STOP NEDOPALKŮM
Nejprve pár informací
Nedopalek se rozkládá 5 - 15 let a při rozkládání se z něj uvolňují látky jako amoniak, kyanovodík anebo
třeba fenol. Právě tyto látky jsou velice toxické pro vodní živočichy. Většina sladkovodních ryb
nepřežije jeden výluh cigarety na jeden litr vody. U spousty druhů ptáků se v hnízdě kromě větví
našlo i několik nedopalků. Výzkum americké ochranářské společnosti The Ocean Conservancy tvrdí,
že až 70% mořských ptáků a 30% mořských želv pozřelo nedopalek. Takže není pochyb, že nedopalky
přispívají do úbytku některých druhů živočichů. Ze 4,95 bilionů ročně vyprodukovaných cigaret velké
množství skončí nejen ve volné přírodě, ale i ve městech. Při úklidech měst kolikrát nedopalky tvoří 30
- 40% odpadu. Na procházce lesem a kolem louky jsem jich napočítala 32 a 5 krabiček od cigaret. Nikdo
asi není rád, když si nemůže sednout na louku do trávy, protože tam jsou nedopalky. Sednout si na
lavičku bez toho, aby se kolem váleli vykouřené cigarety? To už se moc často nestává. Člověk si toho
možná nevšímá a nevěnuje tomu pozornost. Zkuste si ale třeba vyjít jen tak po městě a všechny
nedopalky spočítat.
Dají se nedopalky recyklovat nebo nějak jinak využít? A co dělat aby se nenacházely v přírodě?
Tím že filtry cigaret obsahují velké množství chemikálií, nedají se kompostovat. Mohou se ale přidávat
do asfaltových směsí. Některé cigarety mají filtr s minimálním počtem chemikálií, a proto nejsou tolik
škodlivé, nezatěžují tolik životní prostředí a rychleji se rozloží. Spíše motivovat kuřáky aby kouřit přestali,
je reálnější přesvědčit je k tomu používat elektronické cigarety anebo cigarety vyhazovat do košů. Na
koše přidělat kovové udělátka na típání cigaret, aby se kuřáci nebáli, že něco v koši zapálí. Některé
firmy začali vyrábět i kapesní popelníčky.

A jak jsme na tom v Jílovém u Prahy?

S naší třídou 7. B jsme se zapojili do projektu Mladí reportéři. Rozdělili jsme se do několika skupin a
každá skupina si vybrala nějaký ekologický problém. My jsme si vybrali odhazování nedopalků do
přírody, protože to vadí nám i ostatním.

Ptali jsme se našich spolužáků, jaký na to mají názor a kde si toho nejvíce všímají. Většina ve zkratce
řekla, že si nedopalků nejvíce všímají u autobusových zastávek a na “lavičce“a že by to chtěli změnit,
ale nevědí jak. Právě tento fakt nám dodal větší motivaci pustit se do toho.
Pokud Vám tento problém také vadí, MÁME ŘEŠENÍ!
Chceme umístit koše s kovovými destičkami na típání cigaret i do volné přírody. S tímto nápadem
bychom chtěli předstoupit a navrhnout jílovskému zastupitelstvu. Doufáme tedy, že tímto činem na to
více upozorníme a aspoň tady v Jílovém u Prahy, to trochu zlepšíme.
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