Odpady, a natura
Pozostawione w lesie, na poboczach dróg śmieci to nie tylko nieestetyczny widok, zagrożenie
pożarowe. To także śmiertelne niebezpieczeństwo dla zwierząt, które zamieszkują lasy,
zarośla , łąki. Po pozostawieniu odpadów zanieczyszczeniu ulega grunt. Możliwy jest też spływ
odpadów zawierających substancje chemiczne, a szkodliwych dla środowiska do wód
podziemnych i powierzchniowych. Przy obecnych warunkach atmosferycznych intensywnie
parujące odpady są też zagrożone samozapłonem, co może spotęgować straty w środowisku.
Śmieci zawierają pozostałości jedzenia, które wabią zwierzęta, a te korzystając z łatwego
posiłku stają się ofiarą zatruć czy wypadków komunikacyjnych.
Czasami może się wydawać, że zwierzęta wykorzystują śmieci na swoją korzyść. Według
naukowców z Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego zwierzęta wabi
zapach rozkładających się resztek jedzenia i picia pozostawionych w odpadach. Zwierzęta
wówczas chętnie wchodzą do pojemników, butelek itp. Będąc w środku butelki zwierzętom
trudno wspiąć się po pochyłej i wilgotnej ściance by wyjść z butelki. Tak więc z głodu,
wysuszenia lub utopienia ginie pierwszy owad w butelce. Rozkładające się zwłoki przywabiają
następne zwierzęta i tak, w krótkim czasie w butelce zgromadzić się może sporo martwych
bezkręgowców czy ssaków. Ciemne, szklane butelki o niewielkich otworach (np. po piwie czy
winie) być może traktowane są przez zwierzęta jako potencjalnie dobre miejsce schronienia.
Takie butelki, z powodu ciemnej barwy, mogą przypominać norę i zwierzę chętnie do niej
wchodzi , ale z wyjściem może być już problem, i potencjalna nora staje się pułapką.
W butelkach , pojemnikach można znaleźć np. zapasy nasion, mrowiska, sieci pająków
Wszystko dobrze, ale tylko do momentu deszczu, kiedy schronienie może być śmiertelną
pułapką dla zwierząt.
Zwierzęta cierpią przez odpady powstałe ze środków ochrony osobistej. Maseczki czy
rękawiczki są niebezpieczne dla zwierząt lub ptaków, które zaplątują się w sznureczki, gumki
masek lub rękawice. Naukowcy zwracają uwagę również na problem połykania masek przez
duże zwierzęta, co może prowadzić do rozlicznych dolegliwości zdrowotnych. Tego rodzaju
odpady mogą być również skażone bakteriologicznie i nie powinny znaleźć się w przestrzeni
dostępnej dla zwierząt,ptaków, bo te mogą roznieść bakterie dalej.
Najprostszym jednak sposobem na unikanie tego typu sytuacji jest pozbywanie się odpadów
zgodnie z obowiązującym prawem i ucinanie sznureczków i gumek od naszych masek przed
wyrzuceniem ich do kosza. Podobnie należy potraktować foliowe czy gumowe rękawiczki –
gdzie należy uciąć ich „palce". Dzięki takim działaniom gumka od maski nie zaplącze się wokół
skrzydła czy nóg ptaka, a zwierzę, które wejdzie do rękawiczki wydostanie się z niej.
Każdy z nas może mieć swój udział w ochronie fauny, w ochronie środowiska. Pamiętajmy
o tym, nie pozostawiajmy śmieci w lesie, przy drodze….
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