
 

Ciekawostki 

 Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia 

po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach. 

 Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi 

dobowe zapotrzebowanie ponad 2500 ludzi. 

 W Polsce pracuje dziś 290 profesjonalnych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 

10MW, podłączonych do sieci i sprzedających energię zakładom energetycznym. 

Razem produkują zaledwie 3% energii elektrycznej. 

 Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 

litrów wody. Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 720 

litrów wody, a rocznie - 260m sześciennych wody. 

 Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew. 

 Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypisko w całej 

Polsce trafi rocznie 10 000t szkła. 

 W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można 

powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek 

ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa. 

 W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). 

Dla porównania w Danii, Szwajcarii, Szwecji od 60%-80%. 

 Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić 

energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4h. 

 Około 360mln kilometrów kwadratowych powierzchni Ziemi zajmują morza i oceany. 

Niestety człowiek wykorzystuje je często jak wysypisko śmieci, niszcząc ogromną 

część zamieszkujących je roślin i zwierząt. 

 Metan który powstaje w przewodach pokarmowych bydła i innych zwierząt domowych 

dostaje się do atmosfery i przyczynia się do wzrostu temperatury naszej planety. 

 Według danych ONZ z 1988 roku aż 2/3 mieszkańców miast na świecie oddycha 

powietrzem zawierającym smog. 

 Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich 

śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów. 

 Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie 

zanieczyścić 1 milion litrów wody!!! 

 Metan, który się uwalnia z wysypisk śmieci jest 27 razy bardziej agresywny od 

dwutlenku węgla. 



 Na polskich składowiskach znajdują się 2mld ton odpadów przemysłowych i 4mln ton 

odpadów komunalnych. 

 Codziennie każde duże miasto w Polsce wysyła na składowisko 100 ciężarówek z 

odpadami. 

 Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 opakowań szklanych nadających się w 

pełni do ponownego wykorzystania . 

 Produkty ze szkła w 100% nadają się do ponownego przerobu (recyklingu). 

 Wyprodukowanie 6 puszek ze złomu aluminiowego daje oszczędność energii 

równoważną energii uzyskanej ze spalenia 1 litra benzyny. 

 Ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125cm pozwala na uratowanie 

sześciometrowej sosny.  

 Każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200l wody w papierni oraz 

2.5m3 przestrzeni środowiska. 

 Każde 100kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, przy czym należy wiedzieć, 

że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. 

 Około 2mln ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia 

plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów. 

 Ilość nagromadzonych odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez ostatnie 20 lat. 

Zajmowana przez te odpady powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie. 

 

PUSZKĘ ZGNIEĆ WYJDZIE Z TEGO MAŁY ŚMIEĆ!   

                                                ZGNIATANIE SPOSÓB NA OPAKOWANIE!  

PET ZAWSZE ODKRĘCAMY NAKRĘTKĘ OSOBNO WRZUCAMY!  

                                   PROBLEM NIEWIELKI ODKRĘCAMY BUTELKI!  

 PUDEŁKO PO SOKU ZEGNIJ WZDŁUŻ BOKU!  

 

 


