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TVARUMO LINK

Vėsinam planetą keisdami savo elgseną
REDAKTORĖ RIMA P.

Mūsų žurnalas „TL“ yra skirtas puoselėti tvarumą. Rašome su aistra norėdami pasidalinti su
kuo daugiau žmonių, kodėl ši tema yra labai svarbi ir kaip ji veikia aplinką, mus ir mūsų planetą.
Mes manome, kad informacijos sklaida gali prisidėti prie pokyčių ir kad žmonės turi valios ne tik
priimti informaciją, bet ir įgyvendinti pokyčius.
Taip pat norime skleisti supratimą ir paprastą žinią, kad net ir nedideli pokyčiai gali turėti
teigiamos įtakos bendram tikslui – „atvėsinti“ mūsų planetą.
Beprotiškas dalykas visose šiose kelionėse tvarumo link yra tas, kad būdamas draugišku
aplinkai žmogus yra naudinga sau pačiam asmeniškai ir taip pat gali teigiamai paveikti savo
pinigines.
Mokykimės vieni iš kitų ir skleiskime žinutę bei „vėsinkime ir ekologinkime“ idėją savo planetą
savo socialiniuose ratuose.
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RITINĖLIS, KURIS NENORĖJO SPINDĖTI
RIMA P.

Pagaliau atėjo ta akimirka. Ant
mažo nuogo ritinėlio liko tik
vienas plonas popieriaus lapelis.
Laukdamas paskutinio tualeto
nuleidimo jis pagalvojo:
- Pagaliau grįšiu į dirvą ir kartu su
savo draugais tapsime super
galybe! Grįžęs į savo šaknis, aš
atgimsiu kaip gražios salotos. Oi,
palaukite minutę, galbūt vietoj to
būsiu nuleistas į srovę ir dingsiu
taip, kaip niekada nebuvęs šiame
pasaulyje! Labai romantiška!
Ritinėlis, kartoninis tualetinio
popieriaus ritinėlis, buvo pasiruošęs sutikti savąjį likimą. Bet, jūs žinote, kaip kartais gali sutrikti planai ir
įprasti ciklai. Ponia Raudoni Plaukai paėmė mažą ritinėlį ir paskutinę akimirką, prieš nuleisdama jį į
chloro srovę, ji nuėjo į svetainę, o ritinėlį paliko gulėti ant stalo. Ritinėlis ėmė panikuoti:
- Aš nesu vandenyje, bet ir nesu komposto dėžėje! Kas vyksta? Ką jie man padarys? Pagalbos,
pagalbos, pagalbos! Prašau, keturių kojų padarėlį, nunešk mane prie upelio !!! Prašau!!!!
Ši situacija tęsėsi daugiau dienų nei ritinys galėjo suskaičiuoti. Liūdesys, beviltiška baimė ir tamsios
mintys užgožė aštrų ritinio protą. Kol papūtė permainų vėjai. Aplink jį pradėjo atsirasti įvairūs keisti
daiktai, tokie kaip žirklės, klijai, blizgantys popieriaus lapeliai, rašikliai, pieštukai, liniuotė. Ritinėlis
pabudo iš savo kančios ir pradėjo stebėtis:
- Jaučiu, kad kažkas artėja, bet kas?
Jis išgirdo keletą balsų, vienas buvo ponios Raudoni Plaukai, antrasis - panelės Mėlynos Akys. Ritinys
susigrąžino viltį, nes jis iš kai kurių patikimų šaltinių buvo girdėjęs istorijas, kad panelė Mėlynos Akys
dažniausiai neša popierines būtybes į lauke esančią mėlyną dėžę. Tada jis atsipalaidavo:
- O, koks gi aš kvailas! Ant manęs parašyta - nuleiskite į tualetą, įdėkite į kompostą arba perdirbkite kartu
su popieriumi! Aš pamiršau, kad galiu grįžti čia, nes kelaiusiu į mėlynąjį konteinerį!
Staiga ponia Raudoni Plaukai paėmė ritinį ir ėmė duoti instrukcijas panelei Mėlynos Akys. Ritinys vėl
pradėjo jaustis labai sunerimęs. Tada prasidėjo nežinomi ir baisūs veiksmai. Ritinėlis pradėjo jaustis
badomas ir tai nebuvo malonu, vėliau jis buvo padalintas į aštuonias dalis ir tada pajuto oro trūkumą.
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- Kas čia? Aš negaliu kvėpuoti grynu oru, kas man darosi? Kas yra šis skystis, kuris mane liečia? Ir šie
blizgantys kūriniai? Kas visa tai? Ar mane amžinai uždarys į šį žvilgantį kalėjimą? - ritinys vėl buvo
panikoje.
Panelė Mėlynos Akys tapo vis laimingesnė dėl mažų blizgučių, kuriuos ji pabarstė ant klijuojamo
tualetinio popieriaus ritinėlio! Visus riitinėlio gabalėlius ji pavertė spalvinga gėle. Kokia puiki dekoracija!
Madam Raudoni Plaukai paskatino padaryti daugiau gėlių. Ir po poros savaičių joms užteko papuošti
eglutę lauke, šaltame snieguotame kieme.
Pagaliau, po kelių įdomių minučių, medis buvo blizgus ir pasirengęs būti šventinės nuotraukos dalimi! Ar
ne jaudinantis momentas? Ritinys to nejautė, ritinys jautėsi sulūžęs, jis negalėjo kvėpuoti, negalėjo
prisijungti prie savo draugų, kad atgimtų ar išgaruotų. Kol madam Raudoni Plaukai pasidžiaugė ir
pasidalino savo naujų dekoracijų nuotrauka interneto pasaulyje. Kiek puikių komentarų ji sulaukė, kokios
gražios dekoracijos, kaip puiku, kad panaudojo atliekas ir mokė panelę Mėlynos Akys kūrybiškumo.
O tuo tarpu atvirame vandenyne žuvų klounų pora svajojo apie pirmosios naujos koralinių rifų gyventojų
kartos sukūrimą. Nuo to momento kai jie susitiko svajonė buvo sukurti daugybę mažų žuvelių. Laukdami
tinkamo momento, žuvų klounų pora svajojo suteikti rifui dar daugiau gyvybės.
Žuvims svajojant ritinėlio kieme baigėsi žiema, tirpo sniegas, dekoracijų blizgučiai susimaišė su
tirpstančiu sniegu ir sukūrė srovelę pasiekiančią upelį, kuris po poros dienų atgaivins vandenyno
vandenis. Bet ritinys vis tiek negalėjo įkvėpti gryno oro, nes klijai tam trukdė. Galiausiai panelė Mėlynos
Akys surinko jo dalis ir padėjo į mėlyną dėžę už namo. Ritinys nusišypsojo:
- Tai buvo ilga kelionė, bet gal dabar viskas bus gerai.
Jis nežinojo, kas bus ateityje, bet turėjo vilties. Po dviejų dienų jis ir jo draugai iš konteinerio buvo
didžiajame centre judančiame bėginiame takelyje. Nauja įdomi patirtis manė sau:
- Tai puiku! Bet kodėl šios rankos mane paėmė? Šis kibiras neatrodo kaip mano popieriniai draugai. O
kas vyksta dabar?
Ritinėlio gabaliukai buvo dedami į sąvartyną ir netrukus palaidoti po sluoksniu žemės. Ritinys nežinojo,
kad jis nebetinkamas perdirbti, o po šimto metų sužinojo, kad taip pat negali kompostuotis. Jis
paklausė savęs:
- Bet kodėl madam Raudoni Plaukai
manęs nenuleido į srovę?
Sąžiningai, jis vis kiekvieną dieną sau kelia
tą patį klausimą. Kartais jis pakeičia
klausimą į šį:
- Kodėl madam Raudoni Plaukai nepadėjo
jo į dirvą ar mėlyną dėžę tą pačią akimirką,
kai ji paėmė jį nuo pakabos.
Bet grįžkime prie žuvų klounų poros! Tai
neršimo laikas! Jie turėjo tūkstančius
būsimų žuvyčių! Tokia jaudinanti akimirka
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ir pakankamai greitai jie šoks aplink koralų rifą visi kartu! Tačiau koralinis rifas nesvajoja. Jaučia
skausmą, kai jo dalys miršta. Ir jis tarstelėjo porai savo minčių:
- Nebūkit tokie laimingi, aš per savo ilgą gyvenimą mačiau gerus laikus ir blogus laikus, bet tai yra laikai,
kurių niekada nebuvau patyręs ir niekada nesitikėjau, kad gali ateiti.
Na o žuvų klounų pora tik nusišypsojo ir pamanė, kad šis rūstus rifas tik sensta. Bet staiga jie pastebėjo,
kad jų mažyliai serga. Kas vyksta? Jie apsaugojo juos nuo ryklių ir spindulių, kodėl jie miršta? Jie
prarado visas savo žuveles. Kiekviena iš jų spindėjo ir žėrėjo iš vidaus, tokia graži, bet tragiška pabaiga.
Tie maži blizgučių gabaliukai buvo nukeliavę toli nuo madam Raudoni Plaukai namų.

MUMS REIKIA DAUGIAU ENERGIJOS
JOHN P.

Didesnis (daug didesnis) energijos poreikis
Šiomis dienomis visi sutinka, kad pereiti nuo iškastiniu
kuru pagamintos elektros energijos prie švaresnių ir
daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių yra geras
dalykas ir tai turėtų būti mūsų sekantis žingsnis.
Ir tai yra suprantama, mums tikrai reikia pradėti gaminti
elektrą iš tinkamesnių šaltinio, net jei visi drauge
negalime susitarti dėl to, kas yra geresnis šaltinis - ar
branduolinė energija yra gera, ar bloga? Ar nepastebime
didelių ekosistemų pokyčių, kuriuos sukelia upių
užtvenkimas hidroelektrinei?
Panašu, kad žmonės ganėtinai mažai dėmesio skiria faktui, kad mes vis tik turime padaryti
daugiau, nes pasaulio naudojama galia sparčiai didėja ir ji didės dar laubiau per kelis ateinančius
dešimtmečius.
Tam yra kelios priežastys. Apžvelgsiu pirmąsias tris labai trumpai ir šiek tiek daugiau dėmesio
skirsiu ketvirtajai:
Internetas
Apie duomenų centrų energijos ir anglies dioksido kainą kalbėjau ankstesniame TL straipsnyje, jie
naudoja didžiulį energijos kiekį ir kiekvieną kartą, kai atidarote tinklalapį, siunčiate tiesioginį pranešimą
ar elektroninį laišką, energijos reikia kaskart. Kai prie interneto prisijungia daugiau prietaisų, tokių kaip
automobiliai, laikrodžiai ir skalbimo mašinos, energijos poreikis vis auga.
Bitcoin
Tiesą sakant, kriptografinės valiutos bendrai yra daug energijos reikalaujantis dalykas, bet Bitcoin yra
blogiausias iš jų. Bitkoinų kasyba suvartoja daugiau energijos nei kai kurios šalys.
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Didėjantis pasaulio gyventojų skaičius
Gali atrodyti, kad konstatuoju akivaizdų
dalyką, tačiau visą laiką pasaulio gyventojų
skaičius nuolatos auga, tad yra daugiau
žmonių, naudojančių daugiau energijos.
Nuo 2020 metų gyventojų skaičius
padidėjo daugiau nei 1,5 milijardais ir
augimo mastas nerodo sustojimo ženklų
artimiausiu metu.
Energijos nelygybės mažinimas
Čia prieiname prie dar vieno svarbaus
dalyko, dėl kurio turėtume visi susitarti. Ta visuotinė lygybė galėtų būti geras dalykas, kad žmonės, kad
ir kur jie pasaulyje gyventų, turėtų vienodas galimybes naudotis energija, sveikatos priežiūra,
sanitarinėmis priemonėmis ir komunikacijos priemonėmis.
Tačiau taip nėra ir likęs pasaulis bando pasivyti Šiaurės Ameriką, Europą ir dalį Azijos, kai kalbame apie
prieigą ir su tuo susijusį energijos suvartojimą.
Žinoma, mes norime tvaraus vystymosi, norime, kad įvairaus amžiaus žmonės visose šalyse turėtų
energijos lygybę, tačiau tam reikės daug daugiau energijos. Galima apskaičiuoti labai „išsivysčiusios“
visuomenės, turinčios kokybišką sveikatą ir švietimą, aprūpinimą maistu, švarų vandenį, visuotinę
prieigą prie elektros, šilumos ir šviesos, išlaidas. Tai yra apie 100 GJ vienam gyventojui, tai ką suvartoja
Europa ar JAV.
Faktas yra tas, kad 80% pasaulio gyventojų dar neturi tokio vartojimo lygio, tačiau jie visi dėl to
kovoja. Skurdžiausi 4 milijardai žmonių pasaulyje sunaudoja tik 5% energijos, kurią naudoja
išsivysčiusių šalių gyventojai. Jei šis skaičius padidėtų, ne sulygtų, bet tik pakiltų iki 15%,
suvartojamos energijos padidėjimas būtų maždaug toks pat, kaip pridėjus dar vieną JAV prie
pasaulio.
Taigi kyla klausimas, iš kur ta energija atkeliaus?

'' Skurdžiausi 4 milijardai
žmonių pasaulyje sunaudoja
tik 5% energijos, kurią
naudoja išsivysčiusių šalių
gyventojai. ''

Puiku, kad vienur uždarome anglies elektrinę ar kitur
esančią naftos jėgainę ir pakeičiame jas kažkuo
atsinaujinančiu, bet tai tarsi žaisti žaidimą nuolat
vejantis, nes mes nedidiname pasiūlos, mes tiesiog
bandome šiek tiek didinti dalį to, ką jau naudojame,
geresniu metodu.

Mums reikės padaryti ką nors didesnio. Gal dengti dykumas saulės baterijomis, Marokas šiuo
klausimu jau dirba? Statyti didžiules vėjo jėgaines jūroje, išnaudojant bangų galią? O gal dar
kartą apžiūrėti branduolinę veiklą ir išplėsti ją visame pasaulyje? Greičiausiai mums reikės daryti
visus tuos dalykus iš karto, o kadangi paklausos greitis vis didėja, turėsime tai padaryti itin
greitai.
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TAUPYKIME ENERGIJĄ
INDIVIDUALIAI
RIMA P.

Kodėl turėtume taupyti energiją namuose?
Yra daug priežasčių, tačiau aptarkime tik
dvi iš jų, kurių jau yra daugiau nei
pakankamai:
• tai padeda jūsų asmeniniams finansams - kam mokėti daugiau, nei jums reikia.
• tai padeda planetai išlikti vėsiai - ir jautiesi gerai, nes darai įtaką.
Jei visa mūsų naudojama energija būtų gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, tada galėtume ginčytis, ar
yra tiesioginis ryšys tarp energijos taupymo ir gamtos išsaugojimo, tačiau faktas yra tas, kad kol kas
didžiąją energijos dalį gauname degindami neatsinaujinančius išteklius, pvz. anglį ir gamtines dujas.
Mes kiekvieną dieną naudojame energiją, net nekreipdami į tai per daug dėmesio. Vakare skaitydami
knygą, naudodami telefoną, ruošdami kavą ar pirkdami naujus batus, ir aš dar galėčiau tęsti...
Sumažinę energijos poreikį, mes sumažiname taršos kiekį, susidarantį gaminant elektrą ir šilumą.
Taip pat prie energijos, kurią naudojame kasdieniame gyvenime, turime pridėti tą energijos kiekį,
kuris naudojamas gaminti mūsų perkamus ir naudojamus daiktus.
Galite sakyti, kad nesvarbu, jei aš nieko nedarysiu. Bet tai yra netiesa. Taupyti energiją yra svarbu ir, jei
kiekvienas iš mūsų suprastų energijos taupymo svarbą, tai galėtume padaryti didžiulę įtaką.
Negana to, kad puoselėsite planetą, bet ir pagerinsite savo ekonominę padėtį. Nenuostabu, kad
perėjimas prie A energijos vartojimo efektyvumo klasės buitinių prietaisų, ir elektros lempučių
pakeitimas į efektyvesnes, padarys didžiulį skirtumą, tačiau tai nėra vienintelis būdas taupyti
energiją.
Taigi čia aš dalinuosi keliais paprastais pakeitimais, kuriuos visi galime pritaikyti savo gyvenime, kad iš
tikrųjų pasikeistų mūsų energijos vartojimo efektyvumas.
Virtuvėje:
• Pradėkime nuo šaldymo, patarimų šia tema, kaip sumažinti energijos suvartojimą, yra daugybė.
Tuščias šaldytuvas ar šaldiklis sunaudoja daugiau energijos nei pilnas, o atidarytos durys skatina
papildomą energijos vartojimą, todėl nepamirškite jų uždaryti arba nestovėkite ir nesistebėkite vidus,
ledai neatsiras, jei jų nepirkote. Venkite dėti karštą maistą į šaldytuvą, palaukite, kol jis atvės.
Nustačius reikiamą temperatūrą, maistas taip pat išsilaikys ilgiau.
• Jei naudojate šaldytą maistą, prieš gamindamį išimkite jį ir leiskite jam atitirpti.
• Jei turite galimybę, verta įsigyti indaplovę. Tai taupo vandens sunaudojimą ir energiją, reikalingą
vandeniui pašildyti, ypač šiuolaikiniai prietaisai su eko funkcija. Bet prieš plaudami, nepamirškite
indaplovės pilnai užpildyti, taip plauti indus daug efektyviau.
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• Venkite naudoti elektrinį virdulį, nes jis yra vienas didžiausių energijos vartotojų jūsų namuose. Be to,
kaitindami vandenį arbatai ar kavai, pripilkite tiksliai tiek, kiek jums reikia.
• Tas pats sakytina ir apie vandenį puoduose gaminant maistą, pripildykite tiek, kiek jums reikia, bei
naudokite dangčius, taip vanduo sušils greičiau ir sutaupys energijos.
• Stiklinių orkaitės indų naudojimas yra efektyvesnis nei metalinių, nes jie ilgiau išlaiko šilumą. Taip pat
neatidarykite orkaitės kas antrą minutę, tai nėra naudinga energijos vartojimo efektyvumui ar kepimo
procesui. Šiuolaikinės orkaitės gerai sulaiko šilumą, todėl ją galite išjungti (ir neatidaryti) likus 5-10
minučių iki kepimo laiko pabaigos, jei ji elektrinė.
Vonioje:
• Nors tai gali atrodyti skausminga vonių mėgėjams, tačiau dušas yra daug efektyvesnis energijos
požiūriu, ypač jei jį naudojate tiek laiko, kiek jums reikia, o ne stovite po srovenančiu vandeniu savo
malonumui.
• Įsitikinkite, kad neteka jokie nesandarūs maišytuvai ir, jei galite, uždėkite vandens taupymo prietaisus
ant dušo galvų ir čiaupų, jūs net nepajusite skirtumo, tačiau vandens skaitiklis tai tikrai padarys.
• Valydami dantis, skusdamiesi ar
atlikdami kitus higienos veiksmus šalia
kriauklės, neleiskite vandeniui tekėti,
kol jo nenaudojate.

''Kai kuriais atvejais pasyvi energija, kurią
naudoja išjungti arba budėjimo režime
palikti prietaisai, gali sudaryti 10% viso
jūsų namų energijos suvartojimo.''

• Kai skalbiate skalbinius, pabandykite
kiekvieną kartą pripildyti skalbimo
mašiną iki maksimalaus leistino kiekio ir naudoti kuo žemesnę temperatūrą. Tyrimai rodo, kad apie
90% skalbimo ciklo metu sunaudojamos energijos sunaudojama vandens pašildymui.

• Jei naudojate skalbinių džiovyklę, neperkraukite jos ir vėlgi pasirinkite tinkamą temperatūrą. Norėdami
sutrumpinti džiūvimo laiką, pirmoms 20 minučių galite į džiovyklę įdėti sausą rankšluostį arba vilnos
kamuoliukų, jie surenka drėgmę ir tekstilė greičiau džiūsta.
Namų ūkyje:
• Jei jums reikia pakeisti bet kokią elektrinę buitinę techniką, nepamirškite pasidomėti jų energine verte.
Stenkitės pradėti nuo A, A +, A ++ ir venkite F raidėmis pažymėtų prietaisų. Paprastai yra pateikiama
informacija apie tai, kiek energijos
technika sunaudoja per metus.
• Kai ateina laikas pakeisti lemputes,
pasirinkite LED, tai padės sutaupyti
iki 90% energijos ir jos tarnaus 10-20
kartų ilgiau. Tokiu būdu taupysite
energiją ir išvengsite švaistymo.
• Išeidami iš namų ilgesniam laikui,
atjunkite visus elektrinius prietaisus.
Kai kuriais atvejais pasyvi energija,
kurią naudoja išjungti arba budėjimo
TS
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režime palikti prietaisai, gali sudaryti 10% viso jūsų namų energijos suvartojimo.
• Jei lyginate namuose, pabandykite išlyginti visus drabužius iš karto vietoj lyginimo kiekvieną drabužį
atskiru metu. Lygintuvas daugiausia energijos sunaudoja kaisdamas.
• Jei turite daug prietaisų su baterijomis, investuokite į įkraunamas baterijas.
• Tikriausiai nereikia apšviesti namų, jei vakarojate viename kambaryje. Taigi nepamirškite išjungti
nereikalingų lempų ar įdiegti automatines apšvietimo sistemas.
• Ne visiems patinka tvarkytis, tačiau jei jūsų šildymo sistemoje naudojami radiatoriai, nepamirškite
nuvalyti nuo jų dulkių, nes šios sulaiko šilumą.
• Jei naudojate nešiojamąjį kompiuterį ar kitą įrenginį, o baterija yra pilna, laikykite įkroviklį neprijungtą.
• Jei turite galimybę pasirinkti savo elektros energijos tiekėją, priimkitą atsakingą sprendimą - rinkitės
atsinaujinančios energijos tiekėją.
Su šeima:
•Bent kartą per savaitę išeikite iš
namų ir praleiskite laiką lauke. Tai gali
būti ilgas pasivaikščiojimas, žygis
pėsčiomis, jei turite vaikų žaiskite
lauke ir kartu mokykitės apie gamtą
nenaudodami jokių elektroninių
prietaisų.
•Valgykite bent vieną kartą per dieną
kartu. Tai yra socialinė veikla, tačiau
taip pat ji taupo energiją tik vieną kartą
ruošiant ar šildant maistą ir plaunant
indus.
• Jei turite vaikų, paaiškinkite jiems apie energiją ir elektrą, kaip tai veikia, kodėl svarbu ją tausoti,
parodykite pavyzdį. Gal net suskaičiuokite ir parodykite visus namuose esančius elektroninius
prietaisus.
• Sukurkite energijos vartojimo efektyvumo taisykles arba, jei jau turite namų taisykles, nepamirškite
įtraukti keletą jų apie energijos taupymą.
Lauke:
• Keliaudami į darbą, mokyklą ar parduotuvę pasirinkite eiti pėsčiomis, kai tik galite. Tai taip pat degina
energiją, tačiau šis energijos deginimas yra labai geras, jis padės jūsų kūnui tapti sveikesniu.
• Jei negalite vaikščioti pėsčiomis, galbūt galite rinktis viešąjį transportą, kad išvengtumėte automobilio
naudojimo tik sau? Kai jums reikia važiuoti automobiliu, galbūt jūs taip pat galėtumėte pavežėti ir
kaimyną?
• Ilgesnėms kelionėms pabandykite rinktis traukinius, o ne lėktuvus ar automobilį.
TS

9

NUMERIS 10

NEMOKAMAS, TVARUS IR ETIŠKAS ŽURNALAS PARENGTAS PLATFORMA EKO

BALANDIS 2021

• Galite taupyti energiją telefoną perjungdami į tamsųjį režimą arba sumažindami ryškumą ir išjungdami
nenaudojamas aplikacijas, „Bluetooth“ ir kitas. Tai taupo energiją ir leidžia ilgiau naudoti prietaisą tarp
įkrovimų.
• Tikiuosi, kad visi aukščiau paminėti punktai bus geras priminimas tęsti ar pradėti įgyvendinti energijos
vartojimo efektyvumą skatinančias veiklas savo namuose ir asmeniniame gyvenime.
Jei manote, kad galite padaryti daugiau, darykite! Pavyzdžiui galite kompensuoti namų energijos
ar kelionių ir švenčių anglies dioksido pėdsaką. Tai galite padaryti pasodindami keletą medžių
arba paaukodami aplinkosaugos projektams, siūlantiems specifinius anglies pėdsako
kompensavimo būdus, ar aukodami bet kokio pobūdžio gamtos projektams visame pasaulyje.

BRANDUOLINĖ ENERGIJA - UŽ AR PRIEŠ?
JOHN P.

Ar turėtume branduolinę energiją mylėti ar jos nekęsti?
Pasirinkite atsitiktinį žmogų ir paklauskite, ką jie mano apie branduolinę energiją. Visada gausite
atsakymą, nes visi turi savo nuomonę šia tema, net jei mes nesame labai informuoti apie šios energijos
gavimo subtilybes. Vis dėlto, tai gali būti vienodai atsitiktinis atsakymas, tikriausiai gana artimas vienam
iš šių:
Branduolinė energija miręs reikalas. Branduolinė energija yra ateitis. Branduolinė energija yra
pernelyg pavojinga.
Branduolinė energija yra
labai saugi.
Problema ta, kad nors jos
yra bendros nuomonės,
jos tikrai ne visos gali būti
teisingos, tad kokia galėtų
būti realybė?
Įdomu tai, jei kalbėsite su
daugeliu klimato
mokslininkų, tuomet labai
greitai suprasite, kad jie iš
tikrųjų yra daug labiau
susirūpinę dėl globalinio
atšilimo pavojų nei plačioji
visuomenė. Kita vertus, jei
kalbėsite su sauja
branduolinių mokslininkų
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ir radiacijos ekspertų, jie atrodo labiau atsipalaidavę dėl atominių elektrinių pavojaus ir tikėtinos
nelaimės galimybės, nei mes visi.
Dėl to kyla klausimas: jei statant daug daugiau atominių elektrinių bus sumažinta anglies
dvideginio emisija ir labai prisidedama prie planetos išsaugojimo, ar neverta to plano laikytis?
Pradėkime nuo pradžių. Branduolinė reakcija yra atomų dalijimosi procesas, norint išlaisvinti branduolyje
laikomą energiją. Tai sukuria didžiulį šilumos kiekį, kuris vėliau paprastai perduodamas vandeniui, kad
sukurtų garą, ir garas suka turbiną, prijungtą prie generatoriaus, kuris gamina elektrą. Paprasta, tiesa?
Problema kyla dėl kuro, kuris naudojamas branduoliniuose reaktoriuose, kai kuriuos atomus lengviau
skaidyti nei kitus, o tai reiškia, kad mes gauname kažką panašaus į U-235, prisodrintą uraną. Skaldant
U-235 atomus, prasideda grandininė reakcija, kuri sukuria tą šilumą ir palieka šalutinį plutonio produktą.
Pagrindinė problema yra tai, kad ir uranas, ir plutonis yra labai radioaktyvūs, ir kad jei kažkas negerai,
labai sunku kontroliuoti ir sustabdyti grandininę reakciją.
Branduolinė energija turi ilgą istoriją, pirmoji elektros energija buvo pagaminta 1951 m., o pirmoji
veikianti elektrinė - 1954 m. Šiuo metu apie 11% pasaulio elektros energijos tiekia atominė
energija, tačiau tai nėra paskirstyta tolygiai. Kai kurios šalys niekada neturėjo atominių elektrinių,
kai kurios jas turėjo, bet jau nutraukė arba dabar vyksta stabdymo procesai, o kai kurios vis dar
myli šią idėją. Penkios pagrindinės branduolinę energiją gaminančios šalys visame pasaulyje yra
JAV, Prancūzija, Kinija, Rusija ir Pietų Korėja.
Atsižvelgdami į tai, kad mūsų
energijos poreikiai tik didės, o ne
mažės, ar turėtume užsiimti atominių
elektrinių statyba sparčiau?

''Černobylis nebuvo pirmoji branduolinė
katastrofa, tačiau apie tai galvoja dauguma
žmonių, o tik pradėjus blėsti šios
katastrofos prisiminimams pasaulyje
Fukušimos atvėjis vėl mums visiems
priminė, kokie pažeidžiami reaktoriai gali
būti ir stiprūs neigiami rezultatai.''

Pirmausia, yra argumentas
aplinkosaugos klausimais, branduolinė
energija negali būti vadinama
atsinaujinančia energija, nes kuras,
kuris yra naudojamas, yra išgaunamas ir
tai yra ribotas išteklius. Kita vertus, šios elektrinės neišskiria jokių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, o tai
yra didžiulis skirtumas, palyginti su kitais iškastiniu kuru pagrįstais elektros energijos gamybos būdais.
Daugelis žmonių bijo branduolinės
energijos, Černobylis nebuvo pirmoji
branduolinė katastrofa, tačiau apie tai
galvoja dauguma žmonių, o tik
pradėjus blėsti šios katastrofos
prisiminimams pasaulyje Fukušimos
atvėjis vėl mums visiems priminė,
kokie pažeidžiami reaktoriai gali būti ir
stiprūs neigiami rezultatai.
Tačiau realybė yra ta, kad iš šių
nelaimių buvo pasimokyta, o projektai
ir saugos procedūros buvo itin
TS
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kruopščiai patobulinti.
Daugelyje naujų galimų branduolinės energetikos projektų, kurie siūlomi visame pasaulyje, yra nedideli
„moduliniai“ reaktoriai, kuriuos būtų pigiau ir paprasčiau pastatyti, bet dar svarbiau, kad jų poveikis
aplinkai būtų daug mažesnis, jei kas nors nepavyktų - įvyktų gedimas, klaida, katastrofa.
Taip pat yra seniai siekiama branduolių sintezės tikslo. Tai yra priešingai nei dabar mes
gaminame branduolinę energiją, šiluma ir reakcija susidaro ne dalijant atomus, o susiliejant
dviem branduoliams, tokiu būdu tikimasi didesnio energijos kiekio, tai būtų saugiau ir mažiau
radioaktyviųjų atliekų nei susidaro skilimo metu. Vis dėlto tai yra sunkiai suvokiamas mokslas ir
dar niekam nepavyko sukurti komerciškai perspektyvaus būdo tai padaryti.
Kalbant apie atliekas, tai yra kitas didelis kalbų taškas apie branduolinę energiją. Atominių elektrinių
atliekos išlieka labai pavojingos ir radioaktyvios tūkstančius metų, ir jas reikia kažkaip saugoti.
Akivaizdu, kad dėl to kyla pavojus, galimas nutekėjimas, atliekos taip pat gali būti pavogtos ir
naudojamos kaip ginklas, arba gali būti dar viena iš tų nuolatinių (bet iš tikrųjų labai retų) avarijų.
Vėlgi, yra dalykų, apie kuriuos nepagalvojame, mes įsivaizduojame didžiulius šio sunaudoto kuro
kiekius, bet tai nėra tiesa. Pavyzdžiui, nuo 1950-ųjų JAV sukurtas radioaktyvių atliekų kiekis tilptų
futbolo aikštės dydžio lauke ir mažiau nei 10 metrų aukščio. Taip pat atliekos gali būti perdirbamos ir vėl
naudojamos kaip žemesnės kokybės kuras, kai kurios šalys, pavyzdžiui, JAV, to nedaro, tačiau kitos,
pavyzdžiui, Prancūzija, tai daro labai sėkmingai.
O kokia galėtų būti išvada?
Kad ir toliau gausite labai skirtingus atsakymus. Branduolinė energija rizikingas reikalas ir kaip bebūtų
nėra atsinaujinanti energija, tačiau ji taip pat švari, efektyvi ir neutrali anglies dioksido atžvilgiu.
Vis didėjant sunaudojamos energijos kiekiui ir žūtbūtiniam poreikiui sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimą, galbūt šie pliusai nusveria minusus.

RŪŠIUOK, BŪK DALIMI ATS
RIMA P.
.

Jei rūšiuoji esi vienas iš sraigtelių atliekų
tvarkymo sistemoje.
Pradėkime nuo to, kodėl aš renkuosi terminą
„atliekų tvarkymo sistema“. Taip yra todėl,
kad nesvarbu, kokie yra geri ketinimai ir norai
atliekų rūšiavimo namuose, tai sudaro tik
mažą gabalėlį viso šio proceso.
Efektyvus atliekų šalinimas prasideda ne
mūsų namų ūkiuose, o gamybos procese.
Daiktai turi būti suprojektuoti taip, kad
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juos būtų galima perdirbti ar kitaip tvariai tvarkyti, ir žmonėms tai turi būti lengvas ir paprastas
procesas. Jei norime ir tikimės, kad visi pradės rūšiuoti atliekas namuose, turėtų būti
pateikiamos labai aiškios ir paprastos gairės, kaip tai padaryti ir ko tikimasi iš kiekvieno asmens,
tai turi būti praktiška ir nereikalauti per daug pastangų, kitaip dauguma žmonių to tiesiog nedarys
arba atliks neteisingai.
Etiketė yra lengvas pavyzdys. Šiais laikais daugybė plastikinių pakuočių yra perdirbamos, tačiau
daugumoje šalių visa tai nėra aišku, pakuotės pažymėtos tam tikrais skaičiais ir simboliais, ir sunku
suprasti ir prisiminti, ką jie reiškia. Kartais, net jei skiriate laiko jų paieškai internete, simboliai lieka
paslaptingi, ir sunku žinoti, į kurį perdirbimo konteinerį juos įdėti. Rezultatas yra tas, kad žmonės tiesiog
išmeta į bendrųjų atliekų konteinerį.
Gana dažnai iniciatyvos, skatinančios perdirbimą, sutelkiamos ne į skatinimą ir palengvinimą, o į
žmonių, kurie nerūšiuoja atliekas, gėdinimą, o tai tiesiog nėra naudinga.
Kas būtų naudingiau - tai švietimas ir aiškus standartizuotas ženklinimas, kurio pagalba būtų
tiesiog neįmanoma nežinoti, kur atliekos turi keliauti. Kai kurioms šalims sekasi geriau nei
kitoms, Danija ir Švedija jau turi schemą ir ženklinimą, o pamačius simbolį iškarto aišku kurį
konteinerį pasirinkti, bei atkreipti dėmesį perkant prekę. Spalvota koduota sistema žymiai
palengvina perdirbimą, nereikia

''Kai rūšiavimas tampa įpročiu, jį lengviau
tęsti ir kiekvienas iš mūsų gali būti
pavyzdys kitiems - šeimai, draugams,
bendradarbiams ir bendruomenei.''

sustoti ir pagalvoti, tieiog atliekį
veiksmą.

Radau, kad daugybė išteklių, susijusių
su perdirbimu, dalijasi prieštaringa
informacija, ir tai dažnai klaidina.
Kiekvienoje šalyje yra tiek daug
informavimo projektų, kurie skatina perdirbimą, todėl jie turėtų būti sąmoningesni ir atsargesni teikdami
teisingą naujausią informaciją.
Dėl keistų etikečių ir neaiškios informacijos atliekų rūšiavimas tampa neveiksmingas. Lengvos ir greitos
mūsų neerzinančios užduotys tampa įpročiais. Kai rūšiavimas tampa įpročiu, jį lengviau tęsti ir
kiekvienas iš mūsų gali būti pavyzdys kitiems - šeimai, draugams, bendradarbiams ir bendruomenei.
Ar ne geriausia būtų paprasčiausiai
pašalinti atliekas ir neperdirbamas
pakuotes?
Na, žinoma, taip, tobulame pasaulyje
sprendimas būtų - neturėti jokių atliekų,
bet realiai tai vargu ar nutiks artimoje
ateityje. Mūsų pasaulyje, kuris nėra toks
tobulas, galbūt visos pakuotės turėtų
būti perdirbamos, tačiau net ir tada, kai
jos yra, vis tiek turėtų būti pagamintos
su aiškia etikete, dėl kurios sutarta
tarptautiniu mastu, todėl nesvarbu, kur
esi, žinai, kaip rūšiuoti susidariusias
atliekas.
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Kuo daugiau vengiame pakuočių (ir kitų atliekų), tuo mažiau jų patenka į sąvartynus. Kuo daugiau atliekų
rūšiuojame, tuo daugiau jų tampa žiedinės ekonomikos dalimi.
Nuoširdžiai sakau, kad esu toli nuo to, kad būčiau atliekų rūšiavimo guru. Man painu matyti visus šiuos
ženklus ant pakuotės ir žinoti, kurioje talpykloje kiekvienas daiktas turėtų atsidurti. Nepadeda tai, kad
daugumoje šalių, kuriose gyvenau, buvo skirtingos taisyklės (arba jų apskritai nebuvo). Geriausias
būdas man buvo nuvežti atliekas į rūšiavimo centrą, nes juose yra daug skirtingų konteinerių ir visada
yra žmogus, kuris gali padėti. Bet ne visi turime galimybę tai padaryti.
Tai žiedinė sistema, ir visi dalyvaujantys asmenys turi prisidėti prie jos geresnio veikimo. Tai prasideda
nuo vyriausybių, tačiau įmonės, asmenys ir atliekų rūšiavimo centrai taip pat turi būti sprendimo dalimi.
Skirtingos šalys skirtingai vertina atliekų tvarkymo sistemas. Pradedant nuo griežtų „teršėjai
moka“ įstatymų, pavyzdžiui, Šveicarijoje, kuriuose namų ūkiai ir įmonės moka už visas
savo ,,pagamintas'' neperdirbamas atliekas, ir baigiant šalimis, kuriose mažai priežiūros ar
įstatymų. Skirtingos vietos taip pat deda daugiau pastangų švietimui, Velsas ir Austrija įgyvendino
daug viešų informavimo kampanijų, įskaitant spalvinimo knygeles ir žaidimus vaikams, kad jie
įgytų žinias nuo mažų dienų ir anksti ugdytų savo įpročius.
Nors vyriausybės gali sukurti taisykles ir reglamentus, o įmonės gali padidinti perdirbamumą ir
aiškiau paženklinti etiketes, galų gale viskas priklauso nuo vartotojų, kur jie mes savo šiukšles.
Tai kaip mes galime atlikti savo vaidmenį?
Pirmiausia, kiek įmanoma stengtis išvengti
atliekų, įsitikinti, kad mūsų paliekamos
atliekos yra perdirbamos arba biologiškai
skaidomos, tinkamai jas rūšiuoti.
Mes galime pasirinkti produktus, kuriuos
perkame, atsižvelgdami į jų pakuotes.
Paskutiniame TL numeryje rašėme
apie ,,remonto indeksą'', kurį Prancūzija
neseniai pradėjo taikyti elektroniniams
gaminiams, tai labai geras požiūris.
Pataisomumas yra svarbus, bet kaip su
perdirbimu, ar nebūtų puiku turėti ir
tokį indeksą?
Yra tokių atliekų, kurių daugumai iš mūsų nepavyksta išvengti. Maisto atliekos ir vis daugiau kitų, kurios
pažymėtos kaip „kompostuojama“, gali būti kompostuojamos. Tai padaryti namuose nėra sunku, o
kelios įmonės siūlo išmaniąsias technologijas kompostuoti net patalpose, jei neturite lauko erdvės, jos
yra paprastos, švarios ir prieinamos. Daugelį kitų dalykų, įskaitant daugybę plastikų ir praktiškai visus
metalus, galima rūšiuoti ir perdirbti.
Tuo atveju, jei abejojate, kodėl turėtumėte praleisti keletą papildomų brangių sekundžių atliekas
padėdami keliose skirtingose vietose, o ne tik į vieną šiukšliadėžę, noriu pasidalinti šešiomis
svarbiomis priežastimis, kodėl tai svarbu ir kodėl mes visi turėtume pradėti ar tęsti savo kelionę
atliekų rūšiavimo pasaulyje:
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1. Rūšiavimas padeda sumažinti atliekų kiekį, kuris patenka į sąvartynus.
2. Rūšiavimo dėka mažėja naujų žaliavų poreikis.
3. Rūšiavimas padeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas gamybos procesuose.
4. Rūšiavimas padeda sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
5. Rūšiavimas padeda apsaugoti laukinę gamtą ir aplinką, kurią pažeidžia kasyba, medienos
ruoša ir gręžiniai ieškant naudingųjų išteklių.
6. Rūšiavimas reiškia mažiau taršos ir sveikesnę aplinką visiems.

AR ALIEJUS KURĮ VARTOJI TVARUS?
MAŽI ŽINGSNIAI - DIDELI POKYČIAI EGLĖ M.

Šį kartą nusprendžiau daugiau pasigilinti į vieną populiariausių produktų naudojamų virtuvėje
gaminant maistą ir vieną iš vertingiausių produktų grožio srityje – aliejų.
Skirtingus aliejus naudojame kiekvienas iš mūsų nepriklausomai kur gyvename, kokioje kultūroje esame
užaugę, kiek mums metų ar kokia mūsų lytis. Per amžių amžius aliejus buvo naudojamas kepant ar
gardinant maistą.
Natūralios kosmetikos šalininkai taip pat aliejus plačiai naudoja grožio srityje. Jie puikiai praturtina ir
drėkina mūsų odą bei plaukus.
Kalbant apie sveikatą, aliejai yra vieni iš kelių pagrindinių sveikos mitybos dalių. Kokybiški ir
prisotinti vitaminais jie padeda žmonėms ilgiau išlikti sotiems. Interneto platybėse gausu įvairių
straipsnių, tyrimų apie skirtingų aliejų naudą sveikatai, bet taip pat galime rasti ir daug
informacijos apie jų pramonės neigiamą poveikį aplinkai.
Norėčiau plačiau pateikti sąrašus, kuriuos
man pavyko rasti internetinėse svetainėse.
Tad prie sveikiausių bei vertingiausių aliejų
priskiriame: šalto spaudimo alyvuogių aliejų,
tyrą alyvuogių aliejų, avokadų, rapsų,
daržovių, dygminų aliejų, žemės riešutų,
sezamų, linų sėmenų bei kokosų aliejų.
Šie aliejai yra naudingiausi juos naudojant
maisto gamyboje, kai kurie iš jų yra
tinkamiausi kepimui, kiti salotų ar kitų
patiekalų pagardinimui.
Tuo tarpu naudingiausi aliejai mūsų odai bei
plaukams yra: kokosų, argano, erškėtuogių,
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alyvuogių, marulos ir jojobos aliejai. Šiuose aliejuose gausu vitamino E, C, D, antioksidantų bei riebalų
rūgščių.
Turbut jau visi senokai supratome, kad aliejus
yra be galo naudingas mūsų sveikatai ir
grožiui, bet dabar kyla vienas iš pagrindinių
klausimų, kurie gi iš šių aliejų yra tvarūs bei
ekologiški, o kurie iš jų kenksmingi mūsų
aplinkai bei gamtai.
Naujausi tyrimų rezultatai rodo, kad
daržovių aliejai (vegetable oils) dažnu
atveju padaro daug didesnę įtaką gamtai
net lyginant juos su palmių aliejumi.
Rapsų aliejus yra ganėtinai pavojingas
mūsų aplinkai, nes auginant šį augalą yra
plačiai naudojami pesticidai bei įvairios
trąšos, kurios vėliau būna nuplaunamos ir patenka į žemę bei daro poveikį kitiems augalams,
nuteka į upes bei jūras. Net taip plačiai naudojamas alyvuogių aliejus turi gan didelę įtaką gamtai
dėl naudojamų plotų, ir monkultūros apraiškų.
Taigi atsakant trumpai ar jūsų vartojami aliejai
yra draugiški aplinkai ir tvarūs priklauso nuo to
kokiu būdu yra auginami ir apdorojami. Kiek
auginamo ploto yra užimama, ar naudojamos
trąšos ar pesticidai, kokia metodika taikoma
auginant, visa tai lemia kenksmingumo lygį
mūsų aplinkai ir mums patiems. Svarbu
paminėti, kad bet kokio tipo aliejus gali bet
kada virsti iš ekologiško į žalingą gamtai. Viskas priklauso nuo vartojimo kiekio, kuo daugiau mes
vartojame vienos rūšies aliejų, tuo labiau ši rūšis gali kelti grėsmę gamtai.

'' Kiek auginamo ploto yra užimama, ar
naudojamos trąšos ar pesticidai,
kokia metodika taikoma auginant,
visa tai lemia kenksmingumo lygį
mūsų aplinkai ir mums patiems.''

Tad vartokime atsakingai ir saikingai, skaitykime ir domėkimės apie produktų kilmę bei jų
sudėtines medžiagas. Domėkimės produktų įtaka gamtai ir rinkimės tvarius bei ekologiškai
užaugintus bei pagamintus gaminius!

ATEITIES SĖKMĖS ISTORIJA
SĖKMĖS ISTORIJA RIMA P.

Ateities be mikroplastiko...
Dažniausiai rašydami sėkmės istoriją mes dalijamės tam tikros
organizacijos ar verslo, kuris orientuotas į tvarumą ir
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draugiškumą planetai, aprašymu. Tačiau šį kartą norėčiau pasidalinti mūsų visų drauge sukurta ateities
sėkmės istorijos vizija.
Kiek tai pavyks, priklauso tik nuo mūsų. Daug laiko mes kalbame apie puikias idėjas, supratimą,
dalijimąsi žiniomis ar prisijungimą prie kai kurių veiksmų siekiant sukurti sveikesnę ateities
planetą. Daugeliu atvejų tai leidžia mums jaustis gerai, nustumiant į šoną gėdą dėl mūsų
švaistančių įpročių ir elgesio. Bet jei norime būti sėkimingi, turime pakeisti savo veiksmus ne tik
savo mintis.
Kai kurie (tikriausiai daugelis) žmonių laikosi
nulinių atliekų tvarkymo principų arba perka
ekologiškus produktus, nes šiais laikais tai
madinga. Puiku, tai nėra blogas dalykas, bei
kad ir kokia būtų jų priežastis, taip žmonės
keičia savo elgesį tvarumo link!

''Remiantis tyrimais, vienas drabužių
vienetas per skalbimą gali išlaisvinti
daugiau nei 1900 kiekį mikropluošto
elementų arba apie 1,7 gramus
mikropluošto. ''

Kartais manau, kad nėra bloga mintis
„žaliuosius įpročius“ paversti galingomis
tendencijomis. Tuomet daugiau žmonių pirks
atsinaujinančios energijos variklių
automobilius, netoksiškas namų ir kūno
priežiūros priemones, pasakys „ne“ plastikui
ir atliks kitus tvarius pasirinkimus skatinami
vien iš noro būti madingais ir bus
šiuolaikiškais. Šie pokyčiai priklauso nuo
turtingų žmonių, kurie gali pakeisti savo
elgesį ir pirkinius, jie turi galią investuoti į
aplinką tausojančius verslus ir produktus,
todėl tai dar labiau tampa mados „banga“.
Po visų šių ilgų šalutinių minčių einu link

mūsų sėkmės istorijos kūrimo, tik įsivaizduokite...
Šeštadienio popietė 2035 metais. Išimame drabužius iš skalbimo mašinos, tuomet iš maišo,
kuriame jie buvo, kabiname juos ant virvės gaiviame ore. Tada atsisėdame pasimėgauti puodeliu
kavos ir, atsainiai žiūrėdami į mėgstamą aplinkosaugos naujienų svetainę, nematote jokių
naujienų apie mikroplastiką.
O, tai tokia paprasta ir įgyvendinama svajonė, mes turime tik užkirsti kelią mikroplastikų kelionei iš mūsų
namų.
Maždaug per pastarąjį dešimtmetį žmonės suprato, kad mikropluoštai yra vis didesnė problema
įvairioms subtilioms gyvybės formoms vandenynuose ir pačiai planetai.
Mikroplastikai yra mikropluošto dalelės, daugiausia sudarytos iš poliesterio, akrilo, polipropileno,
polietileno ir poliamido.
Jie patenka į vandenynus iš daugelio šaltinių, tačiau pagrindinis šių pluoštų „išmetimas“ vyksta iš
tekstilės. Drabužiai, patalynė ir kiti kasdienės tekstilės produktai juos sukuria, o skalbimo metu
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jie pašalinami į vandenį. Sintetiniai drabužiai skalbimo mašinoje išskiria didžiulį kiekį
mikropluoštų. Remiantis tyrimais, vienas drabužių vienetas per skalbimą gali išlaisvinti daugiau
nei 1900 kiekį mikropluošto elementų arba apie 1,7 gramus mikropluošto. Žinoma, tai priklauso
nuo konkretaus audinio ir skalbimo būdo.
Dabar yra daugybė projektų, kurie bando sugauti mikropluošto daleles, kurios jau yra vandenynuose,
pavyzdžiui, „Seabin“ projektas. Bet ar ne geriau, jei mes pirmiausia tas daleles sulaikytume.
Yra keletas būdų, kaip išspręsti šią
problemą. Pirma, mes galėtume
nustoti naudoti sintetinius
drabužius, tačiau vargu ar taip
nutiks, nes tai padeda mums
gaminti medžiagas, turinčias
įvairiausių naudingų savybių.
Realybė yra ta, kad apie 60% visų
pasaulyje gaminamų drabužių yra
sintetiniai, ir būtų šiek tiek nerealu
tikėtis, kad tai greitu metu
pasikeis.
Taigi, kiekvienas iš mūsų turime
įsikišti, turime spręsti problemą
savo namuose, prieš jai dar iš
tikrųjų tampant problema, bet
kaip?
• Itin paprastas veiksmas būtų įsitikinti, kad mūsų skalbimo mašinose yra gerai veikiantys filtrai,
kurie sugauna mikropluošto daleles prieš jos pateknant į aplinkinius vandenis. Jei reikia,
pakeiskite filtrus ir laikykite juos švarius, kad jie iš tikrųjų galėtų atlikti savo darbą.
• Toliau, jei galite, įdėkite papildomą filtrą mikropluoštams pašalinti, jie tikrai daro poveikį.
• Kitas itin paprastas būdas padėti surinkti pluoštus ir tuo pačiu metu išlaikyti geresnę aprangos
kokybę, vadinamas „Guppy Friend“, tai yra krepšys - skalbinių maišas, padedantis sulaikyti
mikropluoštus. Vienintelis dalykas, kurį turite padaryti, yra įdėti drabužius į maišą ir visa tai dėti
į skalbimo mašiną. Vandenynai bus laimingesni, o drabužiai tarnaus ilgiau!
• Jei nemėgstate maišų, tai dar vienas puikus išradimas yra rutulys, kuris įmetamas į skalbimo
mašinos būgną, į kurį skalbimo metu įsipainioja mikropluoštai. Šį rutulį galite išimti ir išmesti į
talpą plastiko konteinerį.
• Ir, žinoma, yra tas paskutinis variantas: pasirinkti drabužius ir tekstilę, kurioje nėra tų sintetinių
mikroplastiką išskiriančių medžiagų.
Tai taip paprasta, mes galime pakeisti šį įproti ir tada prisiminti tą istorinę vandenyno mikroplastikų
problemą, kai geriame kavą ir skaitome pozytivias aplinkos naujienas.
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Coo Coo
INTERVIU

Šio mėnesio interviu atsirado kiek netikėtai su mintimi
galbūt suteikti senam foteliui naują gyvenimą. Coo Coo
yra vieta, kur Roberta suteikia seniems, kartais
pamirštiems, o kartais ir sentimentaliems baldams naują
netikėtai įdomų gyvenimą.,, :)) '' tai šypsenos Robertos
atsakymuose.
,,Pasidaryk pats" judėjimas pastarąjį dešimtmetį
tarsi atgijo pasauliniu mastu, tuo pačiu ir meninis baldų atnaujinimas. Kas lėmė jūsų pasirinkimą
tai paversti verslu?
Prasidėjo nuo požiūrio keitimosi į daiktus ir mane supančią aplinką. Pradėjau pamatyti kiek daug
vartojame, kaip dažnai vis kažką perkame. Išmetame. Keičiame. Pamačiau save tokiame besaikio
vartojimo rate, iš kurio tiesiog atėjo natūralus noras išeiti. Taip pradėjo keistis įpročiai pirmiausiai namų
aplinkoje. Labai greitai pajutau, kad kuo daugiau daiktų
turiu, tuo didesnė betvarkė ne tik namuose, bet ir galvoje.
''Baldų atnaujinimo procese,
O tokios mintys ir pokyčiai buityje turbūt negali apsiriboti
jeigu daroma tai protingai,
nematau jokio blogo poveikio namų sienomis. Tai jau tampa gyvenimo būdu. Taip
gamtai. Atvirkščiai, tik naudą. natūraliai persikėlė viskas ir į darbą, pradėjau kurti baldus
stengdamasi panaudoti tai, ko niekam nebereikia.
Mažiau šiukšlių, daugiau
Verslininkė iš manęs prasta, tad gal labiau sakyčiau jog
natūralumo, sąmoningumo,
leisdama sau suktis mėgiamoje veikloje bandau susieti tai
autentikos.''
su darbu.
Senų baldų atnaujinimas turi teigiamą poveikį aplinkai, naujų baldų gamybos pramonė prisideda
prie didelio CO2 emisijos kiekio, didelio medienos kiekio naudojimo, taip pat vartojiškumo,
kokius jūs pliusus įžvelgiate?
Lyginant naujų baldų gamybą ir senų atnaujinimą - be abejonės pliusai nusvertų atnaujinimo pusę! Tai
ne tik apie poveikį aplinkai, bet ir poveikį mums patiems. Tikiu, kad aplinka, kurioje gyvename, dirbame,
leidžiame laiką turi didelę įtaką mums, kaip asmenybei.
Todėl visada skatinu išsaugoti, atkurti ir naudoti vėl. O ne išmesti ir nusipirkti naują. Tai požiūris,
kuris yra apie mus pačius :).
O kokie pavojai gamtai slypi šiame procese?
Baldų atnaujinimo procese, jeigu daroma tai protingai, nematau jokio blogo poveikio gamtai :)
Atvirkščiai, tik naudą. Mažiau šiukšlių, daugiau natūralumo, sąmoningumo, autentikos. Jokioje
parduotuvėje nenusipirksite naujo baldo, kuris skleistų tiek šilumos kiek atnaujintas mylimų tėvų ar
senelių krėslas.
Kaip pasirenkate medžiagas procesui? Ar jums svarbu aplinkai draugiškos priemonės ir
medžiagos?
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Kiek tik įmanoma, stengiuosi rinktis aplinkai draugiškas medžiagas, turinčias eco ženkliuką.
Dažus, lakus, klijus. Kalbant apie audinius daug dirbu su natūralia vilna. Audinių tokia įvairovė,
kad yra gaminamų net iš vandenynuose surinkto plastiko! Žinoma, neišvengiama ir kartais tenka
naudoti ne tik ekologiškas priemones.
Būna, kad reikia specifinio lako ar klijų.
Pamenu, visai neseniai reikėjo nupurkšti
lauko kėdę ir tai dariau aerozoliniais
dažais. Pirmąkartą dažiau tokiais dažais.
Ir paskutinį :) iki dabar dar smirdi
dirbtuvės, nors purškiau net ne viduje.
Tai po tokių pamokų nutariau bandyti iš
viso atsisakyti toksiškų priemonių.
O kalbant apie jūsų klientus? Ar jiems
aktualu ekologijos klausimus, ar
tiesiog nori atnaujinti baldus dėl jų
populiaraus dizaino tendencijų ar
tiesiog nes tai šiuo metu tai ir mados
klausimas?
Skirtingai. Yra klientų, kuriems labai
svarbu, kokios priemonės bus
naudojamos. Visada džiaugiuosi, kai
klausia/domisi ir įvertina užtai. Tačiau
yra tokių, kuriems svarbiausia išsaugoti ar
atnaujinti jiems brangų daiktą. Nesvarbu kaip. Tai irgi labai džiugina, nes palaiko atnaujinimo idėją,
neišmeta ir neperka naujo. O kad klientui nėra svarbu priemonės, mano požiūrio į tai nekeičia.
Vistiek naudoju aplinkai draugiškas priemones, nors kartais klientas gal to net nežino :)
Su kokiais sunkumais susiduriama šioje srityje?
Dažnai girdžiu, kad kitiems tai atrodo svajonių darbas :) Ir tikrai taip! Bet iš tiesų susiduriu ir su
sunkumais. Kartais kažko nemoku, nežinau, nepavyksta. Kartais sunku fiziškai. Kiekvienas mano
projektas yra skirtingas ir kiekvienas su
savimi atneša iššūkius. Yra buvę,
kad išrinkusi vieną sofą nebemokėjau
jos surinkti:)) O pasirodo mechanizmus
tiesiog kita puse buvau uždėjusi! Kiti
baldai nepasiduoda pokyčiams, todėl
pareikalauja daugiau laiko ir
pasigilinimo. Tai tokie tie sunkumai, bet
jie yra verti rezultato, kurį padarau :)
Ką jūs žinote apie baldų restauravimą
ir atnaujinimą, o mes net
nepagalvojame?
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Tai daugelis paties proceso momentų, kurių aš pati nei žinojau nei iš viso pagalvodavau, kol nepradėjau
dirbti šioje srityje:) kaip reaguoja tam tikros medžiagos viena su kita, kaip ir kokiais dažais dažyti
skirtingus paviršius. Kokias priemones ar įrankius pasirinkti. Kaip susiverti siūlus ir net pasitaisyti
siuvimo mašiną:)) Ir daugybė mažų ir didelių dalykų, su kuriais susiduriu kasdien. Kartais iš šalies
atrodo, kad tiek čia to mokslo, fotelį išrinkti
ir jį apsiūti. Bet pati dar iki šiol mokausi, nors jų atnaujinusi esu tikrai nemažai. Kiekviena sritis, ar tai
būtų dažymas ar siuvimas ar piešimas - turi savo mažų paslapčių, kurios atsiskleidžia tik darant tai
pačiam :)
Jei nutarčiau pati atnaujinti medinį krėslą
namuose, kokios būtų jūsų rekomendacijos, kad
tai padaryti tvariai ir be atliekų?
Norint atnaujinti paliekant kuo mažiau atliekų, siūlyčiau
ir gaminti iš to, ką turite namuose. Gal po remonto
turite likusių priemonių? Gal galite panaudoti kokį
turimą audinį pervilkimui? Žmonės vis dar linkę kaupti,
tikiu kad sandėliukuose, garažiukuose turi tiek, kad net
patys pamiršę:)) O gal turi tėvai ar draugai ir gali
paskolinti ar leisti pasinaudoti.
Jei ne, tuomet reikiamas priemones tenka pirkti. Ir
jeigu nujaučiate, kad viskas ir pasibaigs tuo vienu
mediniu krėslu, verta apsvarstyti, gal verčiau
kreiptis į meistrus, kurie gali tai padaryti už jus.
Galbūt turite kokią žinutę kuria norėtumėte pasidalinti?
Norisi paskatinti žmones dažniau pastebėti savo aplinką. Pamatyti kaip ir kuom gyvena. Apgalvoti prieš
išmetant baldą. Prieš perkant. Ir vis prisiminti, kad ne daiktai mums suteikia laimę. Būkime sąmoningi ir
susikurkime aplinką tokią, kurioje gera būti.

REKOMENDACIJOS
DOKUMENTINIS FILMAS

Tobula planeta
Kažkada BBC kūrė nuostabiu David
Attenborough balsu įgarsintą, lėto tempo
dokumentinį filmų ciklą pasakojantį apie
laukinius gyvūnus. Filmai buvo įspūdingi,
tačiau jie taip pat buvo apgalvoti ir savotiškai
leidžiantys atsipalaiduoti.
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Vis dėlto pastaraisiais metais viskas pasikeitė. Seras David tapo
daug skubesnis ir tiesesnis vertindamas mūsų poveikį planetai ir
pateikdamas spėjimus apie klimato krizę, o dokumentiniai filmai
tapo veržlesni, aštresni ir darosi sunkiau nekreipti dėmesio į
pasakojamas problemas.
Savo „Netflix“ filmą „Gyvenimas mūsų planetoje“ jis apibūdino kaip
savo „liudytojo pareiškimą“, kuriame aprašomi pokyčiai, kuriuos jis
asmeniškai matė per savo karjeros metus. Tai buvo tikrai galingas
pareiškimas iš žmogaus, kuris, ko gero, iš pirmų lūpų žino ir stebi
klimato pokyčius, nykimą ir žalą, kurią daro žmonės.
Šių metų penkių dalių BBC serialas yra kitoks žvėris, tačiau jis
yra toks pat galingas. „Tobula planeta“ apžvelgia pasaulį,
kuriame gyvename, ir natūralias sistemas, nuo vulkanų iki oro,
kurios jį formuoja ir leidžia palaikyti plačią čia egzistuojančios
gyvūnijos įvairovę.
Tai vizualiai nuostabus ir gražiai nufilmuotas filmas, kvapą gniaužiančiais kadrais, kuriuos tikrai reikia
pamatyti dideliame ekrane, kad juos įvertintum. Kai kuriomis akimirkomis galima beveik pasijusti, kad iš
tikrųjų stovi ant ugnikalnio krašto arba ant nuodingo flamingais aptūpto ežero.
Šalia šių nuostabių kinematografinių metodų filme taip pat atskleista daugybė informacijos apie
gyvūnijos ir augalijos rūšis, gamtos reiškinius, apie kuriuos galbūt net nebuvote girdėję, taip pat
pakanka griežtų įspėjimų, kurie mums primintų, kad šis pasaulis yra vertas juo rūpintis ir mes
darome ne itin pagirtiną darbą jį saugodami, bet tai pasakoma be pamokslavimo.
Jei tai skamba labiau kaip meilės laiškas, o ne
rekomendacija, tai beveik taip ir yra. David
Attenborough, remiamas BBC, daugiau nei
pusę amžiaus praleido kurdamas išties
novatoriškus ir gražius dokumentinius filmus
apie gamtos pasaulį. Be to susidaro įspūdis,
kad David yra tikrai nuostabus žmogus, kuris,
akivaizdu, kad giliai tiki kiekvienu žodžiu, kurį
ištaria kalbėdamas apie klimato krizę, ir
aistringai keičia dalykus į gerąją pusę. Jis
sugeba aiškiai ir suprantamai išsakyti svarbias
mintis, niekada nepraranda vilties, nuolatos
atsako į mažų vaikų laiškus.
Būdamas 94 metų jis vis dar toks pat iškalbus
ir aštrus kaip niekada, ir netgi sukūrė įtikinamą dokumentinių filmų ciklą, kuris šiuo metu itin populiarus
ir aktualus.

PASTABA: Visos nuotraukos šiame numeryje iš svetainės PIQSELS, tik Coo Coo - iš asmeninio archyvo ir
D.Atterborough iš CC Wikimedia.
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