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TVARUMO LINK 

Tik akimirka...   
prieš Velykas ir šokoladinius kiaušinius! 

TL REDAKTORĖ RIMA P.


Ei labas, šiltos saulės spinduliai!


Ar žiema jau baigėsi? Na, tiesą sakant dabartinėje globalinio atšilimo ir chaotiško klimato akivaizdoje, 
sniegas iškrinta ir birželį (turiu omenyje šiaurės pusrutulį, nes pietiniame birželis ir taip yra žiemos 
metas)!


Kelias pastarąsias savaites praleidau daug laiko bandydama šiek tiek daugiau sužinoti apie CO2 
kompensavimą bei domėjausi, kaip tvarumas susijęs su minimalistiniu gyvenimo būdu, veganizmu ir 
joga!


Dabar esu laiminga supratusi, kad viskas gerai, jog aš nepraktikuoju jogos.


Šiame numeryje rasite straipsnių apie tvarią kakavą, avokadų krizę, Velykas, remonto indeksą ir dar 
daugiau. Taigi, įsitaisykite patogiai ir mėgaukitės laiku su mumis!
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NORITE TAPTI PROJEKTO 
DALIMI? 

  Norime tobulėti ir augti 
kartu su savo skaitytojais. 
Jei turi pasiūlymų, idėjų ar 
parašei straipsnį tvarumo 
tema, kuriuo norėtum 
pasidalinti TL susisiek su 
mumis!   Mus galite pasiekti 
elektroniniu paštu 
hello@platformaeko.eco. 

 

  YPATINGAS AČIŪ 
Pasodinkmedį.lt už puikų 
interviu!       

  "Jei būčiau medis, 
neturėčiau priežasties 
mylėti žmogaus." 

-MAGGIE STIEFVATER

  AČIŪ visiems, kurie tapo 
mūsų bendruomenės dalimi, 
kartu mes galime padaryti 
didesnę įtaką, o jūs mus 
skatinate judėti pirmyn.

nuotrauka:  Hitnes, TOward 2030 Lavazza 
SDG Nr. 15 GYVENIMAS ANT ŽEMĖS 

“Man patinka, kai per 
betono plyšį išauga gėlė ar 
nedidelis žolės kuokštas. 
Tai didvyriška!''          

                      
George Carlin

mailto:hello@platformaeko.eco
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DUJOS IR DIAGRAMOS 
RIMA P.


Kiekvienas, skaitantis naujienas 
ar besikalbantis su kuo nors kitu, 
greitai supras, kad kai tik kalbama 
apie klimato pokyčius, šiltnamio 
efektą ir visuotinį atšilimą, 
pagrindiniu objektu, bei dažnu 
atveju beveik vieninteliu, tampa 
CO2. Tačiau tai nėra vienintelės 
dujos, keliančios pavojų ir 
prisidedančios prie šių problemos.  

Manau, kad visai gera mintis pamatyti šiek tiek istorinių duomenų, kurie gali padėti suprasti, kaip 
sparčiai auganti gyventojų populiacija ir žmogaus veikla yra tiesiogiai susijusę su globaliniu atšilimu.


Tačiau prieš tai trumpas priminimas apie šiltnamio efektą. Mūsų atmosferą sudaro skirtingų tipų dujos, 
įskaitant anglies dioksidą, ozoną, metaną, azoto oksidą ir fluorintas dujas. 


Ši jų funkcijų yra sugerti ir sulaikyti šilumą. Šis - šiltnamio efektas, pakelia temperatūrą ir yra vienas iš 
dalykų, leidžiančių šioje planetoje turėti patogias gyvenimo sąlygas.


Didžiausia problema yra ta, kad atmosferoje esančios dujos turi išlaikyti balansą, o šiuo metu tam 
tikrų dujų lygis auga ypač greitai. Pernelyg didelis šiltnamio efektą sudarančių dujų kiekis sulaiko 
per daug šilumos mūsų atmosferoje ir daro neigiamą poveikį planetai, nes oras, žemė ir 
vandenynai paprasčiausiai tampa per šilti. 

Noriu pasidalinti keliais statistikos vaizdiniais, kurie padės lengvai pamatyti dujų kiekio augimą 
atmosferoje ir kintančią mūsų 
planetos temperatūrą. Mano 
nuomone, kartais gali būti sunku 
suprasti vien žiūrint į daug skaičių, 
bet galbūt kylančios kreivės padės 
tai aiškiau įsivaizduoti.


Jei mes užduotume klausimą: kiek 
žmonės prisidėo prie planetos 
šiltėjimo? Turbūt vienintelis tikras 
atsakymas būtų - tai vyksta 
pagrinde dėl žmonių veiklos. Ši, 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC), citata viską 
puikiai nusako:


„Antropogeninės šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos nuo 
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 nuotrauka: science-sparks.com

diagrama Nr.1

http://science-sparks.com
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ikipramoninių laikų padidėjo daugiausia dėl ekonomikos ir gyventojų skaičiaus augimo, ir dabar jos yra 
didesnės nei bet kada. Dėl šios priežasties anglies dvideginio, metano ir azoto oksido koncentracijos 
atmosferoje buvo neregėtos bent jau per pastaruosius 800 000 metų. Jų poveikis, kaip ir kitų 
antropogeninių veiksnių, buvo pastebėtas visoje klimato sistemoje ir labai tikėtina, kad tai buvo 
pagrindinė pastebėto atšilimo priežastis nuo XX amžiaus vidurio “ 

Diagramoje Nr. 1  matote 
temperatūros kilimą nuo 1850 metų


Kitame paveikslėlyje (2 diagrama) 
galite rasti duomenų apie metano 
dujų lygio padidėjimą nuo 1850 
metų iki šių dienų. Trumpai tariant, 
1900 metais lygis buvo 54% 
žemesnis nei dabar, 1950 metais 
- 41% mažesnis nei dabar, o 
2010 metais - 5% žemesnis nei 
dabar. Tai rodo, kad lygį įmanoma 
kontroliuoti, tačiau turime ne tik 
išlaikyti skaičių stabilų, bet ir 
aktyviai jį mažinti.


Pažvelkime į anglies dioksidą, juk apie jį kalbame daugiausiai. Šių dujų padidėjimas taip pat aiškiai 
matomas pateikiamoje skaleje numeris 3. 1900 metais CO2 lygis buvo 29% mažesnis, 1950 metais - 
25% mažesnis ir 6% mažesnis 2010 metais nei šiuo metu. Įdomu paminėti, kad kiekvieną gegužę 
CO2 emisijos lygis pakyla. Mokslininkas Tim Lueker paaiškina, kodėl atmosferos CO2 pikas būna 
gegužės mėnesį:


,, Pavasaris ateina į Sibirą. Šiaurės 
pusrutulyje yra daug didesnis 
žemės plotas, ypač su didžiuliais 
miškingais plotais Sibire, o 
pietiniame pusrutulyje vyrauja 
vandenynas, tačiau net jei pietuose 
būtų toks pat žemės plotas, Mauna 
„Loa“ ciklas neatrodytų labai 
skirtingas. Be to, nors fotosintezė 
vandenyne taip pat yra labai svarbi 
atmosferos chemijai 
(fitoplanktonas yra atsakingas už 
orą, kuriuo šiandien kvėpuojame), 
ši jūrinė fotosintezė nesukelia 

metinio atmosferos CO2 piko, nes 
mažai CO2 patenka į atmosferą. “ 

Nors jis nedidėja taip drastiškai kaip kiti, azoto oksido lygis taip pat kyla. Šiandien jis yra 17% 
didesnis nei 1900 metais ir 4% didesnis nei 2010 metais.  
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diagrama Nr. 3
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4 paveiksle galite pamatyti 1850 metų 
duomenis. Žinoma, kiekis bangavo ir 
keletą metų buvo stabilus, tačiau 
bendrai žiūrint rodiklis nuolat kyla.


Dar vienos dujos, kurias norėčiau 
paminėti, yra deguonis.  

Mes iš tikrųjų apie tai nekalbame, bet, ar 
žinojote, kad nors šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų lygis kyla aukštyn, 
deguonies lygis mažėja? Nereikia pulti į 
paniką, jis mažėja labai lėtai ir neturi 
įtakos žmogaus sveikatai, tačiau tai yra 
įdomus faktas. Deguonis palieka mūsų 
atmosferą. Ar tai yra susijęs su didėjančia temperatūra ir kitų dujų lygiu? 

„Scripps O2“ programa yra įsikūrusi „Scripps“ okeanografijos institute La Jolla, Kalifornijoje, 
vadovaujama profesoriaus Ralph Keeling. Jie matuoja deguonies lygio pokyčius atmosferoje ir 
analizuoja mėginius iš viso pasaulio. Penktoje skalėje  galite pamatyti duomenis nuo 1990 metų iki šios 
dienos.


Skaičiai gali mums daug ką pasakyti, 
diagramos gali juos paremti ir mes galime 
padaryti savo išvadas. Pažvelgus į 
šviesiąją šių diagramų pusę, jei, be abejo 
tokią pastebite, akivaizdu, kad turime 
kardinaliai pakeisti žmogaus veiklą - 
transportą, gamybą, žemės ūkį, iškastinio 
kuro naudojimą, gyvenimo būdą ir daug 
kitų sričių.


Turime rasti skubių sprendimų, kaip 
sumažinti visas šias dujų emisijas. 
Mokslininkai ir vyriausybės visame 
pasaulyje rengia pasiūlymus, kuria 
klimato modelius ir kuria tarptautinius susitarimus, pvz., Paryžiaus susitarimą, tikėkimės, kad jų 
pakaks, kad būtų išvengta klimato nelaimės. 

ŽEMEI DRAUGIŠKESNĖS VELYKOS 
JOHN P.


Atsisėdau rašyti apie tvarias Velykas ir supratau, kad iš tikrųjų nežinau, kaip žmonės dažniausiai švenčia 
Velykas.


dd 
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diagrama  Nr. 4

diagrama Nr. 5
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Mano gimtinė Anglija, kai buvau vaikas, per Velykas viskas sukosi aplink šokoladą, didžiulius jo kiekius, 
o taip pat ir karštos bandelės buvo, bet jų galite nusipirkti visus metus, tai bene viskas, ką prisimenu. 
Suaugęs, gyvendamas įvairiose šalyse Velykų metu esu ragavęs vietinių tradiciškesnių patiekalų, kai 
šeima ir draugai susirinkdavo pasisėdėti ir žinoma pavalgyti. O ir kiaušinių dažymas, atrodo, yra didelis 
dalykas daugeliui žmonių skirtingose vietose.


Taigi, kai ,,įveikiau” mažą kelionę norėdamas sužinoti, ką žmonės veikia per Velykas, kai kurie 
dalykai mane tikrai nustebino. Taip pat nustebino keli patarimai, patariantys nedovanoti gyvų 
spalvotų viščiukų ir triušių, yra žmonių manančių, kad tai yra gera idėja, man tai yra visiškai 
neįsivaizduojama. 

Aš sudariau kelių Velykomis pagrįstų tradicijų ir 
užsiėmimų sąrašą, o tada keletą tvaresnių 
alternatyvų. 

Pirmiausiai pradėkime nuo akivaizdžiausių dalykų: 
nedovanokite vaikams gyvūnėlių, nudažytų ryškiomis 
spalvomis ar be jų. Čia nereikia jokių alternatyvų ar 
tvaresnių pasiūlymų, tiesiog nedarykite to.


Gėlės yra gražu ir tarsi šaukia  „pavasaris“, bet kodėl 
gi nepasirinkus vis dar augančių, o ne skintų gėlių? 
Geriausia rinktis tokias, kurias vėliau galima pasodinti 
lauke, idealiu atveju vietinius augalus, viliojančius 
bites.


Dažyti ir puošti kietai virtus ar pūstus kiaušinius yra 
smagu, ypač su vaikais, tačiau tam naudokite 
natūralius produktus. Nepirkite aplinkai žalingų 
rinkinių, kuriuose gausu velykinių dažiklių, nes yra 
daugybė natūralių produktų, kuriuos galite rasti 
namuose, kad galėtumėte gaminti patys, nuo spalvotų 
kopūstų, vyno iki kavos. Tiesiog ieškokite įkvėpimo 
internete.


Šiuo metu, matyt, daugelio žmonių Velykų tradicija yra dovanoti plastikinius krepšelius, išklotus 
plastikine žole ir pridėtus plastikinių kiaušinių. Aš nuoširdžiai nesu pilnai tikras dėl viso to prasmės, 
galbūt tai susiję su kiaušinių medžiokle, o gal tiesiog gražu. Kad ir kokia priežastis tai būtų taip 
sunaudojama daug nereikalingo plastiko. Pakeiskite plastikinį krepšelį į gaminį, pagamintą iš kažko 
natūralaus, pavyzdžiui, to, kurį paslėpėte spinteleje, kai kažkada apsipirkote natūralių maisto produktų 
ar gavote dovanų. 


Plastikinę žolę, galima pakeisti tikra žole, šiaudais ar 
samanomis. Jei norite nevalgomų kiaušinių 
dekoracijoms, vietoj plastikinių rinkitės pagamintus iš 
medienos, medžiaginius ar pagamintus iš kitų natūralių 
medžiagų, o jei manote, kad būtinai turite naudoti 
plastikinius kiaušinius, įsitikinkite, kad jie yra 
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'' 2018 metais atliktas tyrimas 
atskleidė, kad vien Didžiojoje 
Britanijoje kasmet susidaro 
3000 tonų šokoladinių velykinių 
kiaušinių pakuočių. ''

nuotrauka:  Kelly Neil
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pakankamai tvirti, kad juos būtų galima laikyti ir pakartotinai naudoti metai iš metų.


Tačiau šokoladiniai kiaušiniai yra daug įdomesni nei plastikiniai, todėl pereikime prie jų… 

Panašu, kad šokoladiniai kiaušiniai yra vis puošnesnėse pakuotėse, kuriose yra daugybė folijų, 
plastikų ir sudėtingų dėžučių. 2018 metais atliktas tyrimas atskleidė, kad vien Didžiojoje 
Britanijoje kasmet susidaro 3000 tonų šokoladinių velykinių kiaušinių pakuočių. Jūs galėtumėte 
padėti visa tai sumažinti gamindami patys, nusipirkdami iš vietinio gamintojo su mažiau pakuočių 
arba tiesiog pasirinkdami gamintoją, kuris pakuotėse naudoja bent kiek įmanoma mažiau 
plastiko. 

Prekybos centrų tinklas „Aldi“ sako, kad šiais metais Velykų gaminiuose plastiko kiekį norima 
sumažinti 29 tonomis. Vienas iš būdų, kaip jie tai daro, yra gaminti „geometrinius“ šokoladinius 
kiaušinius plokščiu dugnu, kurie sėdi dėžėse ir nereikalauja plastikinių įdėklų, kad juos prilaikytų.  

Jei ketinate nusipirkti šokoladų ar bet kokių saldumynų, nepirkite daug mažų atskirai suvyniotų. Kai 
kurie plastikiniai ar net maži folijos gabalėliai, į kuriuos jie įvynioti, gali būti techniškai perdirbami, tačiau 
dauguma jų vis vien nukeliaus į sąvartynus.


Kalbant apie šokolado temą, jei galite, nusipirkite 
„Fairtrade“, tai tikrai daro įtaką šalies, kurioje 
auginama kakava, ūkininkams ir darbininkams. 

Net jei atliksite visa tai, kas išdėstyta aukščiau, yra 
didelė tikimybė, kad vis tiek susidursite su pakavimo 
atliekomis. Surinkite aliuminio foliją iš šokolado 
įvyniojimų ir panašiai, padėkite ją perdirbti, arba viską 
susukite į kamuoliuką, arba įdėkite į aliuminio skardinę, 
nes įdėjus atskirus folijos gabalėlius į šiukšliadėžę, juos 
dažnai galima neteisingai išrūšiuoti kaip popierių arba 
mašina juos gali tiesiog atmesti.


Kai pergyvensite visą tą kiaušinio formos chaosą, 
atsisėskite ir suvalgykite karštą bandelę ar kelias, nes 
jos yra mielos ir nuostabios. Mano nereliginga ir šiuo 
metu nelabai šokolado valgytojo nuomone, šios bandelės viena geriausių Velykų dalykų.


SALDI NUODĖMĖ ŠOKOLADAS   
RIMA P.


Atrodo, kad kalbant apie šokoladą ir tvarumą viename atsiranda daugybė klausimų. Kai kurie 
žmonės net sakytų, kad šokolado pramonė yra viena blogiausių planetai ir žmonėms. Tačiau 
dauguma iš mūsų pasakytų, kad šokoladas ir kakava yra tas ,,kaltas malonumas”, kuriam 
niekada nepasakysime „ne“, ir gailėsimės visų, kurie netoleruoja kakavos.  
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Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys 
skiriamas kakavos gamybos tvarumui, 
problemoms, svarbai ir galimai pozityviai 
atrodančiai ateities perspektyvai. 

Šokoladas yra pagrindinis iš kakavos 
pupelių išgaunamas produktas, nors yra 
daugybė kitų maisto produktų, kuriuose 
kakava yra pagrindinis ingredientas. 
Kakavos augalas vadinamas Theobroma, 
kuris graikų kalboje reiškia „dievų maistas“. 
Kakava yra kilusi iš Amazonės baseino ir 
buvo sukultūrinta Meksikoje ir Centrinėje 
Amerikoje maždaug prieš 4000 metų. Nors 
šiuo metu beveik 70% pasaulio kakavos 
užauginama Afrikoje, ypač Dramblio Kaulo 
Krante. 

Aš myliu šokoladą, bet ne bet kokį, jis turi būti 
geras. Egzistuoja tik du šokoladiniai pyragai, 
kuriuos mėgstu. Vieną galite rasti Lisabonoje 
(ačiū Verai, kuri Marco parodė tą kavinę, tuomet 
jis nusivedė mane, o aš ir likusius savo 
draugus), ir kitą, kurį netyčia radome 
Tichuanoje, Meksikoje, kakavos gimtinėje.


Deja, negalime paneigti kakavos pramonės sukeltų 
aplinkosaugos problemų ir žmonių išnaudojimo laukuose. Remiantis statistika, 2019 metais 
pasaulinė kakavos rinka buvo įvertinta 130,56 mlrd. JAV dolerių, ir tikimasi, kad nuo 2020 iki 2027 
metų ji augs 4,6%. Tai reiškia, kad kakavos paklausa sparčiai auga tuo pačiu metu, kai pramonė 
susiduria su problemomis. 

Kakavai reikia gana specifinių sąlygų, - tinkamo šešėlio, sodraus ir turtingo dirvožemio bei tam tikro 
kiekio drėgmės. Nekontroliuojamas chemikalų naudojimas, miškų kirtimai, neprižiūrimi medžių ištekliai, 
dirvožemio tarša ir klimato kaita sukelia šiai pramonei sunkumų bei verčia ieškoti naujų sprendimų. 


Tvarios ir etiškos gamybos paklausa skatina teigiamus pokyčius pramonėje, kurie daro tiesioginį 
teigiamą poveikį ir aplinkosaugos klausimams. 

Negaliu nepaminėti „sąžiningos prekybos“ - Fairtrade. Ne taip seniai kakavos pramonės darbuotojai (iš 
tikrųjų daugumoje ūkių) buvo išnaudojami, jauni vaikai buvo grobiami ir verčiami dirbti kakavos ūkiuose 
be jokios apsaugos, teisių ir atlygio. Per pastaruosius porą dešimtmečių viskas pradėjo gerėti, nes 
tarptautinis supratimas apie situaciją ir bendradarbiavimas padėjo pagrindą pokyčiams. Mažieji 
ūkininkai taip pat gavo daugiau paramos. Taip, tai vis dar procesas, tačiau jau galime pastebėti 
teigiamus pokyčius.


„Fairtrade“ sistema padeda keisti kakavos verslą. Mes, kaip pirkėjai, galime palaikyti tuos pokyčius, 
pasirinkdami „Fairtrade“ kakavos ar šokolado gaminius (taip pat ir kavos pupelių bei kitų produktų). Tai 
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užtikrina, kad kakavos 
augintojams ir darbuotojams 
būtų mokama teisinga minimali 
kaina, užtikrinanti jų pajamas net 
ir nukritus rinkos kainai. Tai 
padeda sukurti ekonominį 
tvarumą šiame sektoriuje ir jo 
žmonėms. „Fairtrade“ investuoja 
į projektus, gerina infrastruktūrą 
ir skatina smulkiuosius ūkininkus 
prisijungti prie kooperatyvų, kurie 
remiami šios programos.


Grįžtant prie aplinkosaugos 
problemų, peržiūrėjus Our 
World in Data pateiktą statistiką 
buvo sunku nepastebėti, kad šokoladas yra vienas iš blogiausių maisto produktų, kurį galima 
valgyti atsižvelgiant į išskiriamą dujų kiekį, kuris sukelia šiltnamio efektą. Vienas iš pagrindinių 
veiksnių lemiančių šį didelį pėdsaką yra miškų kirtimas. Dėl kakavos pramonės Dramblio Kaulo 
Krantas per pastaruosius penkis dešimtmečius prarado 80% savo miško. Atogrąžų miškai 
Amazonijoje išvalomi dėl tos pačios priežasties - drėgna, turtinga dirva puikiai tinka kakavai. 

Blogiausia yra tai, kad medžiai ir kakava gali laimingai augti kartu. Mažiausiai 17 mokslinių tyrimų 
parodė, kad šešėlyje auginti kakavą gali būti labai efektyvu.   

Kakavą galima auginti kitų medžių šešėlyje, skirtingai nuo 
pasėlių, tokių kaip palmių aliejus. Tokiu būdu galima 
išvengti dirvožemio erozijos, taip pat užkirsti kelią vėjui, o 
augalai natūraliau apsaugoti nuo kenkėjų. Tai juk 
natūralus kakavos augimo būdas, kuri yra miškuose 
augantis augalas. Afrikoje ir Amerikoje atlikti tyrimai 
parodė, kad toks ūkininkavimo būdas pagerina biologinę 
įvairovę, praturtina dirvožemį ir padidina absorbuojamos 
anglies kiekį.


Be to, yra įrodymų, kad šie tvarūs, aplinkai draugiški 
šešėlyje auginamos kakavos metodai gali padėti padidinti 
derlių. Tai parodė didelis tyrimas atliktas Brazilijoje 2016 
metais. Šešėlinis auginimas taip pat reiškia, kad 
ūkininkams nereikia pasikliauti tik vienu pasėliu. 
Pavyzdžiui, kakavos derinimas su avokadais galėtų būti 
puikus tvarus požiūris į abi kultūras.


Pridėkite keletą paprastų žingsnių, tokių kaip 
efektyvus genėjimas, natūralus kompostas ir 
biologinės įvairovės skatinimas, ir jūs iškart turėsite 
daug tvaresnį kelią ir teigiamai atrodantį kakavos 
auginimo rezultatą. 
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Kelias į tvarų žemės ūkį ir tvarų kakavos auginimą yra ilgas ir nelengvas pasauliniu mastu. Su 
tarptautiniais susitarimais, pramonės parama, NVO, švietimu ir alternatyviais ūkininkavimo būdais jau 
pradedama žengti teisingu keliu.


Tuo pačiu metu kai kurios Afrikos šalys jau susiduria su neigiamais klimato pokyčių padariniais, ir tai 
kelia problemų dėl visų rūšių žemės ūkio, problemas pagilina ir pastaraisiais dešimtmečiais naudojama 
alinanti pramonės metodika. Kaip sako kakavos genėjimo projekto Ekvadore vadovas Richardo Zapata:


„Mums nereikia kakavos specialisto. Turime šviesti žmones žemės ūkyje apie novatoriškas 
technologijas, kurias jie gali pritaikyti savo ūkiuose ir savo šeimos, draugų bei bendruomenių 
ūkiuose. Turime pagyvenusių žmonių, kurie mums sako, kad jiems labiau patinka nukirsti nei 
nupjauti šakas. Nes jie nemano, kad ta šaka jiems paruoš daug kakavos. Tačiau pamačius 
genėjimo rezultatus, tai pasikeitė. Draugai ir kaimynai gali vizualizuoti rezultatus. Mes galime 
įtikinti juos ir save “. 

Kaip ir aš dainavau su savo studentais 
Malavyje - švietimas yra raktas.


Net ir dedant visas šias pastangas 
tausojantis kakavos pupelių auginimas 
nereiškia, kad klientus pasiekiantis 
produktas bus ypač ekologiškas. Kodėl? 
Kadangi šių pupelių perdirbimo metu 
sunaudojamas ir iššvaistomas didžiulis 
vandens kiekis, tuomet pridėkime šokolado, 
kakavos pakuotes, gabenimą visame 
pasaulyje ir šios pramonės išmetamas 
atliekas. Galų gale atsiranda maisto 
atliekos, dabar artėja Velykos ir 
įsivaizduokite, kiek šokoladinių velykinių kiaušinių kartu su jų pakuotėmis bus išmesti. Galime galvoti, 
kad šokolado niekas nenori išmesti, tačiau, Tarptautinės kakavos organizacijos duomenimis, pasaulyje 
kasmet susidaro apie 700 tūkstančių tonų kakavos atliekų.


Tai užduotis ne tik ūkininkams, didiesiems šokolado gamintojams ir prekybos centrams, bet ir 
mums, šokolado mėgėjams, kad šis „dievų maistas“ būtų kuo tvaresnis ir ekologiškesnis. 

GALBŪT, TIESIOG PATAISYTI? 
JOHN P.


1924 metų gruodžio 23 dieną Ženevoje, Šveicarijoje, susitiko kai kurių pirmaujančių tarptautinių 
kompanijų atstovai. Tarp jų buvo „Osram“, „Philips“ ir „General Electric“, tai yra keletas 
„Phoebus“ kartelio steigėjų. Kartelis turėjo du tikslus: pirmiausia, padalyti pasaulinę lempučių 
rinką į nacionalines ir regionines zonas tarp kompanijų narių, ir antrą tikslą, beje dar 
grėsmingesnį, - susitarti sutrumpinti gaminamų lempučių tarnavimo laiką. 
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Šis jų planas, pasiskirsčius pasaulio teritoriją, turėjo 
gyvuoti trisdešimt metų, tačiau realybėje tai truko 
mažiau nei dešimtmetį. Bet tai nereiškia, kad šis 
susitarimas neturėjo didžiulės įtakos, nuo tada kai tą 
šaltą prieš kalėdinį vakarą Šveicarijoje buvo 
susitarta dėl „planuoto nusidėvėjimo“. Tai pirmas 
kartas, kai žinomu ir industrializuotu mastu buvo 
sutarta kurti prekes tik tam tikram laikotarpiui.


Planuojamas nusidėvėjimas yra parankus 
gamintojams, akivaizdu, kad parduoti tai, ką reikės 
tam tikru metu pakeisti, yra daug pelningiau, nei 
parduoti tai, kas tęsis amžinai.


Ilgą laiką ši strategija veikė puikiai, - daiktai dėvėjosi 
ir lūždavo, be abejo, visuomenė juos keitė. Tada per 
pastaruosius kelis dešimtmečius vartotojai nuo to 
pradėjo pavargti, todėl dar labiau manipuliuojanti 
„suvokiamo nusidėvėjimo“ praktika paskatino mus 
pirkti naujesnes daiktų versijas.


Principas čia paprastas - mes esame priverčiami 
manyti, kad prietaisai, kurie vis dar puikai veikia 
ir idealiai atlieka savo pirminę paskirtį, iš tikrųjų 
nėra pakankamai geri ir kad juos turime pakeisti.  

Daiktai, tokie kaip automobiliai, drabužiai, mobilieji telefonai ir kiti techniniai prietaisai, tapo statuso 
simboliais. Išleidus naują modelį, senieji tampa nemadingi ir ne tokie paklausūs, o keičiant mūsų 
keliamus reikalavimus produktams, senieji atrodo nesugebantys atlikti savo paskirties. Imant mobilųjį 
telefoną kaip pavyzdį, programinės įrangos atnaujinimai rodo, kad telefonas yra netinkamas, kol 
nenuspręsime atnaujinti operacinės sistemos.


Praktiškai kiekviena įmonė naudojasi šia praktika, bet aš kaip pavyzdį pasirinkau „Apple“. „IPhone“ 
akumuliatorius veikia maksimaliai porą metų, tada pradeda mažiau įkrauti. Tai yra natūralu bet kuriai 
baterijai ir akivaizdus atsakymas būtų paprasčiausiai pakeisti senąją baterija, tačiau „Apple“ šioje vietoje 
nepadeda, nes baterijos pakeitimas yra sudėtinga užduotis, apimanti kelis žingsnius ir reikalaujanti 
kantrybės ir daugybės įrankių. Žinoma, akumuliatorių pakeisti galima, tačiau to kaina bus didžioji dalis 
pradinės telefono kainos, todėl dauguma žmonių nuspręs tiesiog įsigyti naujesnį modelį. Net jei 
pakeisite akumuliatorių, po kelių sekančių operacinės sistemos atnaujinimų pradėsite jausti, kad jūsų 
telefonas yra lėtas ir neveiksnus palyginti su naujausiu blizgančiu modeliu, tuomet norėsite atsinaujinti. 
„Apple“ atvirai pripažįsta, kad mobilieji įrenginiai planuojami būti pasenę po septynerių metų.


Vis tik šiandien gamintojai susiduria su neigiama reakcija, kai žmonės pradeda kovoti už teisę į 
remontą, o tvarumas tampa svarbesnis daugeliui vartotojų. 

Mes vis labiau suvokiame, kokį poveikį planetai ir mūsų piniginėms daro nuolatinis elektroninių prietaisų 
išmetimas norint įsigyti naujesnį modelį. Galbūt vis tiek kažkada norėsime atsinaujinti, tačiau norime 
žinoti, kad daiktai bent jau yra perdirbami, kad nuramintų mūsų sąžinę.
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Ir tai yra geras pirmasis žingsnis. Turėtume atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta pačioje įrenginių 
eksploatavimo pabaigoje, tačiau nereikėtų jų skubinti pasiekti tą momentą ne tik todėl, kad mums to 
nereikia, bet ir todėl, kad elektroninių prietaisų perdirbimas toli gražu nėra itin efektyvus ir tausojantis 
aplinką.


Vidutiniame mobiliajame telefone yra daugiau nei 30 skirtingų metalų ir tik pusė jų turi funkcinius 
perdirbimo rodiklius, o tai reiškia, kad likusios dalies metalų savybių išsaugoti negalima, dėl kurių jie 
buvo naudingi, todėl tų metalų negalima 
pakartotinai naudoti niekur daugiau. Be to, kuriant 
kiekvieną įrenginį sunaudojamas didžiulis energijos 
kiekis, o perdirbant bus sunaudota dar daugiau. 
Pavyzdžiui, vieno mažo lusto gamybos procese 
sunaudojama apie 32 litrai vandens, o gaminant 
nešiojamąjį kompiuterį išskiriama apie 230 
kilogramų CO2.


Be abejonės, kad perdirbti daiktus yra daug geriau nei tiesiog juos sumesti į šiukšliadėžę, tačiau tai toli 
gražu nėra idealu. Jei privalote ką nors pakeisti naujesniu modeliu, ir taip visi mes esame kalti, kad 
norime geresnio fotoaparato ar didesnio vaizdo ekrano, nepaisant to, ar mums to reikia, ar ne, tokiu 
atveju būtų daug geriau parduoti savo seną turtą kam nors, kas neturi pakankamai pinigų ar nesitiki 
naujausios versijos. Bet galbūt jums apskritai nereikia arba bent jau neturėtumėte keisti naudotų daiktų. 
Galbūt teisė į remontą turėtų reikšti, kad kai akumuliatoriui neveikiant taip gerai, kaip anksčiau, jis turėtų 
būti greitai, lengvai ir prieinamai pakeičiamas, o kai kuriems žmonėms to tikrai pakaks.


Šiomis dienomis auga pozityvus judėjimas už elektroninių prietaisų taisymą visame pasaulyje, 
taip pat dirbtuvės ir „remonto kavinės“, kur žmonės mokosi taisyti sugedusius prietaisus patys, 
nemokėdami prievartinio mokesčio įgaliotiems taisytojams. Vos prieš kelis mėnesius Prancūzija 
sukūrė iniciatyvą „Remonto indeksas“, kuri verčia bendroves skelbti savo gaminių (šiuo metu yra 
tik ribotas prekių asortimentas, bet tai tik pradžia) taisomumo balą, kuriame, be kita ko, 
įvertinama atsarginių dalių prieinamumas ir remonto instrukcijos. Tai leidžia žmonėms daug 
paprasčiau apgalvoti ir priimti pirkimo sprendimą ir, tikiuosi, išvengti poreikio per dažnai keisti 
naujus pirkinius. Taip pat užtikrina darbo vietas remonto specialistams.  
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Logiškas sekantis žingsnis nuo pataisymo ir to, kur iš tikrųjų turėtume atsidurti, yra 
atnaujinamumas. Jei naujausio modelio telefonas turi patobulintą kamerą ar geresnį ekraną, ar 
neturėtume galėti nusipirkti tų patobulintų dalių ir įdiegti į savo įrenginius? 

Tokiu būdu gamintojams išlieka poreikis investuoti ir gerinti savo produktus, jie vis dar turi naujų dalių 
pardavimo kanalą, tačiau mes išvengiame didelio švaistymo keičiant visiškai gerus produktus, kad tik 
įgytume naują funkciją.


Nesu tikras, ar galimybė tobulinti iš tikrųjų egzistuoja, bet kol kas, tai tikrai galėtų būti kryptis, kuria 
judame.


TAI NE SINONIMAI 
RIMA P.

.

,,Ne sinonimiškas” aplinkai draugiško gyvenimo būdo 
pasirinkimas. 

Kaip gyvenime yra daugiau spalvų nei paprasčiausiai 
juoda ir balta, taip ir pasirinkimas gyvenimo būdų ar 
„judėjimų“, kurie palaiko teigiamas aplinkai iniciatyvas.


Mes galime pasirinkti, pavyzdžiui, būti veganais, 
gyventi ,,zero waste” gyvenimo būdą ar būti minimalistai. 
Beje, tai nėra sinonimai, netrukus prie to prieisiu. Kad ir 
kurią iš šių praktikų pasirenkame, kiekvienas iš mūsų turi 
skirtingas priežastis, mąstymo procesus ir savo 
asmeninius pasirinkimus.


Šis straipsnis yra asmeninė nuomonė, mano pačios 
nedidelio tyrimo ir interviu / pokalbių su žmonėmis, 
turinčiais skirtingus įsitikinimus ir nuomones, rezultatas. 
Tai padėjo man suprasti jų pažiūras ir patvirtinti hipotezę:


,,Asmeninis pasirinkimas būti veganu, minimalistu ar praktikuoti ,,zero 
waste” gyvenimo būdą ne visada reiškia, kad žmogus automatiškai tai daro, kad būtų draugiškas 
planetai (aplinkai). Visavalgiai ar ne minimalistai gali rūpintis aplinka tiek pat ar net daugiau nei 
kiti. '' 

Pradėkime nuo mano asmeninio gyvenimo būdo, tai atrodytų tinkama vieta pradėti. Aš nenorėčiau 
savęs priskirti jokiai mitybos kategorijai ar klijuoti atitinkamo gyvensenos stiliaus etiketę. Jei valgau 
daržoves ar vaisius, juos labiausiai mėgstu žalius, nevalgau mėsos, mėgstu valgyti vietinius maisto 
produktus, pirmenybę teikiu ekologiškiems produktams, jei galiu sau tai leisti, o vietoj migdolų renkuosi 
avižų pieną, nes man rūpi tvarumas. Šiuo metu turiu privilegiją valgyti vietoje augintus avokadus, tačiau 
ateityje juos valgysiu net tada, kai jie nukeliaus daugybę mylių. Mano šeima stengiasi išvengti atliekų, 
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šiuo metu turime ,,žalią’’ energiją, ir manau, kad mano veikla šiuo metu yra ganėtinai draugiška aplinkai. 
Mes perkame tai, ko mums reikia, skaitome etiketes, tikriname produktų tvarumą, tačiau nesame 
minimalistai, o ir joga, ne mūsų ,,arkliukas’’.


Apžvelgsiu kai kuriuos apibrėžimus ir pasidalinsiu mintimis apie kiekvieną iš trijų gyvenimo būdo 
pasirinkimų, kuriuos jau minėjau, ir, tikiuosi, pabaigoje pasieksiu išvadą.


Zero waste (ZW, be atliekų) 

Yra keletas ZW apibrėžimų, vienas iš jų yra „Zero Waste International Alliance“:


„ZW - tai produktų ir procesų projektavimas ir valdymas, siekiant sistemingai išvengti atliekų ir 
toksiškų medžiagų kiekio, o ne jas deginti ar laidoti žemėje, išsaugoti ir atnaujinti išteklius. 
Taikant ZW metodiką, bus pašalintos medžiagos iš žemės, vandens ar oro, kurios kelia grėsmę 
planetos, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai." 

ZW yra pagrindinė žiedinės ekonomikos dalis. Nulinio 
atliekų tvarkymo principai ir metodai, taikomi 
asmeniniame, bendruomenės ir valstybės lygmenyse, 
gali iš tikrųjų padėti kurti galimybes, mažinti atskirtį  
bendruomenėse, taip pat apsaugoti sveikatą, nes 
mažina oro, vandens ir dirvožemio taršą,  bei mažina 
kenksmingų medžiagų kiekį sąvartynuose, aplinkoje, 
turi teigiamą poveikį gamtai.


Tačiau tai, kad parduotuvėje renkatės nepakuotus 
pomidorus, nereiškia, kad jie buvo auginami 
tvarioje ZW aplinkoje be pesticidų ir nekeliavo 
didelio atstumo, kad jus pasiektų. Pirkdami ZW 
muilą, dar nereiškia, kad jis tikrai buvo 
pagamintas iš tvarių ingredientų ir 
naudojant ,,žalią’’ energiją. 

Be to, šiomis dienomis itin populiarus ,,pasidaryk 
pats” judėjimas, kuris skatina neišmesti nenaudojamų 
daiktų, o iš jų (ar galimai atliekų) pasidaryti 
dekoracijas, rankdarbius ar pratęsti jų tarnavimo 
terminą, nebūtinai sumažina atliekų kiekį ir nedaro 
žalos. Vertėtų pradėti nuo, bet kokių atliekų 
išvengimo.


Pavyzdžiui, „amatų“ medžiagų užsakymas, pirkimas iš daugybės skirtingų specializuotų internetinių 
parduotuvių prisideda prie CO2 išskyrimo. Arba kai perkami netvarūs ir toksišką poveikį tirintys dažai, 
kad atnaujintumėte savo vieną kėdę, palikdami pusę skardinės dažų ir vieną kartą naudotą teptuką, 
kurie tam tikru momentu vis tiek bus išmesti. Vietoj to, kad neštumėte kėdę asmeniui, kuris tai daro 
reguliariai ir investuoja į aplinką tausojančias priemones didesniais kiekiais išvengdami atliekų.


Minimalizmas 
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Šis terminas išpopuliarėjo 50-aisiais dėl paprastų muzikos, meno ir dizaino tendencijų. Jis vystėsi ir tapo 
populiariu namų dizainu ir architektūra. Vėliau tapo gyvenimo būdo kultūros dalimi, kuris prieštarauja 

vartotojiškumui. Kartais tai tiesiog vadinama 
paprastu gyvenimu:


,, Gyvenimo būdas atsisakant bereikalingos 
materialinės gerovės, prestižo. Sąmoningas 
sprendimas pereiti prie paprastesnio 
gyvenimo kartais vadinamas downshifting 
(„daunšiftingu“).’’ 

Yra daugybė priežasčių, kodėl žmonės 
nusprendžia gyventi minimalistiškai. Daugeliui 
tai gali būti tiesiog praktiškas žingsnis. 
Pavyzdžiui, jei dažnai keliaujama ar nuolat 
keičiama gyvenamoji vieta, paprasčiau ir 
patogiau turėti mažiau turto. O gal gyvenama 
brangiame daug išlaidų reikalaujančiame 
mieste, kur nuoma itin brangi, daug laiko 
praleidžiama ne namuose, o turima erdvė itin 
mažą, nėra patogu apsikrauti daiktai.


Tinkamai parinkta ir kokybiška minimalistinė 
,,drabužių spinta” taupo vietą, laiką ir 
pinigus. Taigi, paprasto gyvenimo 
pasirinkimas gali būti ekonomiškas 

sprendimas. Neužpildyta gyvenamoji erdvė 
atrodo švari, tvarkinga ir erdvesnė, o kai kuriems žmonėms tokia estetika tiesiog labiau priimtina. 

Nors yra ir tokių, kurie būtent šį gyvenimo stilių renkasi dėl aplinką ir resursus tausojančių veiksmų. 


Veganizmas 

Pateikiu dar vieną apibrėžimą, šį kartą iš Veganų draugijos:


‘’Veganizmas - filosofija ir gyvenimo būdas, kuriuo siekiama, kiek tai praktiškai įmanoma pašalinti 
visas gyvūnų išnaudojimo ir žiauraus elgesio formas maisto, drabužių pramonės ar kitais tikslais, 
skatina atsisakyti gyvūlinės kilmės produktus, naudoti ir kurti alternatyvas, dėl žmonių, gyvūnų ir 
aplinkos naudos. Dietiniu požiūriu tai reiškia, kad reikia atsisakyti visų produktų, visiškai ar iš 
dalies gautų iš gyvūnų.’ 

Veganizmą praktikuojančių tipų gali būti įvairių, kai kurie yra griežti; kai kurie renkasi tik tas veganizmo 
idėjas kuriomis jie tiki ar nori praktikuoti. Šis gyvenimo būdas atnešė įdomių naujovių, tokių kaip 
ananasų pluošto oda ir daugybė produktų, kurie nėra testuojami su gyvūnais. Be to, laikantis 
veganiškos dietos anglies dioksido emisija yra mažesnė nei mėsos ar vegetariškos dietos. Tačiau, taip 
pat gali sukelti tam tikrų pavojų, tokių kaip netvari sojų pupelių monokultūra, avokadų krizės Australijoje 
ir Meksikoje. Augalinės dietos gali sukelti mažesnį CO2 išskirimą, tačiau jų netvari monokultūros 
praktika, turi neigiamos įtakos: dirvožemio erozija, miškų kirtimai, dirvožemio degradacija, didelis gėlo 
vandens sunaudojimas, bei vandens, dirvožemio ir oro tarša.
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Taip pat yra keletas skirtingų priežasčių, kodėl nusprendžiama tapti veganais. Tai gali būti dėl 
sveikatos, o gal dėl žiaurumo gyvūnų atžvilgiu aspekto, galbūt dėl visų priežasčių, paminėtų 
apibrėžimuose. Tačiau būti veganu netolygu pasirinkti tvarius, ekologiškus, be pakuočių ir 

vietinius produktus. Arba tai, kad 
besirūpinant savo sveikata bus 
pasirūpinta ir aplinka (gali būti ir taip). 

Mes visi žinome, kad gyvulininkystė yra 
pagrindinis veiksnys CO2 išskyrimui į 
aplinką, kuris prisideda prie visuotinio 
atšilimo. Bet vėlgi, tai priklauso nuo 
ūkininkavimo būdų. Jei ūkiuose 
naudojami tvarūs, aplinkai nekenksmingi 
metodai, jie nedaro tokios didelės įtakos. 
Kaip pasėlius galima rotuoti, taip ir 
ganyklas gyvūnams, net dideliuose 
ūkiuose. Labai geras filmas apie tai yra 
mūsų TS rekomendacijose šį mėnesį: ‘’ 
Kiss The Ground ’’.


Priežastys  

Pradžioje minėjau, kad kalbinau asmenis iš skirtingų aukščiau paminėtų grupių; griežti 
veganai, ,,lengvi veganai’’, minimalistai ir ZW atstovai. Daugelis jų turėjo savas, labai skirtingas 
priežastis, kodėl jie priklauso vienai ar kitai grupei. Vis dėl to, tai nebuvo pasirinkta dėl aplinkos 
tausojimo, nors su laiku tapo paskata domėtis daugiau apie tvarumą ir ekologiją. Tačiau visi jie 
rūšiuoja atliekas, būtent dėl teigiamo poveikio gamtai.  

Daugelis veganų, su kuriais kalbėjausi, iš tikrųjų nesirenka ekologiškų produktų, nes jie yra brangesni. 
Kai kurie iš jų pasirinko tik dietą,  todėl kad nori būti sveikesni, daugelis - dėl to, kad nori valgyti ir 
naudoti tik tuos produktus, kurie yra draugiški gyvūnams. Aplinkos išsaugojimo tema atsirado vėliau jų 
gyvenime, nei veganizmas. Tik nedaugelis pasirinko veganišką mitybą dėl klimato kaitos problemų. Vis 
dėlto daugelis sumažino mėsos vartojimą dėl sveikatos ir aplinkos problemų. Tik pora asmenų laikosi 
veganiškos dietos ir renkasi tvarius maisto produktus.


Pavyko pakalbinti tik kelis minimalistinį gyvenimą pasirinkusius asmenis. Paklausus  kodėl - atsakymai 
dažniausiai buvo vienodi - praktiška, nes daug keliauja, neturi didelės erdvės, tai taupo pinigus. Tik 
vienas atsakė, kad taip yra dėl vartotojiškumo, jis nepalaiko didžiulio vartojimo ir perka daiktus, tik jei jų 
reikia.


Kalbant apie „zero waste“ ir žiedinę ekonomiką, vienas iš mano užduotų klausimų buvo, kodėl žmonės 
perka dėvėtus drabužius ir namų įrangą. Pasirodo, kad pagrindinė priežastis yra ta, kad tai pigiau. Taip 
pat drabužiai yra unikalesni. Kai kurie paminėjo faktą, kad daugelis dėvėtų daiktų parduotuvių priklauso 
skirtingoms labdaros organizacijoms, todėl apsipirkdami jie palaiko kilnius tikslus. ZW termino tema, 
pirmi paminėti punktai - perdirbimas, be pakuočių, neišmetami veikiantys prietaisai/daiktai.


Aptardami visų šių gyvenimo būdų aplinkosaugos aspektus, visi išreiškė susirūpinimą planeta, tačiau 
pripažino, kad pirminis veiksnys (prioritetas) buvo asmeniniai poreikiai ir praktiškumas.
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Ar aš kalbėjau nors su vienu, kuris yra kartu ir veganas,ir minimalistas ir ZW atstovas? Pasirodo, kad ne, 
bet tikrai tokių yra!


Ar kalbėjau su žmogumi, kuris nėra nei veganas, nei minimalistas, nei priklauso ZW judėjimui, bet 
jam rūpi aplinka ir ją tausoja įvairiais būdais? Taip. 

Dienos pabaigoje priežastys, kodėl pasirenkame teigiamą aplinkai elgseną, iš tikrųjų neturi reikšmės. 
Esmė tame, kad gyvenimas be atliekų nereiškia minimalistinio, minimalistinis nereiškia, kad be atliekų, o 
veganas nebūtinai yra sąmoningas aplinkos atžvilgiu. Kita vertus, visi šie gyvenimo būdai ir judėjimai, ar 
kaip jūs juos norite pavadinti, vienas kitą papildo.


Apibendrinant, mes visi turime sutelkti dėmesį į didesnes problemas ir mokytis save matyti 
bendrame vaizde. Būkite savimi, kokia etiketė jums tinka nesvarbu, svarbu žinoti, kad jūs darote 
įtaką. Būkite geru pavyzdžiu, imkitės iniciatyvos, palaikykite ir paskatinkite kitus siekti pokyčių. 

GĖRIMAS IŠ GRYBŲ?! 
MAŽI ŽINGSNIAI - DIDELI POKYČIAI  EGLĖ M. 

Jau kurį laiką savo virtuvėje auginu kai ką neįprasto, tai 
– arbatos grybą. Daugumai žmonių tai skamba šiek tiek 
keistai bei neįprastai, turbūt dar keisčiau jis atrodo dėl 
ne itin malonios išvaizdos, na ir žinoma, ne visi drįsta 
ragauti užpilą, kuriame šis grybas auga. 

Noriu šiek tiek daugiau apie tai jums papasakoti ir sužinoti 
jūsų nuomonę apie vis labiau populiarėjančią kombuchą.


Tai kas gi ta kombucha?  

Ji dar kitaip vadinama arbatos grybu, tai fermentuotas 
arbatos ir cukraus gėrimas,  kuris yra gaminamas naudojant 
gerųjų bakterijų ir mielių simbiozę (grybą, kuris yra gyvas 
organizmas, angliškai dar vadina scoby).


Šis arbatos grybas auga pasaldintoje arbatoje. Pats užpilas 
yra plačiai naudojamas netradicinėje medicinoje. Kombucha kilusi iš Kinijos, jau 
plačiai vartojama daugiau nei 2000 metų. Tai vienas geriausių ir sveikiausių šių laikų limonadų, dar kitaip 
vadinamas gyvybės bei sveikatos šaltiniu.


Dėl turimų gyvujų bakterijų, kombucha plačiai žinoma dėl šių savo gerųjų savybių: 

• Vitaminų bei mineralų gausa


• Organizmo detoksikacija


• Virškinimo gerinimas
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• Svorio kontrolė


• Probiotikų gausa


• Pagalba kepenims


• Imuninės sistemos gerinimas


Kombucha yra fermentuojama kelis kartus, kurių metu 
gėrimui suteikiami papildomi skoniai naudojant natūralius 
vaisius, jų sultis, prieskonius bei arbatines žoleles.


Ką turėtų žinoti kombuchos vartotojas? 

Padaryta begalės tyrimų apie Kombuchos teigiamą naudą. 
Tai gėrimas, kuriuo galima mėgautis kiekvieną dieną. 


Tačiau, visiems kas vartoja šį sveikatos šaltinį, ar 
planuoja pradėti vartoti, reikėtų žinoti, jog esant žemiau 
išvardytais atvejais, prieš vartojimą rekomenduojama 
pasikonsultuoti su sveikatos specialistu: diabetas, kepenų 
nepakankamumas, besigydantiems priklausomybę nuo alkoholio, vaikams iki 6 metų, 
besilaukiančioms ir maitinančioms motinoms. 

Pasidalinkite savo žiniomis bei įžvalgomis apie šį gėrimą. Tikiu, kad skirtinguose kontinentuose bei 
kultūrose yra paplitę skirtingi vartojimo bei fermentavimo būdai.


 


TUO TARTU SAN DIEGE 
SĖKMĖS ISTORIJA   BY RIMA P.


Mes išgyvename pasaulinę maisto švaistymo - atliekų krizę. Kiekvienais metais visame pasaulyje 
išmetama milijardai tonų maisto - tai globalinė problema. Ji ne tik tiesiogiai prisideda prie 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimo, tačiau taip pat eikvoja didžiulį kiekį vandens ir 
energijos. Kai kur taip vyksta tiesiog dėl netinkamo maisto pramonės valdymo, kai kur iškyla 
sandėliavimo ar derliaus nuėmimo problemos, kartais mes tiesiog atsisakome daiktų, kurių 
išvaizda yra ne tokia patraukli, t.y. ,,neprekinė”. 

Įdomus, daug kam nežinomas faktas, kad tai ne tik „išsivysčiusių šalių“ klausimas, bet ir 
besivystančių šalių problema. Daug gyventojų turinčiose šalyse, tokiose kaip Kinija ar Indija, 
susidaro didžiausias buitinių atliekų kiekis, tuo pačiu ir maisto atliekų, tačiau jei pažvelgtume į 
vienam namų ūkiui tenkantį vidutinį atliekų kiekį, tai jau kita istorija.  

Pavyzdžiui, vienos šeimos namų ūkis Australijoje per metus išmeta 102 kg maisto atliekų, o 
Kinijoje mažiau nei 70 kg. Tuo tarpu Nigerijoje išmetama 189 kg, Graikijoje 142 kg, Vokietijoje 75 
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kg, Rusijoje 33 kg, o JAV 59 kg. Tai gali priklausyti nuo paprastų dalykų, pavyzdžiui, tinkamo 
sąlygų trūkumo, šaldytuvų neturėjimo, maisto produktų rūšies, kurių galiojimo laikas yra 
trumpesnis, pvz. šviežių vaisių ir daržovių. 

Tvarkyti šias maisto atliekas turėtų būti bendras tikslas, net jei namų ūkiai ir yra tie, kurie išskiria didesnį 
maisto atliekų kiekį, tačiau jie nėra vieninteliai maisto grandinėje. Problema prasideda nuo namų ūkių, 
tuomet transporto, turgaviečių, parduotuvių, restoranų ir tuomet klientų, tai yra sudėtinga maisto 
grandinė, kuri sukuria atliekas visuose lygmenyse.


Sprendimai yra šie: gerinti vėsinimo grandinės infrastruktūrą besivystančiose šalyse, siūlyti geresnius 
sandėliavimo sprendimus, didinti prieigą prie elektros, riboti produkcijos kiekį, mažinti jos galimą žalą. 


Turime pagerinti tiekimo grandinės valdymą naudodamiesi informacinėmis ir švietimo 
programomis, parengti vyriausybės reglamentus ir dirbti kartu, kad pagerintume padėtį ir 
sumažintume maisto švaistymą.


Tačiau žiūrint į visa tai realiai, mes negalime visiškai eliminuoti maisto atliekų susidarymo. Tai žinodami 
turėtume rasti būdų, kaip įtraukti maisto atliekas į žiedinės ekonomikos ciklą. Užduotis turėtų būti rasti, 
kaip ne tik palikti maistą sąvartynuose, bet ir suteikti jam kitą tikslą. Viename iš TL numerių, mes rašėme 
apie universalų valymo produktą, kuris yra pagamintas iš maisto atliekų, tačiau mums reikia kažko 
rimtesnio. Vienas paprasčiausių maisto atliekų panaudojimo būdų yra kompostas! 


Naudingų medžiagų praturtinta biomasė patenka į dirvą ir pagerina jos kokybę. Tokiu būdu 
galime atsikratyti atliekų ir sumažinti cheminių trąšų naudojimą. Ne visi turime sodus, tačiau tai 
nereiškia, kad negalime prisidėti prie bendro tikslo. 

Tuo metu San Deege


Šiame straipsnyje noriu pasidalinti su jumis San Diego (JAV) požiūriu ir iniciatyva, kaip maisto 
švaistymas gali tapti žiedinės ekonomikos dalimi. Manau, kad yra ir daugiau vietovių, kurios daro 
tą patį, bet pagirkime San Diegą ir pažiūrėkime į šios geros praktikos pavyzdį.


TS �19

nuotrauka:  piqsels



NUMERIS 9 NEMOKAMAS, TVARUS IR ETIŠKAS ŽURNALAS PARENGTAS PLATFORMA EKO KOVAS 2021

„Food2Soil“ yra kompostavimo tinklas San Diego 
rajone, kurį 2015 metais  pradėjo „Inika Small 
Earth, Inc.“, kaip bendruomenės remiama 
socialinė įmonė. Nuo to laiko jie surinko ir 
kompostavo apie 320 tonų maisto atliekų.  

Visi norintys gali tapti tinklo dalimi - pavieniai 
asmenys, restoranai, ūkininkai, bendruomenės. Jie 
suteikia namų kompostavimo rinkinius, 
kompostavimo taškus rajonuose - asmenims ir namų 
ūkiams, kurie neturi laiko ar vietos patys 

kompostuoti, ir surinkimo galimybę įmonėms, turinčioms didesnį kiekį maisto atliekų. Jie taip pat siūlo 
pilną kompostavimo sistemą didelėms įmonėms. 

Bendrovė mano, kad decentralizuotas kompostavimas yra viena iš pagrindinių priemonių kuriant 
protingus, atsparius ir išmanius miestus. Tinklas turi pridavimo vietų žemėlapį ir kompostavimo 
centrus, teikia įvairias paslaugas, taip pat informaciją ir mokomąją medžiagą.  

Dalyvaujantys projekte ūkininkai kompostą naudoja savo ūkiuose, kad pagerintų ir praturtintų dirvožemį. 
„Food2Soil“ komposto technikų ir dirvožemio žinovų komanda leidžia miesto augintojams papildyti 
nualintą dirvą turtingu maistinių medžiagų kompostu, siūlydami programas, mokančias pasigaminti 
kompostą namuose, verslo organizacijoje ar  bendruomenėje. Be to, tinklas siūlo įsigyti kompostą, savo 
sodui.


Svarbiausia, kad tai veikia, kai yra pakankamai susidomėjusių ir norinčių dirbti kartu siekiant šio tikslo. 
Ar verta? Taip, žinoma. Tai priverčia žmones susivienyti ir įsitraukti į bendruomenės veiksmus, taip pat 
padeda sumažinti maisto atliekų švaistymą ir įtraukti jį į žiedinę ekonomiką. Tai sumažina šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų pėdsaką ir kažką grąžina planetai, bei leidžia žmonėms jaustis geriau. Ir viską 
galime pasiekti dirbdami kartu.


Tokio tinklo turėjimas nereiškia, kad pirmiausia neturėtume sutelkti dėmesio į maisto švaistymo 
mažinimą, tačiau tai yra puikus sprendimas kaip iš neigiamo produkto padaryti teigiamą. 
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PASODINKMEDĮ.LT 
INTERVIU 

Visame pasaulyje yra daugybė medžių 
sodinimo projektų, tačiau tik vienintelis 
toks medžių sodinimo projektas  
Lietuvoje, prie kuriuo žmonės gali prisidėti 
aukodami. Džiaugiamės turėdami 
galimybę pasikalbėti su Karoliu iš projekto 
„Pasodink medį“. 

„Pasodink medį" projektas yra 
pirmasis tokio pobūdžio projektas 
Lietuvoje, ambicingas, kviečiantis 
įsitraukti ir edukuojantis. Jūsų 
nuomone, kas motyvuoja žmones tapti 
jos dalimi? 

Mūsų nuomone, pagrindinis motyvacinis veiksnys, kuris įtraukia žmones į medžių sodinimo projektus, 
įskaitant „Pasodink medį“, yra paprastumas ir poveikis, kurį rėmėjai supranta labai aiškiai. Medis yra ne 
tik gyvenimo, tvarumo ir gryno oro simbolis, bet ir labai paprastas, tačiau labai veiksnus įrankis, kuris iš 
tikrųjų daro orą gaivesnį ir aplinką ekologiškesnę. Visi žino, kad medžiai valo orą, padeda kovoti su 
klimato kaita ir žmonės palaiko medžių sodinimą, tačiau ne visi turi kastuvą, žemės sklypą ar 
žino, kada ir kaip sodinti medžius - mūsų tikslas yra pašalinti šią spragą ir suteikti žmonėms 
lengvą būdą prisidėti prie medžių sodinimo . Kaip matome dabar, žmonės labai nori padėti, ypač 
jei jūs jiems suteikiamas patogus ir lengvas būdas tai padaryti.


Kaip gimė „Pasodink medį" projektas? 

Projektas buvo įsteigtas 2020 m. rudenį, pamačius panašių medžių sodinimo projektų sėkmę kitose 
šalyse ir tai, kad ekologijos ir tvarumo idėjos Lietuvą pasiekia  vis sparčiau. Kadangi projektas buvo 
pradėtas savo lėšomis ir ištekliais, plėtra užtruko ir mes tik dabar prad4jome komunikaciją ir 
informavome žmones apie šią iniciatyvą. Tačiau net ir turėdami mažai išteklių matome, kad žmonės 
reaguoja labai teigiamai, labai nori pasidalinti idėja su savo bendruomene ir parodyti paramą.


Kodėl medžių sodinimas ir miškų išsaugojimas? Juk prie aplinkos išsaugojimo galime prisidėti ir 
kita veikla. 

Žvelgdami į ateitį, mes tikime platesne „Pasodink medį“ projekto misija - apskritai skleisti žaliojo 
tvarumo idėją. Žinoma, yra daugybė kitų būdų teigiamai paveikti klimatą ir aplinką (pvz., rūšiavimas, 
ekologiškos energijos naudojimas, vartojimo mažinimas). Šios priemonės yra nepaprastai svarbios, 
plačiai žinomos ir naudojamos daugelio žmonių, tačiau tai, kaip mes vadiname, yra atsakomosios 
priemonės - stengiamės sumažinti jau esamą poveikį aplinkai ir būsimą. Medžių sodinimas ar medžių 
išsaugojimas ne tik neturi anglies dioksido pėdsako, bet augdami jie taip pat sumažina jau 
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esančio pėdsaką. Medžiai taip pat turi daug kitų privalumų - geresnė oro ir vandens kokybė, 
mažesnė triukšmo tarša, saugus prieglobstis daugeliui gyvūnų ir, žinoma, aplinkos estetika. 


Lietuva yra pakankamai žalia, tad kam čia sodinti medžius, o ne vietovėse, kur miškų kirtimai ir 
nykimas yra ypač opi problema? 

Pastaraisiais metais dėl 
padidėjusių medžių 
kirtimo kvotų Lietuvoje ir 
nuo medienos 
priklausančių pramonės 
šakų plėtros Lietuvos 
miškų ateitį matome ne tokią žalią. Nors šiuo metu miškų plotas Lietuvoje yra apie 30%, atsižvelgiant 
į esamą kirtimo kvotą, tikimasi, kad per ateinančius metus jis sumažės. Taip pat žvelgdami į problemą iš 
klimato kaitos perspektyvos, mes jąvertiname kaip visuotinę problemą, kitaip tariant, nėra taip svarbu, 
kur pasaulyje sumažinsite anglies dioksido pėdsaką, svarbu kad jis sumažės. Net jei medis sugers CO2 
čia, Lietuvoje, poveikis bus globalus.


Jūs taip pat įtraukiate socialinį aspektą, žmonės gali savanoriauti, dalyvauti sodinimo veikloje, 
kodėl tai svarbu? 

Siekiame plačiau skleisti tvarumo idėjas ir labai svarbu bendradarbiauti su savo rėmėjais. Įtraukdami 
žmones tikime, kad mūsų veikla dar labiau išsiplės ir turės platesnį poveikį, todėl siekiame įtraukti 
žmones ir šviesti juos, kodėl, kaip ir kada sodinti medžius. Kitaip tariant, mes norėtume suteikti savo 
šalininkams žinių, kad jie galėtų patys sodinti medžius ir mokyti savo vaikus.


Ar galvojate apie biologinę įvairovę, vietinę augmeniją, medžius, kurie yra puikūs CO2 kaupimui? 

Floros ir faunos biologinė 
įvairovė yra labai svarbūs 
veiksniai, į kuriuos reikia 
atsižvelgti sodinant naują 
mišką. Idealiu atveju 
norime, kad mūsų naujai 
pasodinti miškai ribotųsi 
su esamu brandžiu mišku 
ir būtų pratęsimas, o ne 
tik medžių kolekcija lauko 
viduryje. Naujas miškas 
turi kuo labiau priminti 
kaimyninį - turėti tą patį 
medžių rūšių derinį ir 
proporcijas. Tokiu būdu 
galime tikėtis, kad naujas miškas įsišaknys greičiau, stiprės ir ateityje taps 
brandus miškas, taip pat taps aplinkinės faunos namais. Įprastos sodinamos medžių rūšys yra pušys, 
beržai, ąžuolai, eglės, alksniai ir klevai - visi jie turi panašias CO2 absorbcijos galimybes.


Kodėl nusprendėte pradėti savo iniciatyvą, o ne prisijungti prie jau egzistuojančio didelio 
projekto? 
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Pasodinkmedi.lt yra pirmoji tokio tipo platforma ir iniciatyva Lietuvoje.


Kaip pasiekti ir įtikinti žmones prisidėti ir paremti projektą? Kokiais būdais tai darote? 

Pastebėjome, kad žmonės paprastai yra labai linkę palaikyti iniciatyvas dėl svarbių priežasčių ir nereikia 
didelių įtikinimų. Žinoma, žmonės dažnai taip pat nori suprasti tikrąjį jų palaikymo poveikį. Štai kodėl 
mes daug dėmesio skiriame skaidrumui ir kiekvieno medžio atsekamumui. Kiekvienam nupirktam ir 
pasodintam medžiui pateikiame skaitmeninį sertifikatą su rėmėjo vardu. Kiekvienas sertifikatas 
turi unikalų ID, kuris vėliau priskiriamas 
vienam iš naujai pasodintų miškų. Tokiu 
būdu kiekvienas rėmėjas turi savo indėlio 
įrodymą ir žino žemės sklypo, kuriame yra 
pasodinti jų medžiai, koordinates. Patogumas 
nesunkiai paremti projektą ir skaidrumas 
vėliau šiame procese yra veiksniai, skatinantys 
žmones prisijungti prie judėjimo.


Tarp rėmėjų matyti ir darželių, mokyklų bei kitų organizacijų, ar tai įkvepia? 

Esame labai teigiamai nustebinti, kad kai kurie darželiai ir mokyklos taip pat pastebėjo mūsų projektą ir 
nusprendė įsitraukti. Tai didžiulė motyvacija ir paskatinimas, kad galime pristatyti vaikams medžių 
sodinimo idėją ir, tikiuosi, skatinti juos atsižvelgti į aplinką ir atiduoti grąžą visuomenei. Šis įsitraukimas 
aiškiai atspindi mūsų misiją - skleisti žalias idėjas ir tvarumą, pateikti paprastas priemones įsitraukti ir 
padaryti platesnį poveikį.


Ar jums svarbu bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, norint pasiekti tikslą, kad kiekvienas 
lietuvis „pasodintų" po medį? 

Mūsų užmojai siekia toli - pasodinti bent po vieną medį kiekvienam lietuviui - per 3 milijonus 
medžių. Tai apimtų daugiau kaip 3 000 futbolo aikščių plotą, kasmet sugertų daugiau kaip 57 
milijonus kilogramų CO2 ir taptų milijonų gyvūnų, vabzdžių ir kitos augmenijos namais. Norėdami 
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pasiekti šį ambicingą tikslą, mes bendradarbiaujame su Nacionaliniu neliečiamų miškų fondu 
(www.nelieciamasmiskas.lt) Lietuvoje, kuris padės mums įgyvendinti medžių sodinimo projektą. 

Kaip užtikrinsite, kad pasodinti medžiai - sukurtas miškas, būtų apsaugotas nuo masinio kirtimo? 

Nacionalinis neliečiamų miškų fondas Lietuvoje dirba mūsų vardu, kad visi nauji medžiai būtų pasodinti 
žemės sklypuose, kuriuos prižiūri organizacija. Tokiu būdu galime užtikrinti, kad naujai pasodinti miškai 
niekada nebus kertami ir naudojami jokiems kitiems komerciniams tikslams. Šie miškai tarnaus ateities 
kartoms - valydami orą ir vandenį, sumažindami anglies dioksido pėdsaką ir suteikdami žaliąjį 
prieglobstį visai biologinei įvairovei.


Ko palinkėtumėte savo projektui? 

Linkime, kad mūsų pastangos ir darbas medžių sodinimo ir žalių idėjų sklaidos srityje turėtų realų ir 
atpažįstamą poveikį vietos aplinkai. Tačiau svarbiausia tikimės „pasėti tvarumo sėklą“, rodyti pavyzdį ir 
parodyti žmonėms, kad sodinti medžius yra lengva, svarbu ir labai smagu.


REKOMENDACIJOS 

FILMAS 

,,Pabučiuok žemę’’ (Kiss The Ground) 

Pavasaris tvyro ore, o žemė po mūsų kojomis netrukus vėl 
įsibėgės į gyvenimą, arba bent jau taip turėtų įvykti…


Šiame 2020 metų dokumentiniame filme, kurį pasakoja Woody 
Harrelson, nagrinėjama įprasto seno dirvožemio, purvo, žemės 
ar kaip tai bepavadintum, svarba.


Dirvožemis yra daug svarbesnė ir sudėtingesnė ekosistema nei 
dauguma žmonių suvokia. Jis tiesiog knibždėte knibžda 
gyvybe, o tikra magija ten vyksta kasdien, tiksliau tol, kol ateina 
žmogus ir visa tai sunaikina. Filmas stengiasi paaiškinti, kaip 
mums sekasi taikyti intensyvų ūkininkavimą ir cheminį pasėlių 
apdorojimą, parodo sunkias pasekmes, kurias jau galime 
išvysti, ir kaip jos artimiausiu metu gali dar labiau pablogėti.


Viena stipriausių šio filmo pusių yra įspėjimo ir vilties pusiausvyra. Filmas ypač paprastai ir efektyviai 
pabrėžia didžiulę ekologinę problemą, kurią sukūrėme ir toliau kuriame, tačiau taip pat parodo, kaip 
neįtikėtinai lengva tą problemą išspręsti, jei tik nusprendžiame tuo keliu eiti.


Harrelson yra puikus pasakotojas, o filmas tikrai puikiai sukurtas, - aiškus ir paprastas. Nors tai liečia 
biologiją ir ekologinį mokslą, visa pateikta informacija lengva suprantama ir gali tapti puikia edukacine 
priemone tiek suaugusiems, tiek ir vaikams. 


TS �24

http://www.nelieciamasmiskas.lt


NUMERIS 9 NEMOKAMAS, TVARUS IR ETIŠKAS ŽURNALAS PARENGTAS PLATFORMA EKO KOVAS 2021

 

KNYGA 

„Tėvų vadovas klimato revoliucijai: 100 būdų kurti ateitį be 
iškastinio kuro, auginti įgalintus vaikus ir vis tiek gerai 
išsimiegoti“ (The Parent’s Guide to Climate Revolution: 100 
Ways to Build a Fossil-Free Future, Raise Empowered Kids, 
and Still Get a Good Night’s Sleep.) 

Pirmieji švietimo žingsniai vyksta namuose nuo pat pirmos vaiko 
gimimo akimirkos. Tėvai praleidžia pirmuosius, gyvybiškai 
svarbius metus su vaikais, o šeimos aplinka ir jos narių rodomi 
pavyzdžiai atlieka svarbų vaidmenį ir daro įtaką vaikų tolimesnei 
ateičiai.


Knygos autorė Mary DeMocker kviečia tėvus dalyvauti klimato 
revoliucijoje, nedarant iš to sunkios misijos ir neapkraunant savo 
pečių dar labiau. Tiesą sakant, tikriausiai yra visiškai priešingai. 
Tai yra kelionė, į kurią leidžiasi tėvai kartu su vaikais, norėdami 
išmokti, suprasti, pakeisti savo įpročius, diskutuoti ir sumažinti 
asmeninį šeimos pėdsaką ir poveikį aplinkai ir planetai.


Knygoje aprašyti veiksmai padės atrasti naujus būdus, kaip keisti savo įpročius, pasidalins idėjomis, 
padės išmokyti vaikus būti kūrybingais, gebančiais įgyvendinti idėjas, siekti tikslų, mokančius 
‘protestuoti’ ir būti šios revoliucijos dalimi.


TOward 2030 What Are You Doing? 

yra Lavazza ir Turino miesto sumanytas projektas, kurio tikslas - skatinti ir skleisti supratimą apie 
Jungtinių Tautų pasaulinius tikslus per gatvės meną: 18 menininkų pateikė savo interpretaciją 
apie 17 + 1 pasaulinius tikslus, sujungdami meną ir tvarumą.  

Šis paveikslėlis atspindi visuotinį poreikį 
naudotis švariu vandeniu ir 
sanitarinėmis priemonėmis. Paveiksle 
yra keletas tradicinių polineziečių 
simbolių, vadinamų „Lau Hala“, ir jie 
atspindi vienybės sampratą. 

Mėlyni lašai simbolizuoja gyvybiškai 
svarbų, švarų vandenį, taip pat kelia 
ašarų idėją kaip nuorodą į skubų poreikį 
pasiekti šį tikslą, atsižvelgiant į 
dabartines patirtas kančias ir šio 
ištekliaus neprieinamumą. 

Emocinis intensyvumas pabrėžia 
didžiulę vandens reikšmę žmogaus 
gyvenimui visame pasaulyje ir vandens 
trūkumo padarinius daugelio žmonių 
gyvenimams.
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