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PASODINTAS VIENAS MEDIS
Rima P.

Ar esi kada nors pasodinęs medį?

Nepamenu, kada pasodinau savo pirmąjį medį, bet gerai
atsimenu pirmąją pasodintą eglutę. Kai mokykloje baigiau
5 klasę, kartu su mokytoja ir klasės draugais vykdėme
medžių sodinimo akciją. Kiekvienas iš mūsų pasodino po
asmeninį medį ir pritvirtino jį prie šalia esančio medinio
kuolo, kad medis būtų matomas tarp žolių. Tai vyko šalia
mokyklos stadiono. Ne visi šie medžiai išliko, bet, dėl kažin
kokios priežasties, tikiu, kad maniškis išgyveno, ir iš tų 20
centimetrų sodinuko jis tapo ne mažiau kaip trijų metrų
aukščio medžiu. Aš vis dar prisimenu, kaip mes eidavome
į mokyklą jų laistyti vasaros atostogų metu, ir tuo metu tai
nebuvo taip smagu! Bet dabar didžiuojuosi savimi ir
džiaugiuosi, kad tai padarėme. ►

Pažiūrėkite į dangų – ar matote rausvas švelnias juostas dienai vakarėjant? Taip? Vadinasi ir vėl
Kalėdų senelis smaguriauja sausainėliais, užsigerdamas stikline pieno. Tai sužinojau visai neseniai iš
mažų šaunių berniukų, kurie buvo mano mokiniai ir tuo pačiu mokytojai prieš kelerius metus
Danijoje. 

„Platforma EKO“ komanda visiems jums nori palinkėti jaukių ir linksmų Šv. Kalėdų bei šilto
atsisveikinimo su 2020 metais. Šiemet visi patyrėme didesnių ar mažesnių iššūkių, tačiau tuo pačiu
turėjome daugiau laiko su savo mylimais žmonėmis. Net ir turint iššūkių, kuriuos mums reikia
įveikti, gyvenimas nesustoja!

Šiame TL numeryje mes dalijamės teigiamomis geromis naujienomis iš viso pasaulio! Visi mūsų
straipsniai yra susiję su įmonėmis ir projektais, kurie daro teigiamą poveikį planetai, ir manome, kad
tai gali paskatinti mus visus būti tais, kurie žengia į priekį ir daro pokyčius. Nė vienas iš šių straipsnių
nėra reklama ir mums jokiais būdais nėra mokama už informaciją, kuria dalinamės. Tai tik projektai,
kurie mums patinka, ir kuriais tikime bei manome, kad jie nusipelno šiek tiek pagyrimų.

Ačiū, kad buvote su mumis šiais metais, kad palaikote mūsų idėją ir skatinate mus siekti daugiau.
Dabar pats laikas rasti šiltą, patogią vietą ir pasimėgauti geromis pasaulio naujienomis apie
pokyčius. Pasimatysime kitais metais!

ŽIEMOS ŠVENTĖS... 

Platforma EKO
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nuotrauka: Vida P.



Ši puiki iniciatyva sukurta tarp pavienių
asmenų, mokyklų ir verslo organizacijų.
Įkūrėjai užmezgė partnerystę ir su kitomis
pelno nesiekiančiomis ir mažomis gamtosaugos
organizacijomis. Kiekvienas gali prisijungti prie šios
iniciatyvos aukodamas pinigus arba daugiau
susitepdamas rankas, kas reiškia, kad organizacija
ieško savanorių sodinti medžius. Bendradarbiavimas
ir jėgų suvienijimas padeda pasiekti geresnius
rezultatus greičiau. 

Jei norite pažvelgti į skaičius, pateikiu šiek tiek
statistikos. 2019 m. organizacija sulaukė daugiau nei
5 milijonų dolerių iš tų, kuriems rūpi miškų likimas,
tais metais pasodinta daugiau nei 4 milijonai medžių,
o dalis pinigų buvo perkelti ir panaudoti medeliams
pasodinti 2020 metais. Gera naujiena yra ta, kad
2020 metais buvo pasodinta 50% daugiau medžių
nei praėjusiais metais. Įsivaizduokite, kiek savanorių
padėjo ir kiek sodinimo akcijų buvo suorganizuota, -
įvyko 220 renginių net 18 pasaulio šalių.

Vienas pasodintas medis gali padaryti pokytį. Įsivaizduokite, jei kiekvienas iš mūsų
pasodintų po vieną medį, kiek milijardų medžių būtų pasodinta? Dėl miškų naikinimo
šiandien kyla pavojus daugeliui augalų ir gyvūnų rūšių. Krūmynų ir miškų gaisrai bei
klimato kaita daro didelę įtaką miškams visame pasaulyje. Pati gamta nebegali atstatyti
žalos taip greitai, kaip mes ją padarome, ir mes, žmonės, turime paskubėti, kad sugrąžintume
didelius miškus. Mintis, kad kiekvienas medis yra svarbus, įkvėpė ne pelno siekiančią organizaciją
„One Tree Planted“ (Pasodintas vienas medis), įkurtą JAV 2014 m.

Pirmojo jų projekto metu buvo pasodinta 20 000 medžių, kurie paskatino organizaciją siekti
didesnių tarptautinių tikslų, siekiant padėti miškams atsikurti. „One Tree Planted“ turi projektų
visame pasaulyje, pavyzdžiui, šiuo metu Europoje jie dirba Škotijoje, Rumunijoje, Ispanijoje ir
Islandijoje. Taip pat yra atliekama eilė veiksmų Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Afrikoje,
Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione.

Organizacijos veikla pagrįsta šešiais tvarios aplinkos palaikymo planetoje principais:
oras, vanduo, biologinė įvairovė, socialinis poveikis, sveikata ir klimatas. Šie šeši
kertiniai punktai tiesiogiai atsako į bet kokį kylantį klausimą apie medžių sodinimo
svarbą.

Medžių sodinimas tai ne tik pats sodinimo veiksmas. Kažkas turi auginti medžius iš
sėklų, rasti tinkamas sodinimo vietas, organizuoti bendruomenes ir tai yra tik pagrindas.
Medžių sodinimas daro daugiau nei tik poveikį aplinkai, jis taip pat gali sukelti didelį
socialinį ir ekonominį poveikį vietos bendruomenėms. ►
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nuotrauka: One Tree Planted



Pavyzdžiui, ,,One Tree Planted“ projektas Ruandoje, įgalina tiek studentus, tiek moteris ūkininkes.
2019 m. jie baigė 3 agrarinės miškininkystės projektus, kuriems vadovavo skirtingos grupės
žmonių. Moterų ūkininkių kooperatyvas pasodino 35 000 vaismedžių. Studentai pasodino 9000
medžių, kurie buvo kovos su skurdu dalis, o galiausiai ūkininkai pasodino 60 000 kavamedžių
ekologiškos kavos gamybai.

Didelė dalis žemės Afrikos šalyse yra paliesta erozijos dėl žalingo žemės ūkio, nesirūpinant  
dirvožemiu. Tačiau ūkininkavimas yra pagrindinė ekonominė jėga šiose šalyse, todėl svarbu išmokti
naujų darnaus ūkininkavimo metodų ir tuo pačiu metu imtis papildomų veiksmų, pavyzdžiui,
medžių sodinimo, kad dirvožemis galėtų išgyti.

Žvelgiant iš asmeninės perspektyvos, man labai patinka, kad ,,One Tree Planted“
švietimui skiria daug dėmesio. „T.R.E.E.S. Programa“  yra puiki priemonė mokyklų ir
universitetų bendruomenėms, leidžianti tiek mokytojams, tiek studentams mokytis ir
veikti, kad paliktų teigiamą poveikį aplinkai. Organizacija teikia nemokamus pamokų planus,
užsiėmimus bei dalinasi turimais ištekliais.

Mediena yra neperdirbtas ir atsinaujinantis išteklius, tačiau jam reikia laiko išaugti. Klausimas yra,
kaip tvariai ir etiškai tai vyksta. Taip, šimtmečius ir ypač pastaruosius dešimtmečius susimovėme
kirsdami miškus, tačiau vis dar yra vilties ir tai dar nereiškia, kad turėtume nustoti rūpintis ar
atsodinti medžius. ■

DIDŽIOJI ŽALIOJI SIENA
John P.

Ką tu pagalvoji išgirdęs žodžius „Didžioji siena“?

Žinoma, visi žino apie didžiąją 21 196 kilometrų ilgio Kinijos sieną, pradėtą   statyti prieš 2700 metų.
Taip pat yra dar viena siena, apie kurią per pastaruosius kelerius metus buvo daug kalbama
žiniasklaidoje – tai yra siena, kurią norėjo pastatyti kadenciją baigiantis JAV prezidentas Donaldas
Trumpas tarp Meksikos ir JAV (kai kuriose teritorijose ši siena gyvuoja jau kelis dešimtmečius).
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nuotrauka: TGGW 

Pastatyta už 8 milijardus dolerių;
Beveik 6500 kilometrų ilgio, iš
tikrųjų virš 7200 kilometrų ilgio;
Jos tikslas sustabdyti dykumos
judėjimą ir užkirsti kelią 60
milijonų žmonių migruoti iš savo
gimtojo krašto Afrikos Sacharoje į
Šiaurės Afriką ar Europą. ►

Vis dėlto noriu pakalbėti apie
trečiąją sieną, kuri yra šiek tiek
kitokia. Ši siena bus…



Aš naudojau žodį „pastatyta“, bet tai
nevisai tiesa, reikėtų vartoti žodį
„pasodinta“, nes aš kalbu apie Didžiąją
Žaliąją sieną, kurią sudaro medžiai.
Tiesą sakant, ne vien medžiai, bet ir
kiti augalai, vis tik medžiai yra
pagrindiniai jos objektai.

Kadangi tai nėra vientisa tvirta konstrukcija
ar barjeras, šią nuostabią žalią sieną galima
būtų laikyti metafora, o ne siena. Iš pradžių
ji buvo laikoma medžių užtvara dykumos
pakraštyje, tačiau ji tapo kai kuo daugiau -
sodų ir žemės ūkio projektų kolekcija, kuri
ne tik atgaivina žemę, tačiau turi ir daug
kitų privalumų.
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nuotrauka: Rowan Griffiths

Yra keletas dalykų, kuriuos vis atsimename, kai išgirstame žodžius klimato kaita... Akivaizdu, kad
atmintin iškyla visuotinis atšilimas, nerimas dėl kylančio jūros lygio, augalijos ir gyvūnijos rūšių
nykimas, galbūt net koralinių rifų žūtis. Apie ką dauguma žmonių net nepagalvoja, yra dykumėjimas
arba jo socialinis ir ekonominis poveikis.

Dykumėjimas yra didžiulė problema daugelyje vietų visame pasaulyje, bet niekur taip stipriai kaip
Afrikoje į pietus nuo Sacharos. Tai lemia nuolatines sausras, maisto trūkumą, mažiau gamtos
išteklių ir masinę žmonių migraciją.

Kasmet 12 milijonų žmonių iš vakarų ir vidurio Afrikos palieka namus ir dėl ekonominių
priežasčių migruoja į Europą, Šiaurės Afriką ar kitur. Kai kuriems iš jų tai pavyksta, bet
daug didesnė jų dalis miršta bandydami pasiekti geresnį gyvenimą. Būtų naivu ir
paprasta dėl to kaltinti dirvožemio eroziją, tačiau ji vaidina didelį vaidmenį.

Sodinti medžius ir krūmus gali atrodyti taip paprasta, bet tai itin rimta pagalba kovojant su dykuma,
ypač kai tai daroma tokiu dideliu mastu. Medžių sodinimas padeda kovoti su klimato kaita,
bei apsaugoti maisto ir vandens prieinamumą ir apsaugą daugeliui žmonių, jis taip pat
gali suteikti darbinės veiklos, ekonominių galimybių ir derlingos žemės, o tai gali būti
bendradarbiavimo ir harmonijos ženklas visame žemyne.

Projektas toli gražu nėra tobulas. Iki šiol yra įpusėtas pirminį planą, kurio užbaigimas planuojamas
2030 metais, tačiau tik apie 15% planuojamo ploto yra apsodinta. Iškyla problemų su biurokratija
skirtingose   šalyse, reikalaujama skirtingų ataskaitų, išlaidos auga, trumpai tariant, yra visa galybė
sunkumų. Bet visa tai negali atimti to, kas jau pasiekta.

Sunku rasti tikslius skaičius ir jie kelia abejonių, tačiau yra aiškiai matomų rezultatų. Jau pasodinta
milijardai daigų, sukurti didžiuliai plotai naujų miškų ir terasų, įskaitant milijonus hektarų vien
Etiopijoje. ►



„ARSENAL“ IR KLIMATO KAITA
John P.

Yra daugybė skirtingų būdų įvertinti futbolo klubo vertę. Visų pirma žiūrime į komandos užimamą
pozicija lygoje, gerbėjų gausą, parduodamos atributikos kiekį, lūžtančias lentynas nuo laimėtų
taurių, bet galbūt verta atkreipti dėmesį ir į komandos aplinkosauginius duomenis.

„Arsenal“ neseniai tapo pirmąja Anglijos „Premier“ lygos komanda, užsiregistravusia
Jungtinių Tautų „Sports for Climate Action Framework“ (sporto pastangos kovoti su
klimato pokyčiais). 

Šiuo metu, kai rašau šį straipsnį, yra 172 sporto organizacijos, kurios pasirašė minėtą JT
dokumentą, tačiau pastebimas aukšto lygio futbolo komandų trūkumas. Vienintelė futobolo
komanda prisidedanti prie šio projekto yra „Juventus“. Prisiregistruodamos prie sistemos,
organizacijos ir jų darbuotojai įsipareigoja laikytis penkių principų, kuriais siekiama sumažinti jų
poveikį klimato kaitai:

Nuo 1999 m. klubas pasodino daugiau nei 29 000 medžių klubo treniruočių centre Londone
Colney ir sukurė Colney girią. ►

Kai kurie iš principų skamba šiek tiek paviršutiniškai ir atrodo, kad buvo surašyti tik „dėl vaizdo“. Vis
tik įdomu pamatyti kaip klubai, kurie prisijungė prie iniciatyvos, iš tikrųjų stengiasi pagerinti savo
poveikį klimatui.„Arsenal“ atveju supratau, kad jie iš tikrųjų daro daug daugiau, nei tikėjausi. 

Pateikiu kai kurias jų pastangas tvarumo srityje:
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 Imtis sistemingų pastangų
skatinti didesnę
atsakomybę už aplinką
 Sumažinti bendrą poveikį
klimatui
 Šviesti apie galimus
veiksmus mažinti klimato
kaitą
 Skatinti tvarų ir atsakingą
vartojimą
 Pasisakyti už klimatą
tausojančius veiksmus
bendraujant

1.

2.

3.

4.

5.

nuotrauka:  whodunelson

Kartu su medžiais Didžiąją žaliąją sieną sudaro daugybė naujų sodų ir ūkių, kurie taip pat
masiškai keičia žmonių, kurie yra vieni skurdžiausių pasaulyje ir galimai labiausiai
paveikti klimato pokyčių, gyvenimą. ■



Tai pirmasis JK futbolo klubas, kuris 2018 m. įdiegė didelę saulės energijos kaupimo sistemą.
Akumuliatorių saugojimo sistema gali aprūpinti 60 000 vietų „Emirates“ stadioną visam
rungtynių laikui. Tokiu būdu naudojama atsinaujinanti, žalioji energija.
Treniruočių centre įrengė vandens perdirbimo sistemą, kad būtų galima pakartotinai panaudoti
vandenį iš aikštės, tokiu būdu per pastaruosius metus buvo pakartotinai panaudota daugiau
nei 4,5 milijonų litrų vandens.
Tapo pirmuoju „Premier“ lygos klubu, kuris pradėjo naudoti 100% ekologišką elektrą. 
Sutaupo 20 000 vienkartinių plastikinių puodelių per vienerias rungtynes, kai „Emirates“
stadionas yra pilnas, naudodami daugkartinių puodelių sistemą.
Turi įrengtas stacionares vandens gertuves, kurios padeda sutaupyti 150 000 vienkartinių
plastikinių vandens butelių per metus.
 Sumažinta išnaudojama energija, įrengus automatinį LED apšvietimą visose klubo vietose.

Visi šie pasikeitimai įvyko prieš prisijungiant prie „Sporto klimatui“ programos, todėl bus įdomu
sužinoti, ką jie darys toliau, siekdami įgyvendinti penkis aukščiau paminėtus principus, tarp kurių
yra ir tvarumo propagavimas ir švietimas. „Arsenal“ operacijų vadovo Hywel Sloman žodžiais
tariant „Mes ir toliau naudosime „Arsenal“ galią ir pasiekiamumą įkvėpdami pasaulines
bendruomenes ir pastūmėdami vieni kitus į tvaresnę ateitį“, kas skamba gana
užtikrinančiai.

Tai tikrai įdomi koncepcija, ir jei pasirašiusieji jos laikysis, ypač tokie klubai kaip
„Arsenal“ ir „Juventus“, jie skleis teigiamą aplinkosauginę žinią didžiulėms minioms savo
fanų visame pasaulyje. ■

TYLA TARP KORALŲ
Rima P.

Koralinis rifas yra jautrus gamtos darinys, ir aš
manau, kad tai jokia staigmena ar paslaptis, kad
jis tikrai nemėgsta staigių klimato pokyčių. Per
pastaruosius kelis dešimtmečius koraliniai
rifai visame pasaulyje, įskaitant Australijos
Didįjį barjerinį rifą, patyrė „masinius koralų
balinimo įvykius“. Šimtai kilometrų
koralinių rifų visame pasaulyje tapo balti,
kas gali būti gražu, bet iš tikrųjų reiškia,
kad koralai miršta.

Tai yra itin opi problema, kadangi koraliniai
rifai yra didžiausios gyvybės struktūros
žemėje ir turi daug svarbesnę misiją nei
daugelis įsivaizduojame. ►
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nuotrauka:  Francesco Ungaro



Pirmiausiai, jie suteikia prieglobstį dideliam kiekiui vandens gyvūnų, kurie negyvena
niekur kitur. Taip pat koraliniai rifai yra vieni iš didžiausių anglies dvideginio vartotojai
mūsų planetoje. Būtina paminėti, jog jie tai pat atsakingi už kranto linijų apsaugą nuo
itin stiprių bangų ir sudėtingų oro sąlygų atkeliaujančių iš vandenynų. Be abejonės
koraliniai rifai yra ekonomiškai svarbūs dideliam kiekiui bendruomenių, kurios priklauso
nuo žuvininkystės ir turizmo.

Koralai ypatingi tuo, kad būdami ypač jautrūs, tuo pačiu metu jie yra savaip ganėtinai atsparūs,
todėl juos pačius galima atkurti, o rifus supančias ekosistemas atgaivinti. Bet tai turi vykti dabar
arba niekada, sąlygos jiems išgyventi turi pagerėti, kol koralai ir koraliniai rifai dar turi kažkiek
gyvybės. Mokslininkai visame pasaulyje ieško sprendimų, o vienas iš jų skamba itin keistai, bet yra
efektyvus. Sprendimas atsirado dėka bendrų britų ir australų tyrėjų pastangų. 

Taigi, kokį metodą tyrėjai siūlo siekiant atnaujinti koralinių rifų ekosistemas?
Povandeniniai garsiakalbiai.

Sveikas rifas yra nepaprastai užsiėmusi ir triukšminga ekosistema, suteikianti prieglobstį
tūkstančiams gyvybių rūšių, tačiau ekosistemoms pradėjus nykti, koraliniai rifai tampa mažiau
patraukli buveinė. Žuvys ir kitos rūšys supranta, kad rifas nėra pajėgus patenkinti jų poreikiams,
todėl migruoja kitur. Sugrąžinus daugiau gyvybės rifams, negyvo koralo neprikelsime, tačiau taip
bus padidinti šansai jam pasveikti natūraliai ir atsikurti.

Kas būtų, jei galėtume šias būtybes apgauti ir priversti manyti, kad rifas yra vis dar
šurmulinga vieta, nei yra iš tikrųjų? Tuomet dabartiniai rifo gyventojai pasiliktų ir
atkeliautų nauji, kurie padidintų jų skaičių ir paskatintų ekosistemą stiprėti ir gyvuoti.

Greičiausiai nepagalvotume apie tai, kad žuvys gali kelti daug triukšmo, tačiau jos iš
tikrųjų sukuria daug įvairių garsų. Vandenynai nėra tyli gelmė, čia nuolat girdimas
triukšmas. Visur, kur tvyro tyla, pavyzdžiui, ties pažeistu koraliniu rifu, aiškiai galima
suprasti, kad tai nėra sveika vieta, todėl žuvys šių teritorijų vengs. 

Kai rifinės žuvys neršia, jos išleidžia savo jauniklius į atvirą vandenį, kad padidintų išgyvenimo
šansus. O kai jaunikliai šiek tiek subręsta ir jiems nebegresia pavojus būti suvalgytiems, šios
jaunosios žuvytės suranda sau tinkamą rifą, kuriame apsigyvena. ►
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nuotrauka: Francesco Ungaro



Taigi, iki šiol rifai buvo triukšmingi ir galėdavo pritraukti būrius jauniklių „namo“, tačiau, deja,
pastaruoju metu tai sunkiai sekasi kai kuriems vaiduokliškai tyliems rifams. 

Atsakymas - dirbtiniu būdu sukurti sveiko rifo keliamus garsus naudojant povandeninius
garsiakalbius. Tokiu būdu pritrauksime jaunas žuvis, ir taip atkursime rifus.

Jūrų biologai ir tyrėjai atliko šio netikro rifinio triukšmo bandymus su 33 negyvų koralų
lopinėliais palei Didįjį barjerinį rifą, ir rezultatai yra netikėtai nuostabūs. Per 40 dienų
žuvų skaičius šiose vietose padvigubėjo, o ten aptinkamų žuvų rūšių įvairovė išaugo 50%.

Tai nėra ilgalaikis sprendimas. Jo pagalba neišspręsime problemos, dėl kurios šios ekosistemos
nyksta. Norėdami tai padaryti, turime pažaboti pasaulinį CO2 išmetimą ir sumažinti visuotinio
atšilimo greitį. Koraliniai rifai susiformuoja per tūkstančius metų, ir jiems reikės daug laiko atsigauti
po balinimo įvykių, kuriuos paskatino žmogaus nulemta klimato kaita. Bet rifai dar turi vilties.

Kaip sako Timas Gordonas iš Ekseterio universiteto: „Nors pritraukus daugiau žuvų, koraliniai
rifai savaime neišsigelbės, tačiau tokie metodai mums suteikia daugiau priemonių kovojant
už šių jautrių ir pažeidžiamų ekosistemų išsaugojimą. Pradedant vietinėmis pastangomis ir
baigiant tarptautine politine veikla, mums reikia prasmingos pažangos visuose lygmenyse,
kad galėtume sukurti geresnę rifų ateitį visame pasaulyje“.

Turėtume padaryti viską, kad rifams būtų suteiktos geriausios galimybės išsigelbėti, o
garsiakalbiai tikrai padeda to siekti. Jei galime sumažinti koralinių rifų nykimo greitį,
galime juos panaudoti siekiant privilioti skirtingas vandens gyvūnijos rūšis atgal į
nuostabiuosius rifus ir padėtų išlaikyti juos kaip gyvybingas buveines. ■

GRYBIENOS MAGIJA
John P. 

Yra akimirkų, kai verta mėgautis grybais,
pavyzdžiui, kai jie suteikia sodrų žemės skonį
grybų rizotui, ir yra akimirkų, kai verta grybų
nemėgti, pavyzdžiui, kai kalbame apie tuos
keistai atrodančius darinius, augančius jūsų
viešbučio vonios kambaryje.

Grybai yra keisti augalai, kurie dažnai būna
nuvertinami. Be to, kad jie yra labai skanūs
(jei juos mėgstate), jie taip pat gali būti
vienas iš pagrindinių tvarios ir darnios
ateities kūrimo elementų, tinkamai
naudojami beveik visose srityse, tokiose ►
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kaip mada, pakavimas, išsiliejusių nuodingų skystųjų produktų valymas, plastiko
ardymas ir net statyba. 

Pirmiausia noriu atkreipti dėmesį į paskutinįjį iš šio sąrašo - statyba. Statybos pramonė
išskiria apie 11% viso anglies dvideginio kiekio visame pasaulyje, vien cementas sudaro
8% viso pasaulio paliekamo CO2 pėdsako. Niekas, arba tik labai mažas kiekis žmonių, į
tai atkreipia dėmesį. Kiek žmonių girdėjote besiskundžiančius cemento pramone,
palyginti su kelionėmis lėktuvu, kurios išskiria tik 2% viso pasaulio CO2 kiekio.

Yra daug tvaresnių alternatyvų įprastinėms statybų medžiagoms pakeisti ir viena iš jų, apie kurią
dauguma žmonių dar nėra supažindinti, yra pagaminta iš, - o taip, grybų.

Na gerai, ji nėra tiesiogiai pagaminta iš grybų, ji yra grybienos kompozitai. Medžiagas galima sukurti
norimos formos, proceso metu imamos žemės ūkio atliekos ir ant jų auginama grybiena, kuri yra
tarsi grybo šaknis esanti po žeme.

Nelendant pernelyg giliai į biologiją, paminėsiu, kad grybiena susideda iš gijų tinklų,
kurie veikia kaip natūralūs rišikliai, jie augdami sudaro didžiulius tinklus, vadinamus
micelija. Jie auga virškindami maistines medžiagas iš žemės ūkio atliekų, tokių kaip
kukurūzų lukštai ar pomidorų vynmedžiai, ir tuo pačiu prisirišdami prie medžiagos,
kuria maitinasi, paviršiaus. Kai grybiena pilnai susiformuoja ji būna visiškai sausa, tam, kad būtų
užtikrinta, jog ateityje ji nepradės augti ir vėl, nes kas gi norėtų rasti grybą, staiga augantį iš naujos
sienos?

Grybienos statybinės medžiagos yra nuostabios dėl keletos priežasčių. Viena iš jų, kad grybiena
suteikia galimybę perdirbti atliekas, kurios kitu atveju būtų išmestos, į nebrangią, tvarią
ir biologiškai skaidomą medžiagą. Taip pat medžiagos gali būti veiksmingai išaugintos bet
kokios formos, pavyzdžiui, pilna sienų plokštė ar atskiros plytos, jos yra mažo tankio, lengvos ir
tvirtos. Jos taip pat yra puikūs šilumos ir garso izoliatoriai, tuo pačiu labai atsparios ugniai.
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Taigi, grybiena suteikia galimybę auginti, taip
visiškai teisingai - tiesiogine prasme auginti, -
medžiagas, reikalingas norint pastatyti darnius
ateities namus ir biurus. Vis dėlto tai nėra
vienintelis ateities planas šiems grybienos
produktams. NASA šiuo metu vykdo tyrimus, kaip
naudoti iš grybienos pagamintas medžiagas, kad
artimiausiu metu Marse būtų galima statyti
gyvenamus pastatus, žinoma, kai pasieksime šią
planetą ne tik filmuose, bet ir realybėje.

Grybienos pagrindu veikiančią technologiją
taip pat tiria ir kuria kompanijos visame
pasaulyje, kurios naudoja grybieną
skirtingoms medžiagoms. ►



Ši technologija yra nepaprastai universali ir gali būti naudojama viskam, pradedant
pakuotėmis ir baigiant pastatų izoliacija. Ji jau naudojama kuriant bičių avilius, šviestuvus ir
įvairiausius daiktus, pavyzdžiui, vyno pakuotes ir baldų plokštes.Grybiena gali būti pritaikoma ir
mados pramonėje, ją galima paversti odos pakaitalu, iš kurio gaminami visiškai tvarūs drabužiai ir
batai.

Kitos kompanijos siekia, kad grybiena būtų naudojama ne tik gaminti dėvimus daiktus ir tuos,
kuriuose gyvename, o kurą, kurį naudojame išgyvenimui. Negana to, pasaulis pradeda suprasti, kad
galbūt turėtume valgyti daugiau augalinės kilmės baltymų nei mėsos, grybiena siūlo galimybę
užsiauginti mėsainių ar kepsnių iš tų pačių grybų veislių, kokių mes jau žinome ir mėgstame.

Turime atlikti keletą esminių pokyčių savo veiksmuose: arba visiškai nutraukti nesibaigiančias
statybas, gamybą, nuolatinį kūrimą ir naudojimą, kas tikėtina neįvyks artimiausiu laiku; arba,
turėtume pakeisti medžiagas, kurias naudojame savo siautėjančiam vartotojiškumui.

Grybiena siūlo tai, kas iš esmės gali pakeisti plytas, cementą, plastiką ir daugelį kitų
medžiagų. Tai yra nebrangu, visiškai organiška, tvaru ir biologiškai skaidoma. Tai yra
viena iš medžiagų, kurios pagrindu turime kurti savo tvarią ateitį.  ■
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ŽALIOSIOS ZONOS IR HUGSI

Eglė M. 

Kadangi gruodžio mėnuo mūsų naujienlaiškyje yra
skirtas būtent geroms istorijoms, aš labai norėčiau su
jumis pasidalinti geromis naujienomis, kurios mane
visai neseniai pasiekė!

Visiškai netikėtai interneto platybėse atsirado
žodis HUGSI. Keistokas žodis, tiesa? Bet ką gi jis
reiškia?

Pasirodo HUGSI tai yra Husqvarna Urban Green Space
Index, kuris yra skaitmeninių inovacijų iniciatyva, kurią
sukūrė Husqvarna bendradarbiaudami su Overstory.
Šios iniciatyvos tikslas yra apsaugoti ir pagerinti
žaliųjų zonų priežiūrą miesto teritorijose.

Pasitelkiant kompiuterinę viziją ir giluminio mokymosi
metodus palydoviniuose vaizdiniuose. HUGSI
atskleidžia tikslią informaciją apie žaliųjų erdvių
dydį, proporcijas, pasiskirstymą bei būvį
didžiuosiuose miestuose. ►



 Šarlotė (JAV)
 Durbanas (Pietų Afrika)
 Vilnius (Lietuva)
 Dortmundas (Vokietija)
 Krokuva (Lenkija)

Taip pat HUGSI apskaičiuoja žaliųjų miesto zonų pasiskirstymą bei jų panaudojimą. Norėdami
nustatyti žaliosios erdvės kiekį ir kokybę, autoriai stebi gautą medžiagą ir klasifikuoja kiekvieną zoną
vertiname žemės plote. Šiam tyrimui visi plotai yra suskirstomi į žemės naudojimo klases:
medžiai (miškai), žolė, vanduo ir kita žemės paskirtis (namai, keliai, kietosios dangos ir
kt.). Ne visos žaliosios zonos yra sukurtos vienodai, erdvės su medžiais yra laikomos
svarbesnėmis nei žole apsodintos.

Gruodžio 9 dieną paskelbtame miesto žaliosios erdvės indekse (HUGSI) Vilnius buvo pripažintas
žaliausiu miestu Europoje, ir tuo, kaip lietuvė, aš labai didžiuojuosi. Afrikos regione toks miestas yra
Durbanas (Pietų Afrika), Rytų Vidurio Azijoje – Honkongas (Kinija), Rytų pietryčių Azijos ir Okeanijos
teritorijoje – Hošiminas (Vietnamas), Lotynų Amerikoje – Rio de Žaneiras (Brazilija), Šiaurės
Amerikoje – Šarlotė ( Šiaurės Karolina, JAV), Pietų Vakarų Azijoje – Daka (Bangladešas).

Na, o štai taip atrodo žaliausiųjų pasaulio teritorijų penketukas:

1.
2.
3.
4.
5.

Norėdami pasidomėti daugiau apie HUGSI indeksą ir sužinoti kitų miestų žaliųjų
teritorijų plotus skaitykite https://www.hugsi.green/. ■

ŪKAI -  KOVOJE SU PLASTIKU

Rima P.

Spalio mėnesį Lietuvos įmonė „Ūkai“ per „Kickstarter“ (platforma, kurioje naujoms
idėjoms renkama parama iš investuojančių asmenų, kurie tiki pačia idėja ir jos sėkme)
paskelbė projektą, kuris buvo sėkmingai finansuotas tik per vieną mėnesį! Iš 
straipsnio pavadinimo tikriausiai jau
atspėjote, kokia yra šio projekto idėja -
pašalinti plastiką iš vandenynų ir naudoti
jį kojinių gamybai. Toliau šiek tiek
daugiau apie tvariąją iniciatyvą. 

Kažkada mes išradome plastiką. Supratome,
kad galime iš jo pagaminti bet ką ir labai
džiaugėmės visomis jo panaudojimo
galimybėmis. Tik vėliau supratome, kad
„netikėtai“ plastikas išplito po vandenynus,
upes, gyvenvietes ir laukus, bei kad jis greitu
laiku tikrai neišnyks. ►
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Plastikas tapo pasauline problema, darančia skirtingą žalą laukinei gamtai. Dabar džiaugiamės
iniciatyvomis, kurios imasi veiksmų, kad sumažintų šios medžiagos naudojimą, ją perdirbtų ir
pakartotinai panaudotų įvairiais teigiamais būdais. Mes norime sunaikinti dirbtines plastiko salas,
kurias sukūrėme vandenynuose. Nedidelė kojines gaminanti kompanija Lietuvoje ,,Ūkai‘‘ yra
viena iš daugelio įmonių, kurios žengia į kovą su visu vandenynuose plūduriuojančiu
plastiku.

303 rėmėjai patikėjo ,,Ūkai‘‘ komanda ir suteikė jiems galimybę įgyvendinti savo
projektą. Taigi, kuo šios kojinės yra išskirtinės - ypatingos arba tvarios - nepaisant
patrauklaus gamtos motyvų dizaino?

Kiekviena „Ūkai“ kojinių pora reiškia, kad iš vandenynų pašalinamas 51 plastikinis
butelis. Žinoma, kiekvienai kojinių porai gaminti naudojamas ne 51 butelis, o tik
verpalai, pagaminti iš vieno butelio. Likusiais 50 butelių rūpinasi „The Plastic Bank“
(Plastiko bankas). ,,Ūkai‘‘ yra oficialus šios NVO rėmėjas ir tam tikra suma nuo kiekvienos
parduotos poros yra skiriama valyti vandenynams.

Plastiko bankas vaidina svarbų vaidmenį kuriant etišką perdirbimo ekosistemą,
rūpinantis pakrančių bendruomenėmis. Tai turi ne tik aplinkos, bet ir socialinį bei ekonominį
poveikį bendruomenės nariams.

Kojinės yra (arba bus) gaminamos Lietuvoje, gamykla pasirinkta kruopščiai ir atitinka tiek teisingo
darbo užmokesčio, tiek saugių darbo vietų reikalavimus. Plastikiniai verpalai ir kitos medžiagos yra
perdirbamos ir sertifikuotos („Global Recycled Standards“, „The Global Compact“, OEKO-TEX
standartas 100).

Džiaugiuosi, kad jie atkreipė dėmesį ir į
pakavimo medžiagas. Todėl esame tikri, kad
mūsų kojų šildytuvai bus pristatyti perdirbtoje
ir perdirbamoje dėžutėje. Bendrovė taip pat
pasirinko lėtesnį pristatymo būdą, kuris taip
pat yra ekologiškesnis pasirinkimas.

Galbūt sakysite, kad drabužių ar krepšių
kūrimas iš perdirbto vandenyno plastiko nėra
nauja idėja ar naujovė, ir jūs būsite teisūs. Yra
kitų kompanijų, kurios tuo užsiima, bet ar tai
tikrai svarbiausia? Šios kojinės mažina
plastiko atliekų kiekį vandenynuose, jos
leidžia mums būti jų projekto dalimi.
Įsigydami šias kojines, mes jaučiame prasmę,
ir aš tikiu, kad įmonei „Ūkai“ rūpi mūsų
planeta. Linkiu jiems tęsti savo veiklą ir galbūt
ateityje sutelkti dėmesį tik į tvarius projektus,
nes dabar jie jau žino, kad paklausa ►
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Nors jie turėjo tam tikrų tvarios gamybos užuomazgų, pavyzdžiui, pagamino keletą modelių iš
perdirbtų medžiagų, tačiau to tikrai nepakako. Vyliuosi, kad ateityje jie padarys teigiamų pokyčių
gamyboje ir taps dar vienu tvariu gamintoju.

Praleidau daugiau laiko gilindamasi į šią temą ir radau tvarių avalynės gamintojų sąrašą. Kai kurie jų
naudoja perdirbtus plastiko, audinių ir kitas medžiagas, kiti naudoja naujas tvarias ir etiškas
medžiagas, o dar kiti dalyvauja įdomiuose socialiniuose ir aplinkosaugos projektuose. Bet vienas
prekės ženklas Rio, Brazilijoje, padarė man didžiausią įspūdį,- jis atitinka daugybę
tvarumo kriterijų ir svarbiausia, jie kuria puikios išvaizdos sportbačius! Būkime sąžiningi,
akivaizdu, kad svarbu kokybė, tvarumas ir patogumas, tačiau taip pat svarbu, kaip
atrodo batai – mes juk mėgstame išvaizdžius batus! Šie Brazilijoje pagaminti sportbačiai
gali jus nustebinti - „Cariuma“, batai su požiūriu.

Viskas prasideda nuo medžiagų. Bendrovė vadovaujasi žaliojo sąmoningumo idėja, todėl jie
renkasi atsakingai. Pavyzdžiui, jų naudojamas bambukas yra sertifikuotas OEKO-TEX, Organinių ►
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TVARI  AVALYNĖ IŠ RIO

 Rima P. 

Daugelį metų man patiko ir vis dar patinka
vienas avalynės prekinis ženklas, jų paprasti ir
spalvingi sportbačiai visada buvo su manimi,
net oficialių susitikimų metu. Tačiau atėjo laikas,
kai pradėjau savęs klausinėti, kaip etiškai jie
gaminami ir kiek tvarus yra šis produktas.
Sąžiningai, atsakymai mane nuvylė.

egzistuoja, ir jie jau turi patirties, kaip tai įgyvendinti.

Turiu pripažinti, kad jaučiuosi gerai būdama šio projekto rėmėja! Ir jau dabar nekantriai laukiu savo
naujų kojinių iš tvarių ,,Ūkų‘‘, kurios pas mane atkeliaus ateinantį kovą. Pažadu pasiimti jas su savimi
prie vandenyno ir parodyti, kad yra daug smagiau tyrinėti pasaulį ir prisipildyti kvapniu mano pėdų
aromatu, nei gulėti vandenyne ir laukti kol tave suvalgys paukščiai ar žuvys. ■



15

nuotrauka: Cariuma

Ši įmonė vykdo dar vieną projektą, kuris man
labai patinka. Ką dauguma įmonių daro su bet
kuriomis grąžintomis prekėmis? Dažniausiai jas
perdirba, kas yra gera pradžia, tačiau „Cariuma“
pasirinko energiją naudoti kitur. Jie dovanoja
mažai dėvėtus ir grąžintus batus pelno
nesiekiančiai organizacijai „Souls4Souls“,
kuri dirba su nepasiturinčioms
bendruomenėms. Be to, siųsdami avalynę ir
drabužius į besivystančias šalis, jie įgalina
mažas įmones, kurios gali pasinaudoti šia
galimybe ir pradėti savo veiklą. Tai yra labai
populiaru Afrikos šalyse, kuomet siekiama
žmones įtraukti į veiklas ir padėti
generuoti pajamas patiems, o ne tik gauti
daiktus nemokamai. ►

pasėlių gerinimo asociacijos ir „Forest Stewardship“. Jų naudojama gumos medžiaga taip pat mane
sužavėjo! Taigi, ar žinojote, kad naudodami etinius būdus galite gauti gumos iš Hevea Brasiliensis
medžio, o tai reiškia, kad gausite medžio pieno, nepakenkdami medžiui. Be to, jie naudoja organinę
medvilnę, cukranendres, kamštinį medį, mamonos aliejų ir perdirbtą PET, o vėliau visa tai pakuoja ir
siunčia perdirbtose ir perdirbamose pakuotėse.

Medžiagos yra svarbios, tačiau ne tik dėl jų nerimaujama. Šie batai gaminami gamykloje,
turinčioje LEED sertifikatą (Tvarus pastatas), ir atrodo, kad jiems rūpi batus gaminanti
komanda. „Cariuma“, skirtingai nei daugelis Brazilijos kompanijų, rūpinasi darbuotojais,
jų darbo valandomis ir atlyginimais. Bendrovė laikosi Tarptautinės darbo organizacijos gairių
dėl socialinio teisingumo ir tarptautinių žmogaus darbo teisių. Jie atvirai kalba apie savo
partnerystę, kasmet atlieka auditą ir lankosi pas savo tiekėjus.

Žinoma, šis prekinis ženklas dar turi erdvės tobulėti ir jie noriai tai daro. Malonu skaityti tikslus,
kuriuos jie išsikėlė kitiems metams. Kai kuriems tvarios mados prekių ženklams jau sekasi puikiai,
vien nusprendus būti ekologiškais gaminant savo gaminius, tačiau kai kurie iš jų žengia dar toliau
siekdami teigiamo poveikio aplinkai. „Cariuma“ yra vieni iš tų, kurie daro daugiau,
dalyvaudami aplinkosaugos projektuose.

Pavyzdžiui, kiekvienai jūsų įsigytai batų porai jie pasodina po 2 medžius. 2020 m.
bendrovė pradėjo savo miškų atkūrimo programą Brazilijoje. Svarbi projekto dalis yra
natūralios gamtos įvairovės stiprinimas.

Jie žino, kad kartu su kitomis organizacijomis gali būti stipresni, todėl išdidžiai bendradarbiauja.
„Cariuma“ bendradarbiavo su kitais gamintojais, kurie turi tas pačias ekologiškas idėjas sutvarkyti
paplūdimio zonas. Jie linksminasi tai darydami, bei kartu dalijasi idėjomis apie tvarumą. Ši teigiama
veikla skatina žmones ir įmones palaikyti vieni kitus ir aktyviai dalyvauti šioje veikloje.
Bendradarbiavimas ir komandinis darbas rodo gerus pavyzdžius.



John rekomenduoja knygą ,,Ledas" 

Nors visas pasaulis kalba apie klimato pokyčius, yra
stebėtinai mažai romanų, kuriuose ši tema aptariama kaip
pagrindinė tema. Yra daugybė distopinių ateities scenarijų,
kuomet karai, virusai, ateiviai ar dirbtinis intelektas yra
atsakingi už žmonijos sunkią padėtį, tačiau ne tiek daug,
kuriuose minima didelė mūsų pačių padaryta žala
planetai.

Antrasis Laline Paull romanas sukurtas tiksliai
nenurodytoje, bet artimiausioje ateityje - pasaulyje,
kuriame poliarinė ledo danga iš esmės ištirpo.
Istorija prasideda, kai prabangus kruizinis laivas
lėtai plaukioja ties Svalbardo krantais ir ieško vis
retesnio baltojo lokio, kad patenkintų reiklių
turtingų turistų norus. 

MES REKOMENDUOJAME
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Šiek tiek sunku priskirti šį knygą kategorijai, tačiau turbūt geriausiai ją būtų galima apibūdinti kaip
ekologišką aušintuvą. Atsivėrė jūros kelias be vasarinio ledo tarp Azijos ir Europos, ir abu žemynai
bei privačios korporacijos ieško būdų kaip perimti ‚ šio kelio kontrolę. Ši nauja nuoga Arkties
teritorija neturi apsaugos, o verslas neturi skrupulų. Knygoje vaizdojama nerimą
kelianti ir įtikinama vizija apie galimą Arkties ateitį su visiškai pakitusiu oro, verslo ir
politikos klimatu. Deja, didelio verslo ir didelių finansų poveikio bei akivaizdaus jų
nepaisymo individualių žmonių bei mūsų gyvenamos planetos poreikių, atvaizdavimas
yra per daug tikslus.

Autorės žodžiai:„Knyga buvo vadinama literatūriniu trileriu, itin įtraukiančia, pripažinta dėl
tikslaus mokslinio aprašymo ir nepriimta dėl antiherojaus. Tris kartus važiavau į Arktį, trejus
metus rinkau medžiagą ir uždaviau klausimus. Tai buvo istorija, kurią man labiausiai reikėjo
pasakoti, nes tai vyksta dabar “. Tai gerai parašyta knyga ir puiki istorija, kurią ypač lengva
skaityti. Žinoma, verta perskaityti ir debiutinį Paull romaną „Bitės“. ►

„Cariuma“ rodo pavyzdį, kad vykdant verslą reikia nepamiršti savo planetos. Jei
didžiosios mados kompanijos rodytų panašius socialinio ir aplinkos požiūrio pavyzdžius
pramonėje, tada tikriausiai visi laikytųsi šių gerų pavyzdžių.

Brazilijoje skurdo lygis yra didelis, daugeliui žmonių menkai mokama, o sąžininga prekyba dažnai
neegzistuoja. Tokie prekės ženklai, kaip „Cariuma“, rūpinasi savo darbuotojais ir tai tikrai svarbu
šalyje, ne tik pateikiant „greenwash“ idėjas apie tvarumą, bet ir iš tikrųjų tai praktikuojant bei tuo
pačiu gerbiant žmonių darbą ir tausojant aplinką. ■



.Pats Seussas viename interviu sakė, kad iš visų jo parašytų
knygų „Loraksas“ buvo jo mėgstamiausia. Jis kalbėjo apie
tai, kaip ši knyga jam leido prieiti prie aplinkos ir
ekonomikos problemų ir sprendimus pritaikyti savo
pasaulyje.

Pažiūrėkite filmą arba, jei galite, perskaitykite knygą. Akivaizdu, kad jei
norėtumėte skaityti viešai, turėtumėte pasiskolinti iš kažkur vaiką, jei
neturite savo, bet kuriuo atveju darykite vieną ar kitą, arba abu. Tai
gerai praleistas laikas su šeima, pakankamai lengvai suprantama
patiems mažiausiems žmogeliukams, vis dar linksma šiek tiek
didesniems žmonėms. Ši istorija skleidžia žinią, kuri šiandien yra kur
kas svarbesnė nei tada prieš penkiasdešimt metų, kuomet knyga buvo
parašyta.
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AR NORĖTUM TAPTI PROJEKTO DALIMI?

Norime tobulėti ir augti kartu su savo skaitytojais. Jei turi pasiūlymų, idėjų ar parašei straipsnį tvarumo tema, kuriuo

norėtum pasidalinti mūsų naujienlaikraštyje, susisiek su mumis! Tai yra NEMOKAMAS informacinis leidinys, kurį 

 kiekvienas gali skaityti internete, atsisiųsti ar užsiprenumeruoti. Taip pat yra galimybė  dalintis socialinėje

žiniasklaidoje.  Mus galite pasiekti elektroniniu paštu hello@platformaeko.com.

KAIP PRISIDĖTI?

Petra rekomendacija filmą "Loraksas"

Sunku rasti filmų vaikams, kurie neša rimtą žinutę bet kokia tema, tačiau vis tiek išlieka įdomūs. Bet
tokių tikrai yra, kaip, tarkime, šis brangakmenis.

1971 m. buvo išleista daktaro Seusso knyga vaikams, pavadinta „Loraksas“, kuri iki šiol yra spausdinama
ir pagal kurią buvo sukurtas 2012 m. animacinis filmas. Ši knyga buvo parašyta dar toli iki to meto, kai
aplinkosauga buvo aktuali tema daugeliui žmonių. Knyga yra neilga, tačiau ji neša svarbią žinią,
rimuojasi, yra gražiai iliustruota ir priverčia jūsų vaizduotę šokti, ir visa tai kartu sudėjus daro šią knygą
puikia.

Praėjus kiek daugiau nei 40 metų, ši trumpa ir paprasta istorija buvo išplėsta, joje atsirado naujų
personažų, ir buvo sukurtas ilgesnio siužeto filmas. Jis labai ryškus ir spalvingas, kuriame išgirsite Taylor
Swift ir Danny DeVito balsus bei keletą labai keistų medžių. Perteikiama aplinkosauginė žinia yra lengvai
suprantama, išvengiama pamokslaujančios nuotaikos, todėl filmą lengva žiūrėti, kai kurie momentai yra
tikrai linksmi ir smagūs, o kai kurie - pakankamai liūdni.

Pagrindinė prielaida yra tikrai paprasta. Loraksas yra būtybė, kalbanti už medžius ir prieš
aplinkos sunaikinimą pasaulyje. Žmonės, norėdami gauti trumpavertį pelną, iškirto visus
medžius, kad pagamintų daiktus, kurių jiems iš tikrųjų nereikia, ir dabar gyvena miestuose
pripildytuose netikrų plastikinių medžių.  Gal tai skamba šiek tiek distopiškai ar netinkamai
vaikams skirtame eilėraštyje ir filme, tačiau jame gausu įdomių personažų, ir nesijaudinkite, filmo
pabaiga yra laiminga, nes paskutinė sėklytė pasaulyje yra pasodinta siekiant užauginti naują mišką.


