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Śmieci w lesie
pułapką dla
zwierząt
- Zaśmiecanie środowiska to powszechny proceder. Problemu nie
rozwiązało nawet wprowadzenie nowej
ustawy śmieciowej. Polacy śmiecą
na potęgę, a do środowiska traﬁa
cała masa niebezpiecznych odpadów.
Niemal wszędzie - od przydrożnych
rowów, przez parki, lasy, po okolice
stawów i jezior - leżą butelki i puszki
po napojach. Ich wpływ na środowisko
może być większy, niż się wydaje uważa Krzysztof Kolenda z Instytutu
Biologii Środowiskowej Uniwersytetu
Wrocławskiego, który bada wpływ
śmieci na faunę.
Przeprowadzone w trzech podmiejskich
lasach badanie pozwoliło ocenić skalę zagrożenia, jakie dla małych zwierząt stanowią
wszechobecne w lasach śmieci. W 111 z
nich znaleziono aż 1465 martwych zwierząt,
reprezentujących 51 różnych grup taksonomicznych. Wśród schwytanych w śmieci
zwierząt dominowały chrząszcze (m.in. żukowate, biegaczowate, omarlicowate), muchówki, mięczaki i równonogi. W śmieciach
zalegały też szczątki 14 kręgowców z pięciu
gatunków. Cztery zidentyﬁkowane gatunki dwa gatunki ryjówek i dwa gatunki biegaczy
- są w Polsce objęte ochroną.
Dlaczego zwierzęta pchają się do pojemników i skazują na śmierć? Według naukowców wabi je zapach rozkładających się
resztek napojów. - Będąc w środku trudno

wspiąć się po pochyłej i wilgotnej ściance,
by wyjść z butelki. Tak więc w prosty sposób z głodu, wysuszenia lub utopienia ginie
pierwszy owad. Rozkładające się zwłoki
przywabiają ciekawskich padlinożerców - i
tak, w krótkim czasie w butelce zgromadzić
się może spora grupka nieboszczyków - opowiada naukowiec.
Ciemne, szklane butelki o niewielkich
otworach (np. po piwie czy winie) być może
traktowane są też jako potencjalnie dobre
miejsce schronienia. W związku z tym, to
właśnie one są dla drobnych kręgowców
najbardziej niebezpieczne. Takie butelki,
z powodu ciemnej barwy, mogą przypominać norę. Zwierzę chętnie do niej wejdzie, ale z wyjściem może być już problem, i potencjalna nora staje się pułapką.
Czasami może się wydawać, że zwierzęta wykorzystują śmieci na swoją korzyść. W niektórych butelkach naukowcy
znaleźli zapasy nasion - co pozwala sądzić, że małe kręgowce mogą traktować
je, jako „spichlerze”. Natomiast w dwóch
butelkach naukowcy znaleźli mrowiska:
do środka została naniesiona i ubita ziemia, w niej znajdował się system tuneli,
poskładane jaja i żywe mrówki. Z wyrzuconych butelek mogą też korzystać pająki, które na wlotach zakładają sieci i polują. Jednak biorąc pod uwagę mnogość
schronień w lesie, to butelki są dla zwierząt większym zagrożeniem, niż atrakcją.
Jeśli pojemnik jest suchy, wszystko dobrze. Ale tylko do momentu deszczu.
Każdy z nas może mieć swój udział
w ochronie drobnej fauny: podczas wizyty w lesie np. zbierając grzyby, warto
do osobnej siatki zebrać choćby kilka
porozrzucanych butelek czy puszek po
napojach – to potencjalnie uratuje życie
dziesiątkom, jeśli nie setkom stworzeń.
Źródło: naukawpolsce.pap.pl

„Miej kulturę, nie zaśmiecaj”
Pod patronatem wójta Gminy Mstów,
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Częstochowie, wspólnie z pracownikami Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, zorganizowali
kampanię „Miej kulturę, nie zaśmiecaj”.
Miała ona na celu propagowanie prawidłowej postawy wśród dzieci i młodzieży
dotyczącej ochrony środowiska.
W okolicach Sanktuarium na Przeprośnej
Górce w Siedlcu (gmina Mstów), policjanci
z prewencji, wspólnie z pracownikami i aktorami częstochowskiego teatru, zorganizowali akcję sprzątania.
Sprzątających ochotników, wśród których nie zabrakło znanych aktorów ze sceny
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, wspierali policyjni jeźdźcy konni,
którzy patrolowali teren leśny w celu ujawniania sprawców zaśmiecania. Naczelnik
Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie
nadkom. Artur Włodarski i proﬁlaktyk mł.
asp. Kamil Sowiński, omówili tematykę
kampanii oraz zwrócili uwagę uczestnikom
na realizację działań z zachowaniem zasad
reżimu sanitarnego. Do akcji włączyli się
również przedstawiciele gminy Mstów, wójt
Tomasz Gęsiarz i przewodniczący Rady
Gminy Krzysztof Choryłek, a także Przed-

Zmiany w programie
„Czyste Powietrze”
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach poinformował, iż zakup
i montaż kotła na węgiel w ramach
programu „Czyste Powietrze” będzie
możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co
oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła.
Okres przejściowy do końca roku 2021
związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6
miesięcy przed datą złożenia wniosku o
doﬁnansowanie. Wszyscy, którzy złożą
wniosek o doﬁnansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia
2021 r. będą mieli ten koszt zakwaliﬁkowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do
programu).
Kotły na węgiel będą doﬁnansowane
pod warunkiem:
1) Złożenia wniosku o doﬁnansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31
grudnia 2021 r.,
2) Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
3) Wystawienia faktury za kocioł i
montaż do 31 grudnia 2021 r.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Częstochowie oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Podczas akcji wolontariusze wypełnili po
brzegi kilkadziesiąt worków śmieci, wśród
których nie zabrakło również rozrzuconego
na terenie lasu sprzętu RTV i AGD. Taki
obraz świadczy nie tylko o ludzkiej nieodpowiedzialności, ale jest też przejawem braku
kultury i szacunku dla otoczenia.
Tereny zielone, na których odbywało się
sprzątanie, wytypowane zostały przy współpracy z dzielnicowymi Komisariatu Policji
w Kłomnicach oraz na podstawie zgłoszeń
dokonywanych na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa. Warto przypomnieć,
że jednym z zagrożeń, które można zgłosić
za pomocą aplikacji KMZB, są tak zwane „Dzikie wysypiska śmieci”. Informacje
umieszczane za pomocą mapy zagrożenia
pozwalają funkcjonariuszom reagować na
zagrożenia zgłaszane przez obywateli i przy
współpracy z odpowiednimi instytucjami
eliminować je z przestrzeni publicznej.
Pamiętajmy! Zakaz zaśmiecania środowiska to nie tylko obowiązek prawny, ale
przede wszystkim społeczny. Dbajmy o naszą Ziemię, bo to jest nasz wspólny dom.
red.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1
lipca 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można
otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.
Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste
Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu
więcej osób skorzysta z podwyższonego
poziomu doﬁnansowania w „Czystym
Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
Dla gospodarstw jednoosobowych próg
dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o
ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
Dla gospodarstw wieloosobowych próg
dochodowy będzie ustalony na poziomie
125 proc. najniższej emerytury na osobę,
czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej
niż obecnie).
Planuje się, że podwyższenie progów
dochodowych będzie obowiązywało od 1
lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.
red.

