
Šiukšlinimas – mirtinai pavojingas
gamtai, o ypač – jūros gyvūnams. 

Gatvių šiukšlės nubėga į
kanalizaciją, vandentakius ir

galiausiai pakliūna į vandenyną. Kai
kurios šiukšlės po to išmetamos į

pakrantes. Kitos – lieka vandenyje,
keldamos mirtiną pavojų faunai ir

florai. Šiukšlių raizgalynėje
įsipainioję gyvūnai žūsta lėtai ir

skausmingai. Įsipainioti į šiukšlių
sankaupas itin linkę paukščiai,

rinkdami medžiagas lizdams sukti. 

Į šiukšles ne tik bjauru žiūrėti, bet jos
ir pavojingos. Dažniausiai jos

susideda iš plastiko, metalo ar stiklo
– medžiagų, kurios aplinkoje ilgai

nesuįra. Žmonės, o ypač vaikai, gali
rimtai susižeisti dėl ne vietoj numesto

sudužusio butelio ar surūdijusio
metalo gabalo, nuo jų galima

susirgti.

 

Atliekų rūšiavimas

Rūšiuoti tikrai paprasta - tereikia
įvairias atliekas išskirstyti į

atitinkamus konteinerius: popieriui,
plastmasei, stiklui ir bendrą.

AR ŽINAI, KAD...

...vieno plastikinio butelio
perdirbimas sutaupo pakankamai

energijos 60 vatų elektros lemputei
šviesti 6 valandas!

...atliekoms suirti sąvartyne reikia
daug laiko: popieriui - 2 metų,
konservų dėžutėms – 90 metų,

plastiko pakuotei – 500 metų, o
stiklainiams ir buteliams – net 900

metų!

Žemės diena
Kovo 20 d. minima pasaulinė

Žemės diena, astronominis

pavasaris. Šiomis dienomis

ateina pavasario lygiadienis –

dienos ir nakties ilgumas tampa

vienodas visuose Žemės rutulio

kampeliuose.



Lietuvoje pasaulinės Žemės
dienos metu kiekvienas turėtume

pagalvoti apie mūsų planetos
problemas ir savo kasdienę
veiklą nukreipti tų problemų

sprendimo linkme.

 Mūsų maži ir, atrodytų,
nežymūs darbai, padeda tausoti

medienos išteklius ir elektrą,
šilumą ir vandenį, kuriems

pagaminti ar išgauti reikia daug
energijos, o jai pagaminti

naudojami nuolat senkantys
Žemės ištekliai. 

Naudojant šiuos išteklius
teršiamas oras, didinamas

kenksmingų dujų išmetimas į
atmosferą, dėl ko šiltėja mūsų

planetos klimatas, pradeda tirpti
ledynai amžino įšalo zonose.

Visada pakelk ir išmesk savo
kelyje pamatytą šiukšlę, nors ji

ir „ne tavo“. Ji visų mūsų.

Ir TU gali prisidėti prie
planetos išsaugojimo!

Kasdienėje savo veikloje 
stenkis:
➔ mažinti popieriaus 
sunaudojimą;
➔ mažinti elektros 
sunaudojimą;
➔  mažinti vandens 
sunaudojimą;
➔ teisingai rūšiuoti atliekas;
➔ naudoti daugkartinio 
panaudojimo pakuotes 
apsiperkant;
➔ naudoti perdirbto pluošto,
gamtoje suįrančias pakuotes;
➔ pirkdamas ieškok 
ekologiškų produktų ženklais 
pažymėtų prekių.

Prisijunk prie Žemės valandos 
iniciatyvos. ŽEMĖS 
VALANDA – tai globali 
iniciatyva, kviečianti visų šalių 

vyriausybes, verslo 
organizacijas, bendruomenes, 
vyrus, moteris ir vaikus išjungti 
šviesas vienai valandai ir tokiu 
būdu parodyti savo 
susirūpinimą planetos ateitimi. 

Kiekviena šalis ekologiškus 
produktus žymi savais ženklais. 
ES naudoja bendrus ekologiško 
gaminio ženklus.

BŪK ATSAKINGAS!

„Žemė myli mus kiekvieną,-
atsiliepk jai tuo pačiu.“

V. Židonytė

Daugiau informacijos rasi čia:
www.worldenvironmentday.global
www.un.org 
www.earthday.org
http://apkabinkimezeme.lt/kaip-prisideti/
pasauline-zemes-diena/
https://gamtostyrimai.lt/lt/apie-mus/mokslininkai-
informuoja/zemes-diena
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem
%C4%97s_diena
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