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Tarša – tai išteklius ne vietoje

Kada aplinkos problemos tampa pasaulinėmis?
• Problemos įtaka uţ šalies/regiono ribų yra didelė
• Šalis nepajėgia viena teisiškai įtakoti ar išspęsti problemos
• Problema labai panaši daugelyje šalių
• Problema labai sąveikauja su kitomis sritimis
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Darnus vystymasis
leidţia dabarties kartoms patenkinti savus poreikius ir nesumaţina ateities kartų galimybių patenkinti savuosius.
Darnus vartojimas – ne mažinimas vartojamų apimčių, o toks vartojimas, kuris pagerina
gyvenimo kokybę.
Darnus vartojimas - vartojamų prekių ir paslaugų suderinimas su aplinkos apsauga.

Darnus vystymasis apima:

Svarbiausi darnaus vystymosi principai
• Rūpinimasis ateitimi
• Aplinkos tausojimas
• Lygybės ir teisingumo principas
• Gyvenimo kokybės gerinimas
• Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus

2

3

4

5

Atsakingas maisto vartojimas (kitaip dar vadinamas tausojančiu), t.y. toks maisto vartojimas, kuris:
 turi atitikti ţmonių vartojimo poreikius bei teikti geresnę gyvenimo kokybę;
 taip pat turi lemti maţesnį gamtinių išteklių ir įvairių pavojingų medţiagų naudojimą bei maţinti įvairių atliekų ir
teršalų susidarymą viso produkto būvio ciklo metu.

6

7

8

Maistas ir cheminės medžiagos
Maisto priedai

Trumpiniai

Neigiamas poveikis

Dažikliai

E 104, E 110, E 122, E 123, E 124, E 127, E 129,
E 133, E 151
E 210, E 211, E 212, E 213, E214, E 215, E 216,
E 217, E 218, E 219
E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227,
E 228

Sukelia įvairią alergiją

Konservantai
Konservantai,
antioksidantai
Antioksidantai
Kvapo bei skonio
stiprikliai
Konservantai, spalvos
fiksatoriai
Įvairios paskirties
Saldikliai
Stabilizatoriai,
tirštikliai

E 310, E 311, E 312, E 320 E 321
E 620, E 621, E 622, E 623, E 624, E 625
E 249, E 250, E 251, E 252
E 338, E 339, E 340, E 341, E 442 E 450, E 451,
E 452
E 952, E 954
E 1410, E 1412, E 1413, E 1414

Sukelia įvairią alergiją
Suma˛ina maiste esantį B1 vitamino
kiekį bei gali sukelti galvos
skausmus
Sukelia įvairią alergiją
Sukelia įvairią alergiją
Organizme gali paskatinti
nitrozaminų susidarymą
Organizme gali padidinti fosfatų
kiekį
Šio saldiklio kiekį reikėtų maţinti
Organizme gali padidinti fosfatų
kiekį

Kosmetika ir cheminėsmedžiagos
Cheminė medžiaga
Antibakterinės
medžiagos (triklozanas
arba
fenolis
(Microban))
Formaldehidas,
ksilenas

Ftalatai

Kvapiosios medžiagos

Natrio laurilsulfatas

Parabenai
Propilenglikolis

Prekės
Neigiamas poveikis
Burnos skalavimo skystis, dantų pasta, Susilpnina imunitetą, sukelia vėţį,
intymios higienos priemonės bei servetėlės, kaupiasi organizmuose – motinų
dantų pasta, dezodorantas, muilas
piene, sukelia vystymosi sutrikimus
Nagų lakas bei nagų lako valiklis, lakas Sukelia kvėpavimo takų dirginimą,
naudojamas plaukams
daro neigiamą poveikį kepenims, gali
sudirginti
odą,
gali
padidinti
persileidimo tikimybę
Gali būti įvardijami kaip kvapiosios medţiagos Susilpnina imuninę sistemą, sukelia
(nepaminit sudedamojoje dalyje) kvepaluose, astmą (vaikams), paţeidţia kepenis ir
dezodorantuose, lūpų daţuose, nagų lakuose, kenkia medţiagų apykaitai, neigiamai
plaukų prieţiūros priemonėse
gali paveikti net vyrų reprodukcinę
sistemą
Naudojamos
kosmetikos
gaminiuose Sukelia
alergiją,
dirgina
odą,
(medţiagos naudojamos keliomis dešimtimis)
kvėpavimo takus, sukelia astmą,
paţeidţia nervų sistemą, inkstus bei
kepenis, kaupiasi motinų piene, kraujo
lipiduose,
kaupiasi
riebaliniuose
audiniuose, sukelia vėţį
Dantų pastoje, šampūne, įvairiose vonios Gali
sukelti
neigiamą
poveikį
priemonėse
vaisingumui,
imuninei
sistemai,
kvėpavimo
takams
(plaučiams),
kepenims, sudirginti odą
Naudojami įvairiose priemonėse kaip tam tikri Sukelia alergiją, ardo endokrininę
konservantai
sistemą
Kaip drėkinamoji medţiaga naudojama kūno Sukelia centrinės nervų sistemos
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losjonuose, losjonuose nuo saulės, įvairiose paţeidimus (taip pat slopina centrinę
makijaţo priemonėse, šampūnuose
nervų sistemą), sukelia dilgėlinę bei
dermatitą
alerginės
reakcijos,
Β-fenilendiaminas (p- Chna laikinos tatuiruotės, tamsūs plaukų daţai Įvairios
apsigimimai, vė˛ys (šlapimo pūslės
fenilenediaminas, PPD)
vėţį)

Rinkitės sertifikuotus ir ekologiniais ţenklais paţymėtus virtuvės prietaisus ir priemones. Ekologiniu ţenklu
„Gėlė“ paţymėta virtuvės technika, pavyzdţiui, indaplovė, gali sutaupyti nuo 23 % iki 42 % elektros energijos. Kitas
ţenklas „Energy Star“ parodo, kad prietaisas taip pat taupo energiją.
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Elektros energijos taupymas
• Išeidami iš kambario visada išjunkite šviesą.
• Nepalikite prietaisų veikti budėjimo reţime.
• Nepalikite įjungtų prietaisų “foniniam“ garsui.
• Stenkitės su visais šeimos nariais vakarais būti viename kambaryje, sutaupysite elektros.
• Virdami maistą, puodą uţdenkite dangčiu, o elektrinę viryklę galima išjungti 5-10 min. iki
maisto ruošimo pabaigos (sutaupysite apie 40-60% energijos).
• Elektriniame arbatinuke uţvirinkite tik tiek vandens, kiek reikia.
• Šaldytą maistą atšildykite šaldytuve. Šaldytuvui reikės maţiau elektros, kadangi šaldytas
maistas padeda išsaugoti šaltį.
• Pakeiskite seno modelio šaldytuvus ir šaldiklius naujesniais, kurie paţymėti Europos
standarto ţenklu „A++“ ir turi automatinio atšildymo funkciją.įrenginiai naudoja dvigubai
maţiau energijos nei praėjusio dešimtmečio įrenginiai, todėl CO2 kiekį sumaţinsite apie
210 kg per metus.
• Reguliariai valykite dulkes nuo lempučių ir jų gaubtų, nes nešvarumai gali sumaţinti
šviesos srautą net iki 25–40%.
• Nešiojamieji kompiuteriai yra maţdaug 90% energetiškai efektyvesni negu personaliniai.
Rašalinis spausdintuvas sunaudoja 90% maţiau energijos nei lazerinis, o spausdinant
spalvotai sunaudojama daugiau energijos nei spausdinant nespalvotai.
• Skalbdami skalbimo mašinoje, nustatykite maţiausią rekomenduojamą temperatūrą (pvz.:
30 ar 40 °C). Skalbiant skalbinius 30°C, o ne 60°C galite sutaupyti apie 50% energijos.
Visuomet prikraukite pilną skalbimo mašiną, bet ne perpildykite.
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