
VAIKAI GYVENS TOKIOJE ŽEMĖJE, 

KOKIĄ MES IŠMOKYSIME MYLĖTI. 

Visa ko pradžia, kaip rašė poetas J. 

Marcinkevičius, yra ten, toli, vaikystėje, kur 

žmogus pirmą kartą suprantą, kad pasaulyje jis 

gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo 

ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, 

kad jis privalo būti žmogumi. Būti žmogumi – tai 

mylėti, būti žmogumi – tai žinoti, būti žmogumi – 

tai mąstyti, stengtis būti geresniam, 

išmintingesniam. Būti žmogumi – tai daryti gerą, 

tai meilė ne tik žemei, kalbai, bet ir viskam, kas 

joje gyva.  

 

10 TAIP, kodėl reikia rūšiuoti? 

 Saugome švarią aplinką. 

 Prisidedame  prie savo ir aplinkinių sveikatos 

išsaugojimo. 

 Taupome vis labiau senkančius gamtos išteklius ir 

energiją. 

 Kaupiame žaliavas naujų produktų gamybai. 

 Išvengiame neestetiško vaizdo, blogo kvapo. 

 Saugome nuo pavojų gyvūnus. 

 Ribojame miškų kirtimą, vandens bei oro taršą. 

 Nesukuriame prieglobsčio beglobiams gyvūnams 

bei parazitų nešiotojams. 

 Mažiname sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. 

 Prisidedame prie ateinančių kartų gerovės. 

 

 

 

NEĮTIKĖTINI FAKTAI 

* Kiekvieną valandą išmetama beveik 250,000 

plastikinių butelių, bet deja net 50 % perdirbimui 

tinkamo plastiko atsiduria sąvartynuose. 

*Apie trečdalį sąvartyne esančių atliekų yra 

pakuotės atliekos. 

* Vienas medis per metus gali perdirbti 30 kg ore 

esančių teršalų. 

* 60-metė pušis pagamina tiek deguonies, kiek jo 

per parą reikia 3 žmonėms. 

* Popieriaus ir medžio kiekis išmetamas 

kiekvienais metais yra toks didelis, kad galėtume 

20 metų šildyti 50 mln. namų. 

* Jeigu iš 15-os metų amžiaus medžio gamintume 

popierinius pirkinių maišelius, jų gautųsi apie 

700. Didelis prekybos centras tokį kiekį maišelių 

sunaudoja per 1 valandą. 

* Jeigu visi laikraščiai būtų perdirbami, per metus 

išsaugotume apie 250 mln. medžių! 

* Perdirbant 1 toną kartono išsaugomi 184 litrai 

naftos. Perdirbant 1 toną gofro kartono išsaugomi 

2800 litrai vandens. 

* Popieriaus (kartono) pakuotė suyra per maždaug 

2 metus. 

* 1 perdirbta skardinė išsaugo tiek energijos, kiek 

sunaudoja 3 valandas veikiantis televizorius arba 

kitu matu skaičiuojant – 2 litrus benzino. 

* Iš 215 perdirbtų aliuminio skardinių galima 

pagaminti pirkinių vežimėlį. 

* Iš 670 perdirbtų aliuminio skardinių galima 

pagaminti dviratį. 

* 1 perdirbta aliuminio skardinė išsaugo 

energijos, kurios užtenka 3 valandas veikti 

televizoriui. 

* Iškastinis kuras eikvojamas 100 tūkst. kartų 

greičiau nei jis susiformuoja. 

* Kiekviena perdirbta polietileno tona išsaugo 1,8 

t naftos. 

* Visos plastiko rūšys yra perdirbamos. 

* Vidutiniškai per metus tenkantis atliekų kiekis 

vienam europiečiui yra 513 kg. 

* 39 % gyvūnų ir augalų rūšių yra prie išnykimo 

ribos. 

* 1 tona perdirbto plastiko išsaugo 800 kg naftos. 

* Iš perdirbto plastiko gaminami įvairūs kilimai, 

rūbai, vamzdžiai, daiktų dėžės bei kt. 

* 1 perdirbtas plastikinis butelis išsaugo energijos, 

kurios užtenka 3 valandas degti 60 W lemputei. 

* Penkių perdirbto plastiko butelių užtektų vienos 

slidinėjimo striukės užpildui. 

* Plastikas suyra per maždaug 200 – 500 metų. 

* Pagaminti 1 toną popieriaus – reikalingi 24 

medžiai. 

* Stiklas, kuris išmetamas į sąvartynus, niekada 

visiškai nesuirs. 

* Stiklas perdirbamas 100 % ir gali būti 

perdirbamas daug kartų. 

* Dviratis yra ekologiškiausia transporto 

priemonė. 

* Daugelyje namų ūkių 1/3 viso vandens 

sunaudojama nuleidžiant vandenį tualete. 

* Vidutiniškai 16 % pinigų, išleidžiamų maisto 

produktams, sudaro pakuotė, kuri galiausiai 

atsiduria šiukšliadėžėje. 

 

 

 
 

 



MITAI: 

1. Mitas. Atliekos iš skirtingų rūšiavimo 

konteinerių suverčiamos į vieną ir tą pačią 

vietą. 

Tiesa 

Trijų spalvų varpelio formos konteinerių ištuštinti 

atvyksta dviejų tipų šiukšliavežės. Mėlynojo ir 

geltonojo konteinerių turinį išvežančios 

šiukšliavežės yra dviskyrės – pakuotės 

šiukšliavežėje nesusimaišo. Tuo tarpu žaliąjį 

konteinerį ištuština atskiros, tik stiklui skirtos 

šiukšliavežės. 

2. Mitas. Rūšiavimui ir perdirbimui tinka tik 

išplautos pakuotės. 

Tiesa 

Tobulėjant technologijoms, rūšiuoti tampa vis 

paprasčiau: skalauti, plauti ar nulupti etikečių 

nebereikia. Taisyklė tik viena: iš pakuočių 

neturėtų bėgti skysčiai, galintys konteineryje 

užteršti švarias pakuotes. 

3. Mitas. Produktai, pagaminti iš skirtingų 

medžiagų, negali būti perdirbami. 

Tiesa 

Perdirbimo technologijos išmanios, tad perdirbti 

iš keleto skirtingų medžiagų pagamintas pakuotes 

– paprasčiau nei paprasta. Stiklą į žaliąjį, popierių 

į mėlynąjį, o likusias pakuotes meskite į geltonąjį 

konteinerį. 
Literatūra: 

www.google.com 

http://rusiuojigalvoji.lt/ 

https://www.zaliasistaskas.lt/kodel-rusiuoti/ 
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