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Project funded by the
European Union
Ծրագիրը ֆինանսավորվում է
Եվրամիության կողմից

մարզ
քաղաք/գյٳղ
դպրոց/դասարան
աշխակերտ

Սիրելի _____________________________________

ՄԱՅՐ ԲՆؤؤՆԸ

ՔՈ ՕԳՆؤԱՆ
ԿԱՐԻՔՆ ؤՆԻ։

ԿԱՐԴԱ՛ ԵՎ ԳՈՐԾԻ՛Ր
ԲՆؤԱՆ ՄԵՋ ԱՂԲ ՉԿԱ:
Աղբը ստեղծٳմ են մարդիկ
Առաջ, երբ մոլորակի բնակչٳթյան թիվը փոքր էր ٳ
չկային արհեստական նյٳթերից իրեր՝ պլաստիկ
շշեր, հին հեռٳստացٳյց, կոտրված խաղալիքներ,
փչացած համակարգիչ, մոլորակի վրա շատ աղբ չէր
կٳտակվٳմ, և բնٳթյٳնը հասցնٳմ էր քայքայել ٳ
մարսել այդ աղբը՝ այն ներառելով բնական շրջապտٳյտի ﬔջ:

Այսօր, երբ աղբի ծավալները զգալիորեն աճել են,
բնٳթյٳնն այլևս չի հասցնٳմ յٳրացնել աղբը, արդյٳնքٳմ ﬔնք ٳնենٳմ ենք կեղտոտ օդ, աղտոտված անտառներ, օվկիանոսներ, հիվանդ կենդանիներ, բնական աղետներ:
Յٳրաքանչյٳր անցանկալի, անպետք բան, որ դեն
ենք նետٳմ, անվանٳմ ենք աղբ կամ թափոն: Թափոնները կարող են լինել հեղٳկ, գազային կամ
պինդ: Առաջին երկٳսը ընդٳնված է անվանել արտահոսք կամ արտանետٳﬓեր, իսկ վերջինը՝ կոշտ
թափոններ կամ պարզապես աղբ: Կոշտ թափոնները լինٳմ են բնٳթյան ﬔջ քայքայվող (օրինակ՝ կերակրի ﬓացորդներ, փչացած ﬕրգ և բանջարեղեն,
տերևներ, գոմաղբ, թٳղթ և այլն), կամ բնٳթյան
ﬔջ չքայքայվող (ﬔտաղներ, ապակի, պոլիէթիլեն,
ռետին և այլն):

Տես, թե որքան ժամանակٳմ են քայքայվٳմ
աղբի այս տեսակները, երբ հայտնվٳմ են
բնٳթյան ﬔջ:
Բանան

3-4 շաբաթ

Թղթե տոպրակ

1 աﬕս

Բամբակյա
գործվածքի կտոր

5 աﬕս

Բրդյա գٳլպա

1 տարի

Ծխախոտի ﬓացորդ
Կաշվե կոշիկ

2-5 տարի
40-50 տարի

Թիթեղյա տٳփ

80-100 տարի

Ալյٳﬕնե
դատարկ աման

200-500 տարի

Պլաստիկ տարա

անհայտ է

Աղյٳսակٳմ տեսնٳմ ենք, որ պլաստիկ նյٳթերից բաղկացած աղբը՝ շշերը, պոլիէթիլենային տոպրակները բնٳթյան
ﬔջ չեն քայքայվٳմ և բացի շրջակայքը տգեղացնելٳց, ավելի
ﬔծ վտանգ է պարٳնակٳմ՝ արևի ազդեցٳթյան տակ աղբավայրٳմ ինքնայրվելով արտազատٳմ է թٳնավոր նյٳթեր՝
դիօքսին և ֆٳրան:
Դիօքսինը թٳյն է, որը ծխի հետ մթնոլորտٳմ տարածվելով իր ճանապարհին աղտոտٳմ է աﬔն
ինչ, հսկայական տարածքներ դարձնելով վտանգավոր մարդկանց  ٳկենդանիների համար։
Դիօքսինով աղտոտված օդը շնչելիս կամ դիօքսինով վարակված սնٳնդ օգտագործելիս, օրինակ՝ աղբակٳյտٳմ արածող կովի կաթը խﬔլիս, կարող են առաջանալ մահաց ٳհիվանդٳթյٳններ։

Դ ٳկարող ես նպաստել, որ չքայքայվող պլաստիկ թափոնները չհայտնվեն
բնٳթյան ﬔջ և ﬔր Երկիր մոլորակը ժպտա։
Ինչպե՞ս՝
Ÿ

Թٳյլ ﬕ՛ տٳր, որ ձեր տանը կամ բակٳմ պլաստիկ շշերն  ٳպոլիէթիլենային
տոպրակները այրեն։ Մեծերին բացատրի՛ր, որ այրվելիս դրանք արտազատٳմ են մահաց ٳթٳյներ։

Ÿ

Պլաստիկ թափոնները ﬕ՛ նետիր մյٳս աղբի հետ, չէ՞ որ հայտնվելով աղբավայրٳմ, ինքնայրման պատճառով արտանետٳմ են մահաբեր դիօքսին։
Առանձնացր ٳպլաստիկ թափոնները հատٳկ աղբամաններٳմ, որտեղից
դրանք կտարվեն վերամշակման։

Ÿ

Մեկանգամյա օգտագործման առարկաների փոխարեն աշխատեք օգտագործել բազմակի օգտագործման իրեր  ٳառարկաներ, որոնք պատրաստված են ավելի կայٳն նյٳթերից (օրինակ` պլաստիկե ամանեղենի փոխարեն
օգտագործեք ապակե կամ կերաﬕկական ամանեղեն):

Ÿ

Խանٳթ կամ շٳկա գնալիս ձեզ հետ տարեք կտորե կամ այլ նյٳթից պատրաստված բազմակի օգտագործման տոպրակներ՝ ﬕ քանի ﬔկանգամյա պոլիէթիլենային տոպրակներ օգտագործել ٳփոխարեն:

Ÿ

Պլաստիկ աղբը (շշեր, տարաներ, կոտրված իրեր) նետեք համապատասխան աղբամանների ﬔջ:

Ÿ

Կրճատեք թղթի ծախսը` օգտագործելով այն երկ ٳերեսից:

Ÿ

Սննդային ﬓացորդները օգտագործեք կոմպոստ պատրաստել ٳհամար, որը լավ պարարտանյٳթ է
բٳյսերի համար:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 1
Կարո՞ղ ես ﬔկ շաբաթվա ընթացքٳմ հետևել, թե Ձեր տանը ինչպիսի և ինչքան աղբ է գոյանٳմ: Քո դիտարկٳﬓերը աﬔն օր ամփոփիր այստեղ.

Օր

Աղբի տեսակը

Քայքայվٳմ է

Չի
քայքայվٳմ

Քանակ
(հատ, կգ,
տٳփ)

Նշٳﬓեր

1
2
3
4
5
6
7
Դասընկերներով հաﬔմատեք ստացված արդյٳնքները: Վերջٳմ դրանք ամփոփեք ﬔկ աղյٳսակٳմ և
ٳղարկեք ﬔզ _____________________ էլեկտրոնային հասցեով:

ԱՂԲԸ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ؤԵՐԵՔ
ԿՐՃԱՏԵԼ
(անգլերեն՝
Reduce)

ԿՐԿԻՆ
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ
(անգլերեն՝
Reuse)

3R ԿԱՆՈՆԸ
ՎԵՐԱՄՇԱԿԵԼ
(անգլերեն՝
Recycle)

Բնٳթյանը օգնել ٳհամար պետք է հիշենք 3R-ի կանոնը՝ այսինքն հնարավորինս քիչ աղբ գոյացնել՝ խնամքով
և վերստին օգտագործելով իրերը, թափոնները՝ թٳղթը, ﬔտաղը, ապակին և պլաստիկը հանձնելով վերամշակման, խնայողաբար օգտագործել սպառվող բնական պաշարները՝ ջٳրը, անտառանյٳթը, օգտակար հանածոները, խրախٳսել բազմակի օգտագործման տոպրակների կիրառٳթյٳնը, օրգանական թափոնները
վերածել կոմպոստի և այլն։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 2
Տատիկի կամ մայրիկի օգնٳթյամբ, տանը եղած հին հագٳստից, կտորներից ﬕ գեղեցիկ տոպրակ կարիր և
հետևիր, որ խանٳթ գնալիս անպայման վերցնեն իրենց հետ:

աﬔնահեշտ
ձևը

=

ԲՆؤؤՆԸ ԶԱՅՐԱՆؤՄ Է
Մենք հաճախ ենք լսٳմ երկրագնդի այս կամ այն անկյٳնٳմ տեղի ٳնեցող բնական
ահավոր աղետների՝ թայֆٳնների, ջրհեղեղների, երաշտի, սողանքների մասին։ Դրանք
ավելի  ٳավելի հաճախակի  ٳսաստիկ են դառնٳմ։ Առաջին հայացքից այդ երևٳյթները
ﬕմյանց հետ կապ չٳնեն, բայց իրականٳմ դրանք բոլորը փոխկապակցված են և, արդյٳնք են երկրագնդի վրա կլիմայի փոփոխٳթյան: Իսկ կլիման փոփոխվٳմ է մարդ ٳգործٳնեٳթյան արդյٳնքٳմ՝ օդի, ջրերի և հողի աղտոտման, թٳնավոր նյٳթերի արտանետման հետևանքով։

Տեղական լٳծٳﬓերը կարող են նպաստել
ﬔր երկրագնդի առողջացմանը
ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿԸ
Ծագող արևի երկրٳմ թղթի թափոնը՝ մակٳլատٳրան, սկսել են մշակել դեռ 11-րդ դարٳմ։ Ճապոնացիները մոր կաթի հետ սերմանٳմ են աղբին հարգանքով
վերաբերվել ٳգիտելիքներ  ٳկանոններ։ Այդ երկրٳմ
աﬔն քայլափոխի փակցված են բազմաթիվ «շնորհակալٳթյٳններ», որ աղբը տարբերակٳմ եք, հետո
գցٳմ համապատասխան աղբարկղը, բայց՝ «ամո՛թ»,
եթե հակառակ կերպ եք վարվٳմ։ Այդ երկրٳմ առանձնացնٳմ են աղբի 50 տեսակ։ Ճապոնիայٳմ աղբի վերամշակման 2000 գործարան կա։ Ճապոնիայի իշխանٳթյٳնները գրավիչ  ٳգեղեցիկ տեսք են տալիս այդ
գործարաններին  ٳշրջակայքին։ Դրանք ոչ ներսից, ոչ
էլ դրսից տհաճ հոտ չեն արձակٳմ, շենքերը թափանցիկ ապակիներից են կառٳցված, որպեսզի մարդիկ
տեսնեն, թե ինչ ջանքեր են գործադրվٳմ՝ իրենց թողած աղբը վերամշակել ٳհամար։ Աղբ մշակող գործարաններով ճապոնացիները հպարտանٳմ են. դրանք
նաև զբոսաշրջٳթյան վայրեր են։

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՕՐԻՆԱԿԸ
Գիտե՞ք արդյոք, որ Ֆրանսիայٳմ աղբը տեսակավորٳմ են 90-ականներից սկսած: Ցանկանٳ՞մ եք իմանալ, թե ինչպես են դա անٳմ: Շատ հեշտ: Նրանք
ٳնեն թափոնների առանձին տարաներ, որոնք գٳյներով տարբերվٳմ են ﬕմյանցից: Մեկը վերամշակելի փաթեթավորման համար է, մյٳսը ոչ վերամշակելի թափոնների համար, և վերջինը, օրգանական
թափոնների համար: Ապա, թափոնները տեսակավորվٳմ են և վերամշակման արդյٳնքٳմ վերածվٳմ են հագٳստի, գրիչների , համակարգիչների և
այլն:
Գիտե՞ս արդյոք, որ

27 x

=

27 պլաստիկ շիշ = 1 վերնազգեստ

670 x

=

670 թիթեղյա տարա = 1 հեծանիվ

Այն աղբը, որը ﬔծ չափերի պատճառով չի տեղավորվٳմ աղբամանների ﬔջ, տեղափոխվٳմ է թափոնների հավաքման կենտրոնٳմ: Թափոնների հավաքման կենտրոնٳմ վերամշակվٳմ է այն աղբը,
որն արգելված է նետել աղբամանը, օրինակ՝ բազկաթոռ, ﬔքենայի յٳղ, ներկեր, մարտկոցներ և այլն:
Ֆրանսիացիները համացանցով վաճառٳմ են
իրենց իրերը՝ հեծանիﬖեր, հագٳստ, գրքեր… Դա
շատ լավ տարբերակ է իրերը նորից օգտագործելٳ,
աղբը նվազեցնել ٳև գրպանի գٳմարը խնայելٳ
համար:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ N 3
Այս նամակٳմ գրվածի մասին պատﬕ՛ր առնվազն հինգ հոգ ٳև բացատրիր, թե պլաստիկ թափոնները
տարանջատելով ինչպես կարող ենք նպաստել, որ ﬔր մոլորակը նորից ժպտա։

Ես գիտեմ, որ պետք է
տարանջատել
պլաստիկ թափոնները

ՄԵՆՔ ՄԻԱՍԻՆ
ԿՓՐԿԵՆՔ
ԵՐԿԻՐ ՄՈԼՈՐԱԿԸ

Այդ մասին նշٳﬓեր կատարիր հաջորդ էջٳմ և էլեկտրոնային նամակ գրիր _____________________ հասցեով:

ՆՇؤՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ:
Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում Ուրբան հիմնադրամը,
և այն որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները:

