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Отпадот што го фрламе ни се враќа сервиран на трпезата!
Колку сме свесни за ова?
“Ако се родев некаде во вселената, на
друга планета или во друг Сончев систем,
силно ќе посакав да ја посетам планетата
Земја. Таа е прекрасна.“ - Дејвид Браун.
“Сега знам зошто сум тука. Не за да ја
видам одблизу Месечината, туку да се
свртам и да погледнам кон нашиот дом,
планетата Земја.“ - Алфред Ворден
Замислете си поглед кон планетата Земја
каков што имале овие астронаути на своите
мисии во вселената. Еден поглед од таму би ја
изменил нашата свест засекогаш.
Обидете се за миг да си ја претставите таа
глетка во фантазијата. Чудесно, нели?!
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Ние луѓето понекогаш забораваме дека
живееме во живописна оаза сместена во овој
сончев систем како пустина. Човекот веќе не
се чувствува како да е дел од природата, а таа
од време на време ни „удира шлаканици“ за
да се освестиме, така барем велат кога ќе се
случи некоја природна катастрофа.

бактерии и заразни болести. Згора на сѐ,
шират непријатни мириси и привлекуваат
инсекти, птици, глувци, кучиња и мачки
– скитници кои потоа ги шират заразните
болести. Дали ви поминува таа мисла низ
главата додека вашето дете гали некое
животинче во парк?

Но, дали сме свесни дека со систематското
уништување на природата и претераното
искористување на природните ресурси го
загрозуваме опстанокот на човечкиот род?!
А и не треба да се заборави дека секое
уништување на природата е удар кон самите
себе. Отпадоците кои не ги селектираме
и свесно или несвесно ги фрламе наоколу
се носат во депониите кои се прв извор на

При разложувањето на отпадот, бактериите
и штетните организми се размножуваат
неверојатно брзо, се создаваат отрови кои
навлегуваат длабоко во земјата и кои со
протокот на подземните води и водата од
дождовите ги загадуваат и земјоделските
површини кои се во близина, па и пошироко.
Така што, со секое неселектирано фрлање на
отпад, директно влијаеме на загадувањето
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на околината и придонесуваме отровните
води да дојдат во допир со зеленчукот и
овошјето што го јадеме како и до водата за
пиење што претставува причина за многу
болести. Депониите се сериозна опасност за
заедницата!

КОГА ЌЕ СЕ ЗАТВОРИ КРУГОТ
ИЗЛЕГУВА ДЕКА ОТПАДОТ ШТО ГО
ФРЛАМЕ НИ СЕ ВРАЌА СЕРВИРАН НА
ТРПЕЗАТА. ОВА ЗВУЧИ ШОКАНТНО,
НО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА НЀ ОСВЕСТИ И
ВРАЗУМИ.
Човекот ја присвојува и деградира
животната околина со неконтролираното
градење и бетонирање на зелените површини
и густите шуми. Географските топоними
исчезнуваат од географските карти како да
ги проголтала земјата, а човекот и неговата
алчност срушиле ридови, направиле
каменоломи и грабаат камен од природата за
да си ги украсат скалилата и огништата. Кога
ќе се измести целата релјефна рамнотежа,
„шлаканицата“ на природата е многу
болна, на многу места се појавува лизгање
на земјиштето што е опасно за човечкиот
живот и за населените места. Шумите се
сечат немилосрдно и непречено без никој
да се грижи за листата на која се додаваат
10 нови животни годишно кои се на работ
на исчезнување. Исчезнувањето на некои
животинки од нивните природни животни
средини значи нарушување на синџирот на
исхрана и потенцијал за исчезнување на
нови животни чија храна повеќе ќе ја нема, а
иронично е тоа што и човекот, исто така, е дел
од синџирот.
Човековата неодговорност најдобро
би можела да се илустрира преку овие
застрашувачки примери за загадување на
водите.
Реката Риачуела во Аргентина некогаш била
опколена и богата со рајска флора и фауна, а
денес важи за најголем „површински тоалет “
во светот. Секојдневно во реката завршуваат
8,3 тони отпад и токсични течности. Реката,
некогаш извор на живот, сега претставува
голема закана за локалното население чија
бројност е поголема од 5 милиони луѓе. Што е
потребно за да разберат дека вината е нивна,
бидејќи фрлиле олово, жива и други штетни
хемиски супстанци во водата и ја направиле
отровна средина.

километри, се влеваат токсични отпадни
води од 500 текстилни фабрики. Луѓето
успеале за само 20 години, откако значително
се зголемил бројот на населението во овој
регион, да „убијат“ една река, па уште ја
нарекле и “мртва река“. Денес, речниот пејзаж
се милиони пластични амбалажи кои пловат
по површината и по некој сиромашен собирач
на отпад.
Езерото Карачај во Урал се смета за
најзагадено и најрадиоактивно езеро во
светот. Научниците пресметале дека неполн
час покрај езерото може да биде смртоносен.
Причината за контаминација на езерото е
најголемиот руски центар за преработка на
радиоактивен отпад. Денес, просторот во
околината на езерото е раселен, а езерото
е покриено со бетонски блокови. Ужасот
е скриен под бетонските блокови, но
подземните води сѐ уште се контаминирани
над границите на нормалата и човек не
може да знае каде ќе го најде својот пат оваа
загадена вода.

РЕЦИКЛИРАЈ
ПЛАСТИКА,
НЕ Е НАУЧНА
ФАНТАСТИКА!
На хартијата и отпадоците им се
потребни 6 месеци да се разградат,
на догорчињата од цигари 5 години,
на пластичните кеси 30 години, на
гумите за џвакање 25 години, на
лименките и до 400 години. Па вие
сега одлучете дали треба повторно
да ги фрлите во некој парк или на
улица!

Но, ние луѓето на некој начин сѐ уште имаме
среќа, бидејќи и покрај неправдите кои ѝ ги
нанесовме на природата, таа сѐ уште сјае со
убавина што не може да се опише. Должни
сме да се погрижиме вечно да се зеленеат
амазонските тропски дождовни шуми.
Должни сме да се погрижиме да живеат
и да се размножуваат сите 60 ендемични
животински видови кои живеат во езерата и
пештерите во заливот Ха Лонд. Должни сме
да се погрижиме да виреат сите 800 видови на
растенија во подземната река Пуерто Принцес
на Филипините. Ние треба да се грижиме
најмногу за убавините на нашата земја. Да
ја зачуваме планината Водно, чистотата на
реката Радика, на нашите езера и паркови.
Да запреме со нашата лакомост! Должни сме
да се погрижиме животот и убавината на
природата никогаш да не згаснат.
Најголемата иронија на човештвото е тоа
што постојано се надеваме на услови за живот
на Марс или на друга резервна планета кога
живееме во најубавата оаза во вселената,
барем до каде што им е познато на научниците
и астронаутите. Покрај сите досегашни
напори на Пакомак за одговорен однос кон
отпадот, овој ековесник е уште еден наш мал
придонес кон еколошкиот фронт на кој често
пати несвесно стоиме самите против себе.

Вознемирува и тажен е фактот дека во
реката Цитарум во Индонезија, долга 320
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ПАКОМАК - НЕПРОФИТНА КОМПАНИЈА
КОЈА СЕ ГРИЖИ ЗА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА ВО МАКЕДОНИЈА
СО ШТО СЕ ЗАНИМАВА
КОМПАНИЈАТА ПАКОМАК?
Пакомак е прва и најголема компанија
за управување со отпад од пакување во
Македонија. Основачи на компанијата се
11 водечки производствени компании, а во
моментов има над 830 компании-членки кои
создаваат 42% од вкупниот отпад од пакување
во Македонија. Пакомак има склучено
договори и со 24 општини од Р.Македонија за
организирано одделно собирање на отпадот
од пакување.
Пакомак е единствена компанија со
остварени национални цели пет години
по ред. Во досегашното работење, преку
системот на Пакомак, се собраа и преработија
вкупно над 50.162 тони амбалажен отпад,
којшто се состои од: хартија, пластика, стакло,
композит, метал и дрво.

ИСПОЛНЕТИ НАЦИОНАЛНИ
ЦЕЛИ ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ
ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ:

6.198 тони во 2011 год.
(14,7% од лиценцираните количества)

7.595 тони во 2012 год.
(18,7% од лиценцираните количества)

9.302 тони во 2013 год.
(22,8% од лиценцираните количества)

11.500 тони во 2014 год.
(27,4% од лиценцираните количества)

15.567 тони во 2015 год.
(35,4% од лиценцираните количества)

Како непрофитна компанија, уште од
самиот почеток на своето работење, Пакомак
го прифати предизвикот за зачувување на
природните богатства на одржлив начин, како
и обврската да ја сочува животната средина за
следните генерации.
Компанијата оваа година доби и национална
награда за општествено-одговорни практики
од Министерството за економија на РМ.
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НОВА ПЕТГОДИШНА
ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА ЗА
ПАКОМАК
Министерството за животна средина и
просторно планирање (МЖСПП) позитивно
ја оцени апликацијата на Пакомак за
продолжување на дозволата за работа за
постапување со отпад од пакување, доставен
од страна на компанијата, и на 12.11.2015
година официјално ја продолжи дозволата
на Пакомак за следните пет години. Ова
е резултат на севкупните активности кои
беа реализирани изминативе години, пред
сѐ на инвестициите во инфраструктурата
(контејнери и канти за собирање отпад од
пакување), како и на бројните едукативни
кампањи за подигнување на еколошката свест
кај јавноста.

ДАЛИ ЗНАЕТЕ ШТО
ЗНАЧИ GREEN DOT?
Купувањето на основните животни
намирници, храна или пијалаци, претставува
дел од нашето секојдневие и нешто во кое
навистина уживаме. Но, малкумина од
нас размислуваат за тоа што ќе се случи
со амбалажата откако ќе го искористиме
производот. Дали сте го забележале знакот
кој потсетува на yin & yang симболот и на
симболот за рециклирање на Гери Андерсон
- Green Dot?
Green Dоt е една од ознаките кои
информираат за тоа дека откако производот
ќе биде потрошен, а амбалажата ќе се фрли,
постои некој кој ќе се погрижи тaa амбалажа
да биде собрана и повторно да се употреби.
Интернационалната ProEurope има лиценца
за употреба на логото Green Dot - финансиски
симбол, кој означува дека за пакувањето
што го има тој знак е платен надомест за
постапување со отпадот по употребата. Секоја
држава има една национална компанија,
која е ексклузивен носител за правата на
овој знак. Таква компанија во Македонија
е Пакомак и таа во 2011 година стана 34
национална непрофитна компанија што се
приклучува кон ProEurope. Сите клиенти на
Пакомак бесплатно го добиваат Green Dot
на својата амбалажа и со него се издвојуваат
како компании што ги почитуваат еколошките
стандарди дефинирани со законот и според
директивите на ЕУ.

СОВЕТИ ОД ЕКСПЕРТИТЕ
„За да се исполнат националните еколошки
цели предвидени со Законот, неопходна
е постојана контрола на надлежните
институции, пред сѐ на Државниот
инспекторат за животна средина, но и
Пазарната инспекција која доби овластувања
по овој закон. Субјектите што создаваат
отпад од пакување, електронски, електричен
и останат опасен отпад, должни се да
уплаќаат надоместок во Буџетот на Република
Македонија или, пак, да склучат договори
со овластени правни лица за колективно
постапување со соодветниот тип отпад и да
плаќаат утврден надомест за тоа во зависност
од видот и количините на отпадот. Ова е во
насока на законските барања за постојано
зголемување на процентот на рециклирање на
сите типови отпад, посебно на амбалажниот
отпад кој до 2020 година треба 60% да се
рециклира, наместо да заврши на депонија″смета универзитетскиот професор од областа
на екологијата и одржлив развој и поранешен
министер за екологија, г-дин Зоран Шапуриќ.

ВО ГЕРМАНИЈА САМО 1%
ОД ОТПАДОТ ЗАВРШУВА
НА ДЕПОНИИТЕ, ВО
МАКЕДОНИЈА 100%
Според податоците на Еуростат, најмногу
отпад по жител во рамките на ЕУ, се
генерира во Данска, а најмалку во Романија.
Шампион во Унијата според рециклирањето
и компостирањето е Германија, каде само 1%
од отпадот завршува на депониите. Слична е
ситуацијата и во Белгија, Данска, Холандија
и Шведска. За разлика од овие земји, во
Македонија и во останатите земји од регионот
кои се стремат за членство во ЕУ, ситуацијата
е повеќе од разочарувачка.
Така, на пример, во Србија и Црна Гора
само 1% од отпадот се рециклира, а дури
99% завршува на депонија, додека во
Македонија и БиХ, 100% од отпадот оди на
депонии. Генерално, во ЕУ уделот на отпад
кој се рециклира или компостира бележи
постојан раст, односно од 17% во 1995 година,
достигнува 44% во 2014 година.

ЕКОМАКЕДОНИЈА

РЕЗУЛТАТИ НА ПАКОМАК ЗА 2015
15.567 ТОНИ РЕЦИКЛИРАН ОТПАД

ИЛИ
ЗАШТЕДЕНИ...

НАД 147.500
ДРВЈА
ВОДА ЗА 62
ОЛИМПИСКИ БАЗЕНИ
6.000 ТОНИ
НАФТА

Довербата на 830 компании да се вклучат во нашиот систем за управување и постапување со отпад од пакување
придонесе денес да сме најголемиот колективен постапувач со отпад.
Во 2015 година преку системот на Пакомак се собраа и преработија над 15.567 тони амбалажен отпад, од кои 8.680
тони хартија, 6.020 тони пластика, 831 тон стакло (кое досега никој не го собираше, а нема ниту интерес кај домашен
капацитет за рециклирање), како и композит, метал и дрво што претставува 35,5% од пријавените количини во системот
на Пакомак. Со ова беа исполнети националните цели за 2015 година и добивме дозвола за ново 5 годишно работење
што е уште една потврда за сигурноста што им ја нудиме на нашите клиенти.
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ИДНИНАТА
Е ЗЕЛЕНА!

ЕКОПЛАНЕТА

Соларни патишта – револуција во
градежништвото и енергетската сфера

На прагот е технологија која ќе ги замени
сите асфалтирани патишта, паркинзи,
тротоари, велосипедски патеки, авионски
писти и спортски игралишта со соларни
панели. Иднината е во смарт- соларни
панели, специјално конструирани за да може
по нив да се пешачи и управува возило, чија
примарна цел е да произведуваат чиста
обновлива енергија.
Овој практичен концепт не бара замена
на постојаната патна покриеност, туку
соларните панели се монтираат директно
врз постоечкиот асфалт без потреба од
сложени градежни активности. Станува збор
за револуционерен технолошки пристап во
градежништвото и енергетската сфера, од
кој се очекуваат низа придобивки. Она што
навистина ќе ги разликува соларните од
традиционалните асфалтирани патишта се:
идеални мазни површини за возење и одење
пеш, генерирање и складирање енергија,
отпорност од замрзнување при ниски
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температури и естетски бенефиции при
бојадисување и осветлување. Соларните панелплочи ќе бидат изградени од транспарентно
фибер-стакло погодно за рециклирање, со
вградени LED светилки и електронски систем
за сигнализација. Идејата е ваквиот дизајн да
овозможи зголемена прегледност на патот и
предупредувања кога минуваат животни или
постои опасност од одрон на карпи. Првите
скептици на дизајнот ја доведоа во прашање
издржливоста на панелите, но набрзо потоа
беше спроведено тестирање кое покажа дека
би издржале и до 125 тони тешки возила.
Предноста на соларните патишта се
издвојува и во поглед на лесните и брзи
поправки при евентуална штета. Едноставно,
оштетената соларна плоча може да се
извади и замени, без притоа да се затвора
автопатот на долг временски период поради
градежни зафати. Покрај тоа што изведбата
на километарски соларен автопат сè уште
е финансиски луксуз, компаниите кои го

развиваат овој концепт се во постојани
напори на унапредување на технолошкиот
процес со цел смалување на трошоците за
производство на панелите. Сведоштво дека
иднината е тука, се позитивните примери од
европските земји кои се одлучија на првите
револуционерни чекори во складирање и
производство на обновливи енергетски
извори преку искористување на сончевата
енергија. Во Амстердам речиси цела година
во функција е пилот – велосипедска соларна
патека долга стотина метри, која за 6 месеци
успева да произведе 3.000 киловатни часови
електрична енергија, што би било доволно
за потребите на едно домаќинство во текот
на една година. Франција похрабро, по
примерот на Холандија, започна со изградба
на автопат долг 1000 километри кој се очекува
да произведува електрична енергија за 5
милиони домаќинства.

ЕКОПЛАНЕТА

Глобалното затоплување може да
предизвика смрт на 500.000 лица до
2050 година
Глобалното затоплување може да предизвика
смрт на над 500.000 лица до 2050 година, покажува
истражувањето на експерти од Оксфордскиот
универзитет, објавено во научното списание „Лансет“.
Првпат група научници истражуваа какво ќе биде
влијанието на климатските промени врз исхраната
на луѓето и како тоа ќе ја зголеми смртноста. Доколку
не бидат преземени мерки за да се намали емисијата
на гасови, кои го предизвикуваат ефектот стаклена
градина, климатските промени можат да ја намалат
до 2050 година за 3,2% количината на достапна храна,
за 4% потрошувачката на зеленчук и овошје и за 0,7%
употребата на црвено месо во споредба со 2010
година.
Тие промени во системот на исхрана можат да
бидат причина за смртта на 529.000 лица до 2050
година. Најпогодените од овој феномен ќе бидат
земјите со ниски и средни приходи, претежно во
западниот Тихоокеански регион и во југоисточниот
дел на Азија.
Доколку не бидат преземени мерки до 2050 година
поради промената на климата, во тие региони ќе
починат дополнително 264.000, односно 164.000 лица,
се вели во истражувањето. Експертите велат дека
намалената употреба на зеленчук и овошје може да
доведе до два пати повеќе смртни случаи во споредба
со ненахранетоста. Ефектот од намалена употреба на
овошје и зеленчук поради климатските промени ќе
се почувствува и во Европа и во источниот дел на
Медитеранот. Во Европа, Грција и Италија ќе бидат
најпогодени со 124, односно 89 смртни случаи на еден
милион лица.

ЕКОПРЕДВЕСНИК
Број 1, мај-јуни 2016
Издавач: Пакомак ДОО Скопје
Уредник: Соња Таневска
Техничко уредување: Публицис
Соработници: Соња Таневска и Сања Наумовска
Лектор: Билјана Ивановска
Дизајн: Публицис
Печати: печатница Серафимовски
Датум на печатење 27.05.2016
Тираж: 20.000 примероци
Бесплатен примерок
Печатено на рециклирана хартија

7

ИНТЕРВЈУ

Зелено интервју:
Ранко Петровиќ БУБАМАРА

ДЕЦАТА СЕ
ГЛАВНИ
ЕКОЛОГИСТИ
ВО СЕМЕЈСТВОТО
Многу сме горди на заедничката
акција со ,,Пакомак” и
училиштата, акцијата ,,Чисти
раце, чисто училиште, чиста
околина”
Ранко Петровиќ Бубамара, еколошки
војвода, во јавноста познат и како креативен
творец на популарната ,,Златна бубамара“
и на омиленото скопско радио ,,Бубамара”,
потоа на првиот историски ресторан ,,Кај
Маршалот”, идеолог и војвода на туристичкото
востание во Крушево - етно град. Покрај тоа
што е познат по сите овие културно-музички
настани, Ранко Бубамара повеќе години е
познат и како екологист и организатор на
еколошки акции и иницијативи за општо
добро.
Ранко, дали е поголемо задоволство да
се направи забавна манифестација или
голема еколошка акција?
Задоволството го делиме со поголемиот
број на граѓани. Сите сакаме добра забава,
хумор и чиста животна средина, па со мала
организација успехот е заеднички. Кога некои
културни и медимуски настани се прифатени
и популарни кај публиката, убаво е да се
искористат за подобрување на животната
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средина. Тимот од радио ,,Бубамара” во
изминатите 20 години редовно ја практикува
таа идеја и на наше задоволство кај граѓаните
има зголемување на еколошката свест и
значењето за зачувување на природата. Затоа
секоја иницијатива, протест или акција во која
може нешто да се подобри, ја поддржувам со
сите сили.
Со вашата акција ,,Чисти раце, чисто
училиште, чиста околина” успеавте
заедно со ,,Пакомак”, скопските општини
и учениците од основните училишта да
направите една од најблагородните акции
за селектирање на отпад.
Со таа акција сме премногу горди, моделот
на селектирање, едукацијата и мотивирањето
на населението доби неколку значајни
еколошки награди и веќе почна да се
применува и во неколку соседни земји. За нас
најважно е тоа што е мотивирана најмладата
генерација ученици кои во иднина ќе знаат за
предностите од правилното селектирање на
секаков вид отпад и неговото значење.
Другата придобивка е тоа што учениците,
заедно со своите семејства, секојдневно го
селектираат отпадот во своите домови, а
станува збор за преку 30.000 семејства кои
помагаат за подобра животна средина и

за личната хигиена во училиштата преку
поставување на апарати и течен сапун до
секоја чешма во училиштата.
Ова е пример дека сѐ е лесно и може
успешно да се реализира ако сите работи се
добро поставени. Секоја чест на учениците
и наставниците кои собраа преку 120 тони
пластичен отпад во изминатите години.
Кој е кај вас дома најголем екологист,
децата или постарите членови?
Се разбира децата. Порано го разбираа
како домашно, а сега се однесуваат како
инспектори и како уметници на кои им е
дозволено да ги бојат ѕидовите со зелени
дрвја и цветови. Најтешко е кога треба да им
објасниме зошто во учебниците пишува дека
дрвјата се важни за здравјето на планетата, а
во секое блиско зелено паркче гледаат сечење
на дрвјата заради градење згради.
По повод јубилејот 20 години радио
,,Бубамара” организиравте еколошка
акција „За чисто и зелено Водно”. Дали
планирате ова да премине во традиција?
Со песна и голем мерак, тие неколку дена,
планинарите, извидниците, студентите,
комуналците и граѓаните собираа отпад по
планинарските патеки и околу излетничките

места. Легендите Влатко Стефановски, Парни
ваљак како и Љубојна, Синтезис, Харе, Пепи,
Јаков, Џокси, Пеперминт, Тајфата и Баклава
неколку дена беа присутни на планинарските
патеки на Водно каде што свиреа со желба да
ја распеат природата и да ги зачуваат дрвјата
на Водно.
Наша желба беше да ја распееме природата
и да мотивираме што повеќе граѓани кои се
рекреираат по планинарските патеки, покрај
тоа што ги користат благодетите на планината
и чистиот воздух, да ѝ возвратат на шумата и
природата со собирање на неколку пластични
шишиња или конзерви и да ги остават во
контејнерите во подножјето, на Средно Водно
или на врвот на Водно. Пријатно изненадување
за сите беше тоа што ги видоа своите омилени
музичари како шумски свирачи како свират
и ги бодрат покрај планинарските патеки.
Пораката е повторно испратена - кога сте во
планина, ѓубрето треба да се врати со вас во
вашиот ранец. Оваа година, слична акција ќе
организираме во октомври.

Пред Илинден од Крушево го
обзнанивте и еколошкиот манифест со
пораката ,,Горите македонски шумно
нека пеjат – Стоп за сечење на шумите”.
Иако имаше голем позитивен интерес
во јавноста за заштита на шумите, не се
донесоа нови законски решенија и акции
кои ги баравте.
Многу решенија може да бидат поттикнати
од медиумите и граѓаните, но сепак на крај,
завршниот збор го имаат институциите и
нивната посветеност да ја чуваат природата и
заедничкото добро. Таа борба за екологијата
треба да биде чесна и не треба да има ниту
идеолошка ниту партиска поделба, туку само
помала или поголема посветеност.
Секоја еколошка акција или напишан збор
во име на екологијата се добредојдени, но тоа
не е ништо во споредба со големите акции
или законските решенија кои може да ги
организираат државата и општините.

Потребни ли се повеќе канти ?
Ме радува што комуналната инфраструктура
од ден на ден е сѐ подобра и подобра, поточно
кантите и контејнерите за селектирање. Ретко
може да видите некој да фрла ѓубре на улица,
што значи дека граѓаните не треба да ги
обвинуваме дека се некултурни, напротив,
кога ќе им обезбедите инфраструктура и
услови, такво ќе биде и нивното однесување.
Во моментот најголем проблем се дивите
депониии, филтрите за воздух и одводните
канали кои државата и општините треба
што поскоро да ги решат. Да расчистите една
дива депонија во некој планински канал или
покрај пат ви треба 5 пати повеќе средства
отколку да одредите место за складирање на
градежен шут и отпад од азбест.
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ГЕРМАНИЈА,
МОЕТО ЖИВОТНО
ЕКОИСКУСТВО
Германија има прилично
сложен и уникатен систем
на правила за рециклирање,
но верувајте брзо и лесно
ми станаа животна навика и
бев радосна што учествувам
во тој систем на еколошка
грижа.

Деница Бојаровска, 26 години

Неодамна се вратив назад во Македонија
од моето едногодишно живеење во Германија
како европски волонтер, вклучена во проект
за подучување на младите генерации на
мултикултурен соживот.
Пред да заминам да живеам во Германија,
очекував дека ќе се соочам со низа културни
и обичајни шокови, но не очекував дека
најголемо изнeнaдување за мене ќе бидат
нивните еколошки навики. Претходните
туристички прошетки во Берлин, Дрезден
и некои други германски градови ми имаа
создадено слика за еколошката свест на
Германците. Знаев дека е средено, чисто и
зелено, но прв пат имав можност да разберам
како успеваат во тоа.
Пристигнав во Нордхаусен на 1 април,
минатата пролет. Нордхаусен е мало гратче
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(40-50.000 жители) во Туринген, централна
Германија. На прв поглед градот изгледаше
идилично, на втор - уште повеќе. Секое утро
бев сé посреќна што избрав да волонтирам во
мало, типично германско гратче, отколку во
интернационалните метрополи како Берлин и
Минхен. Добив ретка можност да го разберам
и прифатам германскиот менталитет, животен
тек и работни навики.
Живеев во Бохумер Хов, комплекс згради
од периодот пред Првата светска војна со
парк, одбојкарско игралиште на песок, пинг –
понг маси, лулашки, скараџиски летниковец
и цветни градини од заграден тип, наменети
за станарите.
Пријатно се изнанaдив кога пристигнав и си
го видов испишано моето име на поштенското
сандаче и влезната врата од мојот нов дом.

Уште повеќе се изненадив кога најдов
„Добредојде“ леток и брошура за правилата на
живеење во Бохумер Хов, оставени на бирото
во мојата соба од администрацијата. Моето
пристигнување било најавено.
Прва и најважна лекција од брошурата:
Како се селектира и фрла отпадот?
Администрацијата на комплексот подготвила
прецизно, детално појаснување за сите
дилеми околу фрлањето на отпадот и се
потрудила секој нов станар да биде навремено
информиран.
Отпадот се селектираше во 5 различни корпи
за отпадоци.
Во најмалата сива, хромирана корпа се
фрла само био-отпад, односно сé она што
ќе остане од храната, лушпите и семките од
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овошјето и зеленчукот. Био-отпадот подоцна
се преработува и користи за создавање
биогориво, уште познато и како агро-гориво.
Во сината корпа се фрлаат исклучиво
пластика и пластични амбалажи, но не
и оние пластични шишиња кои имаат
посебна ознака за депозит. Така означените
пластични шишиња се носат во супермаркет
каде се ставаат во специјална машина, која го
повлекува шишето на рециклирање, а вам ви
печати сметка со паричен депозит кој може да
го земете на каса или да го потрошите како
куповна сума.
Во жолтата корпа се фрла хартија и картонски
амбалажи, откако ќе бидете сигурни дека се
чисти и не содржат остатоци од храна или
слично, што би придонело хартијата да скапе
пред да биде рециклирана.
Во зелената корпа го собирате стаклото,
кое го разделувате по боја кога го фрлате во

различни обоени контејнери. Не сум сигурна
зошто.
Во последната корпа го фрлате останатиот
отпад од домаќинството кој не се
рециклира, туку се уништува во депониите
по најсовремени методи за забрзано
разложување.
Домарот на зградата ви остава пред вратата
еднаш во две недели биоразградливи
пластични кеси со бар-код под кој сте
регистрирани како станар, во различни
бои кои се совпаѓаат со боите на корпите.
Доколку сте неодговорни и невнимателно
го селектирате отпадот, ќе бидете писмено
предупредени и повторно подучени. Следниот
пат - парично казнети.

Германците ништо не оставаат на случајност
и пропуст, па бев должна да попoлнам и
потпишам формулар со кој потврдувам
дека сум ги разбрала правилата. Дури имав
можност да побарам правилата уште еднаш
да ми бидат испечатени на мојот мајчин јазик,
со цел да се осигураат дека сум ги разбрала
во потполност.
Германија има прилично сложен и уникатен
систем на правила за рециклирање, но
верувајте брзо и лесно ми станаа животна
навика и бев радосна што учествувам во тој
систем на еколошка грижа.

Контејнерите беа сместени во оградени
ќумези и заклучени со клуч кој го има секој од
станарите на Бохумер Хов.
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НАПРАВЕТЕ
РЕФОРМИ ВО
ВАШИТЕ
ЕКОЛОШКИ
КАКО
ДА
БИДЕТЕ
НАВИКИ
ЕКО-РЕВОЛУЦИОНЕР
ВО ОКОЛИНАТА
Kако да бидете
екореволуционер?
Во околината
Да се постапува еколошки на личен план,
во сопственото секојдневие, во рамки
на домаќинството не е воопшто тешко.
Единствено што треба да направите се нови
одлуки за нови, практични, еколошки навики.
Како посветени, еколошкo-свесни поединци
можете многу лесно да ги организирате
вашите потрошувачки навики, отпадот кој го
создавате и начините на кои го селектирате.
Бидете иницијатор и еколошки активист меѓу
членовите на вашето семејство, така што ќе им
предложите мали „реформи“ во секојдневните
семејни навики.
Еве неколку практични совети кои ви одат
во прилог:
Користете текстилни торби кога одите
да пазарувате. Чувајте текстилни шопингторби во автомобилот, на брз дофат во
ходникот од вашиот дом или по некоја убаво
здиплена торба во ташните. На ваков начин
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ќе ги заобиколите пластичните кеси кои се
натрупуваат во кујната под мијалникот.
Информирајте се дали водата во вашето
домаќинство е бактериолошки исправна и
избегнувајте да купувате вода во пластична
амбалажа. Се смета дека 25% од оваа вода
е всушност вода од чешма. Носете со себе
термос или шише што ќе го полните со вода
неограничен број пати.
Сепак, поставете уште една канта за отпад
во вашиот дом, што ќе го разграничи отпадот
за рециклирање од останатиот, а потоа
фрлете го во кантите поставени и означени за
соодветен материјал.
Во заедницата
Бидете добриот пример што ќе посакаат
останатите да го следат. Проширете го вашето
екодејствување во заедницата. Можеби ќе се
соочите со отпор и неколку издишувања,
но на крајот сите ќе се радуваат на вашиот
придонес.
Еве неколку идеи за вашата екомисија:
Предложете забавно решение за дружење
со соседите во текот на викендот и чистење

на отпадот од зелениот простор околу вашата
зграда, влезот и подрумите. Поставете пункт
за собирање на хартија и пункт за селектирање
на пластика за рециклирање. Активирајте ги
дечињата и возрасните во една мала еколошка
акција, а потоа направете излет – дружење во
чиста средина.
Бидете иницијатор на следниот Куќен
совет за поставување на систем со сензорни
светилки во влезот на зградата како и во
лифтот. На тој начин ќе придонесете за
заштеда на електрична енергија.
Во работната организација
Вообичаено, работните организации се
големи потрошувачи на електрична енергија
и хартија, а исто така создаваат и големи
количини на отпад. Доволно е секој лично
да постапува еколошки свесно во рамките на
своите работни активности и овие параметри
значително ќе се намалат. Постојат неколку
сериозни практични совети кои треба да ви
станат навика и на тој начин ќе бидете пример
кој зборува сам за себе.
Избегнувајте да печатите документи и
информации на хартија. Отворете фајлови за

ЕКОСОВЕТ

дигитално складирање на мрежни сервери,
така што ќе имате можност сите потребни
документи да ги понесете и употребите
каде и да се наоѓате. Доколку сепак морате
да печатите нешто, печатете двострано на
рециклирана хартија.
Гасете ги сите електрични уреди кога не ги
употребувате. Исклучете го компјутерот кога
одите на пауза и светилките кога напуштате
просторија. Не само што ќе заштедите
електрична енергија, ќе придонесете и
за помали сметки. Таквиот пример ќе го
поддржат менаџерите, а сигурно и вашите
колеги.
Во училиште
Многу училишта се борат со финансиски
средства, стандарди за однесување и научни
проблеми, а прашањата поврзани со здравјето
и животната средина паѓаат меѓу пукнатините.
Училишната зграда е трет најголем корисник
на енергија и создавач на отпад. Едно
училиште може да потроши и до 1 милион
денари годишно за затоплување и електрична
енергија. Во меѓувреме, лошиот квалитет
на внатрешниот воздух негативно влијае на
здравјето на учениците и ефективноста на
наставата.

Како студент или родител, големите
промени во училишната заедница може да
ви се чинат невозможни. Дури и да не сте
далеку од реалноста, не обесхрабрувајте
се. Искористете ги светските денови за
одбележување на Денот на планетата Земја,
Денот на дрвото или друг еколошки важен ден
во календарот, за да предложите еколошка
акција која потоа ќе стане практика.
Предложете расчистување на училницата.
Учениците поминуваат во просек 8 часа
дневно во една просторија каде може да
има многу прашина која не ја забележувате,
стара хартија, па дури и мувлосани предмети.
Собраниот отпад внимателно селектирајте
го и фрлете го во специјалните контејнери
поставени во вашиот училиштен двор.
Основајте еколошки клуб на волонтери кои
ќе се активираат во следните еколошки акции
во училишната заедница.
На концерт или настан
Сте виделе ли некогаш стадион по
завршување на концерт или спортски
натпревар? Просторот изгледа како филмски
сет за пост-апокалиптично сценарио.

Ако организирате настан, направете
електронска промоција и испратете
електронски покани, на овој начин
заштедувате многу хартија, а електронските
медиуми денес се одлични за економична и
ефективна промоција.
Направете рециклирањето да биде
лесно и придобивка за сите. Поставете
јасно обележани пунктови за собирање на
материјали за рециклирање.
Внимателно одберете локација каде
посетителите лесно ќе пристигнат со градски
автобус или велосипед. Повикајте ги сите кои
се во можност да го сторат тоа, обезбедувајќи
паркинг-простор и безбедност за велосипеди.
Ако сте посетител на настан, потрудете се
да ги почитувате напорите на организаторот
за сите планирани еколошки активности.
Следете ги обележаните места за пушачки
зони и фрлање отпадоци. Зад себе оставете
го само добриот впечаток од концертот или
спортскиот натпревар, а не купишта отпад.

13

ЕКОЗАНИМЛИВОСТИ

ЖИВОТИНКИ ШТО НИ ПОМАГААТ
ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА
Ние, луѓето, создаваме, но истовремено
и ги предизвикуваме најголемите штети
во животната средина. Понекогаш е
потребна армија од научници и години на
технолошки процеси за да ги исправиме
грешките што ги направивме, а некогаш
е доволна само помошта од нашите
пријатели – животните. Запознајте ги
прекрасните креации на природата, кои
со своите природни карактеристики и
начин на егзистенција, придонесуваат
за откривање и надвладување на некои
еколошки промени
Куче
Всушност, верниот придружник на
човекот е многу повеќе од миленик и пастир.
Кучињата, исто така, се прилично способни
конзерватори. Групата наречена „кучиња
за заштита“ им помага на научниците да
ги следат ековаријациите во природата. Со
помош на своето развиено сетило за мирис,
кучињата-конзерватори се тренирани да
распознаваат миризби на ретки животни
и растенија кои научниците ги следат и
истражуваат во одреден период. Кучешките
конзерваторски проекти вклучуваат следење
на јагуарите во амазонските шуми и во
Мексико, како и следење на азиската црна
мечка, класифицирани како видови во
исчезнување. Овие наши омилени животни
користејќи се со своите исклучителни носови,
спречиле експлозии на бомби и други штетни
гасови, како и проток на наркотици низ
црните патишта на светот.
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Нарвали - китови
Потрагата по докази за климатските
промени може да биде тешка кога се работи
за обид да се измери зимската температура
во длабочината на океаните. За таа цел,
научниците се потпреа на помошта од
нарвалите - нуркачки ветерани чија природна
средина на живеење се студените води.
Опремени со термометри и мали сателитски
предаватели, 14 нарвали од семејството
китови се нурнаа повеќе од една милја под
површината на океанот, помагајќи им на
биолозите од Универзитетот во Вашингтон да
ја документираат температурата на водата во
Арктикот. Охрабрени од оваа успешна мисија,
научниците предложија низа активности за
истражување на повеќе климатски модели на
океанот, во кој ќе учествуваат овие „еднорози
на морето“.
Пчели
Пчелите се чудесни суштества од кои
човекот исползува рој вредни производи.
Поради нивното природно развиено чувство
за мирис, тие исто така се одлични локатори
на хемиски загадени подрачја. Пчелите им
помогнаа на научниците да создадат високо
прецизни мапи на мински полиња, воедно без
опасност и загрозување на нивните животи,
затоа што тие умешно ги заобиколуваат
мините во својот лет. Покрај тоа, пчелите
испуштаат специфични звучни сигнали кога
некаде во природата се пуштени токсични
хемикалии и тоа емитираат посебен звучен
тон за поединечни хемикалии. Истражувачите
веруваат дека овие инсекти може да навестат
опасни воени хемиски напади.

Жаби
Можеби никогаш не сте придале доволно
внимание на овие видови, но жабите се
многу покорисни во природата, отколку во
училишните експерименти за дисекција.
Овие животинки дејствуваат како биопоказатели, што значи тие се индикатори на
здравата средина во нивните екосистеми.
Жабјата кожа има силни карактеристики на
впивање, што значи дека кога постои опасност
од контаминирана средина тие реагираат,
напуштајќи ја средината и алармирајќи им на
останатите видови животни и на човекот.
Птици
Овие летачки убавини се мастери во својата
екоулога во природата. Птиците изведуваат
широк спектар на „еколошки услуги“. Тие
се првите животни кои се био-реактори за
шуми во пожар или уништување. Нивна
храна се инсекти-штетници. Придонесуваат
за опрашување на растенијата и расфрлање
на семенски материјал, а некои видови дури
и ја обработуваат земјоделската почва со
своите канџи. Птиците одржуваат системска
рамнотежа, а луѓето мора свесно да ги
заштитуваат.

ДАЛИ ЗНАЕТЕ?

Дали сте знаеле дека...
Ѓубрето во депонијата останува
околу 30 години.
Во 1995 година повеќе од
200 депонии на светот беа
преполни.
Секој човек фрла околу четири
килограми ѓубре секој ден.
Еден автобус превезува повеќе
луѓе од 40 автомобили.
Приближно 5 тони нафта
произведена во светот годишно
завршува во океаните.
Потребно е 90% помалку
енергија да се рециклира
алуминиумска лименка, отколку
да се произведе нова.
Светот троши 5 милијарди
алуминиумски лименки
годишно.
Рециклирање, повторна
употреба и преработка на
отпадот отвори 3,1 милион нови
зелени работни места само во
последната деценија ширум
светот.
Потребни се 100 до 500 години
да се разгради пластиката во
депониите.
На пластичните кеси им се
потребни над 30 години за да се
разградат.

Пакомак ги избра
најеколошките
ресторани и
кафулиња во Скопје
во 2015 година
Над 210 ресторани и кафулиња во Скопје
редовно ја собираат својата, пред сé
стаклена амбалажа, во посебни канти на
Пакомак, кои потоа се рециклираат, наместо
да завршат на депонија. Станува збор за
општествено-одговорни угостителски
објекти кои се вклучени во проектот на
Пакомак „Are You Recycling” и кои ја имаат
поставено таблата „Екоресторан” или
„Екокафуле”. Угостителски објекти кои ги
следат еколошките барања и потреби на
поширокото општество, а посетителите
тоа го ценат и ги наградуваат со својата
лојалност. Со цел да им оддаде признание
на најдобрите според количините на стакло
кои ги селектирале, Пакомак ги избра
најдобрите 10 екоугостителски објекти во
Скопје, и тоа по 5 од секоја категорија. Тоа се
екорестораните: Русија, Дојрана, Пелистер,
Барбакан и Градина и екокафулињата: БаДу,
Бар Конак, Кватро, Палма и Ла петит.

„Во 2016 година имаме за цел над 250
угостителски објекти во Скопје да го
селектираат својот отпад, и уште толку низ
другите градови на земјава. Над 2 милиона
стаклени шишиња да се рециклираат
од угостителството, и уште толку од
домаќинствата. Иднината на успешните
угостители не е само во квалитетот на
услугата што ја нудат, туку и во нивната
одговорност кон зачувување на средината во
која работат, одговорност кон општеството
во кое живеат и заработуваат. Македонија
мора да стане земја со развиена еколошка
свест и модерно управување со отпадот кој
го создаваме”- изјави Филип ИвановскиИзвршен Директор на Пакомак.

Со овој екопроект на Пакомак над 45 тони
стаклени шишиња месечно се собираат и
се носат на рециклирање. Тоа значи над
102.000 шишиња месечно кои повторно ќе се
преработат и станат шишиња, со минимално
можна потрошувачка на енергија и
загадување на околината. Активност
која можеби претставува мал напор на
угостителите за селекција на отпадот, но
од тоа голем бенефит има пошироката
заедница.
Повеќето од овие екоресторани имаат
и модерни плински скари со вулкански
камења, уредно го собираат употребуваното
масло за готвење од фритезите и го
предаваат на специјализирани компании
кои го преработуваат, наместо тоа да заврши
во канализациски канали и да ги загадува
подземните води, со што дополнително
придонесуваат кон заштитата на животната
средина.
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Ф ОТО-НАСТАН

ПРВ
ДО
ВРВ
2016

Спортско-рекреативниот
настан
„Прв до врв“ се одржа на 22.5.2016
година. Околу 4000 луѓе го искачија
врвот на Водно, но и покрај толкавата
посетеност - планината остана чиста
благодарение на кесите за селектирано
фрлање на отпадот и поставените
канти на Пакомак.

ЕКОПРЕДВЕСНИК

