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MNIEJ ŚMIEĆ –
TREND ZERO WASTE
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ODŻYWIANIE
Kultura nadmiernej konsumpcji niesie ze sobą duże koszty społeczne oraz ekologiczne,
przyczyniając się do marnotrawstwa dóbr naturalnych oraz pracy ludzkiej. To właśnie
w konsumpcjonizm - nieumiarkowane i bezrefleksyjne zaspokajanie wtórnych potrzeb
człowieka - uderza stosunkowo nowy trend Zero Waste. Zapoczątkowany został przez
Beę Johnson, gospodynię domową francuskiego pochodzenia, która w 2008 roku wyeliminowała ze swojego życia ogólnie pojęte "śmieci". Dziś roczne odpady jej czteroosobowej rodziny, których nie udało się przetworzyć, mieszczą się w litrowym słoiku.
Zero Waste w tłumaczeniu z angielskiego oznacza "brak odpadów". Podstawą
bezśmieciowej filozofii jest przestrzeganie, we wskazanej kolejności zasady 5R:

•

REFUSE, ODMAWIAJ kupowania
lub otrzymywania tego, czego nie
potrzebujesz,

•

REDUCE, OGRANICZAJ kupowanie tego, co potrzebujesz, tak by
zaspokoić tylko bieżące potrzeby,

•

REUSE, UŻYWAJ PONOWNIE tego,
co może być jeszcze użyte,

•

RECYCLE, SEGREGUJ i poddawaj
odpady procesowi recyklingu,

•

ROT, KOMPOSTUJ organiczne resztki.

jednakże to konsumenci odpowiadają
za największą (53%) produkcję odpadów. Problem ten można ograniczyć
przez uświadamianie o przyczynach
i skutkach marnotrawstwa żywności.
Według badań Eurobarometru (projektu
badającego opinię publiczną, realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej),
większość konsumentów - choć czyta
etykiety produktów spożywczych - nie
rozumie informacji na nich zawartych.
By uniknąć niepotrzebnych strat, warto
wiedzieć, że:

•

etykieta "najlepiej spożyć przed"
oznacza datę minimalnej trwałości,
po której produkt wciąż nadaje się
do użycia, ale może utracić na jakości - zmienić kolor, smak lub zapach.
Dotyczy to np. soli kuchennej, ryżu,
makaronu, kawy, herbaty, octu czy
cukru,

•

etykieta "należy spożyć do" to tak
zwany termin przydatności do
spożycia. Oznacza datę, po której
produkt nie nadaje się do wykorzystania. Najczęściej dotyczy ryb,
mięsa, nabiału i mleka, produktów
garmażeryjnych, których spożycie
po terminie przydatności może
odbić się negatywnie na zdrowiu
konsumenta.

MARNOWANIE ŻYWNOŚCI
Każdego roku nawet 1/3 wyprodukowanej żywności na świecie trafia do
kosza. To około 1,3 miliarda ton. Należy
pamiętać, że wyrzucanie żywności to
jednocześnie marnowanie zasobów
potrzebnych do jej wyprodukowania:
wody, gleby, energii, a także ludzkiej
pracy.
Polska znajduje się na piątym miejscu
w Unii Europejskiej pod względem ilości wyrzucanej żywności. W skali roku
marnujemy jej około 9 milionów ton.
W całej UE każdego roku wyrzuca się
88 milionów ton jedzenia, średnio 173
kg na osobę. Żywność jest marnowana
już na etapie produkcji i dystrybucji,

MARNOWANIE WODY
Woda stanowi 72% powierzchni Ziemi,
jednakże zaledwie 1% jej zasobów na
całym świecie nadaje się do spożycia.
Większość wód słodkich uwię-
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ziona jest w lodowcach, a pozostałą jej
ilość stanowią oceany i morza, które
ze względu na poziom zasolenia nie
stanowią źródeł wody pitnej.
Przeciętny Polak zużywa około 100 litrów
wody na dobę. Tylko około 2 litry są przez
nas spożywane, pozostała ilość trafia do
kanalizacji. W jaki sposób marnujemy
wodę? Nawet 10 tysięcy litrów wody
rocznie może zmarnować kran cieknący z częstotliwością jednej kropli na
sekundę. Stare spłuczki zużywają około
12 litrów świeżej wody podczas jednego spłukania toalety. Nowe zazwyczaj
nie potrzebują więcej niż 1/3 tej ilości.
W krajach, gdzie dostęp do świeżej wody
jest utrudniony, 12 litrów to ilość, na jaką
człowiek może sobie pozwolić w ciągu
doby. Jednorazowe mycie zębów przy
włączonym kranie może spowodować
zmarnowanie nawet 16 litrów wody.
Wyprodukowanie jednej kartki papieru
"kosztuje" 10 litrów wody, natomiast do
wyprodukowania 500 g plastiku zużywa
się aż 91 litrów wody.
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PROBLEM PLASTIKU
W czasach współczesnych nie sposób
obyć się bez plastiku. Statystyki z roku
2016 pokazują, że jego światowa produkcja plastiku w ciągu dekady (lata
2005-2015) wzrosła o 40%, osiągając
wartość 322 mln ton rocznie. Z plastiku
są zrobione wszelkiego rodzaju sztuczne opakowania, sprzęty codziennego
użytku, a także materiały konstrukcyj-

Oznacza to mniej więcej, że na jednego
przeciętnego, zamieszkującego morskie
wody tuńczyka o masie 350 kg przypada
70 kg plastikowych odpadów. Szacuje
się, że do 2025 roku stosunek ten będzie
wynosił 1 do 3.
W Polsce jednym ze sposobów ograniczenia plastikowych odpadów było
wprowadzenie od stycznia 2018 roku

Pamiętaj, że nasze codzienne wybory mają
znaczenie. Większość z nich nic nie kosztuje,
a mają one olbrzymi wpływ na środowisko
i jakość naszego życia.
ne. Plastik jest wszechobecny w naszym
życiu i jedyne, co możemy zrobić dla
środowiska i nas samych, to mądrze nim
gospodarować.
W 2014 roku stosunek masowy ilości plastiku w morzach do ryb stanowił 1 do 5.

opłaty recyklingowej za torby zakupowe
jednorazowego użytku. Wprowadzenie
opłaty miało na celu zachęcenie klientów do wybierania toreb wielokrotnego użytku. Tymczasem w październiku
2018 roku komisja ochrony środowiska
Parlamentu Europejskiego przyjęła re-

ODŻYWIANIE
Każdego roku nawet 1/3 wyprodukowanej
żywności na świecie trafia do kosza. To około 1,3
miliarda ton. Należy pamiętać, że wyrzucanie
żywności to jednocześnie marnowanie
zasobów potrzebnych do jej wyprodukowania:
wody, gleby, energii, a także ludzkiej pracy.
zolucję wprowadzającą zakaz używania
na terenie Unii Europejskiej plastikowych
przedmiotów jednorazowych, takich jak
talerze, sztućce, słomki do napojów, czy
patyczki higieniczne.
Zmiany w codziennym życiu w kierunku Zero Waste są osiągalne dla każdego
człowieka, wymagają jedynie odrobinę
świadomości i zaangażowania. Wdrożenie tych kilku prostych zasad pozytywnie
wpłynie nie tylko na nasze środowisko,
lecz także na nasz budżet.
Odmawiaj otrzymywania zbędnych
rzeczy. To wyeliminuje większą część
śmieci. Wszelkie gratisy bywają kuszące,
ale należy zastanowić się, czy naprawdę
potrzebujemy tych tanich, słabej jakości
darmowych gadżetów, które ostatecznie skończą w koszu. Zrezygnuj z brania

ulotek, skoro nie zamierzasz zapoznać
się z ich treścią, a także z papierowych
potwierdzeń przy płatnościach kartą. Unikaj kupowania produktów pakowanych
w plastik, jeśli masz możliwość zakupu
bardziej ekologicznej wersji.
Rób listy zakupów i planuj posiłki, by nie
kupować więcej, niż potrzebujesz. Zwracaj
uwagę na daty przydatności do spożycia.
Unikaj oleju palmowego - plantacje palm
olejowych zagrażają naturalnemu środowisku. Nie kupuj na zapas. Zamiast wyrzucać zepsute sprzęty domowego użytku,
napraw je. Przedmioty i ubrania, będące
w dobrym stanie, a których nie używasz,
oddaj potrzebującym. Kupuj przedmioty
dobrej jakości, które posłużą dłużej.

warkę do naczyń i pralkę włączaj dopiero
kiedy się zapełnią. Stosuj recykling. Duża
część tworzyw sztucznych może zostać
przetworzona. Wyroby uzyskane dzięki recyklingowi kosztują mniej energii,
wody i generują mniej zanieczyszczeń.
Papier może być odzyskiwany 6-7 razy,
co pozwala oszczędzić drzewa, chroniąc
nas tym samym przed problemami zmian
klimatu.
Przykładów działań w kierunku Zero
Waste jest naprawdę wiele. Stosując się
do nich, trzeba jednak zachować umiar.
Zdrowie i higiena wymagają czasem
odstępstw od tych zasad. Nigdy nie
wykorzystuj ponownie raz użytych igieł
i prezerwatyw, nie spożywaj zepsutego
jedzenia. Leki po upływie terminu ważności oddaj do utylizacji.
Pamiętaj, że nasze codzienne wybory
mają znaczenie. Większość z nich nic nie
kosztuje, a mają one olbrzymi wpływ na
środowisko i jakość naszego życia.

Nie marnuj wody i energii. Zawsze zakręcaj kran podczas mycia zębów, a zmy-

KAROLINA WYCHOWANIEC
Pracownik Apteki

CO MOŻESZ ZMIENIĆ?
•

Na zakupy zabieraj wielorazową torbę z materiału zamiast jednorazowych plastikowych reklamówek.

•

Jeżeli bierzesz pojedyncze owoce lub warzywa, etykietę z ceną przyklej bezpośrednio
na produkt, nie pakuj ich w foliowe woreczki.

•

Zrezygnuj z jednorazowych słomek, talerzyków, kubków i sztućców. W większości kawiarni można też już skorzystać z opcji nalania kawy do własnego kubka.

•

Jedzenia nie pakuj w jednorazową folię i papier, wybierz wielorazowe pojemniki.

•

Zaopatrz się w bidon – unikniesz kupowania butelkowanej wody.

•

Jeżeli nie musisz, nie drukuj. Postaraj się też drukować dwustronnie, jeżeli już jest to
konieczne.

•

Kupuj produkty, które wykorzystasz na bieżące potrzeby. Nie marnuj żywności.
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