Výsledky môjho prieskumu
Súhrnné informácie o domácnostiach
Počet domácností:
9
Charakteristika domácnosti:
Rôzne. Spolu 33 členov od malých detí až po dôchodcov.
Ako bežne triedia:
Pozitívne náznaky, ale nie je to bežná súčasť života.
Časové obdobie:
17.3.-10.4.2007
Počet dní:
136
Množstvo odpadu podľa druhov
Bioodpad:
Papier:
Sklo:
Plasty:
Kovy:
Tetrapaky:
Textil:
Guma:
Nerecyklovateľný:
Spolu:
Spolu recyklovateľný:

kg
90,6
25,2
1,5
30,2
2,4
3,6
1
0,1
45,9
200,5
154,6

%
45
13
1
15
1
2
0
0
23
100
77

Množstvo odpadu (osoba / kg)
Recyklovateľný:
Nerecyklovateľný:
Spolu:

deň
0,35
0,09
0,44

rok
126
34
160

Podiel hmotnosti jednotlivých recyklovateľných druhov odpadu (v %)

Tetrapaky: 2%
Kovy: 2%
Plasty: 20%

Sklo: 1%
Bioodpad: 59%
Papier: 16%

Slovné zhodnotenie
Z môjho prieskumu vyplynulo, že z bežne produkovaného odpadu v domácnostiach má zmysel vytriediť
podľa hmotnosti (za účelom následného spracovania) 77% produkovaného odpadu. Myslím, že to je vysoké
číslo a so zlepšujúcimi sa technológiami a možnosťami spracovania bude len rásť.
Z tabuľky, v ktorej je uvedené množstvo odpadu podľa druhov, môžeme ľahko vyčítať, akú časť tvoria
jednotlivé druhy odpadu (viď. aj "odpadový koláč"). V prvom rade je nutné poznamenať, že bežne v
domácnosti sú produkované vo väčších množstvách iba niektoré druhy odpadu.
Takmer 50% tvorí (podľa hmotnosti) biologicky rozložiteľný odpad, ktorý, ako to už z názvu vyplýva, sa
v prírode rozloží bez vedľajších účinkov aj sám. (Navyše tento odpad má na skládke negatívne vplyvy na
ostatné druhy odpadu a úplne sa znehodnocuje.) Riešenie spracovania je jednoduché a nenáročné –
kompostovanie (či už v podobe obecných kompostovísk alebo kompostovísk jednotlivcov.)
Približne rovnaké množstvo tvoria plasty a papier – 15 resp. 13%. Myslím, že tu dôležité vnímať koľko
(jednorázových) obalov (prevažne plastov) využívame a vyhadzujeme. Pri papieri môžeme zase poukázať na
veľa (ťažkých) letákov (na kvalitnom papieri). V týchto prípadoch je, samozrejme, možnosť recyklácie podľa
jednotlivých spracovateľov, ale aj minimalizácie týchto odpadov (používanie vratných obalov, bezobalovej
distribúcie či umiestnenie ceduľky "Nevhadzujte reklamy" na schránku, ktorá musí byť podľa zákona
rešpektovaná).
Ďalšie prevažne z obalov tvorené odpady ako tetrapaky, sklo a kovy tvoria 1-2% z celkového množstva odpadu.
Ostatné druhy ako textil či guma sú z hľadiska tohto výskumu zanedbateľné, vyskytujú sa skôr nárazovo, ale v
rámci bežnej domácnosti výnimočne. Pri produkcii odpadu v priemysle a pri výrobe ostatných "vecí", ktoré
bežne využívame, však takýto odpad vzniká, takže je nutné vnímať aj súvislosti.
Zaujímavé sú aj „vedľajšie“ hodnoty o množstve produkovaného odpadu na jedného člena domácnosti, ktoré
priemerne tvoria 160 kg/obyv./rok. Tieto hodnoty sa dosť značne odlišujú podľa jednotlivých domácností a
závisia od celkového spôsobu života.

