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а загаденоста е се поголема во
градските подрачја. Желбата за профит
е пред правилното урбанистичко
уредување, а на долгорочните ефекти од
нашите кратокорочни интереси ретко
помислуваме...
А доколку возрасните за момент ги
заменат своите места со децата,
дефинитивно ќе имавме многу почиста
животна средина. Имено, во учебната
2015/2016, учениците од повеќе
општини во Скопје успеаа да соберат
над 1.100.000 пластични шишиња,
односно 32.100 килограми пластична
амбалажа, бројка која сама за себе
говори за нивните еколошки напори и
заложби. Доколку возрасните го следат
нивниот пример сигурно ќе имаме
помалку пластични шишиња во
коритото на реката Вардар, во
одводните канали и насекаде околу нас.
Ќе имаме помалку отпад, а многу повеќе
зеленило, дрвца и паркови.
Животната средина е неповратен
ресурс. Ако еднаш ја уништиме, тешко
повторно да ја повратиме. Затоа сите
ние треба да бидеме одговорни, секој во
својот круг на работа и движење да
придонесува кон тоа, без да очекуваме
други да го прават тоа наместо нас.
Треба да ги менуваме нашите навики,
треба да го менуваме односот кон
природата, да го менуваме односот кон
иднината која може да биде без
природата каква што денес ја знаеме.
Сите сме запрепастени кога ќе ја
почуствуваме силата на природата и
бараме промени.... Но, НИЕ први треба да
бидеме промената која сакаме да ја
видиме кај другите, ние треба да бидеме
позитивен пример за генерациите кои
сега итаат кон светот на возрасните..
пример во нашите домови и
пример на нашите работни
места... Ако во тоа успееме,
почистатата животна средина
ќе дојде неминовно. Ние сме
на потег.

„

Г

рижата за животната средина е
одговорност на сите подеднакво, на
поединците, компаниите, на
институциите…. Секој во своето поле на
делување треба да има одговорност и да
придонесува за да ја сочуваме
природата. А природата поради нашата
негрижа немилосрдно ни враќа со
поплави, одрони на земја, загадена вода
и храна!
Кога неконтролирано се фрла шут и
отпад во каналите и доловите
неминовно е да дојде до поплави при
поголеми дождови. Институциите
секако имаат одговорност за чистење на
каналите, но ако локалното население
повторно и повторно фрла шут и отпад,
тогаш за тоа што ќе се случи имаат
голема одговорност. Можеби е потребно
да се изградат нови или да се подобри
дренажноста на старите канали за да
има поголема проточност на вакви води,
но никој не смее да се амнестира од
одговорност! Пред да покажеме со прст
на некој друг како виновник, треба да го
употребиме огледалото на нашите
постапки.
Непланската и интензивна градба,
големата урбанизираност и соголеноста
на природата дополнително влијаат
водата да нема каде да се слива и да
настануваат поплави. Паркови и зелени
површини има се помалку. Згради
никнуваат како печурки. Постојано се
раскопуваат улиците, се крева прашина,

Доколку возрасните за
момент ги заменат своите
места со децата,
дефинитивно ќе имавме
многу почиста животна
средина. Имено во
учебната 2015/2016,
учениците од повеќе
општини во скопје успеаа
да соберат 1.100 000
пластични шишиња,
односно 32.100 килограми
пластична амбалажа, што
претставува одлична
цифра која говори за
нивните еколошки напори
и заложби. Доколку
возрасните го следат
нивниот пример сигурно ќе
имаме помалку пластични
шишиња во коритото на
реката вардар, во
одводните канали и
насекаде околу нас. Ќе
имавме помалку ѓубре,
отпадоци, а многу повеќе
зеленило, дрвца и паркови.

Пишува :

Филип ИвановскИ,
Извршен Директор
во Пакомак
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Најмалку 5.000 лица во
Македонија, главно од
Ромската популација живеат
од собирање отпад како
неформални собирачи.
Според проценките на
„Пакомак“, еден уличен
собирач може за еден ден да
подигне од 20 до 40
килограми ПЕТ пластика или
од 100 до 300 килограми
хартија. Тие заработуваат од
380 до 800 денари на ден, во
зависност од откупните цени
на отпадот. На повеќето тоа
им е единствениот извор на
приходи.
Сепак, неформалните
собирачи не се дел од
организираниот систем на
собирање и селектирање на
отпадот во земјата. Тие
немаат постојано
вработување и стабилни
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најмалку 5.000 лица во Македонија,
главно од Ромската популација
живеат од собирање отпад како
улични собирачи
приходи, здравствено и
пензиско осигурување,
социјална заштита. Поради
недостатокот на
организација и контрола, во
секојдневната борба за
обезбедување на
поголеми количини
отпад, а со тоа и
поголема заработка,
неформалните
собирачи многу често
ја оштетуваат
комуналната
инфраструктура
поставена од
„Пакомак“, во која
граѓаните треба да ја
одложат
селектираната
пластика.
„Неформалните
собирачи, доколку
станат дел од
организираниот
систем за собирање на

отпадот можат да станат значајна
алка која ќе допринесува за
зголемување на селектираната
пластика, хартија, лименки и друг
отпад кој не смее да завршува на
депонија“, смета Ико Брдароски од
„Пакомак“.
Интеграцијата на собирачите,
според Брдароски, е вин-вин
ситуација за нив, за институциите
и за општеството во целина.
Казнувањето нема ефекти бидејќи

на најголемиот дел од нив
продавањето на отпадот им е
единствениот приход. Доколку на
било каков начин им се скрати
овој приход постои можност тие
да почнат да се занимаваат со
други, често и нелегални,
активности за да обезбедат
егзистенција.
Неформалните собирачи треба
да бидат партнери во
организираниот систем за
собирање и селекција на отпадот
за што е потребно заедничко
делување на институциите,
локалните самоуправи,
комуналните претпријатија и
„Пакомак“. Мора да се обезбеди
листа на улични собирачи, кои ќе
треба да поминат обука, да имаат
заштитна облека и ракавици и да
работат во координација со
комуналните претпријатија.
„Придобивките се големи, освен
за собирачите кои ќе имаат
остојан приход, здравствено и
пензиско осигурување и подобри
работни услови, општините ќе
обезбедат нови вработувања,
почиста околина за
своите жители,
контрола на
системот за
собирање отпад, како
и неоштетена
комунална
инфраструктура“,
вели Брдароски.
Уличните
собирачи, освен во
Македонија се
присутни и во
земјите во блиското
окружување,
Романија, Бугарија,
Турција, Грција,
Србија, Косово,
Албанија, Хрватска,
Босна и Херцеговина
итн.
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акедонија
Живееме во средина
каде што никој не
води грижа каде го
фрла ѓубрето,
односно тоа често се
наоѓа до контејнерот
за отпадоци или
фрлено на улица,
директно од
автомобилот додека
се возиме. Исто така,
во последните
неколку години се
поголем број дрвја
беа исечени поради
потребата да се
изградат нови објекти.

ако сакаме да ја
спасиме земјата,
треба да почнеме
од македонија!

В

о изминативе неколку години, луѓето
почнаа да стануваат свесни за штетата која
и не нанесена на планета Земја, но сепак и
покрај бројните напори на еколошките
здруженија и еколошки посвесните
граѓани, сепак поголемиот дел од
населението никако да се вклучи во
промените за подобра животна средина. За
разлика од голем дел од земјите во светот,
Македонија на темата екологија тапка во
место токму и затоа според последните
истражувања, се наоѓаме на дното на
листата според нивото на еколошка свест,
поточно на 73 место на листата на
еколошки најчисти земји во светот од
вкупно 149 држави. Ова се доволно јасни
информациии кои посочуваат дека
граѓаните во Македонија имаат премногу
ниска развиена еколошка свест.
Живееме во средина каде што никој не
води грижа каде го фрла ѓубрето, односно
тоа често се наоѓа до контејнерот за
отпадоци или фрлено на улица, директно
од автомобилот додека се возиме. Исто
така, во последните неколку години се
поголем број дрвја беа исечени поради
потребата да се изградат нови објекти.
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Македонија на дното
на најзагадени зеМји
во европа
Во рамките на Европа, Македонија го
зазема третото место на листата од
позади, односно рангирана е на 37
место од вкупно 40 држави, а зад нас се
само Романија, Украина и Молдавија.
Водечко место на листата за најчиста
земја во Европа зафаќа Швајцарија,
додека од регионот на високо место се
котираат Словенија на 15 место,
Хрватска на 20 и Албанија на 25 место.
Додатно на ова, главниот град Скопје
минатата година беше прогласен за
втор најзагаден град во Европа, што
претставува застрашувачки факт.

Како еден од посериозните проблеми се
појавува недостигот на еколошки дозволи
и еколошки стандарди на фабриките, како
едни од најголемите загадувачи на
воздухот, потоа се поголемиот број на
автомобили во градовите, прозводството
на храна во еколошки загадени околини
итн. Македонија претставува неразвиена
земја во однос на енергетската ефикасност,
односно има голем потенцијал за развој на
зелени самоодржливи технологии преку
искористувањето на потенцијалот на
големиот број сончеви денови, брзите
реки, големи ливади со силен ветер итн.,
меѓутоа, засега на тоа поле не се случува
некој поголем развој.
Промената на навиките е тешка, но
сепак мора да се почне од некаде, да не
заборавиме дека неколку капки создаваат
вир, а неколку вирови реки, реките
мориња, а морињата пак океани, кои исто
така треба да ги чуваме, како почвата и
воздухот. Најинтересниот факт во целата
оваа еколошка приказна е воодушевеноста
на повеќето луѓе од хигиената на одредени
странски градови, која наместо поттик за
промена дома кај повеќето предизвика
моментално воодушевување, но многу
малку размислување дека за да ја
постигнат целта на почиста околина во
овие земји трудот е заеднички.

нема органска храна без чиста околина!
Постојано ги слушаме коментарите од пријателите, колегите, нутриционистите дека треба да се
консумира здрава храна, органска, но никако да разбереме дека храната не може да биде ниту
здрава ниту органска ако имаме толку големо ниво на загаденост. Грижата за нашето здравје
треба да започне од нашиот дом, потоа нашето однесување во околината, соодветна грижа за
отпадот, еколошкото воспитувае на децата, однесувањето во канцеларија, едноставно промена
во начинот на размислување.

градот скопје партнер во проектот

Bin2grid

Локалната самоуправа ќе учествува
во проект за претворање
на неискористен отпад од храна
во биометан обезбеден преку
локална мрежа на пумпни станици

В

о Европската Унија околу 90 милиони тони
отпад од храна се произведува годишно, или
тоа се околу 180 кг по човек. Иако отпадот од
храна може да се користи за производството на
биогас кој е обновлив извор на енергија, сè
уште 40 отсто од био-отпадот во ЕУ завршува
на депонија, а во некои земји членки речиси во
целост. Проценето е дека околу една третина
од Европските земји до 2020 година ќе
постават цели за користење обновливи извори
на енергија во транспортот преку користење
на биогас добиен од биоoтпад и околу 2 отсто
од вкупната ЕУ обновлива енергија може да се
оствари ако целиот биолошки отпад што
според планот ќе биде претворен во енергија.
Главната цел на проектот BIN2GRID ( Бин ту
Грид) е промовирање на начините на
селектирање на отпадот од храна од
специфични и различни производители на
овој вид на отпад ( индустријата за храна и
пијалок, угостителството, граѓаните), со цел да
се произведува биогориво (биометан) и истото
да се користи преку локалните бензински
пумпи.
Очекувани резултати на проектот Bin2Grid е
да се зголеми производството на обновлива
енергија, преку одржливо управување со
отпадот од храна во градовите Загреб, Скопје,
Малага и Париз.

СредБа на
групата
„Храната
како реСурС“
Во рамки на проектот
формирана е група на
заинтересирани страни
„Храната како ресурс“ во
рамките на која се
разгледуваат прашања
поврзани со управување со
отпад, законската рамка за
третирање на отпад,
потребна логистика
(специјални возила),
потребна инфраструктура
(контејнери, канти за
отпадоци), рутите за
собирање на отпад и се она
што членовите на работната
група мислат дека е од
важност да се дискутира и
за истите да се изнајде
решение. Групата “Храната
како ресурс“ е отворена за
соработка за сите
заинтересирани
здруженија, фирми и
институции кои работат на
темата управување со
отпад.
Повеќе информации
поврзани за проектот може
да најдете на интернет
страната www.bin2grid.eu

Целта на проектот е да се комбинираат и
пренесат искуствата на инволвираните
страни и да се испита потенцијалот на
отпадот од храна и пијалоци како обновливи
извори на енергија во земји кои практикуваат
различен начин на третман на отпадот:
одделно собирање или депонирање на
отпадот од храна. Преку реализација на
предвидените активности ќе се креира план и
препораки за користење на овој енергенс

како обновливлив извор на енергија кој во
општините во голема мера е неискористен.
Имплементацијата на предложените модели
се очекува да го зголеми производството на
биогас од анаеробна дигестија на отпадоци од
храна. Со зголемување на употребата на
биогорива ќе се влијае врз намалување на
емисиите на CO2 имајќи ја во предвид
моменталната потрошувачка на фосилно
гориво.
Преку проектот, исто така ќе се промовираат
технологии и практики за управување со отпад
од храна, ќе се поддржат производителите на
биогас/биометан преку подигање на свеста и
доверба во користењето на овој енергенс, како
и ќе се сврти вниманието кон овој енергенс
како сигурен извор на енергија.
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„Пакомак“ ги награди
училиштата кои собраа
најмногу пластична амбалажа
Ü Идеја на проектот „Рециклирање?”КАЖИ ДА!“, е
подигнување на хигиената во училиштата,
поттикнување на децата од најмала возраст да
внимаваат на своето здравје, грижејќи се за околината
во која поминуваат најмногу време, да го селектираат
отпадот и создавање нови, еколошки едуцирани
генерации, кои активно ќе учат дека отпадот може
повеќепати да се рециклира и да дава нова вредност и
дека со селектирањето ја зачувуваме природата.
ÜУчениците вклучeни во проектот

„Рециклирање?”КАЖИ ДА!“, во некои од
општините спасуваат и преку 7,6 тони пластичен
отпад, кој би можел да заврши во природата
скапувајќи во наредните 700 години, во парковите,
шумите, реките, езерата или на депонија.

П

акомак“ и “Шпаркасе банка” наградија 19
училишта кои минатата учебна година
постигнаа најдобри резултати во проектот
Рециклирање?”КАЖИ ДА!“, кој беше
спроведен во осумте скопски општини
Кисела Вода, Карпош, Аеродром, Ѓорче
Петров, Центар, Гази Баба, Чаир и Бутел .
Училиштата „ Јан Амос Коменски“ и
„Владо Тасевски“ од Карпош, „Кузман
Шапкарев“ од Кисела Вода, „Крум Тошев“
од Гази Баба, „Браќа Миладиновци“ од
Аеродром, „Ѓорче Петров“ од истоимената
општина, „Јохан Хајнрих Песталоци“ и „11
Октомври“ од Центар,„ Гоце Делчев“ од
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Бутел и „Никола Вапцаров“ и „Рајко
Жинзифов“ од Чаир собраа најмногу
пластика и освоија прво место во рамките
на својата општина. Второпласирани беа
училиштата „Вера Циривири -Трена“ од
Карпош, „Кирил Пејчиновиќ“ и „Партение
Зографски“ од Кисела Вода, „Наум
Охридски“ од Гази Баба,„ Александар
Македонски“ од Аеродром, „Мирче Ацев“
од Ѓорче Петров, „Кочо Рацин“ од Центар,
„Климент Охридски“ од Бутел и „Јашар Б.
Шкупи“ од Чаир.
„Пакомак“ на првопласираните им
додели награда во износ од 25.000 денари,

кои ќе можат да се искористат за
потребите на училиштето, а
второпласираните училишта добија рампи
за паркирање велосипеди.
Во рамките на оваа успешна акција беа
собрани над 1,1 милиони пластични
шишиња или повеќе од 32 тони пластичен
отпад. „Пакомак“ во училиштата постави
наменски контејнери, што учениците во
одредени денови ги полнеа со амбалажен
отпад од пластика - исклучиво со
пластични шишиња од вода, сокови, јогурт,
пиво, оцет и од масло. За собраниот
амбалажен отпад од пластика, „Пакомак“
возврати со хигиенски средства професионални апарати и неограничени
количини течен сапун - до секоја чешма во
училиштата, кои до тогаш беа на трошок
на училиштата и родителите. Со проектот,
преку најмладата популација, директно се
ангажираа и се информираа над 44.000
семејства во Скопје кои почнаа да го
селектираат отпадот и заедно да
размислуваат и разговараат за
екологијата, за дивите депонии, за идните
предизвици на планетата Земја и за тоа
како паметно да се селектира отпадот за
да добиеме почиста планета, почист
воздух, поздрава храна и почисто
училиште.

Eколошкото патување во
„3Д еко автобусот“
на пакомак

В
„пакоМак“
доБи награда
за еко автоБуСот
од градот Скопје
За својот еко автобус и
проектот„3Д интерактивна
обука за ученици и наставен
кадар 3Д екобус“,„Пакомак“ ја
доби наградата за
најеколошка компанија од
Градот Скопје, во рамките на
манифестацијата„Денови на
пролетта-денови на
екологијата“.
Преку едукацијата и
дружењето со еко- хероите
Пластиција, Стаклиор и
Хартиус, децата добија едно
позитивно искуство и открија
важни еко пораки.
Компанијата„Пакомак“ одлучи
да ја удвои наградата и да
инвестира во парк шумата
Водно. Ќе бидат обележани
патеките за рекреација, каде
ќе бидат поставени еколошки
пораки кои ќе ги потсетуваат
посетителите и рекреативците
да се грижат за животната
средина.

о текот на изминатите две години,
започнувајќи од октомври 2014
година, во рамките на основните
училишта во Скопје, но и низ
неколку градови во Македонија се
одвиваше едукативниот проект на
Пакомак „3Д Еко автобус“ наменет за
ученици од прво до петто одделение.
Презентацијата вклучуваше 40 минутна
3Д интерактивна обука со предавање,
проекција на 3Д филм и игра-тест со
систем за интерактивно поврзување со
публиката – учениците, на систем
прашање одговор. Предавањата се
случуваа во рамките на еколошкиот
автобус, стациониран во близина на
училиштата.
Главната цел на овој проект беше
постигната, а тоа е преку забавна и
интерактивна програма децата да се
здобијат со знаење и личен позитивен
однос кон одделно собирање на
отпадоците од пакување и придобивките
за сите нас, градот, во кој живееме,
животната средина и општеството како
целина, како и формирање на навики за
секојдневно одговорно однесување кон
околината.
Овој проект пред неколку години бил
спроведен во Бугарија каде бил оценет
како извонредно успешен, па позитивните
искуства од соседството Пакомак ги
пренесе и во училиштата кај нас со цел да
се мотивираат децата за активно
однесување и пренесување на наученото
меѓу пријателите и во семејната средина.

Според наставниците овој проект го
привлекло и задржало внимението на
учениците, преку разговорите кои ги
имале после наставата се чини дека
нивната мотивираност и желбата да се
инволвираат во процесот на рециклирање
се зголемила. Учениците поставувале
прашања и се почесто давале идеи за тоа
како подобро да се организираме за да
собереме што повеќе пластичен отпад.
Дополнително на веб страницата на
Пакомак има квиз натпревар на кој што
децата после презентацијата можат да го
играат со своите родители со цел
заеднички да се едуцираат и информираат
за рециклирањето.

Во рамките на проектот се
приклучија:
l Скопје : 15 724 ученици, 297 наставници – Во општина
Ѓорче Петров, Гази Баба, Кисела Вода, Центар, Аеродром,
Карпош, Чаир и Бутел.
l 5 училишта од Штип, вкупно 2018 ученици, 97 наставници
l 8 училишта од Прилеп и Крушево, вкупно 3264 ученици
и 135 наставници
l 9 училишта од Тетово, вкупно 4413 ученици, 184
наставници
l 11 училишта од Куманово, вкупно 4308 ученици, 213
наставници
l 4 училишта во Струмица, вкупно 1666 ученици, 68
наставници
l 6 училишта во Охрид, вкупно 2339 ученици, 127
наставници
l 6 училишта во Кавадарци, 1440 ученици, 84 наставници
l 10 училишта во Битола, 2835 ученици, 126 наставници
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ојсо, колку е „зелено“
твоето семејство?
Секое современо семејство
денес мора да се грижи прво
за својата најблиска околина
каде што живее и работи, а
потоа и за целата земја.
Моето синче, кое е се уште
мало, но и второто дете кое е
на пат, секојдневно ме
потсетуваат и ме
мотивираат да се заложувам
за поголема грижа за
живитната средина, со што
ќе им обезбедам на моите и
на сите деца посигурна
иднина на чиста планета. Од
друга страна и како
професинален спортист моја
обврска е, не само на моите
деца туку на сите млади да
им бидам пример, не само на
теренот, туку и во
секојдневниот живот. Од
мене тргнувам, јас никогаш
не фрлам пластично шише
на место кое не е
предвидено за селекција на
пластика или пак на улица,
ниту пак хартија, мојот двор
секогаш мора да биде
најуреден...
n Имаш можности да
настапуваш и да живееш
во различни земји. Какви
се еколошките навики на
луѓето кои ги сретнуваш?
Со еколошките навики на
луѓе со многу повисока
еколошка свест од нашата во
Македонија почнав да се
сретнувам одамна, кога
почнав да играм во клубови
во други земји. Мислам дека
скандинавските земји се
лидери на ова поле, кај нив
системот за селекција и
рециклирање функционира
беспрекорно. Тие и не
размислуваат дека би
можело да биде поинаку, на
пример дека ѓубрето може
некој да го фрла во природа,
во река или во езеро. Живеев
и во Шпанија, тоа се луѓе чиј
менталитет е многу сличен
на нашиот, но во поглед на
екологијата се многу пред
нас. Така пред повеќе од
десетина години, еден мој
пријател кога го изнесуваше
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n Што повеќе ни
недостасува нам, дали
еколошка свест или
контејнери?
Се почесто во трговските
центри, во маркетите, покрај
зградите забележувам и
канти и контејнери за
селектирање. Ако некој сака
да се однесува совесно и
еколошки може да го
направи тоа. Значи, сепак е
до нивото на свест кај луѓето.
Нашите генерации се
воспитувани поинаку, без да
се даде важност на ова
прашање. Сега кој може да се
смени, може, но многумина
продолжуваат по старо. Се
случува и наши луѓе во
странство да ги прифатат
добрите еколошки навики,
но кога ќе се вратат тука да
не се однесуваат така. Затоа
имаме обврска на децата да
им наметнеме нови здрави
еколошки навики. Кога ја
пакуваме пластиката за да ја

„

кучето на прошетка
задолжително носеше
лопатка и кесе и
незамисливо му беше да го
остави кучето да врши
нужда онаму каде што се
движат деца и возрасни. Тоа
забележувам дека кај нас
дури сега станува практика
кај некои посовесни луѓе, но
многу поголем број се оние
кои им се смеат.
Во земјите каде што сум
живеел е нормално луѓето
да користат заеднички
делови од комплексите
згради, дворот, базени,
паркови и сите заеднички ги
одржуваат. Се знае дека
секој го зема со себе своето
ѓубре, дека пластиката,
хартијата, стаклото,
лименките се селектираат и
се оставаат во заедничките
канти. На ист принцип
функционираат и клубовите
каде што сум играл. Сите тие
искуства сега јас ги
применувам во мојот дом, во
мојот клуб, во населбата
каде што живам. На истите
навики го учам и мојот син.

како професинален спортист моја обврска
е да им бидам пример на младите, не само
на теренот, туку и во секојдневниот живот.
Јас никогаш не фрлам пластично шише на
место кое не е предвидено за селекција на
пластика или пак на улица

однесеме во контејнерите во
близина на нашата зграда со
сопругата секогаш му
зборуваме на синот зошто ја
одвојуваме од другиот отпад.
Знае дека не треба да ја фрла
хартијата во корпата со
комунален отпад, секогаш
кога сме во трговски центар
читаме на кантите на
„Пакомак“ во кој дел треба да
го оставиме шишето, а каде
другиот отпад.

едно од нашите најголеми
природни богатства е
неверојатна. Се сеќавам како
дете дека несовесни луѓе
фрлаа и мрши од животни во
езерото и потоа се бањаа. Но,
за жал, еколошката свест од
тогаш не се зголемила
значително. Луѓето се уште не
го почитуваат езерото и не се
грижат за неговата
убавина. Заради тоа
многупати, секогаш
кога ми дозволувале
обврските со
клубовите, сум бил
иницијатор и сум
се приклучувал
во акции
за
чистење,
а бев и
промотор
на Денот
на дрвото.

n Селектираат ли и
ракометните клубови?
Тренингот на
ракометарите не може да се
замисли без огромни
количини пред се вода и
други освежителни
пијалоци. Во сите клубови
каде што сум играл
пластичните шишиња се
фрлаат во посебна кеса и се
праќаат на рециклирање.
n Како роден Стружанец,
како ја доживуваш
негрижата за Охридското
езеро?
Срце ме боли кога ќе
видам што се се вади од
Охридското езеро.
Мебел, електрични
апарати, негрижата за
11

еко искуство
Милена Арсовска, Данска

во данска и децата во
градинка селектираат
пластика и хартија

Ј

ас и моето семејство во
Данска живееме веќе 8
години. Речиси секој
аспект од животот овде е
поврзан со екологијата,
селектирањето на отпадот и заштитата
на животната средина. Во Данска за
селектирање и рециклирање се учи од
најмала возраст. Уште во градинките се
развива еколошката свест. Моите деца се
вклучени во проекти за чистење на
12

околината и учат за влијанието на нивните
постапки и навики врз околината. Тие веќе
знаат каде треба да се стави хартијата која
веќе не ја користат и пластичната
амбалажа во градинка.
Еколошката свест е многу развиена и
мојот впечаток е дека одлуката на секој
човек, кој производ ќе го купи и која
услуга ќе ја користи во голема мерка
зависи од нивното влијание врз
околината. Исто, овде се достапни голем

во кантата, тогаш остатокот мора да биде пакуван во
хартиени кеси кои исто така се рециклираат. Ако не
се почитуваат овие правила, ризикуваме
работниците да не го соберат. Сето ова семејството го
плаќа преку комуналниот данок.
За одреден тип амбалажа, како пластиката и
лименките, означени со симбол за рециклирање, се
добива паричен надомест ако се вратат во
маркетите. Тоа е всушност „кауцијата“, која е платена
однапред со купување на производот. Во сите супер
маркети во Данска има автомати во кои се уфрлува
амбалажата и
се добива
потврда, која
подоцна
може да се
уновчи на
касата на
маркетот или
сумата да се
одземе од
следната
сметка.
На јавните
број информации, кои на секој купувач можат да му
места, како автобуските станици, железничките
помогнат да донесе правилна одлука, на пример
станици, тротоарите и сл. исто така, има
раалични апликации, реклами и податоци од
контејнери за пластика, хартија, стакло, метал и
амбалажата на производот.
картон. Во трговските центри сите корпи за
Во нашата општина, како и во повеќето во Данска,
отпадоци се поделени за отпадот да се селектира.
се селектира пластика, метал, стакло, хартија,
Освен во своите домови, Данците во селекцијата
картонска амбалажа, градинарски отпад (трева,
на отпадот се вклучени и на работните места.
гранки), голем отпад (мебел, детски играчки, но не
Поголемите компании, како и мојата.... се многу
градежен отпад), облека и секако
активни на ова поле. Во кантината се
обичниот комунален отпад.
воведе практика на разделување на
во Данска се селектира
Во колективните згради постојат
разградливиот отпад од останатиот кој се
пластика, метал, стакло,
заеднички контејнери за посебни
селектира, што го прават самите
хартија, картонска
видови отпад. Граѓаните кои живеат
вработени, штом ќе завршат со ручекот.
во куќи добиваат канта за пластика и
Тој отпад се користи за производство на
амбалажа, градинарски
метал, поделена на два дела, а ако
гориво. Морам да кажам дека сум
отпад (трева, гранки), голем био
сакаат и иста таква за хартија и
особено горда што сум дел од тоа.
отпад (мебел, детски
стакло, како и за отпадот од
Секој доселеник различно се навикнува
градината. Сите канти во кои се
на системот во Данска и секако тоа
играчки, но не градежен
селектира различен вид отпад се
зависи од степенот на еколошка свест.
отпад), облека и секако
празнат еднаш месечно со однапред
Најлесно, секако, се навикнуваат на
обичниот комунален отпад селектирање на амбалажата за која има
познат распоред за целата година, кој
во секое време може да се види на веб
паричен надомест. На многу луѓе тоа им е
страницата на општината. Исто така
дополнителен извор на приходи, бидејќи
секое семејство може да се регистрира и да добива
собираат амбалажа по парковите, на јавни
бесплани смс нотификации кој отпад ќе се собира таа
манифестации и други настани. Но, генерално
недела. Должност на граѓаните е отпадот кој е на ред
лесно е да се навикнеш на еден веќе разработен
да се подигне одвечер да го извдат пред куќите или
систем, кој ти станува дел од начинот на живот. Јас
зградите, соодветно спакуван и лесно достапен за
и моето семејство, на пример, кога одиме на место
работниците.
каде што не се селектира и рециклира отпад,
Домашниот комунален отпад се подигнува еднаш
наместо сок во пластика, купуваме во картонска
неделно.
амбалажа. Кога ќе погледнеме колку пластика
Постојат и правила за пакување на селектираниот
користи едно домаќинство месечно, не е тешко да се
отпад. На пример големиот отпад не треба да
препознае користа од рециклирањето. Кај нас, дури и
надминува некои дозволени димензии, мора да биде
гостите кои ни доаѓаат на неколкудневни посети
во проѕирни кеси за да се гледа што е. Градинарскиот
веднаш го прифаќаат данскиот начин на
отпад, ако е во поголема количина од она што собира
селектирање отпад.
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еко планета

нула отпад
во јапонски град за
четири години
Градот Камикатсу со 1.700 жители, ќе стане првиот град во Јапонија кој воопшто
ќе нема отпад, практикувајќи намалување, повторна употреба и рециклирање нешто што повеќето градови не го користат. Иако се чини како невозможна
задача, сепак , „нула отпадот“ значи сосема различен збир на активности во кои
секој граѓанин треба да учествува.

С

поред истражувањата, во
просек еден модерен град
произведува неколку
илјади тони ѓубре
секоја година. Најчесто овој отпад
завршува или во во депонии или се
гори, а на тој начин се загадува
почвата, воздухот, водата, сите наши
ресурси за кавлитетен живот.
Овие методи за отстранување на
отпадот му наштетуваат на
екосистемот и на Мајка Природа. Иако
светот спречил 87 милиони тони
отпад негативно да влијае врз
животната средина преку
рециклирање и компостирање во
последниве години, сепак еден
јапонски град - концептот „НУЛА
отпад“ ќе го одведе на нјвисоко
еколошко ниво.
Градот Камикатсу со 1.700 жители,
ќе стане првиот град во Јапонија кој
воопшто ќе нема отпад, практикувајќи
намалување, повторна употреба и
рециклирање - нешто што повеќето
градови не го користат. Иако се чини
како невозможна задача, сепак , „нула
отпадот“ значи сосема различен збир
на активности во кои секој граѓанин
треба да учествува.
Отпадот кој може да се рециклира е
поделен во 34 различни корпи. Ова
значи дека не само што постои
одделна корпа за хартија и пластика,
туку и за стари мобилни телефони и
електроника, контејнери за храна, па
дури и материјали како железо, калај и
алуминиум кои можат да се
рециклираат.
Во моментот само 20 отсто од
отпадот во градот оди во депонија, а
14

Она штО е значајнО
за ОвОј прОект е тОа
штО вО прОцесОт се
вклучени сите,
пОкрај лОкалната
самОуправа,
граѓаните играат
мнОгу важна улОга
бидејќи гО нОсат
ОтпадОт сОртиран,
вО центрите за
рециклирање. тОа
всушнОст значи
дека запОчнувајќи
вО дОмОт па и
институциите
ОтпадОт се
селектира и се
пОдгОтвува за
рециклирање.

целта на градот до 2020 година тоа да
биде 0 отсто. Претходно, јапонците
едноставно го гореле отпадот со што ја
загадувале природата, такашто ова е
огромен напредок во менаџирање на
отпадот како и голема услуга за
екосистемот.
Она што е значајно за овој проект е
тоа што во процесот се вклучени сите,
покрај локалната самоуправа, граѓаните
играат најважна улога бидејќи го носат
отпадот сортиран, во центрите за
рециклирање. Тоа всушност значи дека
започнувајќи во домот па и
институциите отпадот се селектира и се
подготвува за рециклирање.
Исто така, градот има фабрика која
пронаоѓа начини за повторна употреба
на предметите кои биле фрлени и кои
повеќе не се користат во нивната
моментална состојба. Се прави нова
облека од стар материјал, и се прават
подароци од предметите кои би можеле
да завршат во корпите за отпадоци.
Градот исто така има организиран

еко занимливости

Соларен костим
за капење
Веројатно најмногу
неискористена
енергија има во лето
на плажа. Ова било
доволна инспирација
за Ендру Шнидер да го дизајнира соларниот
костим за капење. Изработен е од голем број
соларни плочки и преку USB приклучоци може
да полни батерии и разни уреди.

Принтер без тонер

синџир на подарување кадешто
луѓето се охрабрени да дадат
листа на предмети кои сакаат да
ги заменат или да им ги дадат на
другите, кога повеќе не им се
потребни.
Овој мал јапонски град може да
биде пример за индустриски
систем во кој ништо не „умира“
или ништо не е фрлено. Високо
„неприродниот“ процес на

хемиски инженеринг,
производство, пакување,
дистрибуција и отстранување
влијаат врз состојбата на
природата, кадешто се може да
стане обновлив ресурс. Ова е сон
за одржливоста кој може да се
претвори во реалност.

не го фрлајте
веСникот
заСадете го!
Јапонија како земја
револуционер во екопроектите
летово го дизајнираше првиот
зелен весник во светот. Името на овој
револуционерен производ е Маиничи, а
станува збор за јапонски дневен весник кој се
продава во 5 милиони примероци.
Тој се печати на рециклирана хартија, а во себе содржи семиња од кои потоа расте
цвеќе. При создавањето на материјалот на кој се печати весникот, фабриката за хартија во
целулозната каша вметнува семе, кое потоа станува составен дел од хартијата. Дури и
печатарската боја која се користи е добиена на еколошки начин од зеленчук.
Најзначајно е тоа што секој примерок од весникот, откако ќе биде прочитан, може
повторно да стане билка и така да го зголеми нивото на зеленило во куќите и градовите.
Истовремено, на овој начин се намалува количината на отпадот што завршува на
депониите.
Меѓу другото, сопствениците на весникот и на економски план постигнале одлични
резултати. Весникот објавува бројни прилози за билките и градинарстовото и откако
почнал да се печати на „зелена“ хартија, приходите се зголемиле за 600.000 евра. Освен
тоа, многу училишта решиле да го усвојат како позитивен пример од кој учениците можат
да научат многу за важноста на читањето и почитта кон природата.

Особено
интересен изум
е принтерот кој
користи молив
наместо тонер.
Вметнувате
истрошени моливи и на тој начин го „храните“
принтерот со графит, кој му е потребен за
печатење. Постои и опција за бришење, па така
хартијата може да се користи неколку пати.
Принтерот е дело на Хојонг Ли.

Теретана на вода
Ова е нешто што ќе ги мотивира и мрзеливите.
Теретаната на вода се движи со помош на
работата на справите кои се користат при
вежбањето. Убав поглед, вежбање, забава и
подобро здравје, е тоа што жителите на Њујорк
би требало да ги оттргне од нивните каучи.
Проектот е на Мишел и Даглас Јоаким, а е
осмислен уште во 2005 година.

Машина за тоалетна хартија
Машината за преработка на отпадна хартија е
изум што доаѓа од Далечниот исток. Оваа
направа е доволно мала за да може да се
смести во секоја фирма, многу е ефикасна, а
резултатите се веднаш видливи. За само
половина час отпадната канцелариска хартија ја
претвора во ролна тоалетна хартија. Хартијата
најпрво се меле и кваси со вода, а потоа со
помош на валјаци се
обликува во тенок слој и
се витка во ролна.
Единствениот проблем
со оваа машина е
нејзината цена –
100.000 долари.
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еко совети

В

во просек, поголемиот дел од својот
животен век луѓето го поминуваат на
работа, во зависиност од компанијата,
некогаш во вашиот работен простор се
присутни помалку, а некогаш и повеќе луѓе.
според законите на природата вие како
единка можеби не можете да направите
револуција, но со трепение и полека
можете да влијаете да се случат промени.
ако веќе размислувате како да бидете
поефикасни во употребата на ресурсите и
да ја направите вашата средина попријатна,
една идеја е дека можете да започнете од
вашиот дом па и работен простор.
Просторот во кој поминувате секојдневно,
можете лесно да го трансформирате во
„зелен“ преку едноставни и лесни совети и
во исто време да ги намалите трошоците
во домаќинството или на компанијата.

Бидете
екологист
дома,
но и на РаБота
Што треба да знаете за опасниот отпад во
домаќинствата

Многу заедници имаат посебни центри или
посебни денови кога компаниите кои се грижат за
отпадот собираат т.н. опасен отпад од
домаќинствата. Опасен отпад во домаќинствата
може да биде:
l ВО бањИте - лекови, средства за чистење,
лакови за нокти и отстранувач на лак од нокти.
l ВО рабОтИлнИцИ - лакови и бои,
растворувачи, бои и отстранувачи на 'рѓа.
l ВО градИнИте - хемикалии за третирање на
базени, отрови за глодачи, вештачко ѓубриво,
пестициди, инсектициди, отстранувачи на
плевел.
l ВО гаражИ - акумулатори, киселини, средства
за полирање на автомобили, моторни масла,
антифриз и гориво како бензин, нафта и
керозин.
l ОКОлу дОмОВИте - флуоресцентни светилки,
батерии за мобилни телефони, детектори за чад
и батерии.
Овој отпад не треба да се отстранува заедно со
другиот отпад од домаќинствата. Таквиот отпад
може да биде штетен за собирачите на отпад и за
животната средина, ако не се третира соодветно.
Исто така, не би требало да се чува дома за подолг
временски период, туку овој отпад треба да се
однесе во специјални центри за собирање.
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Во собирните центри, овој опасен отпад го
сортираат и класифицираат квалификувани
работници. Хемикалиите се чуваат во
специјални резервоари. Подоцна, овие
хемикалии се носат на посебен хемиски третман
или се чуваат во специјални депонии.
Некои материјали, како моторното масло,
оловните батерии и антифризот може да се
рециклираат, но оваа постапка мора да се врши
многу внимателно по хемиски пат.
Некои луѓе хемикалиите и боите ги истураат
во канализациски отвори. Овие хемикалии се
мешаат со дождовницата и се влеваат во
подземните води, предизвикувајќи помор на
рибите и растителниот свет. Хемикалиите
никогаш не треба да се истураат во
канализацијата.

Работен простор, време када поминувате
половина од вашиот живот

Во просек луѓето поголемиот дел од својот
животен век го поминуваат на работа, во
зависиност од компанијата, некогаш во вашиот
работен простор се присутни помалку, а некогаш
и повеќе луѓе. Според законите на природата вие
како единка можеби не можете да направите
револуција, но со трепение и полека можете да
влијаете да се случат промени.
Користете енергетски ефикасни светилки (CFL
или LED), кои трошат 75 отсто помалку од
светилките со вжарено влакно, ако вашата
компанија не го направила тоа дајте предлог и
објаснете го процесот на заштеда, со сигурност
ќе биде прифатен. Не заборавајте да ги
исклучувате светлата кога во просторијата нема
никој, оваа навика ќе биде корисна и ќе почнете

пет главни
еколошки
Совети
Најважна работа на која
треба да се сетите кога ќе
фрлате ѓубре се овие пет
збора :
РaцИОнАлИзИРАј
нАМАлИ
ИСКОРИСТИ
ПОПРАвИ
РецИКлИРАј
Ова значи дека иако
постојат депонии кои се
добар начин за згрижување
на отпадот што не може
повторно да се употреби
или рециклира, најважно
што можеме да направиме
е да не правиме непотребен
отпад. Значи, запомнете:
l Размислете рационално
за работите што ги
купувате и ресурсите
што ги искористувате –
треба да се обидеме да ја
намалиме
потрошувачката и да го
намалиме количеството
на отпад што го
произведуваме
l Намалете го износот на
секојдневниот отпад
l Повторно употребете ги
работите пред тие
навистина да станат
отпад
l Поправете ги работите
секогаш кога тоа е можно
l Рециклирајте сè што
може да се рециклира

да ја практикувате и дома.
Ставете ги вашите монитори на sleep mode на
што е можно пократко време, нешто што можете
да го направите сами, а воедно и да го задржите
векот на компјутерот, заштита од прегревање како
и зголемување на брзината на работа.
Доколку сте во можност користете апарати кои
имаат ознака за енергетска ефикасност (пр. Energy
Star).
Во работните простории пожелно е да
користите стаклени или керамички чаши наместо
пластични кои се за еднократна употреба или пак
користете термос за вашето утринско кафе.
Во денешниот свет на развиени
телекомуникациски мрежи подобро е да
користите телекомуникација и
видеоконференции за вашите состаноци, наместо
долги патување со возило или авион.
Искоритете ги згрешените испринтани
страници за пишување белешки и слични
интерни документи. Старите кутии повторно
употребете ги за складирање на разни документи
Реорганизирајте го канцеларискиот материјал
пред да направите уште една нарачка.
Често на работното место се генерира голема
количина на отпад, во зависност од големината на
компанијата како и нејзината дејност. Наместо да
завршува отпадот неселектиран, истиот лесно
може да се рециклира.
Старите тонери и батерии предајте ги на
лиценцирана фирма за управување со

електронски и електричен отпад.
Одвојте посебно место за фрлање на веќе
неупотребливата хартија, списанија, пликоа и сл.
Генерирајте помалку отпад, со тоа што ќе
конзумирате природна храна како овошје и
зеленчук или пак храна претходно подготвена од
дома. Користете велосипедска пошта за вашите
документи. За превоз до работа или пак воопшто
и за домашни потреби секогаш кога сте во
можност користете јавен превоз или пак
велосипед.
И секако внесете растенија во вашиот работен
простор или пак дома кои покрај нивната
естететика го прочистуваат внатрешното
загадување на воздухот и ја прават просторијата
попријатна.
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кислород. При овој процес се создаваат запаливи гасови
(метан, водород и јаглерод моноксид), различни течности и
цврсти остатоци. Создадените гасови се собираат и се користат
во посебни печки за согорување, а добиената енергија се
користи за производство на електрична струја. Но сепак,
долгорочното влијание на отпадот врз животната
средина е еколошка бомба која ја уништува не само
почвата туку и водите и воздухот. Главна причнина за
тоа е самиот процес на разградување, кој во принцип
трае од 5 до 100 години, но никогаш не престанува
бидејќи депониите секојдневно се полнат со нов
отпад.

Претворање на отпадот во енергија

Отпадот согорува при што се добива
топлина и електрична енергија.
Количеството на отпад се намалува за 90
отсто со тоа се заштедува на простор во
депониите. Овие печки во кои се согорува
отпадот користат различни контролни системи
кои ја спречуваат емисијата на штетни гасови во
атмосферата.Во поголемиот дел од депониите
растителниот и животински отпад се разградува при
што се создава метанот. Потоа овој гас се користи за
азлични видови на депонии прифаќаат различни видови на ѓубре.
добивање на електрична енергија. Депониите од овој тип
Отпадот од домаќинствата најчесто се носи на локална депонија.
можат да произведуваат гас кој долгорочно ќе биде
Овие депонии прифаќаат отпад од храна, градинарски отпад,
употребуван во домаќинствата и индустријата, но сепак
материјали за пакување, хартија, автомобилски делови, текстил и
доколку не се вградени соодветни филтри, воздухот ќе ги
градежен шут. Сепак, многу подобро е да се намали, повторно
добие штетните материи, кои низ природниот циклус може
употреби или рециклира отпадот, отколку да се
повторно да завршат во водите или во
остава на депонија. Некогаш депонијата се
почвата.
на биореакторските
сметала за местото каде што луѓето едноставно
Сепак, многу подобро е воопшто да не
депонии им треба 5-10
го истоваруваат ѓубрето. Овие места
произведуваме непотребен отпад. Тогаш не
години за да
дозволувале течностите што се резултат од
би имале непотребни трошоците за
гниење на сметот да се излеваат во земјата и
заврши распаѓањето на згрижување на отпадот.
подземните води.
Потребата да се изучуваат односите меѓу
отпадот, додека на
Ваквите депонии ширеле непријатен мирис,
живите организми и природата за прв пат
конвенционалните
привлекувале инсекти, птици, глувци, кучиња
се појавила пред околу сто години, во доба
и мачки кои се скитници. Згора на тоа лесно
на засилената индустријализација на
депонии тој период
можеле да се запалат и претставувале
производството. Во тоа време човекот за
е од 30-100 години.
опасност за заедницата. Тоа во најголем број
прв пат се соочил со крупни измени во
случаи не е исклучено и денес, но современите
природата што ги предизвикал со својата
депонии се изградени според строги прописи, мора да
дејност (исцрпување на природните резерви на руди, нафта,
задоволуваат одредени услови и да бидат безбедни за луѓето и
употреблива вода и почва, натрупување на отпад од различно
животна средина.
потекло, загадување на водата, почвата и воздухот).
Заради тоа, екологијата спаѓа во релативно младите
колку години се потребни за разградување на отпадот
биолошки науки што сеуште се развива, барајќи ги патиштата
Еден тип на депонии кои се нарекуваат биореакторски депонии за подобрување на нарушените односи помеѓу човекот и
користат брз микробиолошки процес за да го претворат
природата и за нејзиното унапредување
ѓубрето во разградена органска материја. На овие депонии им
треба 5-10 години за да заврши распаѓањето
на отпадот, додека на конвенционалните
депонии тој период е од 30-100 години. Оваа
забрзана деградација придонесува за
намалување на долгорочното влијание на
депониите врз животната средина.
Други видови на депонии користат
специјални печки за да го разградат отпадот.
Отпадот се загрева на висока температура
без присуство на гасови кои обично се
наоѓаат во атмосферата, особено без
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еко настан

еко-фестивалот
„сауНД оф гриН“ гостин
на „д`фестивал“ во дојРан
ко-фестивалот „Саунд оф грин“ во јули
годинава беше гостин на „Д`фестивал“
во Дојран, а „Пакомак“ се потруди
добрите еколошки навики да станат дел и од
музичките збиднувања во Македонија.
Посетителите на „Д`фестивал“ беа
дополнително мотивирани да селектираат
отпад, на тој начин што секој кој во рамките
на happy hour донесе пет празни лименки
или чаши на пултовите на „Пакомак“ беше
награден со гратис пиво. Акцијата имаше
одличен одзив, а за еден час беа собрани
повеќе од 5.000 лименки, кои „Пакомак“ се
погрижи да завршат во кантите за селекција
на отпадот кои беа поставени низ Дојран, а
од таму да заминат на рециклирање.
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