18443
• Górski K., Wciąż wyrzucają śmieci do lasu – głupota czy lenistwo?, 2013,
www.jarocinska.pl
• Pawłowska A., Stare opony, gruz, elektronika... Co Polak wyrzuca do lasu. I czemu tak
dużo, 2013, wiadomosci.gazeta.pl
• Monitoring w lesie. Kamery mają odstraszyć m.in. złodziei choinek i drewna, 2012,
biznes.newseria.pl
• Plaga dzikich wysypisk śmieci. Strażnicy miejscy demaskują zaśmiecających, 2017,
www.dziennikwschodni.pl
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10 pomysłów

na jesienną nudę!
Koniec lata nie musi oznaczać końca zabaw na świeżym
powietrzu. W przyrodzie jesienią zachodzi tyle
fascynujących zmian, że szkoda byłoby nie zaobserwować
ich na własne oczy. Włóżmy więc kalosze i płaszcz
przeciwdeszczowy, weźmy plecak lub koszyk na skarby
i ruszajmy na spotkanie jesiennej przygody!

1

D

N

ie ma nic lepszego niż jesienny spacer.
Podczas przechadzek po lesie czy parku
wypatrujmy oznak jesieni i szukajmy
jesiennych skarbów. Znaleziska takie, jak jarzębina,
kasztany, żołędzie, liście, patyki, szyszki, mech,
kamienie, dzika róża czy nawet kora z drzew można
potem w różny sposób wykorzystać. Możemy
segregować je, układając w pudełkach lub słoikach
bądź tworzyć rozmaite ozdoby, stroiki i kompozycje.

2

o drobniejszych elementów
znalezionych na dworze możemy
dołożyć elementy z naszej kuchni
(takie jak fasola, groch, soczewica,
siemię lniane), a następnie przyklejać na
starych kafelkach lub panelach, tworząc
niesamowite mozaiki, które ozdobią pokój
lub będą prezentem dla najbliższych.
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3

J

esień to też pora kasztaniaków. Ludziki
i zwierzątka z kasztanów możemy robić
razem z mamą, tatą i rodzeństwem.
Dzięki swojej kreatywności możemy
stworzyć całe zoo czy armię
kasztanowych rycerzy! Poza naturalnymi
składnikami potrzebne będą zapałki
lub wykałaczki, druciki, cyrkiel, klej czy
plastelina. Przy posługiwaniu się ostrymi
przedmiotami poproś o pomoc dorosłego.

4

Z

zebranych liści możemy robić
stemple. Wystarczy je nieco
podsuszyć, pomalować z jednej
strony farbą plakatową, a następnie
odcisnąć na kartonie czy gazecie. Nie
dość, że pięknie wyglądają i angażują
wyobraźnię, to jeszcze dają nam okazję
do poznania nazw poszczególnych
drzew. Do stemplowania nadają się
też np. kamyki. Wykonane stempelki
możemy potem ponownie wykorzystać
przy innych jesiennych zabawach i w ten
sposób poddać je upcyklingowi!
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M

ożemy też pokusić się
o wykonanie jesiennej biżuterii.
Wystarczy odrobina kreatywności,
a powstaną oryginalne korale z jarzębiny,
miękkiej fasoli lub rajskich jabłuszek,
bransoletki z pestek jabłek czy korona
z liści (przyczepionych do tekturowej
opaski spinaczami lub zszywkami).
Uważaj tylko na igłę – nawlekanie
koralików na sznurek zostaw dorosłym.

5
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6

iekawym pomysłem jest także
wykonanie magnesów. Do
uformowanej masy solnej możemy
powrzucać drobne elementy spośród
jesiennych zdobyczy, tworząc oryginalną
ozdobę do przyczepienia np. na lodówkę.
Po wyschnięciu masy wystarczy
przykleić z tyłu taśmę magnesową.

7

Z

liści można też stworzyć
zielnik. Potrzebny będzie duży
zeszyt, w którym będziemy
wklejać ususzone kolorowe liście,
a następnie podpisywać każdy
okaz. Przeglądając potem swoje
dzieło, możemy się wiele nauczyć.

Ś

wietną zabawą może
okazać się też jesienna
sesja fotograficzna.
Ubierz się ciepło i kolorowo,
weź aparat i wybierz
z bliskimi do lasu czy parku.
Uwiecznione na zdjęciach
chwile beztroskiej zabawy
bądź jesienne pejzaże to
pamiątka na zawsze!

8

J

10

esień to pora wielu wspaniałych smaków
i zapachów. Może razem z mamą lub tatą
spędzisz trochę czasu w kuchni, pomagając
przy pieczeniu pysznego ciasta dyniowego lub
szarlotki bądź przyrządzaniu potraw z zebranych
wcześniej wspólnie grzybów? A może napijecie
się aromatycznej, rozgrzewającej herbaty, np.
z goździkami, miodem, pomarańczą czy imbirem?

9

D

obrym pomysłem jest też
zaplanowanie jesiennego
wieczoru z planszówkami dla
całej rodziny. Wybór gier jest ogromny,
każdy znajdzie coś dla siebie, a to
wspaniały sposób na spędzenie
wspólnego czasu z najbliższymi. KD

Źródła:
• dziecisawazne.pl/10-naturalnych-zabaw-jesiennych/
• miastodzieci.pl
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Pacyficzna Plama Śmieci
Tonący w śmieciach świat to jeden z wielu negatywnych skutków
nadmiernej konsumpcji. Brak reakcji na ten problem to przerażający
dowód znieczulenia społeczeństwa, nie rozumiejącego, że zagrożenie
zanieczyszczeniami środowiska dotyczy nas bezpośrednio. Rażącym
przykładem takiego nieodpowiedzialnego podejścia człowieka
do współistnienia ze światem naturalnym jest tzw. Wielka Pacyficzna
Plama Śmieci, zlokalizowana pomiędzy Hawajami a Kalifornią,
w północnej części Oceanu Spokojnego. Szacuje się, że ta dryfująca plama
odpadów ma powierzchnię ponad cztery razy większą niż Polska!
i prądy morskie „zbierają” cząsteczki plastiku i inne
odpady, po czym formują z nich wielkie wirujące
plamy. W wirach tych gromadzą się miliony ton
śmieci, powodując powstawanie swoistych wysp
na powierzchni oceanów. Naukowcy badający problem
zanieczyszczenia oceanów plastikiem niedawno
potwierdzili istnienie największej ze śmieciowych
wysp – Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci.

WITAJCIE NA ŚMIECIOWEJ WYSPIE

SKĄD WZIĄŁ SIĘ PLASTIK 
W OCEANIE?

Bez wątpienia nadmierna konsumpcja przyczynia
się do niszczenia środowiska naturalnego
i wyczerpywania jego naturalnych zasobów.
Zużywamy coraz więcej nieodnawialnych dóbr
naszej planety – takich, jak lasy, woda, minerały
czy inne surowce – jedynie po to, by przetworzyć
je w nadające się do użytku produkty. Co gorsza,
okazuje się, że po pół roku od zakupu jedynie 1%
produktów zostaje na dłużej w naszych domach.
Reszta trafia na śmietnik.
Niechlubnym symbolem nadmiernej konsumpcji
stał się plastik. Tworzywo sztuczne stosowane
w produkcji tak powszechnie, że wydaje się
nie do zastąpienia, zagraża naszej przyszłości
w stopniu, z jakiego niewielu z nas zdaje sobie
sprawę. Plastik to współcześnie najpopularniejszy
czynnik zanieczyszczający oceany. Wiatry, pływy
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Wielka Pacyficzna Plama Śmieci (ang. Great Pacific
Garbage Patch) powstała w północnej części Oceanu
Spokojnego, pomiędzy Hawajami a Kalifornią.
Jej szacowane wymiary są dwa razy większe
niż powierzchnia Teksasu (zatem około cztery
razy większe niż powierzchnia naszego kraju).
Badania nad zanieczyszczeniem Pacyfiku trwają
od wielu lat, jednak dopiero niedawno ekspedycja
badawcza dokonała szokującego odkrycia. Po
natrafieniu na Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci,
naukowcy znaleźli ogromną liczbę niewielkich
wysepek, zbudowanych z poplątanych sznurków,
plastikowych przedmiotów i morskich stworzeń.
Badaczy zszokowała szczególnie olbrzymia ilość
plastiku, którą wyciągnięto z morza przy pomocy
sieci. Na szczęście dryfująca plama śmieci po
latach nieświadomości przykuła wreszcie uwagę
międzynarodowych mediów, które nagłośniły
problem. Między innymi w wyniku tych odkryć
i działań powstał projekt „Ocean Cleanup”, w ramach
którego na oceanie rozmieszczone zostaną
instalacje, wychwytujące plastik i umożliwiające
choć w niewielkim stopniu posprzątanie tego
bałaganu. Członkowie projektu zaproponowali
system pływających barier i platform (kolektorów),
koncentrujących dryfujące plastiki w jednym miejscu,
by następnie je odłowić. Naukowcy twierdzą przy
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tym, że aby uskutecznić proces, przynajmniej część
kolektorów powinna znaleźć się w pobliżu wybrzeży.
Zebrane odpady mogłyby zostać odpowiednio
przetworzone, poddane procesom recyklingu, bądź
wykorzystane jako paliwo.

KTO ZJADA PLASTIK

W jaki sposób plastik dryfujący po oceanie
może zagrozić ludziom? Czy my, Polacy,
Europejczycy, mamy wpływ na powstawanie
ogromnej wyspy odpadów gdzieś daleko, na
Pacyfiku? Dziś znamy już mnóstwo przykładów
szkodliwego oddziaływania plastiku na nasze
zdrowie, a kolejne wciąż czekają na odkrycie.
Wiadomo, że tworzywo sztuczne nie ulega
biodegradacji. Pozostawione w wodzie, pod
wpływem działania promieni słonecznych,
podlega bardzo powolnemu (trwającemu
całe stulecia) rozkładowi, rozpadając się
na mnóstwo drobnych cząsteczek, aż po
pewnym czasie woda staje się czymś na
kształt „plastikowej zupy”. Niewielkie
fragmenty tworzyw sztucznych, dryfujące
po oceanie, często mylone są przez morskie
stworzenia z planktonem (drobnymi
organizmami zawieszonymi w wodzie),
a wchłaniane toksyny prowadzą do licznych
deformacji ich narządów. Małymi organizmami
planktonożernymi żywią się z kolei takie
zwierzęta, jak tuńczyki, łososie i inne ryby
pelagiczne, trafiające później na nasze stoły.
W ten sposób szkodliwe substancje zawarte
w plastiku kumulują się także w naszych
ciałach, z czego nie wszyscy zdają sobie
sprawę. Według ostrożnych szacunków, plastik
co roku przynosi męczarnie i śmierć ponad
milionowi morskich ptaków i ponad 100 tys.
ssaków.

Oceany stały się śmietnikami
naszej cywilizacji

Szacuje się, że na Ziemi w ciągu roku powstaje 260
mln ton różnego rodzaju plastikowych przedmiotów,
z czego prawie 10% trafia następnie do oceanów.
Warto zauważyć, że taka liczba odpadów w wodach
oceanicznych nie mogła dostać się tam jedynie
w wyniku śmiecenia turystów na plażach. Pływające
plamy odpadów musiały zatem powstać w wyniku
celowego, świadomego i zorganizowanego działania,
prowadzonego na wielką skalę przez długi czas!
Jak widać, północny Pacyfik traktowany jest jak
gigantyczne, darmowe wysypisko.
Ciekawe, i w pewnym sensie napawające
optymizmem, są analizy naukowców mówiące, że
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część gatunków z powodzeniem wykorzystuje
unoszący się w oceanach plastik. Powstały
wręcz zupełnie nowe ekosystemy, zwane
plastisferami. Badacze odkryli nawet dowody
na to, że niektóre drobnoustroje mogą odgrywać
istotną rolę w rozkładaniu tworzyw sztucznych
– zauważono bowiem mikroskopijne ubytki
i pęknięcia na powierzchni plastiku, które są
prawdopodobnie zasługą osadzonych na nich
mikroorganizmów. Teoretycznie może to oznaczać,
że istnieją drobnoustroje zdolne do rozkładania
węglowodorów, budujących tworzywa sztuczne.

CZY MOŻNA W OGÓLE 
ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?

Eksperci tłumaczą, że Wielka Pacyficzna Plama
Śmieci obejmuje ogromną masę mikroplastików,
których największy przepływ odbywa się
u wybrzeży. Dopiero stamtąd, z upływem czasu,
trafiają do oceanów. Widać zatem wyraźnie, że za
zanieczyszczenie oceanów w największym stopniu
odpowiadamy właśnie my, zamieszkujący ląd, nie
zaś wyłącznie morska turystyka, przemysł czy
transport. Dlatego tak istotne jest odławianie
plastików w morzu w pobliżu gęsto zaludnionych
miast i ośrodków przemysłowych. Pozwoli to na
wyłapanie produktów z plastiku, zanim będą mogły
podryfować na dużą odległość na północ Pacyfiku
i wyrządzić krzywdę jego mieszkańcom. A jak my
możemy pomóc w rozwiązaniu tego problemu?
Dla dobra środowiska możemy podjąć takie
działania, jak rezygnacja z używania plastikowych
opakowań, dbałość o selektywną zbiórkę odpadów,
a także rozsądne zakupy, szczególnie wybór
produktów o lepszej jakości i trwałości. Często
zapominamy, jak wiele w skali globalnej mogą
zmienić te, wydawałoby się drobne, codzienne
proste zachowania. Powinniśmy zdawać sobie
sprawę, że nasze zachowanie (i odpady, które
produkujemy) mają wpływ na stan środowiska
– nie tylko w pobliżu naszego miasta
(np. składowiska odpadów, dzikie wysypiska
śmieci), ale również w miejscach oddalonych
o tysiące kilometrów. Warto pamiętać, że dbałość
o środowisko naturalne, to tak naprawdę troska
o nas samych, a od naszych decyzji zależy również
zdrowie i jakość życia przyszłych pokoleń. KD
Źródła:
• Po Pacyfiku pływa gigantyczna „plama” śmieci. Jest cztery razy większa niż Polska
i wciąż rośnie, onet.pl, 2015.
• Z alega T., Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja – wybrane aspekty,
Uniwersytet Warszawski, Konsumpcja i rozwój, 4/2015.
• Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, Focus.pl, 2009.
• Morze Plastiku, Choking the Oceans With Plastic, tłum. Tomasz Kłoszewski,
ziemianarozdrożu.pl, 2014.
• Jak pokonać dryfujące w oceanie śmieci? Jest pomysł na rozwiązanie, www.nationalgeographic.pl, 2016.
• Stanisławska A., Śmieci biorą i dają życie, Gazeta Wyborcza, 2013.
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Geocaching,

czyli wyruszamy na poszukiwanie skarbu
Geocaching to jedna z ciekawszych gier terenowych, która powoli staje
się coraz bardziej powszechna. Zabawa ta jest świetną rozrywką zarówno
dla dzieci, jak i dla dorosłych, co czyni ją doskonałym sposobem na
aktywne spędzenie czasu z całą rodziną.

Co to właściwie jest?

Geocaching jest grą międzynarodową,
założoną w 2000 roku, niedługo po
rozpowszechnieniu się systemu
GPS. Jest to przykład, jak
skomplikowane technologie
wykorzystywane do
poważnych prac mogą
nas zainspirować
do stworzenia
rzeczy zupełnie
przyziemnych.
Dave Ulmer,
pasjonat GPS,
postanowił
zabawić się i ukryć
w lesie wiadro
wypełnione
różnego typu
błyskotkami.
Informację
o położeniu
skarbu udostępnił
na swojej stronie www.
geocaching.com pod postacią
współrzędnych geograficznych,
a potem mógł już tylko obserwować
reakcję innych. Kto by się spodziewał, że pierwsze
osoby odnajdą wiadro już pierwszego dnia,
a w kolejnych miejsce zostanie odwiedzone przez
tłumy innych odkrywców? Zabawa ta okazała
MINILO & ANIEL A nr 02/2017 [19]

się odpowiedzią na niespełnione marzenia
z dzieciństwa o piratach i skrzyniach pełnych złota
zagrzebanych na bezludnych wyspach.
Wieść o nowej grze dość szybko
rozniosła się po całym świecie.
W Polsce pierwszą skrzynkę,
czyli ukryty „skarb”,
założono już w 2001
roku.
Wskazówki dotarcia
do skrzynki są
podawane przez
użytkowników
serwisu na stronie
www.geocaching.
com – tak, to
ta sama, którą
założył Dave
Ulmer! Wystarczy
zdobyć współrzędne
geograficzne, wpisać
je w GPS-a i w drogę.
Same skrzynki mają
zazwyczaj postać różnego
rozmiaru pudełek plastikowych,
preform (pojemniczków, z których robi
się butelki plastikowe) lub słoiczków, odpowiednio
zamaskowanych i ukrytych w miejscach
niewidocznych dla zwykłych śmiertelników.
W środku zawsze znajdziemy logbook, czyli
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specjalny zeszycik (zazwyczaj ręcznie robiony,
ze względu na konieczność dostosowania go do
wymiarów skrzynki), w którym wpisujemy swój
nick ze strony geocaching.com i tym sposobem
ogłaszamy wszem i wobec, że zdobyliśmy
skarb. Do dużych skrzynek często dodawane są
prawdziwe skarby, które możemy ze sobą zabrać,
pod warunkiem, że sami zostawimy coś w zamian.
Są to zazwyczaj plastikowe figurki, koraliki i inne
tego typu drobiazgi. Małe skrzynki
przeważnie zawierają
tylko logbook, bo nic
innego się do nich
nie mieści.

z cudem. Gra uczy nas logicznego
myślenia, szczegółowego analizowania
danych, wykorzystywania intuicji, a także
spostrzegawczości – w końcu oprócz zdobycia
współrzędnych, musimy też odnaleźć dobrze
zakamuflowaną skrzynkę. A propos tego
kamuflażu… jeżeli zobaczysz, że któraś skrzynka
ma wprost podane na stronie współrzędne, to
wcale nie oznacza to, że podjęcie jej będzie łatwe.
W takiej sytuacji możesz się spodziewać, że
„kesz” (czyli poszukiwany przez nas skarb) będzie
zamaskowany w nieco bardziej pomysłowy sposób…
bo kto powiedział, że to musi być zwykłe pudełko,
a nie np. kamień, huba czy tabliczka informacyjna?

Gdzie zazwyczaj
ukrywane są skrzynki?

I to takie proste?

Cóż, nie do końca. Na stronie
rzadko współrzędne są podane
w jednoznaczny sposób, zazwyczaj,
aby je zdobyć, konieczne jest
rozwiązanie zagadki lub wykonanie
jakiegoś zadania. Jeżeli myślisz, że
to tylko formalność, to się grubo
mylisz. Owszem, część zagadek jest
prosta, dla początkujących, ale gdy
wraz ze zwiększającym
się stopniem
wtajemniczenia
będziesz sięgał
po te trudniejsze,
zauważysz, że
rozwiązanie
niektórych
graniczy

To też całkiem ciekawa kwestia. Rzadko kiedy
można trafić na zwykłego, nudnego kesza, który
nie niesie nam żadnej historii. Częściej skrzynki
umieszczane są w intrygujących, pod różnym
względem, miejscach, z których opisem możemy
się zapoznać na stronie. Zdarza się, że są to miejsca
historyczne lub związane z ciekawymi obiektami.
Czasem są to z pozoru całkiem przypadkowe
lokalizacje, które nabierają sensu dopiero, gdy
odnajdziemy skrzynkę. Generalnie geocaching
ma za zadanie pokazać nam coś ciekawego,
nauczyć czegoś nowego. Ciekawostką jest fakt,
że grę można połączyć z edukacją ekologiczną
– własne skrzynki zakłada między innymi Klub
Gaja, największa polska organizacja ekologiczna.
W trakcie zabawy możemy więc odwiedzić
Drzewa i Rzeki Roku, poznać ich historie
i na własne oczy zobaczyć najlepsze
przykłady, dla których warto jest chronić
środowisko.

Czy ktoś w ogóle się
w to bawi?

W samej Polsce zarejestrowanych
jest 42 547 skrzynek oraz 31 557
użytkowników, a gra skupia ludzi
w każdym wieku: od uczniów
podstawówki po emerytów. Taka liczba
„szukających skarbów” nie może się
mylić – geocaching to świetny
pomysł na spędzanie wolnego
czasu poprzez aktywny
wypoczynek na świeżym
powietrzu. Zachęcamy więc
do zabawy. GPS-y, tudzież
telefony w ręce i do
dzieła! JŻ
Źródła:
• w ww.geocaching.gpsgames.
org/history/
• w ww.geocaching.pl
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Mali domownicy

Papużka falista
Choć ptaki wcale nie są oczywistym wyborem,
gdy decydujemy się na zwierzątko domowe
– to warto rozważyć taki pomysł. Hodowla
ciekawskich papużek falistych o pięknych,
egzotycznych kolorach przyniesie nam wiele
radości i satysfakcji, a przy tym wykształci
odpowiedzialność za domowego pupila.
Może nawet uda nam się nauczyć papużkę
paru słów?

Papugi dobrze czują się
w towarzystwie
Jeśli wybierając domowego zwierzaka, zdecydujemy
się na papużkę, najlepiej jest zaopiekować się
młodym ptakiem. Dorosłe papużki odłączone od
stada często nawet miesiącami siedzą osowiałe
lub przytulają się do swojego odbicia w lusterku
– to znak przygnębienia i samotności. Możemy
zapewnić ptakowi towarzystwo, rozrywkę
i przyjaźń, ale nie zapewnimy wspólnych lotów,
bliskości i czyszczenia piórek. Z czasem papużka
pogodzona ze swoim losem zwykle zaczyna szukać
kontaktu z człowiekiem. Musimy jednak pamiętać,
że ptak zbyt długo pozbawiony kontaktu ze swoim
gatunkiem traci umiejętność życia w stadzie. Jeśli
po miesiącach lub latach dokupimy mu towarzysza,
może się okazać, że nigdy nie będą w stanie
stworzyć relacji.

papużki mają różne usposobienia – niektóre
są energiczne i wesołe, a inne
spokojniejsze i mniej odważne.
U jednych oswajanie może
trwać 2–3 dni, u innych
nawet kilka tygodni.
Nie musimy czekać
na pełne oswojenie,
żeby zacząć
wypuszczać
papużkę z klatki –
zwykle zaleca się
jej otwarcie po
2 tygodniach od
kupna ptaszka.

W pierwszych dniach najlepiej ograniczyć nasz
kontakt z pupilem. Dobrze jest jednak mówić do
papużki, ponieważ kompletna cisza może się jej
kojarzyć z atakującym drapieżnikiem, podobnie jak
intensywne wpatrywanie się w nią. Przemawiaj
więc do pupila przez kilka-kilkanaście minut,
najlepiej bez gwałtownych ruchów i z pewnej
odległości, nie patrząc przy tym zbyt długo w oczy.
Wszystko, co robisz, rób bardzo delikatnie, powoli
i z wyczuciem, a także pamiętaj, żeby zbyt długo
nie męczyć pupila. Należy mieć na uwadze, że
MINILO & ANIEL A nr 02/2017 [19]
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zaciągniętych firankach/zasłonkach (zapobiega
to uderzeniu ptaka w szybę). Papużka nie może
mieć dostępu do naczyń kuchennych, środków
czystości, lekarstw czy wypełnionych cieczą
naczyń. Kiedy nasz podopieczny lata swobodnie
po pokoju, należy wstrzymać się od takich prac
jak prasowanie czy odkurzanie.

Komfortowe ptasie mieszkanie
Im większa klatka, tym lepiej. Minimalne
wymiary klatki dla 1–2 papużek falistych to
wysokość 40 cm i podstawa klatki o powierzchni
60 cm x 35 cm. Papuga musi mieć możliwość
lotu z jednej żerdki na drugą, bo pomaga jej
to utrzymać podstawową kondycję fizyczną.
Nawet największa klatka nie zapewni jednak
wystarczającego ruchu, więc papużka powinna
mieć też możliwość codziennych lotów po pokoju.
Musi się to zawsze odbywać pod nadzorem
opiekuna, przy zamkniętych drzwiach i oknach
oraz szczelnie

Dno klatki dobrze jest wyłożyć papierem
(ręcznikami papierowymi lub kartkami do
drukarki), żeby ułatwić sobie sprzątanie. Nie
stosujmy kociego żwirku, którego zjedzenie
może papudze zaszkodzić. Zamiast niego
dopuszczalne jest użycie cienkiej warstwy
drobnego piasku. Pamiętajmy o zawieszeniu
w klatce najprostszego karmnika i poidełka,
najlepiej przy najwyższej żerdce. Zestresowana
nowym otoczeniem papużka prawdopodobnie nie
będzie miała ochoty zejść niżej, nie zmuszajmy
jej więc do głodówki. Ze względu na szkodliwość
pudru z ptasich piór dla zdrowia niektórych ludzi
(np. alergików) korzystne jest zainstalowanie
w pomieszczeniu jonizatora powietrza.
Największym błędem jest wieszanie w klatce
budki lęgowej. Potrzebna jest ona tylko do
przeprowadzania lęgów, a papugi śpią zawsze
na żerdzi, w najwyższym punkcie klatki. Warto
pamiętać, żeby w klatce umieścić maksymalnie
2–3 żerdzie, gdyż ptak musi mieć miejsce, żeby
rozprostować skrzydła i przelecieć przynajmniej
na krótkim odcinku.
Klatka powinna być tak ustawiona, żeby
papużka siedząca na żerdzi znajdowała się na
wysokości wzroku stojącego człowieka. Ptaki
czują się najbezpieczniej, gdy mogą przebywać
wysoko. Niedopuszczalne jest stawianie klatki
na podłodze – papuga czuje się wtedy bardzo
zagrożona, staje się nerwowa lub osowiała.
Klatka powinna przylegać przynajmniej do
jednej ściany, aby zapewnić papugom poczucie
bezpieczeństwa. Raz ustawiona klatka dla papug
nie powinna zmieniać miejsca, gdyż jest to dla
nich źródłem wielkiego stresu.

Kilka słów o opiece

Bardzo ważne jest zachowanie higieny w klatce
papużki. Pojemniki na jedzenie oraz poidło z wodą
powinny być zabezpieczone przed zabrudzeniem
odchodami oraz codziennie dokładnie myte. Piasek
na dnie klatki trzeba wymieniać na nowy co 2–3
dni, a co dwa tygodnie należy gruntownie wyczyścić
całą klatkę, detergentem i wrzątkiem. Niedojedzone
resztki pokarmu usuwajmy na bieżąco.
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Podstawowym pożywieniem papużek są
różne gatunki prosa oraz inne ziarna i nasiona.
Nieodzownym dodatkiem są owoce i warzywa,
np. tarta marchew, jabłko, banan, ogórek, zioła
(tasznik, babka pospolita i lancetowata) czy
gałązki wierzby, klonu, brzozy, drzew i krzewów
owocowych (potrzebne do ścieranie dzioba, źródło
mikroelementów i celulozy). Chętnie zjadane przez
papugi są także sucharki czy biszkopty.

Konwersacje z papużką
Papuga falista to jeden z gatunków, które przy
odpowiedniej dawce cierpliwości można nauczyć
powtarzania pewnych słów lub nawet krótkich
zdań. Ptak ten jest w stanie nauczyć się kilkuset
słów, choć zazwyczaj ich zasób ogranicza się do
kilkudziesięciu, a nauka wymaga bardzo wiele
pracy. W swojej ojczyźnie (Australii) papużki faliste
są szeroko używane jako osobliwi „nauczyciele” dla
dzieci z wadami wymowy. KD
Źródła:
■ w ww.faliste.pl
■ Zientek H., Chów i hodowla papużek falistych, wetkros.republika.pl
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Błękitne oko
Syberii

Bajkał to najstarsze i najgłębsze jezioro na Ziemi, a pod względem
powierzchni – drugie w Azji i siódme na świecie. Jest wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Nazywany przez miejscowe
ludy „świętym morzem”, od wieków wzbudza fascynację. I nic dziwnego
– to bez wątpienia miejsce niezwykłe i unikalne w skali świata.

Najczystsza woda na świecie

W Bajkale znajduje się 1/5 światowych zapasów
słodkiej wody zgromadzonych ogółem w jeziorach
na świecie, do tego prawdopodobnie wody
najczystszej na Ziemi. Bajkał leży w rowie
tektonicznym, a grubość jego osadów dennych
ocenia się na ponad 7 kilometrów. Szacuje się, że
wiek jeziora może wynosić ponad 25 mln lat! Żyje
tu wiele gatunków endemicznych* zarówno flory,
jak i fauny. Około 250 gatunków roślin wodnych
występuje tylko w tym akwenie.
Latem temperatura powietrza wynosi na tym
obszarze od 15 do 25oC, jednak woda w jeziorze
nigdy się nie nagrzewa. Ma średnią temperaturę
na poziomie 4oC (latem do 8oC) i absolutnie
nie nadaje się do pływania.
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Przezroczyste ryby,
śnieżnobiałe foki
Jezioro Bajkał słynie z występowania
w nim uroczych nerp – śnieżnobiałych
fok słodkowodnych. Nerpa to jedyna na
świecie foka żyjąca w słodkiej wodzie.
Do dziś pozostaje zagadką, skąd wzięła
się w wodach jeziora – Bajkał jest bowiem
oddalony o tysiące kilometrów od wód Oceanu
Arktycznego, w których żyje spokrewniona
z nerpą foka arktyczna. Najpopularniejsza
teoria mówi o tym, że podczas ostatniej epoki
lodowcowej utworzyły się wielkie rzeki i to
nimi foki z Arktyki przepłynęły na południe.
Kiedy zaś epoka lodowcowa się skończyła,
nerpy zostały uwięzione w Bajkale. Żyjąc
tu w zupełnej izolacji, stały się gatunkiem
endemicznym. Jedną z wizytówek Bajkału
jest też omul bajkalski, endemiczna ryba
o niewielkich rozmiarach. Jest bardzo
popularna ze względu na swoje walory
smakowe. Wyłowiona z wody, wydaje ostry
krzyk. Omul odbywa tarło w górnym biegu
rzek, a do Bajkału wraca w listopadzie, zanim
jezioro zamarznie. Wiosną świeżo wykluty
narybek spływa do jeziora.
Najliczniej występujący w jeziorze gatunek
ryb to gołomianka. Żyje ona bardzo głęboko
i jest niemal przezroczysta. Po wyjęciu
z wody, pozbawiona chłodu i wysokiego
ciśnienia, rozrywa się na kawałki albo po
prostu rozpływa w kałużę oleju – zostaje
z niej tylko wypełniony powietrzem kręgosłup,
bogaty w witaminę A. Samica gołomianki jest
żyworodna, wydaje na świat do dwóch tysięcy
sztuk ruchliwego narybku, po czym wypływa
martwa na powierzchnię.
To nie koniec niespodzianek, ponieważ Bajkał
zamieszkuje więcej zadziwiających stworzeń.
Na płyciznach występuje maleńki jak ziarno
piasku skorupiak, zwany konikiem bajkalskim,
który z niewyjaśnionych przyczyn dźwiga
z sobą dwa kamyki jak balast. Otwarte wody
zamieszkuje zaś jesiotr o wadze dochodzącej
do 250 kg, który osiąga dojrzałość płciową
w wieku 20 lat i potrafi nieść do dziesięciu
kilogramów ikry. A takich gatunków jest
o wiele, wiele więcej.
MINILO & ANIEL A nr 02/2017 [19]

* Gatunek endemiczny
gatunek roślin lub zwierząt
charakterystyczny
dla niewielkiego obszaru
i niewystępujący w innych
miejscach świata

Niszczycielska siła turystyki
Niestety, przejrzystym wodom Bajkału grozi
zanieczyszczenie. Niebezpieczeństwem
są m.in. ścieki z pobliskich miast (zarówno
rosyjskich, jak i mongolskich) oraz zakładów
przemysłowych. Ponadto letnie pożary tajgi
wpływają na przyspieszenie procesów erozyjnych
i sedymentacyjnych. Największe zagrożenie
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Bajkał w liczbach
Powierzchnia: 31 500 km²
Maksymalna długość: 636 km
Maksymalna szerokość: 79 km
Głębokość
– średnia: 730 m,
– maksymalna: 1642 m
Objętość: 23 000 km³

stanowią jednak turyści. Z przeprowadzonych
w 2012 roku badań wynika, że po Moskwie
i Petersburgu, jest to trzeci najchętniej wybierany
cel podróży na terenie Rosji. Szacuje się, że rocznie
region ten odwiedza około pół miliona ludzi!
Niestety, w wyniku ludzkiej działalności, już dziś
duża część obszaru dostępnego dla turystów
stanowi teren klęski ekologicznej. Największym
problemem są pozostawiane sterty śmieci,
dewastujące krajobraz i zanieczyszczające
glebę. Turyści łamią też podstawowe przepisy
bezpieczeństwa, rozpalając ogniska w miejscach
objętych zakazem czy wycinając drzewa w pobliżu
obozowisk. Niektórzy biorą nawet kąpiel w jeziorze,
piorą odzież lub… myją samochody(!), a używane
wówczas środki chemiczne zanieczyszczają
wodę. Co więcej, turyści poruszają się pojazdami
mechanicznymi poza wyznaczonymi terenami,
dewastując w ten sposób objęte ochroną
gatunki endemiczne. Często wybierają się
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też na piesze wędrówki poza wyznaczonymi
szlakami, płosząc zwierzęta w ich naturalnych
siedliskach. Nie wspominając już o nielegalnych
odłowach ryb, kłusownictwie, niszczeniu tabliczek
ostrzegawczych, pozostawianiu zwierząt
domowych bez opieki czy zakłócaniu spokoju
ptakom w ich okresie lęgowym.

Ratunkiem dla dewastowanej przyrody ma być
ograniczenie obszaru dostępnego dla turystów
oraz wprowadzenie opłat za wejście na teren
Nadbajkalskiego Parku Narodowego. I oby tak się
stało, ponieważ niekontrolowany napływ rzeszy
ludzi i ich bezmyślne zachowanie może w końcu
doprowadzić do zniszczenia tego wyjątkowego
miejsca. KD
Źródła:
■ K roczak R., Fenomen Bajkału, 2013, www.edupress.pl
■ Radziewicz J., Jezioro Bajkał – azjatycki cud świata, 2014, rme.cbr.net.pl
■ Bajkał – „Morze Syberii”, 2012, kolumber.pl
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Domknięty cykl życia
surowców,
czyli Gospodarka
o obiegu zamkniętym
Zero składowanych odpadów, odnawialne źródła energii, całkowity
recykling, naprawa zepsutych przedmiotów – co wspólnego ze sobą mają
te hasła? Wszystkie związane są z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym,
której zasady i cele wyznaczyła w 2015 roku Komisja Europejska
– wiodący organ Unii Europejskiej. Czym jest gospodarka „okrężna”
i jakie są jej kluczowe założenia?

W

iększość społeczeństwa zakłada,
że gospodarka w obecnym systemie
będzie funkcjonowała wiecznie. Czujemy się
bezpiecznie oraz ufamy, że przyszłe systemy
ekonomiczne będą kontynuacją tych teraźniejszych.
Co więcej, żyjąc w ciągłym biegu, nie zauważamy
negatywnych aspektów gospodarki liniowej,
które wraz z dostępem do tanich surowców
i energii, a także spowodowanego nimi rozwoju
przemysłu, coraz bardziej degradują naszą planetę.
Człowiek korzysta z jej zasobów nadmiernie
– według obliczeń organizacji Global Footprint
Network już od lat 70. ubiegłego wieku żyjemy
„na środowiskowy kredyt” Ziemi. Wychodząc
naprzeciw problemom dewastacji środowiska,
rosnącego zapotrzebowania na surowce oraz
konsumpcyjnego, niezrównoważonego stylu życia
większości przedstawicieli krajów rozwiniętych,
Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian
na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.
MINILO & ANIEL A nr 02/2017 [19]

Idea gospodarki o obiegu
zamkniętym (GOZ)
polega na zamknięciu
cyklu życia produktów,
który w liniowym,
„otwartym” ujęciu
składa się z takich
elementów, jak:
produkcja – użytkowanie
– powstanie odpadu
– usunięcie odpadu. Model
zamknięty natomiast wygląda
następująco: produkcja – użytkowanie
– wykorzystanie produktu w kolejnym cyklu
produkcyjnym. Jednym z głównych założeń
GOZ jest ponowne wykorzystanie odpadów
powstałych w cyklu życia produktu i tym samym
ograniczenie zużycia surowców oraz zmniejszenie
ilości składowanych odpadów poprzez większą
ilość odpadów poddanych procesom odzysku
i recyklingu.
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Działania wspierające GOZ

Zmiana stylu życia społeczeństwa, ale przede
wszystkim zmiana modelu zarządzania organizacji
w kierunku „zamknięcia obiegu” będzie wymagała
przemyślenia wielu procesów na nowo. Fundacja
Ellen MacArthur opracowała schemat ReSOLVE
składający się z sześciu działań prowadzących do
zamknięcia gospodarki.

Re – Regenerate
(regeneracja):

korzystanie z energii
pochodzącej ze
źródeł odnawialnych,
wykorzystanie surowców
odtwarzalnych przez
naturę (np. drewna
czy biomasy), naprawa
zepsutych przedmiotów
zamiast ich wyrzucania

podnoszenie wydajności produktów,
eliminacja marnotrawienia podczas
produkcji

S – Share
(współużytkowanie):

wspólne używanie przedmiotów
(np. samochodów, urządzeń,
pomieszczeń), korzystanie
z produktów z „drugiej ręki”,
kupowanie usługi, np. transport
komunikacją miejską czy możliwość
wypożyczenia auta, a nie produktu
– wiertarka czy auto – którego
będziemy używać „od święta”

V – Virtualise (wirtualizacja):
zamiana fizycznych nośników
informacji i danych (np. książki) na
wirtualne (sieć Internetu, pamięć
komputerowa)
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O – Optimise (optymalizacja):

E – Exchange (wymiana):

L – Loop
(domykanie pętli):

korzystanie
z materiałów, które
można łatwo
wykorzystać ponownie,
poddanie materiałów
recyklingowi, odzysk
surowców i energii
utraconych podczas
produkcji

zastąpienie starych maszyn
i nieodnawialnych materiałów
nowoczesnymi i oszczędnymi (np. druk 3D,
sprzęt RTV i AGD klasy A+++)

Ekoedukacja

Ale po co?

Model gospodarki o obiegu zamkniętym
może przynieść wiele korzyści w obszarze
środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym.
Środowisko
Kwestie środowiskowe
wynikające
z wprowadzenia
GOZ są nie do
przecenienia. Przede
wszystkim poddając
odpady procesom recyklingu, oszczędzamy
zasoby naturalne Ziemi. A to niejedyne korzyści.
Na przykład korzystanie z odnawialnych źródeł
energii nie jest tak trujące dla środowiska jak
spalanie paliw stałych – węgla czy ropy. Dzięki
wykorzystaniu odpadów jako surowców unikniemy
także ich składowania, co również przyczyni się
do poprawy jakości naszego środowiska.

Społeczeństwo
Mniej zanieczyszczeń –
czystsze środowisko
– zdrowsze i lepszej
jakości życie
Na stan naszego zdrowia
wpływa ogromna ilość
czynników. Jakość
żywności, stan powietrza,
uwarunkowania
genetyczne czy stres to
tylko najpopularniejsze
przykłady. Zdecydowana
większość z nich jest
ściśle powiązana ze stanem
środowiska naturalnego, które
bezpośrednio oraz pośrednio
oddziałuje na nasze zdrowie.
Dodatkowo współdzielenie produktów (np. jedna
wiertarka na kilka rodzin w bloku mieszkalnym)
czy grupowe korzystanie ze środków transportu
może okazać się świetną okazją do nawiązania
nowych lub poprawienia dotychczasowych więzi
społecznych.

Ekonomia
Gospodarka o obiegu zamkniętym to także
korzyści ekonomiczne i finansowe – zarówno
dla nas, jak i dla firm i państw, które będą działać
zgodnie z postulatami GOZ. Według ekspertów
wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym
pozwoli europejskiemu przemysłowi zaoszczędzić
nawet kilkaset mln euro rocznie. Ale to nie
koniec. Firmy, które w swojej strategii uwzględnią
strategię GOZ również zyskają – i to nie tylko
dzięki oszczędnemu, efektywnemu zarządzaniu
i eliminacji marnotrawstwa, ale także w sferze
wizerunkowej, ponieważ coraz bardziej świadomi
konsumenci będą wspierać ich ,,zieloną’’, przyjazną
środowisku działalność.

Razem ku zamknięciu obiegu

Sami również możemy wpłynąć na rozwój
gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak? Wachlarz
działań jest bardzo szeroki i nie sposób wymienić
ich wszystkich, ale spróbujemy przedstawić Wam
kilka z nich.
Po pierwsze – segregujmy odpady,
które, jak już pewnie wiecie, zebrane
selektywnie będą lepszym surowcem
do recyklingu i nie trafią na składowiska.
Po drugie – prowadźmy „oszczędny”
tryb życia, nie kupujmy za dużo. I nie
chodzi tu tylko o żywność, ale także
o masę przedmiotów, która później
zbiera kurz w naszych domach.
Po trzecie – dajmy naszym rzeczom
drugie życie – np. zacerujmy dziurawe
spodnie, naprawmy zepsutą pralkę lub
wykorzystajmy na pozór niepotrzebne
przedmioty w zupełnie inny sposób (opakowania
świetnie się do tego nadają i istnieje masa inspiracji
do ich upcyklingu).
Jednym z najważniejszych działań, które możemy
robić, aby wesprzeć gospodarkę w domykaniu
obiegu, jest także szerzenie wiedzy na jej temat,
edukowanie naszej rodziny i znajomych w tym
zakresie oraz promowanie dobrych praktyk
z zakresu GOZ.
Dajmy dobry przykład – planeta Ziemia na pewno
się nam odwdzięczy! MP

Źródła:
•	Ellen Macarthur Foundation, Delivering the circular economy, a toolkit for
policymakers, Selection of Key Exhibits, 2015.
•	Bachorz M., Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym, Opis sytuacji
i rekomendacje, 2017.
•	Komisja Europejska, Zamknięcie obiegu: Komisja przyjęła ambitny pakiet dotyczący
gospodarki o obiegu zamkniętym, którego celem jest pobudzanie konkurencyjności,
tworzenie miejsc pracy i wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego, 2015.
•	Grodkiewicz P., Ku gospodarce o obiegu zamkniętym, „Logistyka Odzysku”,
1/2015.
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Odpady

puszczone z dymem
Jesień to czas, w którym ze względu na coraz niższą temperaturę powietrza
rozpoczyna się sezon grzewczy. Nasze domy, mieszkania czy pomieszczenia
biurowe ogrzewane są różnymi paliwami, jak np. gaz ziemny, węgiel czy
ekogroszek. Niestety wiele osób ulega pokusie pozbycia się odpadów, paląc
je w domowych piecach, ogrzewając przy tym domy. Pozwala to pozornie
zaoszczędzić na kosztach paliwa, ale może stać się przyczyną bardzo
poważnych konsekwencji – zdrowotnych oraz finansowych.

Ciekawostka

Spalarnie odpadów w Polsce

Niebezpieczna emisja

Z regularnym przekraczaniem dopuszczalnych
norm szkodliwych substancji spowodowanym
zanieczyszczeniem powietrza polskie
społeczeństwo boryka się już od wielu lat.
Najbardziej szkodliwa jest emisja węglowodorów
aromatycznych, z którymi powiązane są pyły
zawieszone PM10 oraz PM2,5, co wg ekspertów
Europejskiej Agencji Środowiska powoduje rocznie
śmierć nawet 50 tys. naszych rodaków! Dodatkowo,
według szacunków Komisji Europejskiej koszty
zanieczyszczenia powietrza w Polsce wynoszą
rocznie 26 miliardów euro.
Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz
cały organizm i chociaż ich skutki nie są widoczne
i odczuwalne od razu, to gromadzące się w ciele
toksyczne substancje znacząco wpływają na
stan naszego zdrowia. Oprócz wspomnianych
węglowodorów aromatycznych oraz pyłów
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Aktualnie w Polsce działa sześć spalarni
odpadów. Do 2015 r. jedynym obiektem
termicznego unieszkodliwiania odpadów
był ZUSOK w Warszawie, otwarty w 2000 r.
Rok 2015 okazał się przełomowy dla spalarni
odpadów w Polsce – otwarto cztery nowe
obiekty (w Bydgoszczy, Koninie, Krakowie
i Białymstoku), zaś w 2016 r. swą pracę
rozpoczęła instalacja w Poznaniu. Do
2020 r. w Polsce ma działać 11 spalarni.
Do wymienionych powyżej dołączy
zmodernizowana spalarnia w Warszawie
oraz obiekty w Szczecinie, Rzeszowie,
Oświęcimiu i Gdańsku.
Czytelników
zainteresowanych
tematyką spalania
odpadów zachęcamy
do lektury 24. numeru
„Logistyki Odzysku”.

zawieszonych, substancje takie, jak dwutlenek
siarki, tlenki azotu i węgla czy dioksyny i furany
mogą powodować choroby układu oddechowego
oraz nowotwory.

Ekoedukacja

Niska emisja

emisja do atmosfery pyłów i gazów
pochodząca z lokalnych kotłowni
i domowych pieców grzewczych, w których
spalanie węgla odbywa się w nieefektywny
sposób.

Nielegalnie
i kosztownie
Przydomowy piec
a spalarnia odpadów
Część mieszkańców proceder spalania odpadów
w przydomowym piecu argumentuje faktem,
że w naszym kraju istnieją przecież spalarnie
odpadów komunalnych, które tak samo jak piec
w domu spalają odpady i tak samo odzyskują z nich
energię. Należy wiedzieć, że to dwa zupełnie inne
procesy!

Należy pamiętać, że palenie śmieci w warunkach
domowych w myśl Ustawy o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) jest wykroczeniem, za
które można zostać ukaranym karą grzywny do
5000 zł lub nawet trafić do aresztu (art. 191 i 155).
Kontrolę naszego pieca i spalanego w nim paliwa
może przeprowadzić straż miejska, policja, straż
graniczna, a nawet straż leśna. Funkcjonariusze
mogą sprawdzić instalację, jeśli tylko będą mieć
ku temu powody. Najczęściej są to informacje

Po pierwsze, wsad do spalarni stanowią te odpady,
które po procesie sortowania nie nadają się do
recyklingu. Są to odpady zmieszane, które nie
mogą zostać przetworzone na inne produkty.
W gospodarstwach domowych natomiast
zazwyczaj spala się wszystko to, co uda się
zgromadzić w piwnicy. „Paliwo” do domowego
pieca stanowią zarówno odpady opakowaniowe,
jak np. papier, kartony czy pojemniki z tworzyw
sztucznych, ale także odpady wielkogabarytowe
jak opony czy meble.
Po drugie, temperatura spalania w piecach
domowych wynosi od 200 do 500oC i jest
to zdecydowanie za mało, aby wszystkie
„wartościowe” substancje paliwa zostały
przekształcone w energię. W następstwie
do atmosfery wydostaje się mnóstwo
nieoczyszczonych szkodliwych związków
chemicznych. W instalacji termicznego
przekształcania odpadów proces ten zachodzi
w temperaturze od 850 do 1150oC. Dodatkowo
spalarnie posiadają wieloetapowy system
oczyszczania spalin i dzięki użyciu profesjonalnych
filtrów oraz innych zabezpieczeń możliwość
powstawania trujących substancji jest ograniczona
do minimum. Ponadto takie obiekty posiadają
ciągły monitoring procesu spalania, co pozwala na
jego pełną kontrolę.
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Smog
nienaturalne zjawisko atmosferyczne
polegające na jednoczesnym występowaniu
zanieczyszczenia powietrza wskutek
działalności człowieka oraz niekorzystnych
zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia
i bezwietrznej pogody.
otrzymane przez dbających o środowisko sąsiadów
lub obserwacje „podejrzanych posesji”, gdzie
można zauważyć np. wydobywający się z komina
gęsty, ciemny dym i poczuć charakterystyczny
swąd.

Dobre praktyki
Aby nasz dom był ogrzewany efektywnie,
powinniśmy zadbać o dobrej jakości paliwo.
Paliwem w kotłowniach domowych powinny być
wyłącznie materiały przeznaczone do danego
rodzaju kotła, kominka czy pieca – węgiel
dobrej jakości, gaz, olej opałowy czy biomasa
(np. pellet czy brykiet z biomasy). Należy unikać
niskokalorycznego węgla czy miału węglowego,
który spala się nieefektywnie i wpływa znacznie
gorzej na jakość powietrza.
Obok dobrej jakości paliwa, warto także
zainteresować się „kondycją” naszej instalacji
ciepłowniczej. Stare piece nie są tak efektywne
jak te nowe, które z mniejszej ilości paliwa
mogą wyprodukować więcej ciepła. W wielu
miastach możliwe jest uzyskanie dofinansowania
na wymianę pieca na bardziej ekologiczny.
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Powinniśmy pamiętać także o okresowej kontroli
kominiarza, który sprawdzi stan techniczny
komina i urządzeń grzewczych w naszym domu,
dzięki czemu proces spalania będzie się odbywał
w lepszych warunkach.

Zanieczyszczenia w powietrzu
wpływają na nasz cały organizm,
znacząco pogarszając stan
naszego zdrowia
W okresie jesienno-zimowym z pewnością nie raz
usłyszymy o przekroczonych dopuszczalnych
stężeniach zanieczyszczenia powietrza czy też
trującym i wszechobecnym smogu. Zjawiska te
oddziałują na nasze zdrowie, a nawet życie.
Pamiętajmy, że to my – ludzie, jesteśmy
odpowiedzialni za powstawanie zanieczyszczeń
i powinniśmy starać się je ograniczać, np. poprzez
zakręcanie kaloryfera, gdy otwieramy okno w celu
przewietrzenia mieszkania czy też uszczelnianie
okien na zimę, żeby ciepło nie „uciekało”. Jednak
przede wszystkim powinniśmy wiedzieć
i przestrzegać zakazu spalania odpadów
w domowych piecach. Takie działanie może okazać
się opłakane w skutkach – zarówno dla środowiska
naturalnego, ale także portfela „trucicieli” oraz
zdrowia całej społeczności lokalnej. MP
Źródła:
• Ustawa o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21.).
• w ww.smog.imgw.pl
• w ww.polskialarmsmogowy.pl
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Jednorazowe
czy wielorazowe

wybór należy do Ciebie!
Codziennie rano kupujesz wodę w plastikowej butelce, a na zakupach
pomagasz mamie pakować zakupy do reklamówek. A gdyby tak postąpić
nieco… inaczej? W dzisiejszych czasach producenci chcą ułatwić nam życie.
Butelki szklane zastąpiono plastikowymi – żeby było lżej, torebki foliowe
zajmują mało miejsca – jest nam wygodniej, kanapki na drugie śniadanie
owinięte folią aluminiową – ale po co?
Co zrobić, aby odpadów było mniej? Spróbujmy razem znaleźć rozwiązanie.

Zamiast
plastikowej butelki

Kolorowe, przeźroczyste, duże,
małe, ze słomką lub bez – czy wiesz,
o czym mowa? Tak! To bidony na
napoje. W sklepach półki aż uginają
się od ich różnych rodzajów, na
pewno znajdziesz coś dla siebie.
Codziennie rano przelej do bidonu
porcję wody kranowej, nie będziesz
musiał pamiętać, aby iść do sklepu.

Czas na zakupy!

Jak myślisz, czy używanie
reklamówek z tworzyw
sztucznych albo toreb
papierowych pozytywnie wpływa
na stan środowiska? Oczywiście,
że nie. Te pierwsze zaśmiecają
środowisko, a żeby wytworzyć
te drugie, muszą zostać ścięte
drzewa. Wybierając się
na zakupy, zabierz ze sobą
koszyk wiklinowy albo torbę
materiałową – jest to również
świetny pomysł na prezent –
przydatny i spersonalizowany.

Pijmy wodę z kranu

Woda kranowa w większości polskich miast
jest dobrej jakości i jak najbardziej nadaje się
do picia. Przykładowo warszawska kranówka
jest średniomineralizowana i stanowi źródło
m.in. wapnia i magnezu. Ponadto jest smaczna
i znakomicie orzeźwia!
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Kanapki na drugie śniadanie
– mam na nie opakowanie
Kanapki i przekąski najlepiej pakować do pojemnika
na żywność – może znajdziesz taki, który będzie
pasował do bidonu? Unikniesz zużywania folii
aluminiowej, papieru i dodatkowo woreczków
foliowych. Pamiętaj, żeby zwrócić uwagę na
materiał, z jakiego wykonany jest Twój pojemnik
na żywność. Na jego spodzie znajdziesz
symbol – zazwyczaj jest to trójkąt
zbudowany z trzech
strzałek i cyfrą
w środku
(najlepiej,
jeśli będzie
to 2 – HDPE
lub 5 – polipropylen).

Pieczywo i owoce
do mojej torby proszę!

Na pewno zdarzyło Ci się kiedyś kupować pieczywo,
owoce i warzywa w supermarkecie. Każdy rodzaj
pakowałeś w osobną torebkę foliową – czy jest
jakieś inne rozwiązanie?

Co powiesz na to, żeby w owoce i warzywa
zaopatrywać się na lokalnym bazarku, a pieczywo
kupować w pobliskiej piekarni? Zwróć uwagę
sprzedawcom, żeby nie pakowali każdego artykułu
w osobną reklamówkę, przecież masz ze sobą
swoją ekologiczną torbę wielokrotnego użytku.
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Nie tylko
opakowania
Podczas wykonywania codziennych czynności
też staraj się zamienić produkty jednorazowe
na wielorazowe. Zastąp papierowy ręcznik
szmatką, a zamiast kupować niezdrową zupę
w proszku – ugotuj z mamą tą, którą najbardziej
lubisz. Rodzicom, którzy w swoich miejscach pracy
mają dystrybutory do wody, także możecie polecić
korzystanie ze swojego kubka czy bidonu, zamiast
za każdym razem pić z jednorazowego kubeczka.
Niestety nie da się całkowicie wyeliminować
opakowań jednorazowych z naszego życia, ale
warto ograniczyć ich wykorzystywanie. Dzięki temu
przyczynicie się do poprawy stanu środowiska
naturalnego i pomożecie rodzicom zaoszczędzić
(może zabiorą Was w nagrodę
za to do kina?). To od Was – młodych
świadomych konsumentów zależy,
jak będzie wyglądała nasza Ziemia
za kilkanaście lat. PS

Ekoedukacja

Potwory
z głębin oceanu

Ryby głębinowe to grupa ryb żyjących na dużych głębokościach
w morzach i oceanach, często poniżej dwóch kilometrów pod
poziomem wody. W miejscu tym panują szczególne warunki:
niska temperatura, wysokie ciśnienie i bardzo niewielkie ilości
lub całkowity brak światła. Zobaczmy, co potrafią skrywać przed
nami głębiny oceaniczne…

Mola mola

(polska nazwa gatunku to Samogłów)
•	żyje w strefie tropikalnej
•	występuje na bardzo zróżnicowanych
głębokościach od 5 (tuż przy powierzchni
wody) do 350 metrów pod powierzchnią
morza (m p.p.m.), gdzie zapuszcza się
w poszukiwaniu pokarmu
•	mierzy 3 metry, a jego waga przekracza
2 tony – jest najcięższą rybą na świecie
•	samica potrafi rocznie znieść aż 300 milionów
ziaren (jaj) ikry

Bathysaurus ferox

(brak polskiej nazwy tego gatunku):
•	występuje w wodach wszystkich
oceanów
•	żyje na głębokościach od 1000 do
2500 m p.p.m.
•	łacińska nazwa ryby oznacza
„jaszczurka głębinowa”
•	zjada wszystko, co napotka
•	ma ogromną ilość ostrych zębów
•	ryby te są hermafrodytyczne, tzn.
mają tylko jedną płeć
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Macropinna microstom

(brak polskiej nazwy tego gatunku)
•	żyje w północnym Pacyfiku
•	występuje na głębokości od 600
do 800 metrów pod powierzchnią morza
(m p.p.m)
•	ma przezroczystą głowę, przez którą można
zobaczyć wszystkie narządy wewnętrzne
•	ma doskonały wzrok
•	dorosła ryba osiąga zaledwie 5 cm i jest
jedną z najmniejszych ryb głębinowych

Ryby głębinowe nie są takimi
zatwardziałymi mięsożercami,
jak się wydaje. Gdy tylko mają
wybór, wybierają szczątki
roślinne.
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Matronica Holboella

(brak polskiej nazwy tego gatunku):
•	występuje we wszystkich oceanach
•	żyje na głębokości ok. 4000 m p.p.m.
•	ma ogromną głowę i mnóstwo
półprzezroczystych zębów
•	samica ma na czole „wędkę”, na końcu której
znajduje się narząd świetlny. Wydzielane
pośród całkowitej ciemności światło
ma za zadanie wabić ofiary
•	samica jest 20 razy większa od samca
•	samiec wgryza się w swoją partnerkę,
a następnie ich ciała całkowicie się zrastają

Cechy charakterystyczne:
•	Zdolność bioluminescencji,
czyli świecenia w ciemnościach
•	Zdolność widzenia przy bardzo
słabym świetle, niewidocznym
dla człowieka
•	Duże pyski
•	Nietypowe kształty
•	Rozmiary od kilku centymetrów
do kilku metrów

Eurypharynx pelecanoides

(polska nazwa gatunku to Połykacz):
•	występuje w wodach oceanicznych na całym świecie,
•	żyje na głębokościach od 500 do 3000 m p.p.m.
•	olbrzymi „pelikani” pysk i nieproporcjonalnie drobna reszta ciała
•	ma malutkie zęby
•	żywi się głównie skorupiakami
•	na końcu długiego ogona ma narząd świetlny, którym
prawdopodobnie wabi ofiary, podobnie jak Matronica Holboella

Głównym źródłem pożywienia
dla ryb głębinowych jest tzw.
morski śnieg. Są to opadające na
dno szczątki z górnych warstw
wody, np. martwe organizmy,
plankton, piasek. „Płatki śniegu”
rosną w czasie i mogą osiągnąć
rozmiary kilku centymetrów zanim,
po często kilkutygodniowej podróży,
osiągną dno oceanu.

Chauliodus sloani

(brak polskiej nazwy tego gatunku):
•	występuje w strefach tropikalnych
i umiarkowanych wszechoceanu,
•	żyje od 450 do 2700 m p.p.m.
•	posiada narząd świetlny, który ułatwia mu
polowanie, ale w inny sposób niż w przypadku
wcześniejszych ryb. Chauliodus sloani świeci
w kolorze czerwonym – światło to nie jest
widzialne dla innych gatunków, dzięki czemu
ryba widzi swoją ofiarę, ale dla niej pozostaje
niewidoczna. Dodatkowo wykorzystuje
narząd świetlny do porozumiewania się
z innymi osobnikami – jest w stanie świecić
na co najmniej 30 różnych sposobów!
•	jest w stanie dwukrotnie rozszerzyć swój
żołądek w przypadku zjedzenia wyjątkowo
dużej ilości pokarmu. JŻ
Źródła:
• w ww.nationalgeographic.com
• w ww.bioweb.uwlax.edu
• w ww.mbari.org
• w ww.realmonstrosities.com
• w ww.wikipedia.pl
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Języki są nam nieobce!

Dla wszystkich, którzy lubią się uczyć,
kolejna porcja słówek z różnych stron świata.

Język

opakowanie

ocean

plastik

jesień

angielski

packaging

ocean

plastic

autumn

francuski

l'emballage

l'océan

le plastique

l'automne

hiszpański

el embalaje

el océano

el plástico

el otoño

japoński

youki
容器

kaiyou
海洋

kasomono
可塑物

aki
秋

niemiecki

die Packung

der Ozean

die Plastik

der Herbst

упаковка
(upakovka)

океан
(okean)

пластик
(plastik)

осень
(osen')

involucro

oceano

plastica

autunno

rosyjski

włoski
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Gospodarka odpadami

wpływ odpadów na środowisko przyrodnicze
oraz zdrowie ludzi, roślin i zwierząt
Scenariusz lekcji dla uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej

W numerze „MiniLO&Aniela” poświęconym odzyskowi i recyklingowi
odpadów opakowaniowych nie mogło zabraknąć scenariusza zajęć
dotyczącego właściwego postępowania z odpadami oraz ich wpływu
na środowisko przyrodnicze i zdrowie żyjących w nim ludzi, roślin i zwierząt.
Zapraszamy do wykorzystania naszej propozycji podczas pracy z młodzieżą
i poruszania tematyki odpadów podczas zajęć lekcyjnych.

Odbiorcy: uczniowie klas VII–VIII szkoły podstawowej.
Czas trwania: 45 min.
Cele główne: zapoznanie uczniów z prawidłowym
postępowaniem z odpadami oraz uświadomienie
im wpływu odpadów na środowisko przyrodnicze
oraz zdrowie ludzi i zwierząt.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• zna pojęcie odpad, odpad komunalny, odpad
biodegradowalny, odpad niebezpieczny, Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów – PSZOK,
• zna i stosuje zasady prawidłowej segregacji
odpadów,
• zna sposób postępowania z odpadami
niebezpiecznymi,
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• zna negatywne skutki składowania odpadów
tj. m.in.: wpływ na zanieczyszczenie wód,
gleb i powietrza, ograniczenie przestrzeni
do życia i bytowania ludzi, roślin i zwierząt,
marnotrawstwo surowców,
• zna i stosuje hierarchię postępowania z odpadami,
• zna i stosuje sposoby zapobiegania powstawaniu
odpadów,
• potrafi uzasadnić, dlaczego odpady mają
negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze
oraz zdrowie i życie ludzi,
• jest świadomy zagrożeń, jakie wynikają
z nieprawidłowego postępowania z odpadami,
• rozumie, że jego zachowania konsumenckie mogą
mieć negatywny bądź pozytywny wpływ na
środowisko.

Klub
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Metody prac:
• prezentacja multimedialna,
• dyskusja,
• pogadanka,
• burza mózgów.
Formy pracy:
• indywidualna,
• zespołowa.
Środki dydaktyczne:
• schemat,
• w ydruki,
• czasopismo,
• kartki samoprzylepne.

UNIESZKODLIWIANIE

INNE
PROCESY
ODZYSKU
RECYKLING

PRZYGOTOWYWANIE
DO PONOWNEGO UŻYCIA
ZAPOBIEGANIE
POWSTAWANIU ODPADÓW

Przebieg zajęć:

1.	Prowadzący zajęcia dzieli uczniów na
5 grup. Każda z grup otrzymuje karteczki
samoprzylepne, długopis i jedno z haseł: odpad;
odpad komunalny; odpad biodegradowalny;
odpad niebezpieczny; Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów – PSZOK. Zadaniem uczniów
jest wypisanie na karteczkach jak najwięcej
skojarzeń z otrzymanym hasłem w ciągu
2 minut. Po upływie czasu każda z grup
prezentuje wyniki swojej pracy, w efekcie czego
powstają pełne definicje omawianych zagadnień.
2.	W kolejnej części zajęć prowadzący zajęcia
prosi o uzasadnienie stwierdzenia: Odpady
mają negatywny wpływ na środowisko
przyrodnicze oraz zdrowie i życie ludzi, roślin
MINILO & ANIEL A nr 02/2017 [19]

i zwierząt. Przykłady spisywane są na
tablicy. Następnie nauczyciel omawia jeden
z efektów niewłaściwego postępowania
z odpadami – prezentuje przygotowane
wcześniej materiały (filmiki, artykuły, reportaże)
na temat tzw. Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci
(artykuł na ten temat w aktualnym numerze
„MiniLO&Aniela” na stronie 29). Jest to moment
refleksji grupy nad zagospodarowaniem
odpadów i ich nadmiernym generowaniem.
3.	Uczniowie (w tych samych grupach, które
były utworzone na początku zajęć) otrzymują
wydrukowane na kartkach A4 elementy
piramidy prawidłowego postępowania
z odpadami. Ich zadaniem jest ułożenie
piramidy od czynności, które powinno się
wykonywać w pierwszej kolejności w celu
uniknięcia powstawania odpadów do
tych najmniej pożądanych, zagrażających
środowisku. Po 2 minutach nauczyciel sprawdza
prawidłowość wykonania zadania w każdej
grupie oraz omawia poszczególne elementy
hierarchii prawidłowego postępowania
z odpadami. Z pomocą uczniów odpowiada na
pytanie: W jaki sposób można zmniejszyć ilość
generowanych odpadów?
4.	Każda grupa otrzymuje rekwizyty odpadów
(w postaci wydruków) oraz kartki w kolorze
pojemników do segregacji odpadów. Wśród
rekwizytów są również odpady niebezpieczne.
Każda grupa ma pięć minut na segregację.
Następnie wyniki omawiane są przez
reprezentantów grup (np. każda grupa omawia
inny kolor pojemnika). Nauczyciel sprawdza
poprawność poszczególnych odpowiedzi.
5.	Uczniowie w podziale na grupy przygotowują
krótkie 2-3 minutowe scenki. Każda z grup
ma przedstawić jeden z tematów: pakowanie
zakupów przy kasie w sklepie, wybór produktów
w sklepie, pozbywanie się starych ubrań,
segregacja odpadów w domu; pozbywanie
się odpadów na wakacjach. Nauczyciel po
każdej scence wypisuje na tablicy pozytywne
zachowania mające wpływ na ochronę
środowiska naturalnego. Na koniec zadania prosi
uczniów o dopisanie do każdego pozytywnego
zachowania zachowanie negatywne i jego
potencjalny wpływ na środowisko.
6.	Nauczyciel podsumowuje zajęcia oraz dziękuje
uczniom za udział i zaangażowanie. EK
Źródła:
• A kademia Odpadowa, poradnik do edukatorów, Kraków 2012.
• w ww.national-geographic.pl/ludzie/jak-pokonac-dryfujace-w-oceanie-smiecijest-pomysl-na-rozwiazanie
• geografia24.pl/wielka-pacyficzna-plama-smieci/
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PUSZCZA ZIELONKA

kraina jesiennych wycieczek
Puszcza Zielonka jest parkiem krajobrazowym położonym w środkowej
części województwa wielkopolskiego, na północny wschód od Poznania,
o powierzchni ponad 100 km². To miejsce bogate zarówno w niezwykłe
okazy przyrodnicze, jak i ciekawe legendy.

Coś dla tych, którzy
nie mogą usiedzieć w miejscu
Swój pobyt w Zielonce warto zacząć od wybrania
się na wyprawę rowerową specjalnie wytyczonymi
trasami. Są one poprowadzone w większości
bezpiecznymi drogami o małym natężeniu ruchu
samochodowego, położonymi w malowniczych
sceneriach. Do dyspozycji są również szlaki piesze,
zróżnicowane pod względem długości.
Przez malownicze tereny Puszczy przebiega też
szlak kajakowy o długości ok. 11,3 km, wytyczony
rynną jezior polodowcowych leżących na
terenie gminy Pobiedziska. Można tu zobaczyć
m.in. liczne gatunki ptaków oraz dostrzec
ślady działalności bobrów. W Puszczy Zielonce
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występuje np. bocian czarny, bielik, zimorodek
oraz sówki, daniele czy wilki. W czystych wodach
żyją raki i pijawki lekarskie. Oprócz podziwiania
walorów przyrodniczych, warto zatrzymać się
w miejscowościach położonych w sąsiedztwie
szlaku. We wsi Wronczyn zobaczyć można
pochodzącą z XIX wieku drewnianą dzwonnicę,
zaś we wsi Krześlice znajduje się murowany
pałac z połowy XIX wieku. Na szlaku kajakowym
„Puszcza Zielonka” z bezpiecznej kąpieli skorzystać
można na dwóch profesjonalnie przygotowanych
plażach: w Pobiedziskach i Stęszewku. W pobliżu
szlaku działa kilka wypożyczalni sprzętu wodnego
oraz gospodarstwa agroturystyczne i punkty
gastronomiczne. Możemy również skorzystać
z dwóch bezpłatnych pól biwakowych: Złotniczki
oraz Wronczynek. Do dyspozycji są też stadniny
koni i kucyków.
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Przy okazji możesz się 
wiele nauczyć
Ciekawą ofertą edukacyjną, skierowaną głównie
do dzieci w wieku od 4 do 13 lat, jest ścieżka
„Kraina Modrej Przygody” stworzona przez
Nadleśnictwo Babki. Ma ona służyć kształtowaniu
wśród najmłodszych proekologicznych postaw,
a także zwrócić ich uwagę na fakt, jak ważna
jest zrównoważona gospodarka leśna i na czym
polega praca leśników. Na trasie jest 11 punktów
z zajęciami o charakterze interaktywnym – dzieci
nie będą się przyglądać z boku, lecz brać w nich
aktywny udział. Zajęcia w ciekawy sposób
nawiązują do przedmiotów realizowanych w szkole,
poszerzając książkową wiedzę i pozwalając
wykorzystać ją w praktyce. Po zakończeniu zajęć
w specjalnym miejscu jest możliwość grillowania
lub rozpalenia ogniska.

Miłośnicy historii mogą wybrać się na
przechadzkę liczącą ok. 11 km ścieżką im. Augusta
Cieszkowskiego – wielkiego patrioty, wybitnego
działacza narodowego i społecznego. Mamy także
do wyboru szlak Napoleona, będący zbiorem miejsc
związanych z bytnością cesarza Napoleona i jego
podkomendnych po ich przybyciu do Poznania
w listopadzie 1806 roku.
„Szlak kościołów drewnianych” obejmuje natomiast
dwanaście wiejskich, drewnianych kościółków,
z których każdy ma swoją niezwykłą historię.
Zostały one wzniesione w XVI–XIX wieku. Niemal
w każdym z nich ujrzymy dzieła sztuki od epoki
gotyku, przez barok, po czasy współczesne. Wiążą
się z nimi ważne postacie, wydarzenia oraz legendy.

Stary las, a w nim dwie mogiły
Uroczysko Maruszka to najcenniejszy pod
względem przyrodniczym fragment Puszczy
Zielonki, mający powierzchnię około 500 ha.
Drzewostan Maruszki jest niezwykle cenny,
ponieważ jego charakter jest zbliżony do lasów
MINILO & ANIEL A nr 02/2017 [19]

rosnących kilkaset lat temu, a wiele drzew ma
powyżej 120 czy nawet 150 lat. Najokazalszym
drzewem uroczyska jest pomnikowy buk
o obwodzie pnia ok. 440 cm.
Z uroczyskiem Maruszka wiąże się wiele
tajemniczych i nigdy niewyjaśnionych historii.
W przeszłości miejsce to było ważnym węzłem
komunikacyjnym, prowadzącym m.in. do
Poznania, Gniezna czy Dąbrówki Kościelnej. Przy
skrzyżowaniu dróg stała niegdyś karczma o nazwie
Maruszka, od której prawdopodobnie wzięła się
nazwa uroczyska. Krążą opowieści, że podczas jej
rozbiórki znaleziono beczki pełne złotych monet.
W niewielkiej odległości od leśnego parkingu,
na rozwidleniu dróg, zauważyć można dwie
tajemnicze, bezimienne mogiły. O zagadkowych
grobach krąży wiele legend. Mówi się, że
spoczywają w nich podróżnicy, którzy dawno temu
zostali napadnięci przez zbójców w pobliżu karczmy
Maruszka. Puszcza Zielonka miała wówczas złą
sławę i takie napady prawdopodobnie zdarzały się
nie raz. Podobno właśnie dlatego postanowiono
zburzyć karczmę. Pojawiają się też romantyczne
historie, mówiące, że te dwie mogiły stanowią
tragiczny finał niespełnionej miłości. Do dzisiaj
miejscowi dbają o to tajemnicze miejsce. Co jakiś
czas zmieniają spróchniałe brzozowe krzyże na
nowe, przynoszą kwiaty czy zapalają znicze.

Tajemniczy monument
i arboretum
Kolejną tajemniczą atrakcją tego regionu jest
okazały drewniany słup. Do dziś archeolodzy nie
ustalili, do czego on służył i czym właściwie jest.
Niektórzy twierdzą, że to stary słup graniczny, inni,
że zachowany postument zniszczonego pomnika
św. Wawrzyńca. Pojawiały się nawet teorie, że
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jest pozostałością posągu Światowida, choć ta
wersja jest najbardziej wątpliwa, bo drewno nie
wygląda na aż tak stare (musiałoby mieć aż tysiąc
lat!). Warto wybrać się tam i pokusić się o własną
hipotezę na ten temat.
We wsi Zielonka znajduje się natomiast
arboretum poznańskiej Akademii Rolniczej.
Zajmuje powierzchnię prawie 88 ha i składa się
z dwóch części: dendrologiczno‑krajobrazowej
i naukowo‑badawczej. Można tu podziwiać ponad
tysiąc gatunków oraz odmian drzew i krzewów,
zarówno rodzimych, jak i egzotycznych. Założono
tu m.in. ogród skalny i zagospodarowano otoczenie
stawów w dolinie Trojanki. Urządzono także pole
piknikowe z miejscem na rozpalenie ogniska.
Arboretum jest czynne codziennie od świtu do
zmierzchu, a wstęp jest bezpłatny. W Owińskach,
przy musze klasztoru sióstr cysterek, rośnie dąb
o imieniu Bartek (nie mylić ze słynnym dębem
Bartkiem z województwa świętokrzyskiego). Według
legendy wielkopolskiego Bartka kazał posadzić sam
król Władysław Jagiełło na pamiątkę nawrócenia
Litwy i pobicia Krzyżaków pod Grunwaldem. Obecnie
drzewo liczy sobie już ponad 600 lat.
Warto odwiedzić także wieżę widokową na
szczycie Dziewiczej Góry, najwyższego wzniesienia
Puszczy Zielonki. Niegdyś służyła leśnikom
w ochronie przeciwpożarowej lasów, dziś
każdy może z niej podziwiać panoramę parku
krajobrazowego. Wystarczy pokonać 172 schody,
aby znaleźć się 30 m ponad ziemią i zobaczyć
rozległą perspektywę tych pięknych terenów.

Pamiątki po zakonnikach
i deszcz meteorytów
W Owińskach znajduje się też klasztor
i zabudowania pozostałe po latach bytności zakonu
cystersów. Od czasów zaborów działał tutaj zakład
psychiatryczny. Obecnie zabudowania pocysterskie
zajmuje Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych. W 2012 roku utworzono
tu wyjątkowy park orientacji przestrzennej.
Na powierzchni ok. 3 ha odtworzono klimat
ogrodu barokowego, łącząc go z parkiem
krajobrazowym. Posadzono tu 280 gatunków
roślin i wkomponowano w nie specjalne przyrządy
dydaktyczne. Na terenie parku jest również wieża
wiatrów, która sygnalizuje kierunek i natężenie
powietrznych podmuchów, a także molo oraz
oświetlony mostek. Park jest oczywiście otwarty dla
zwiedzających. Znajduje się tu także jedyne w Polsce
Muzeum Tyflologiczne, gdzie prezentowana jest
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kolekcja kilkuset obiektów związanych z kulturą
i edukacją osób niewidomych, m.in. najstarsze
wydawane masowo tyflomapy czy pierwszy
atlas świata dla niewidomych. Na terenie ośrodka
funkcjonuje też pierwsze w kraju laboratorium
tyfloakustyczne, w którym wychowankowie poznają
i uczą się odgłosów miasta.
W niedalekiej odległości od Puszczy Zielonki znajduje
się Rezerwat Przyrody Meteoryt Morasko. Można
tam zobaczyć charakterystyczne kratery, będące
pozostałością po deszczu meteorytów 5 tysięcy lat
temu. Do dziś zachowała się po nich grupa siedmiu
kraterów, z których największy ma 100 m średnicy
i 13 m głębokości! Sześć z nich ma postać niewielkich
bezodpływowych oczek wypełnionych wodą.
Moraskie kratery to jedno z największych na Ziemi
skupisk tego rodzaju obiektów.
Przytoczone w artykule atrakcje oczywiście nie są
wszystkimi walorami, które posiada Puszcza
Zielonka i otaczający ją region. Z pewnością warto
wybrać się tam samemu i doświadczyć tego
miejsca osobiście. Połączenie pięknych
krajobrazów i elementów
edukacyjno‑przyrodniczych z pewnością
przypadnie do gustu również dzieciom lub uczniom
spragnionym aktywnego wypoczynku. KD
Źródła:
• w ww.czerwonak.pl
• Ł ada L., Wędrówka po Puszczy Zielonce, 2012, www.codziennypoznan.pl
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Ekoedukacja
w Łęknicy
Jednym z podstawowych celów kwartalnika edukacji ekologicznej
,,MiniLO&Aniela’’ jest inspirowanie nauczycieli i wychowawców (a tym
samym również ich podopiecznych) do aktywnego działania na rzecz
ochrony środowiska naturalnego. Jak widać na przykładzie Pani Wioletty
Szreiber oraz uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy, cel ten udaje
się z powodzeniem realizować. Zapraszamy do zapoznania się z relacją
z akcji podejmowanych przez nauczycieli i uczniów tej lubuskiej szkoły
i naśladowania ich inicjatyw w swoich placówkach!

Wioletta Szreiber
Koordynator szkolny
do spraw ekologii

Z

espół Szkół Publicznych w Łęknicy uczestniczy
w ogólnopolskim programie „Ożywić
pola”, wiele uwagi poświęcając ptakom, które
„towarzyszą ludziom od zawsze i ożywiają
w sposób naturalny nasze otoczenie, a (…)
oprócz umilania życia człowiekowi ptaki
spełniają też ważną rolę w środowisku”.
Dlatego ZSP w Łęknicy zawiesza kolejne budki
lęgowe. Jesienią 2016 r. rozwieszane były budki,
w których zamieszkały i przystąpiły do lęgów
sowy i dzikie kaczki – licznie występujące w Parku
Mużakowskim oraz budki na terenie Łęknicy
dla mniejszego ptactwa. Uczniowie na zajęciach
przyrodniczych tworzą albumy o gęsi gęgawie,
wykonują komiksy itd. Częstym gościem w szkole
jest myśliwa Justyna Górecka, która prowadzi
z uczniami ciekawe zajęcia m.in. o głównym
bohaterze programu „Ożywić pola” – gęgawie.
Na zajęciach o budowie gęsi mówi się wprost,
bo w ramach empirycznego poznawania przyrody do
MINILO & ANIEL A nr 02/2017 [19]
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dyspozycji uczniów jest zawsze eksponat.
Rozważa się także o migracjach, sejmikach, tokach
czy pierzeniu. Dyskutuje o kluczach gęsi oraz
kierunkach odlotów ptaków na zimowiska.

wodnego, które znajduje
się w centralnym punkcie remizy,
uczniowie wyspowo sadzili krzewy owocodajne,
tj. derenie, śliwy, szakłaki oraz berberysy.

Do Łęknicy dotarła również akcja „Sadzimy
1000 drzew na minutę” . 12 kwietnia 2017 r.
młodzież gimnazjalna z nauczycielkami Iwoną
Przyślak i Wiolettą Szreiber oraz myśliwą
Uczniowie podjęli się również niezwykle trudnego
Justyną Górecką i pracownikiem Nadleśnictwa
Lipinki tworzyli strefę ekotonową. Tego dnia,
zadania stworzenia miejsca lęgowego, które
w początkowych jego godzinach, pogoda wcale nas
preferuje gęgawa. W oparciu o bardzo licznie
nie rozpieszczała – było deszczowo i zimno. Zanim
zgromadzone w klasie elementy roślinności,
łopaty poszły w ruch, wysłuchaliśmy krótkiego
w postaci: siana, suchej trawy, gałęzi i liści drzew
instruktażu, jak posadzić sadzonkę, by roślina
oraz pierza budowali gniazda. Wychowankowie
dobrze rosła, wygłoszonego przez leśniczego
podzieleni na cztery grupy w oparciu o instrukcję
Leśnictwa Nowe Czaple – Grzegorza Rygla. Zanim
wykonania gniazda dla gęgawy, fotografie oraz
posiadaną wiedzę stworzyli gniazda, które stanowią rozpoczęliśmy pracę, zupełnie przestało padać,
a ciepłe wiosenne słońce wyszło za chmur. Akcję
autentyczne odzwierciedlenie tych spotykanych
tradycyjnie już zakończyliśmy wspólnym ogniskiem.
w naturze. Zajęcia te okazały się strzałem
Na tym nie koniec akcji zorganizowanych w Łęknicy.
w dziesiątkę i bardzo się uczniom podobały.
Organizujemy również m.in. Dzień Jeża, Dzień
Wróbla, Światowy Dzień Dzikiej Przyrody,
Międzynarodowy Dzień Lasów, Dzień Meteorologii
Remiza – (urządzanie lasu), skupisko roślin
i Pogody, Światowy Dzień Wody, Dzień Ziemi oraz
(zwykle krzewów, drzewek owocowych)
warsztaty ekologiczne w ramach kampanii
służące jako baza pokarmowa (żerowa)
edukacyjnej „Mądrze kupujesz i segregujesz
oraz ostoja ptactwa i zwierzyny leśnej.
– odpady redukujesz”.
Mając świadomość potrzeby istnienia remiz,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łęknicy,
współpracujący z myśliwymi z WKŁ nr 331
„Cietrzew” Warszawa i leśnikami z Nadleśnictwa
Lipinki, odnotowali kolejne przyrodnicze
działanie na rzecz poprawy warunków bytowych
zwierzyny. Dzień 24 marca 2017 r. uczniom klas
młodszych, wspomaganych przez rodziców,
upłynął pod hasłem: „wzbogacanie remizy
w kolejne sadzonki”. Pracy było sporo, gdyż na
powierzchni założonej w roku poprzednim remizy
dosadzono 400 kolejnych sadzonek! Wokół oczka
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Jeśli Ciebie lub Twoją placówkę również
wyróżniają ciekawe działania ekologiczne,
zainspirowane naszym kwartalnikiem,
napisz do nas na adres:
redakcja@mmconsulting.waw.pl
Najciekawsze artykuły zostaną opublikowane
w dziale Klub EkoEdukatora kwartalnika
edukacji ekologicznej MiniLO&Aniela
lub na stronie internetowej www.minilo.org
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Edukacja Ekologiczna

nieodłącznym elementem działalności
firmy M&M Consulting
M&M Consulting jako firma doradcza z zakresu ochrony środowiska na
co dzień zajmuje się także prowadzeniem akcji i wydarzeń edukacyjnych
dla różnego typu jednostek, organizacji i przedsiębiorstw. W 2017 roku
prowadziliśmy działania związane z edukacją ekologiczną m.in. na
kilku imprezach plenerowych. Dlaczego edukowanie w zakresie ochrony
środowiska staje się coraz bardziej popularne? Jak wyglądają ekostoisko
i warsztaty ekologiczne w naszym wykonaniu? Co można zyskać, angażując
się w tematy ekologiczne? Odpowiadamy na konkretnych przykładach.

N

a początku czerwca mieliśmy przyjemność
uczestniczyć w pikniku zorganizowanym przez
firmę PowerEvents w Kroczycach. Wydarzenie to
już na stałe wpisuje się w działania firmy Elektrolux
i skierowane jest do pracowników oraz ich rodzin.
Wśród licznych atrakcji zorganizowane zostało
również stoisko ekologiczne. Na najmłodszych
czekały kolorowanki, rebusy i gry planszowe.
Przeprowadzone zostały warsztaty z segregacji

MINILO & ANIEL A nr 02/2017 [19]

odpadów (wg systemu, jaki obowiązuje na terenie
fabryki Elektrolux). Dla wszystkich odwiedzających
przygotowane zostały czasopisma ekologiczne,
m.in. „Logistyka Odzysku” oraz kwartalnik edukacji
ekologicznej „MiniLO&Aniela”. Dorośli mogli
skorzystać z porad związanych z gospodarką
odpadami oraz zdrowym żywieniem. Nasze stoisko
cieszyło się dużym zainteresowaniem, a atrakcje
przyciągały uwagę uczestników w każdym wieku!
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Przykładowe wyposażenie stoiska
oraz działania na stoisku:
• Kolorowanki, łamigłówki, rebusy
• Gry planszowe
• Ekokręgle
• Porady eksperckie
• Czasopisma ekologiczne
• Warsztaty z segregacji odpadów dla dzieci
i dorosłych
• Pokazy „Magia recyklingu”
• Zajęcia upcyklingowe

Również w czerwcu
prowadziliśmy kącik edukacji
ekologicznej na pikniku
gminnym w Michałowicach.
Do odwiedzenia stoiska
zachęcała nasza
maskotka – postać
MiniLO! Każdy
mieszkaniec
miał możliwość
sprawdzić się
w segregacji
odpadów
– dla uczestników
przygotowane
zostały
nagrody

w postaci czasopism „MiniLO&Aniela”. Wśród
pozostałych atrakcji ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się gry planszowe o tematyce ochrony
środowiska oraz edukacyjne kolorowanki.
Mieszkańcom udostępnione zostały ulotki na
temat segregacji odpadów w gminie Michałowice.
Każdy miał również możliwość konsultacji w tym
zakresie. Kolejny raz udowodniliśmy, że zabawa jest
najlepszą formą edukacji ekologicznej!
Korzyści wynikające z organizacji
stoiska ekologicznego podczas
różnorodnych tematycznie eventów:
• Kreowanie pozytywnego wizerunku
firmy/gminy.
• Kreatywna i skuteczna promocja
działań firmy/gminy.
• Innowacyjne gadżety wyróżniające
firmę/gminę na tle konkurencji.
• Podniesienie świadomości ekologicznej
wśród odbiorców.
• Wzrost udziału selektywnej
zbiórki odpadów w gminie.
• Działania mające na celu ochronę
środowiska przyrodniczego.

Dlaczego nasze kampanie edukacyjne są skuteczne
i dobrze odbierane przez różnych odbiorców
(dzieci, młodzież, dorośli, mieszkańcy gminy
czy pracownicy przedsiębiorstwa)? Wynika
to z indywidualnego podejścia do każdego
odwiedzającego stoisko. Oprócz kolorowanek,
gier, zabaw edukacyjnych czy udzielania fachowych
porad, organizujemy m.in. pokazy iluzjonistyczne
o tematyce ochrony środowiska oraz zajęcia
upcyklingowe, w których z odpadów można
stworzyć przydatne przedmioty.
Nasi ekoedukatorzy przygotują dla każdego
coś pożytecznego. Już dziś skontaktuj się
z nami i dodaj ekologicznego charakteru
Twojej imprezie. EK
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Dział edukacji ekologicznej M&M Consulting
edukacja.ekologiczna@mmconsulting.waw.pl
tel. 519 184 340

