OCHRONA ŚRODOWISKA

Posprzątajmy razem las
Co roku Lasy Państwowe wywożą z lasu blisko 150 tys.
metrów sześciennych odpadów i śmieci. To tyle, ile mieści
się w pociągu towarowym ustawionym z 1000 wagonów.
Tylko w 2018 roku LP wydały na sprzątanie i wywóz śmieci
z lasów 19 mln zł, a rok wcześniej zaledwie o jeden milion
mniej. W RDLP w Katowicach na ten cel wydano niemal
2 mln zł, a to oznacza, że o taką kwotę trzeba było
ograniczyć inne wydatki związane z hodowlą lasu.
ZABIERZ 5 Z LASU
Wcale nie musi tak być – przekonują pomysłodawcy akcji „Zabierz 5
z lasu”! Jeśli przy okazji grzybobrania, spaceru po lesie, wyprawy
na biwak każdy z uczestników zabierze ze sobą 5 jakichkolwiek śmieci – będzie to wspaniały prezent podarowany dobrowolnie naszemu
środowisku. 5 śmieci to zaledwie garść, ale garść za każdym razem,
za każdym pobytem w lesie, może zdziałać cuda.

– Garść do garści i nasze polskie lasy będą czystsze, wolne od śmieci, zadbane. Wszystko jest w naszych rękach. Idąc do lasu, zabierz 5
śmieci z lasu! Poinformuj o tym znajomych i przekonaj ich, by zrobili
to samo – apelują leśnicy.
Pomysł na akcję jest bardzo dobry, ponieważ bez wkładu pieniężnego możemy oczyścić las. Każda osoba może przyłączyć się do tej
akcji, wstawiając zdjęcie na Facebooka z hasztagiem #Zabierz5ZLasu.
Problem śmieci w lesie jest powszechny w całej Polsce. A przecież
drzewa i zwierzęta nie śmiecą, to ludzie nie mają nawyku zabierania swoich śmieci. Najczęściej są to butelki plastikowe, puszki i torebki foliowe. Należy pamiętać, że takie odpady zanieczyszczają
środowisko i stanowią ogromne zagrożenie dla roślin oraz zwierząt,
które zamieszkują nasze lasy. Bywa że torebki foliowe połykają
zwierzęta, co prowadzi wprost do ich śmierci; odłamki szkła lub
metalu powodują okaleczenia, a linki oraz sznurki, znoszone przez
ptaki do gniazd – plątają nogi piskląt.
W lesie można się natknąć nie tylko na małe odpady, ale czasami
też na wielkogabarytowe, czyli urządzenia domowe, m.in. telewizory
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kim wysypisku biogazy, mogą doprowadzić
do samozapłonu odpadów i uwolnienia
do atmosfery, gleby i wody substancji trujących, m.in. rakotwórczych.

i pralki. Kilka dni temu w kłobuckich lasach
ktoś porzucił „pamiątki po weselu” – na tzw.
oko kilkadziesiąt butelek po wódce oraz drugie tyle puszek po piwie i to w sytuacji, gdy
w każdej gminie działa system bezpłatnego
odbioru odpadów, a zbiornice przyjmują je
nieodpłatnie także poza harmonogramem.

MANDAT LUB GRZYWNA

TROCHĘ LICZB
Pozostawione w lesie śmieci rozkładają się bardzo długo. Oto szacunkowy czas rozkładu poszczególnych odpadów:
■ kartonik po napoju – 10-30 lat; ■ puszka po napoju – 50-100 lat;
■ torebka foliowa – 15 lat; ■ butelka plastikowa – 450 lat;
■ butelka szklana – 500 lat.
Dzikie wysypiska śmieci w lasach prowadzą do zaburzeń funkcjonowania lokalnych ekosystemów, nierzadko do śmierci występujących wokół nich drzewostanów. Składowane odpady z czasem zaczynają się rozkładać i nie ma możliwości kontrolowania tego procesu.
Następuje rozwój bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów. Nieprzyjemne dla człowieka zapachy przyciągają zwierzęta roznoszące groźne choroby: szczury, komary, muchy. Powstające w dzi-

Strażnicy leśni znają ulubione miejsca osób
śmiecących, zasem wyrzucających odpady
w sposób systemowy. Stawiają tam fotopułapki i zamaskowane kamery. Zdarza się, że zapisują numery rejestracyjne albo wizerunek
osób porzucających śmieci w lesie. Czasem w stosie porzuconych
śmieci strażnicy znajdują zaadresowane koperty, rachunek czy fakturę, a nawet dyplom uznania. Tych kilka wskazówek wystarczy, by dotrzeć do sprawcy. A grzywny bywają dotkliwe. Zgodnie z przepisami,
może to być nawet 5 tys. zł za stworzenie nielegalnego wysypiska. Samo śmiecenie może być ukarane kwotą od 500 zł.
Tak było w przypadku właściciela jednego ze straganów, na którym
sprzedawał warzywa i owoce, a potem pozbył się niesprzedanego towaru w lesie. Karą dodatkową było posprzątanie lasu z porzuconego
towaru. Kara mogła być jednak wyższa. Za wywożenie do lasu odpadów można trafić do aresztu na 30 dni.
(CIS)

Zielone czeki 2019 rozdane

J

plińska-Lis i Milena Iżykowska, Ewelina
Sygulska, Piotr Kocot oraz zespół Małgorzata Dawid-Chrzęstek, Maria Siąkała
i Maurycy Hankiewicz.
W uroczystości, prócz Tomasza Bednarka, prezesa WFOŚiGW w Katowicach, wzięli
udział m.in. Jadwiga Wiśniewska – poseł
do Parlamentu Europejskiego, Waldemar

Andzel – poseł na Sejm RP, Jakub Chełstowski – marszałek województwa śląskiego, Robert Magdziarz – II wicewojewoda śląski
oraz Izabela Domogała, członek Zarządu
Województwa Śląskiego i przewodnicząca
Kapituły Zielonych Czeków'2019.
Więcej – https://www. wfosigw. katowice. pl

ARCH. WFOŚiGW w KATOWICACH

uż po raz 26. Zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodził osoby wyróżniające się w działalności
proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Wśród nich byli również leśnicy oraz
osoby na co dzień współpracujące z Lasami
Państwowymi.
Uroczystość wręczenia Zielonych Czeków
odbyła się 26 kwietnia 2019 roku w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach.
Laureatami w poszczególnych kategoriach
zostali: Justyna Grzeszczyk (Nadleśnictwo
Świerklaniec) – „Programy i akcje dotyczące
ochrony przyrody”, Józef Rzepka, Katarzyna Majzel-Pośpiech – „Edukacja ekologiczna”, Małgorzata Dyl – „Szkolna edukacja
ekologiczna dzieci i młodzieży”, Krzysztof
Belik – „Publicystyka ekologiczna”, Henryk
Jan Dominiak – „Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych”.
Nagrodę specjalną przyznano Agnieszce
Łyczko i Sławomirowi Łyczko.
Dyplomy uznania otrzymali: Monika Pasterak (Nadleśnictwo Świerklaniec), wspólnie Beata Urych, Joanna May, Joanna Cie-
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