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Jeździsz na Mazury? 
Szanuj je. Nie śmieć. Używaj saperki!

Trwa rejs „Wpłyń na czyste Mazury”, w ramach akcji 
Sprzątanie świata – Polska 2015

 

Fundacja Nasza Ziemia alarmuje – turyści zmieniają najcenniejsze zakątki Mazur w toalety. W samych
kurortach i portach w porównaniu do zeszłego sezonu jest lepiej z możliwością pozbywania się odpadów
i zanieczyszczeń,  ale  segregacja  odpadów  jest  rzadka.  Jednak  poza  portami  i  kurortami  jest  słabo
z koszami i dramatycznie słabo z toaletami.

Od 12 do 24 lipca Fundacja Nasza Ziemia prowadzi monitoring stanu i dostępności infrastruktury służącej
utrzymaniu czystości i gospodarce odpadami na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Rejs „Wpłyń na czyste
Mazury” jest częścią akcji „Sprzątanie świata – Polska”, w tym roku odbywającej się pd hasłem „Wyprawa-
PoPrawa”. Do tej pory zwizytowaliśmy 11 portów, marin i przystani.  Opływaliśmy jez.  Niegocin, Boczne,
Tałty,  Ryńskie,  Mikołajskie,  Śniardwy,  Seksty  i  jez.  Roś.  Przed  nami  jez.  Bełdany.  Zaobserwowaliśmy,  że
w większości odwiedzanych portów na turystów czekają pojemniki na śmieci i zwykle nie ma limitów na ilość
przyjmowanych odpadów, są one także przez turystów częściej używane niż w poprzednim sezonie. Po ilości
zebranych odpadów widać wyraźnie, że dostępność infrastruktury służącej gospodarce odpadami jest duża
i śmieci wytworzone przez żeglarzy na jachtach częściej trafiają do koszy niż do środowiska. Widać też, że
gospodarze terenu – gminy i Lasy Państwowe - dbają o czystość podlegających im terenów. Niestety tylko
w bardzo nielicznych portach można znaleźć pojemniki do segregacji. Dramatyczne mało jest za to toalet
dostępnych dla żeglarzy, kajakarzy i innych turystów na szlakach, poza portami i kurortami.

16 lipca pracownicy i wolontariusze Fundacji Nasza Ziemia uprzątnęli znajdującą się na jez. Śniardwy Wyspę
Kępa,  zwaną  Pajęczą  Wyspą,  użytek  ekologiczny.  Niestety  już  teraz,  w  połowie  sezonu,  odstrasza  ona
z powodu tzw. „papierzaków”, czyli zużytego papieru toaletowego i towarzyszących mu zanieczyszczeń. Nie
sposób przejść przez Wyspę czystą stopą. Fekalia znajdują się wszędzie: w głębi lasu, przy ścieżkach i na
ścieżkach.  W  ten  ciepły  dzień  w  lesie  unosił  się  smród  rozkładających  się  odchodów.  Dużą  część
zanieczyszczeń  stanowiły  nawilżane  chusteczki  jednorazowe,  które  w  przeciwieństwie  do  papieru
toaletowego rozkładającego się w ciągu jednego roku, zalegają w lasach przez wiele sezonów. Na Wyspie
widoczne są zmiany w składzie gatunkowym użytku – coraz wyraźniej zaznacza swą obecność pokrzywa,
która powoduje, że coraz trudniej korzystać z uroków Wyspy, ale zanieczyszczających to i tak nie odstrasza.
A wystarczyłaby saperka i  używanie zwykłego papieru toaletowego zamiast  nawilżanych chusteczek, aby
tam gdzie nie ma toalet zmniejszyć problem sanitarny i ekologiczny.

„To frustrujące  i  okropne,  jak  nieodpowiedzialni  potrafią  być  turyści  na  Mazurach.  Wyspa  Pajęcza  jest
smutnym przykładem jak z  pięknej ostoi  przyrody zrobić  cuchnącą kloakę.  Jeszcze nie  tak dawno temu,
w miejscach, gdzie  nie  było dostępnych toalet w dobrym zwyczaju było korzystanie z saperki.  Dziś  tylko
prawdziwi miłośnicy Mazur pamiętają o tym, żeby zabrać ją ze sobą w rejs.” - mówi Krzysztof Rogulski,
kierownik rejsu ekologicznego Fundacji Nasza Ziemia.

Kontakt dla mediów (na rejsie): 
Ewa Żukowska, tel. 534 610 534, e-mail: ewa.zukowska@naszaziemia.pl

Kontakt alternatywny (Warszawa):
Katarzyna Dytrych, tel. 512 158 325, e-mail: kasia.dytrych@naszaziemia.pl 
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„Sprzątanie świata – Polska” - to już 22. edycja kampanii „Sprzątanie świata - Polska”, w tym roku pod haslem Wyprawa-PoPrawa.
Jest  częścią  międzynarodowego  społecznego  ruchu na rzecz  ochrony  środowiska Clean up  the  World.  Misją  akcji  zainicjowanej
w Polsce w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz jest  edukacja odpadowa oraz promowanie poszanowania środowiska
i angażowanie do działań służących jego ochronie. W ramach kampanii organizowane są wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi
na problem zanieczyszczenia środowiska, co roku w nowym kontekście. Celem tegorocznej edycji jest zwrócenie uwagi na rolę, jaką
każdy z nas może odegrać w  tworzeniu i funkcjonowaniu systemów utrzymania czystości i gospodarowania odpadami w gminie.

Fundacja Nasza Ziemia -  organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego - edukację ekologiczną. Została założona
w 1994  roku  temu  przez  Mirę  Stanisławską-Meysztowicz.  Fundacja  popularyzuje  proste  sposoby  i zachowania  pomagające  dbać
o ochronę  środowiska  naturalnego.  Inspiruje  do  działania  i  angażuje  w  nie  setki  szkół,  samorządów,  instytucji,  firm  i  osób
niezrzeszonych. W jej dorobku znajduje się blisko 40 programów edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie świata”, „Międzynarodowe Sprzątanie
Bałtyku”,  „Kluby  Naszej  Ziemi”,  „Czysta  Gmina”.  Za  prowadzone  działania  Fundacja  Nasza Ziemia  została  uhonorowana „Złotym
Liściem”  Ministra  Środowiska,  Henry  Ford  European  Conservation  Award,  wyróżnieniem  „Pro  Publico  Bono”  oraz  wyróżnieniem
specjalnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie wolontariatu i działania wolontariackie. Więcej: www.naszaziemia.pl 

Sprzątanie świata - Clean Up the World – ogólnoświatowy ruch społeczny zainicjowany w 1989 roku w  Australii przez biznesmena
i żeglarza  Jana  Kiernana.  Misją  programu jest  promowanie  poszanowania  środowiska  i  angażowanie  do  działań  służących  jego
ochronie Udział w Clean up the World bierze ponad 30 krajów oraz ponad 40 mln wolontariuszy. Akcja w 1994 roku została przez Mirę
Stanisławską-Meysztowicz zainicjowana w Polsce, a jej koordynacją od początku zajmuje się Fundacja Nasza Ziemia. 


