Akcija „Mažiau šiukšlių“

Mūsų gimnazija šiais mokslo metais dalyvauja tarptautiniame FEE Gamtosauginių mokyklų ir
Wrigley bendrovės fondo projekte „Mažiau šiukšlių“ (angl. „Litter less“ Campaign). Iš viso šiame
projekte dalyvauja mokyklos iš 25 šalių: iš 15 šalių mokyklos, dalyvaujančios Gamtosauginių
mokyklų programoje, ir iš 10 šalių mokyklos, kurios dalyvauja Jaunųjų aplinkosaugos reporterių
programoje.
Projekto tema
Šiukšlių tvarkymas yra puiki aplinkosauginės veiklos sritis.
Dalyvaudami projekte „Mažiau šiukšlių“ mes parodysime, kaip galime gražinti aplinką ir ką
galime nuveikti patys siekdami keisti savo aplinką bei aplinkinių požiūrį bei elgesį.
Projekto tikslas
Projekto „Mažiau šiukšlių“ tikslas yra mažinti šiukšlių kiekius, keisti aplinkinių ir savo
pačių elgesį.
Dirbdami kartu šiame projekte mes sieksime:
•

kad mums artimoje aplinkoje būtų nešiukšlinama;

•

gauti daugiau žinių ir praktinių įgūdžių tvarkant šiukšles;

•

bendradarbiauti su savo draugais ir bendraminčiais iš kitų mokyklų.
„Karštieji taškai“

Projekto „Mažiau šiukšlių“ veiklos gali būti nukreiptos į vieną (ar keletą) šiukšlinimo „karštųjų
taškų“:
•

miestų centrus;

•

maršrutus į mokyklą, mokyklos prieigas ir žaliąsias erdves šalia;

•

netoliese esančias greito maisto įmones;

•

žaidimų aikšteles ir parkus, miškus;

•

geležinkelių ar autobusų stotis, automobilių stovėjimo aikšteles;

prekybos centrus.

•

Kaip mes dalyvausime projekte „Mažiau šiukšlių“?
Projekto „Mažiau šiukšlių“ akcijos šiais mokslo metais yra Gamtosauginių mokyklų programos
dalis.
Visą savo veiklą vykdysime pagal 7 Gamtosauginių mokyklų programos žingsnelius:
nuspręsime, kas gi mums yra aktualiausia tvarkant šiukšles, tuomet mokyklos Gamtosauginis
komitetas parengs įvairių akcijų planą, kurį ir įgyvendinsime; skelbsime apie savo veiklą
gimnazijos bendruomenei, kalbėsime apie aplinkos taršą per pamokas, bendradarbiausime su
bendraminčiais iš kitų mokyklų, bandysime suteikti nebereikalingiems ar nebenaudojamiems
daiktams „antrąjį gyvenimą“.
Apie savo veiklą skelbsime projekto „Mažiau šiukšlių“ svetainėje –
http://eco-schools-litterless.org
Kaip teršiama aplinka?
Kaip galime apibūdinti šiukšles? Jas galime apibūdinti, kad ir taip: „šiukšlės yra atliekos,
paliktos tam netinkamoje vietoje“.
Taršos šaltiniai:
•

vairuotojų išmetamos šiukšlės pro automobilių langus;

•

pėsčiųjų išmetamos šiukšlės gatvėse ar pėsčiųjų takuose;

•

atviras pakelių šiukšlinimas;

•

namų ūkių šiukšlės (vėjas ir gyvūnai gali jas išnešioti);

•

komercinės veiklos medžiagos, tinkamai ir saugiai neprižiūrimos ir netvarkomos.

•

nekontroliuojamos statybos;

•

netvarkomos poilsiavietės;

•

dideli, sutraukiantys daug žmonių renginiai;

•

nelegalūs sąvartynai;
Kodėl žmonės šiukšlina?

Supratę, kodėl žmonės šiukšlina, galime padėti spręsti aplinkos taršos problemą. Štai keletas
priežasčių, kodėl žmonės šiukšlina:
•

tinginystė (daugiau nei pusė šiukšlių numetamos 5 metrų atstumu nuo šiukšliadėžių);

•

tyčiniai veiksmai, kuomet šiukšlės nėra tiesiog paliekamos, bet paliekamos iš anksto

pasirinktose vietose;
•

nepakankamas šiukšlių dėžių kiekis;

•

įprotis ir užmaršumas.
Šiukšlių „grūdėjai“, „laidotojai“ ir „mėtytojai“

Ar kada matėte tokius šiukšlintojus viešose vietose ar šalia savęs?
“Grūdėjai“: šiukšlintojai, kurie kiša ar įspraudžia savo šiukšles į mažas erdves, pvz. į tarpus tarp
sėdynių.
„Laidotojai“: šiukšlintojai, kurie paslepia savo šiukšles žemėje, smėlyje ar po lapais.
„Mėtytojai“: šiukšlintojai, kurie meta savo šiukšles į šiukšliadėžes, tačiau nepataikę palieka jas ant
žemės.
Šiukšlinimo keliamos problemos
Šiukšlės gali kelti įvairių problemų žmonėms, gyvūnams ir gamtai:
•

šiukšlės yra kenksmingos sveikatai;

•

maisto atliekos masina muses ir graužikus, kurie gali platinti ligas;

•

šiukšlės gali tapti gaisro šaltiniu;

•

šiukšlės kelia pavojų gyvūnijai: cigarečių nuorūkos, filtrai, plastiko atliekos randamos
paukščių, vandens gyvūnų organizmuose;

•

šiukšlėmis teršiami vandens telkiniai: apie 80 proc. atliekų į jūras ir vandenynus patenka iš
sausumos;

•

šiukšlių tvarkymas kainuoja;

•

nesutvarkyta, prišiukšlinta aplinka skatina tolesnį šiukšlinimą.

