Śmieci – ostatni posiłek w życiu
dzikiego zwierzęcia.

Ludzie wytwarzają coraz więcej śmieci, których liczba rośnie z roku na rok.
Najczęściej trafiają one do spalarni, na wysypiska czy do zakładów zajmujących się
przetwarzaniem posegregowanych odpadów. Niestety ogromna ilość śmieci, wyrzucana
jest wprost do środowiska naturalnego, zanieczyszczając lasy, pola, jeziora, rzeki i tereny
zurbanizowane.
Wydaje się nam, że śmieci oprócz zanieczyszczania środowiska, nie stanowią
innego zagrożenia. Tak jednak nie jest. Dzikie zwierzęta bardzo często zjadają śmieci,
które pachną jedzeniem, nie zdając sobie sprawy z tego, że może być to ich ostatni
posiłek w życiu. Ssaki mają niezwykle czuły węch, dlatego opakowania po produktach
spożywczych są dla nich bardzo atrakcyjne, gdyż smakowicie pachną. Problem stanowią
też opakowania, do których zwierzę próbuje wsadzić pysk, aby wylizać resztki jedzenia.
Mowa tu o różnego typu słoikach, puszkach, czy butelkach po słodkich napojach.
Nierzadko dochodzi do tego, że pysk utyka wewnątrz puszki lub głowa wewnątrz słoika.
W takiej sytuacji najczęściej zwierzę skazane jest na śmierć głodową lub z odwodnienia,
jeśli nikt mu tej pułapki nie zdejmie z głowy.
Zdarzało się nawet znajdować wewnątrz butelek po napojach niewielkie
ssaki np. łasiczki. Co skłoniło je do wejścia do butelki? Niestety jedna śmieciowa
pułapka może złowić różne gatunki zwierząt powiązanych między sobą łańcuchem
pokarmowym. Przykładowa butelka po słodkim napoju zwabia różne owady,
które złapane w pułapkę zwabiają owadożerne ssaki (szukające łatwego posiłku),
które z kolei złapane w pułapkę zwabiają polującego na nie drapieżnika – łasiczkę,
i tak dalej. W takich opakowaniach ginie nawet kilkadziesiąt różnych gatunków owadów:
różnorodne muchówki, owady błonkoskrzydłe, motyle, pluskwiaki, chrząszcze, pająki, a
nawet ślimaki, różne płazy, gady, czy gryzonie. Wydaje się to dziwne, że zwierzę potrafi
wejść do butelki czy kartonu po napojach, ale nie potrafi się z niego wydostać. Przyczyną
takiego stan są gładkie i wilgotne ścianki pojemników oraz ich kształt. Nierzadko ginące
w opakowaniach po napojach zwierzęta to gatunki rzadkie, wymierające i objęte ochroną
prawną.
Śmieci nie tylko zagrażają dzikim zwierzętom, powodując ich śmierć, zatrucia,
skaleczenia, zaplątania, obniżają też wartość rekreacyjną terenów zielonych: lasów, parków
miejskich, rzek oraz stanowią realne zagrożenie pożarowe. Rozbita butelka działa jak szkło
skupiające promienie słońca, jeśli będzie leżeć na przesuszonym podłożu, może dojść
do samozapłonu. Rozkładające się odpady to doskonała pożywka dla chorobotwórczych
grzybów i bakterii. Zalegające śmieci powodują też przenikanie pochodzących z ich
rozkładu toksyn prosto do gleby i wód gruntowych.
Dzikie wysypiska nie są w żaden sposób izolowane od gleby. W efekcie na
skutek zachodzenia procesów gnilnych i podmywania odpadów wodami opadowymi
powstają tzw. odcieki. Zanieczyszczają one wody powierzchniowe, podziemne oraz
glebę, pochodzącymi z rozpadu śmieci metalami ciężkimi, kwasami organicznymi i
węglowodorami. Skażenie gleby sięga nawet 50 m od dzikiego wysypiska śmieci i jest
bardzo trudne do usunięcia, z czasem trafia poprzez glebę do roślin. Jeśli dojdzie do


samozapłonu zalegających śmieci, powstałe gazy zanieczyszczają powietrze. Jeżeli
w sąsiedztwie dzikiego wysypiska znajdują się pola uprawne, zanieczyszczenia z odcieków
dostają się do roślin upranych, które następnie trafiają na nasz stół. Zalegające odpady
spowalniają wzrost sąsiadującej z nimi roślinności lub nawet powodują całkowity zanik
cyklu wegetacyjnego roślin, ponieważ odcieki zabijają też wiele cennych organizmów
glebowych, bez których gleba jest martwa.
Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko wyrzucać śmieci tam, gdzie ich miejsce,
tj. do kosza, ale również, żeby zmniejszyć ich wytwarzanie. Starajmy się wielokrotnie
wykorzystywać plastikowe butelki lub szklane słoiki. Zwracajmy większą uwagę na
segregację odpadów, zabierajmy swoje śmieci do domu, jeśli nie napotkamy na spacerze
kosza. Proste codzienne nawyki pomogą nam chronić środowisko.
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