Dragi nasi varuhi in
varuhinje okolja!
Prav gotovo je tudi vam všeč, če imamo v Ljubljani čiste ulice s čim manj avtomobili, parke polne rož in dreves;
če lahko tudi sredi mesta podnevi slišimo ptičje petje in se ponoči zazremo v zvezdnato nebo. Vse to je možno,
dokler pazimo na svoje okolje in ga s svojim ravnanjem čim manj obremenjujemo.
Koledar, ki ga imate v rokah in vas bo spremljal vse dni leta 2007, je neke vrste učbenik, kako varovati okolje.
Vaša in naša učiteljica je radovedna Brina. Ker rada sprašuje, še raje pa posluša odgovore, ji mimogrede uspe
nanizati 12 dogodivščin. Vsaki pripada risbica in kratko besedilo z več stvarnimi podatki.
Ko se bo leto izteklo, lahko iz vsega skupaj sestavite prav lepo knjižico!
Želimo si, da vaše bistre glavice spoznajo, kako lepo je okolje, ki nas obdaja, in kaj lahko storimo,
da bomo še naprej dihali čist zrak, pili čisto vodo. Veseli bomo, če boste Brinine zgodbice in znanje
o okolju povedali tudi svojim prijateljem, staršem, babicam in dedkom.
Mestna obcina Ljubljana
Zavod za varstvo okolja

otroski koledar

Vceraj so Gumbi naredili
najvecjega snezaka v ulici.
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Gumbi
Naredite Brini knjizico
Na naslednjih dveh listih je nanizanih 12 Brininih dogodivščin in 12 besedil, ki razlagajo,
s čim vse onesnažujemo okolje in kako ga lahko varujemo.
Da boste vsak mesec večkrat prebrali zgodbico, ki mu pripada, vam predlagamo preprost načrt:
Izberite lepo vrvico in jo zavežite na koncu špirale koledarja.
Izrežite kartonček z zgodbico, ki se navezuje na posamezen mesec.
Izrezane kartončke preluknjajte, kjer je označeno, in zavežite na drug konec vrvice.
Ob koncu leta boste tako zbrali 12 zgodbic. Da bi jih povezali v pravo pravcato knjigo,
boste potrebovali še ovitek. Naredite ga s pomočjo načrta na zadnji strani koledarja.
Najbolje, da vsak svojega. Porišite ga, potem pa se skupaj odločite, kateri vam je najbolj všeč,
in vanj zložite zgodbice. Seveda lahko ovitek čez čas zamenjate z drugim,
BREZ PROBLEMOV PA MED BRININE ZGODBICE VLAGATE TUDI SVOJE RISBICE.

Brina je šla v vrtec našemljena v
Pintopona. Na eni roki je imela
zeleno rokavico, na drugi
modro, čez obleko pa kostum,
ki sta ga z mamo kupili že pred
enim tednom v beteceju. Vsak
večer si ga je oblekla, samo za
doma, preden je šla spat. Ampak
danes je pa lahko šla v kostumu
tudi na cesto in v vrtec. Danes je
pust.
»Dobrojutro, maškare!« je pozdravila skupino maškar, ki so tolkle s
pokrovkami in se drle na ulici. Batman je stopil k njej in ji zavpil na uho:
»Kakšna maškara si pa ti?!« »Kaaaaaj?« je rekla Brina. Maškare so tako vpile, da
ni skoraj nič razumela.
»Maškare morajo vpiti, da preženejo zimo,« je rekla Ivana mami. Brina se je
ustavila in se zadrla: »Aaaaaa!« Tako glasno ni smela nikoli vpiti niti na
igrišču. »Aaaaa!« je vpila Nindža želvi. Nindža želva je bil Borpintar IN se je
nazaj zadrl: »Beeee! Kaj si pa ti?«
»Jaz sem Pintopon!« je rekla Brina. »Kaaaaaj?« je zavpila Nindža želva.
»Pintopooooon seeeem!« je še bolj na glas povedala Brina. Nindža želva je
odkimala: »Ne slišim te, hrup je!« Brini ni bilo nič več zabavno. »Nehajteeeeee!«
je zavpila. »Tihooo, vsiiii!« Ampak maškare so vpile naprej. In potem so se za
njimi nabrali še avti, ki niso mogli naprej, in so hupali in pritiskali na plin.
Jezna se je obrnila in stekla proti vrtcu.
»Naj kar ostane zima,« je rekla. »Nočem, da jo preganjajo tako na glas.«

Gumbi so šli na razstavo mačk.
Držali so se za vrvico, da se
ne bi izgubili, in Ivana jim je v
nahrbtnike spravila sendviče,
če bodo lačni. Razstava mačk je
zanimiva in lahko se zgodi, da
bodo tam do kosila.
»Glejte, metulji!« je zaklical Mark,
ko so šli ob Ljubljanici. »Kakšni
pisani metulji v grmovju!«
»Ne zmišljuj si spet, Mark!« je rekla
Ivana. »Zdaj ni metuljev, še niso zlezli
iz bub. Drži se za vrvico!«
A takoj zatem se je oglasila Doris: »To so cvetki! Koliko pisanih cvetov!« Zdaj
so vsi pogledali h grmovju ob Ljubljanici. Na njem so v živih barvah žareli
rumeni, rdeči, modri, oranžni, vijolični cvetovi. »Pomlad, pomlad!« je kričal
Jan. Ampak še ni bila pomlad, je vedela Brina. Pomlad je, kadar sosed Jovo
prvič vzame ribiško palico in gre na Savo.
Gumbov naenkrat razstava mačk ni več zanimala. Vsi so hoteli k cvetovom,
ki so krasili grmovje ob reki.
»No, prav,« je rekla Ivana. »Gremo pogledat. A pazite, da mi kdo ne pade v
vodo.«
Čim bliže so prihajali k vodi, tem bolj čudni so bili lepi cvetovi. Z vej so v
resnici visele rumene, rdeče, modre, oranžne, vijolične krpe, plastika,
koščki polivinilnih vrečk.
»Niso cvetki!« je žalostno rekla Doris. In vsi so vedeli, da bo veliko lepše,
ko pride pomlad in bo drevje zares zacvetelo. In da bo do takrat treba
pobrati vso pisano navlako z grmov, šele potem bo zares lepo.

JUNIJ

»Joj!« je zavpila mama, ko sta z Brino prišli
iz trgovine. V dnevni sobi na kavču
je ležal medved. Bel severni medved,
ki je zadovoljno pobrundaval in si
podpiral glavo z obema tacama.
Brina je šla k njemu. »Umakni se!«
mu je rekla. »Ta del kavča je moj.«
Medved je zagodrnjal in se potem
toliko odmaknil, da je Brina lahko
sedla in pritisnila na daljinca. Mama
je obstala na vratih, čisto trda od
strahu. »Severni medved je!« je navdušeno rekla Brina. »Gotovo se je prišel
ohladit k nama, ker imava klimo.« Medved je zadovoljno zabrundal.
Naslednji dan so vsi Gumbi zavidali Brini, da ima doma severnega medveda
in se lahko igra z njim. »Pripelji ga pokazat!« je rekla Ivana. A beli medved ni
maral iz hladne sobe. Ne, še bolj se je razkomotil na kavču, da je morala
Brina sesti na pručko, ko je gledala risanko. In zvečer, ko je z umitimi zobki
prišla iz kopalnice, je že ležal v njeni postelji.
»Stran!« je rekla. »Stran pojdi!« Medved pa se je samo zadovoljno obliznil—
ravnokar je iz hladilnika pozobal vrečko zmrznjenih jagod – in se obrnil v
postelji. Brina je šla spat k mami.
Ko pa ga je drugo jutro zagledala, da je zmazal ledeno palčko iz sadnega
soka, ki jo je dala v zAmrzovalnik, se je ujezila. »Ven!« je ukazala medvedu.
»Ven iz najinega stanovanja!«
Medved pa nič. Bil je tam še ves dan in naslednji dan in tudi v nedeljo je še
ležal na kavču. Takrat je Brina vzela daljinca in izključila klimo. V sobi je
postajalo vse bolj toplo. Medved je še celo popoldne ležal na kavču in se
potil, potem je vendarle vstal in odhlačal k vratom. Brina mu je odprla.
»Adijo,« je rekla. »Pojdi na sever, kjer je zares mraz.«
»Preveč uporabljava klimo,« je rekla mama. »Potem medvedje ne vejo več,
kdaj je poletje in kdaj je zima. In ne vedo več, kje je sever.«

MAREC

Presneta in skakala zraven Vidaboleta.
»Ohoho, in tebe sem tudi videl, ko si skakal. Točno po sredi zelenice, poglej
se, še zdaj imaš superge od zemlje,« je rekel Berti Marku.
»Jaz že ne, jaz že ne!« je zapel Mark in poskakoval pred njim.
Hišnik Berti se je prijel za glavo. In mogoče bi prijel celo za metlo in koga
ometel z njo, če ne bi ravno takrat prišla noter Ivana. Gumbi so naenkrat
nehali skakati.
»Zakaj pa niste zunaj?« je vprašala.
Hišnik Berti je povedal tudi Ivani: da so vsi skakali po zelenici in da jih je zato
zapodil noter.
»To ni lepo,« je rekla Ivana. »Zelenice so zato, da je mesto lepše. Ne pa zato,
da skačemo po njih.«
»Pa saj tisto ni zelenica!« je rekla Brina. »Tam so rože. Mačehe so rumene.
Narcise so bele, pa rdeči tulipani! To ni zelenica, ampak pisanica!«

MAJ

APRIL

»Ne skačite po zelenici!« se je po
malici jezil hišnik Berti. Gumbi,
ki so se igrali zunaj, preden jih
je Berti nagnal noter, so v en
glas zapeli: »Mi že ne! Mi že ne!«
»Videl sem vas! Vidbole, ti si
skakal!«
»Jaz že ne, jaz že ne!« je
zapel Vidbole in skakal sredi
gumbovske sobe.
»Si, in ti tudi!« je rekel Meti
Presneti.
»Jaz že ne, jaz že ne!« je zapela Meta

FEBRUAR

Včeraj so Gumbi delali snežaka.
Prvega snežaka to zimo, in
naredili so največjega v vrtcu.
In največjega v ulici. Valili so
snežene kepe tudi potem, ko jim
je Ivana že rekla, da je dovolj.
Kuharica jim je dala dve suhi slivi in
koren za snežakove oči in nos. »Eh,«
je rekel hišnik Berti. »Saj mu bo zajec čez noč pojedel nos!«
Brina je zjutraj vstala prej kot mami. Kar v pižami si je nataknila debele
rokavice in kapo, obula mamine kosmate copate in šla na balkon gledat, ali
je snežak res ostal brez nosa. Eh, hišnik Berti jih je spet hecal! Snežaku se je
sredi obraza še vedno smejal lep, oranžen koren, ampak kaj je pa to? »Mami,
mami, snežak je črn!« je začela vpiti Brina. Snežak je bil res črn. Črn kot
študent iz Francije, ki je stanoval v sosednjem bloku. »Naredili ste prvega
črnega snežaka na svetu!« je rekla mamA, ko je prišla na balkon. »Ne,
naredili smo belega!« je rekla Brina. »Pa saj je črn tudi lep. Črn je še lepši, ker
ga nima nihče drug.«
Ko sta šli z mamo v vrtec, se je približala lepemu črnemu snežaku in ga
pobožala. Njena bela rokavička je postala črna. »Ne smeš se ga dotikatI,«
je rekla mama. »to so saje od avtomobilov. In od kurjave. In od tovarn
na robu mesta. Od tega snežaki počrnijo.«

JANUAR

»Kaj pa tako smrdi?« je rekla Brina,
ko sta z mamo prišli iz vrtca in
stopili v stanovanje.
»Pssst, nič ne smrdi, vse je v
redu,« ji je potiho rekla mama.
Ampak tisti trenutek je v
predsobo že pogledala gospa s
košato, razkuštrano frizuro in
rekla: »A ne, kako res smrdi!«
»Tole je teta Angelika iz Slovenj
gradca. Za danes je prišla na
obisk,« je predstavila kuštravo
teto mama. »A res, a ti si pa Brina!« je
zakokodajsala teta in se spustila k Brini. Stisnila jo je k sebi, da je Brini še bolj
zasmrdelo po čudnem parfumu.
»Smrdi ti, a ne?!« je rekla teta Angelika. »Vidiš,« je potem rekla mami, »še tvoja
punčka voha, da imata slab zrak!«
Ampak zrak bi bil čisto dober, če ne bi zmešana teta Angelika kar naprej
jemala iz torbe nekega osvežilca in pršila po sobi. »Aaaaah,« je rekla, »zdaj je
pa bolje! Zdaj pa diši, ne, punčka?«
Brina se je ustrašila, da jo bo spet hotela stisniti k sebi. Ušla je v stranišče in
zaklenila vrata. Usedla se je na školjko in prepevala.
Brina in mama sta takoj odprli okna, ko tete ni bilo več. »Mami,« je rekla
Brina, »a bi medve spekli piškote?«
Rečeno, storjeno. Mama je vzela moko in mleko in maslo in začeli sta
delati piškote. Zvečer, preden je šla Brina spat, sta že sedeli za mizo pred
polnim krožnikom lunic in zvezdic in stanovanje je – mmmmm – dišalo
po sveže pečenih piškotih.

OZONSKA
LUKNJA
Ozon je plin, ki nas ščiti pred nevarnim ultravijoličnim sevanjem s Sonca.
Povečano ultravijolično sevanje lahko povzroči poškodbe kože in oči, večja je
nevarnost sončnih opeklin in z njimi povezanih bolezni.
Naravni ozon se je začel razkrajati zaradi nekaterih snovi, ki jih uporabljamo
v vsakdanjem življenju (hladilniki in ostale hladilne naprave, potisni plini v
razpršilih, topila in gasilna sredstva). Razkrajanje ozona je najbolj opazno po
koncu polarne noči na Antarktiki, pa tudi v okolici severnega tečaja. Z naravnim
nastajanjem ozona v stratosferi se do poletja njegova koncentracija ponovno
dvigne, ozonska luknja se zapolni, vendar vsako leto manj.

Kaj lahko naredimo
Mednarodna skupnost je omejila oz. prepovedala uporabo
snovi, ki uničujejo ozonsko plast, v Sloveniji pa ozonu
škodljivih snovi ne uporabljamo več.

ZELENE
POVRsINE
Parki, travniki in ostale zelene površine imajo v mestih pomembno vlogo. Dajejo
nam kisik, ki ga za dihanje nujno potrebujemo ljudje in živali. Omogočajo nam
druženje ob igri, sprehodih, rekreaciji. Uravnavajo ozračje, saj drevje poleti znižuje
temperaturo, pozimi pa je v gozdu topleje kot v naselju. Poleg tega vplivajo še na
vlago v ozračju, slabijo veter, hrup, sevanje, znižujejo vrednost prašnih delcev in
ustvarjajo posebno mikroklimo.

KEMIKALIJE
Do onesnaževanja zraka in vode prihaja že pri izdelavi čistil, barv, lakov, razpršil in
ostalih preparatov. Ob uporabi teh sredstev v naših domovih se onesnaževanje le še
poveča. Na leto porabi povprečna družina toliko kemičnih čistil, da bi lahko z njimi
napolnila veliko kopalno kad!
Številne kemikalije so izjemno strupene in obstojne, zato onesnažujejo okolje ter
ogrožajo zdravje ljudi in živali še dolgo po tem, ko smo jih nehali uporabljati.

• Namesto da uporabljamo umetne osvežilnike zraka, raje več
zračimo prostore.
• Kupujmo razpršilce, ki ne vsebujejo strupenih snovi (freonov,
halonov).
• Pri barvanju ali odstranjevanju barv se zaščitimo in bodimo
previdni, saj veliko barv vsebuje strupene snovi (svinec, živo
srebro, …).

• drevesa poleti pomagajo varčevati z energijo, saj dajejo senco,
zato je v mestih hladneje in potrebe po klimatskem hlajenju so
manjše;
• odrasla breza zagotavlja dovolj kisika za štiričlansko
družino;
• bi nam v Ljubljani za dihanje zadoščal že gozd, velik kot dva
Tivolija; ker pa imamo veliko prometa, industrije in posameznih
kurišč, bi potrebovali 174 parkov Tivoli;
• 25 metrov visoka, 100 let stara bukev prestreže s svojimi listi
celo tono prašnih delcev.

Kaj lahko naredimo

Ali veste, da ...

Hrup na nas vpliva tako, da se med sabo težje pogovarjamo, počutimo se
nelagodno, nismo osredotočeni, na daljši rok lahko zmanjša našo delavnost,
pojavi se stres, nevroze ali celo delna oz. popolna izguba sluha.
Glavni vir hrupa v mestih je promet. V Ljubljani so s hrupom najbolj obremenjeni
širše mestno središče, območja ob najpomembnejših cestah in železniških progah,
ob proizvodnih obratih, gostinskih lokalih, prireditvenih prostorih … Na takih
območjih živi približno vsak 5. Ljubljančan.

Na Barju je odlagališče odpadkov za Ljubljano in 8 primestnih občin. V letu 2005 je
bilo pripeljanih nekaj več kot 200.000 ton odpadkov. Toliko odpadkov je proizvedlo
nekaj več kot 300.000 prebivalcev. Z nekaj matematike pridemo do skrb vzbujajočega
podatka: vsak od nas je prispeval približno 50 kilogramov odpadkov na mesec.
Da bi zmanjšali obremenitev, je Mestna občina Ljubljana uvedla ločeno zbiranje
odpadkov. V treh barvno različnih posodah ločeno zbiramo papir in karton,
stekleno embalažo in plastenke ter pločevinke. Uvaja se tudi ločeno zbiranje
bioloških odpadkov.

HRUP

ODPADKI

Ali veste, da ...
• l ahko biološke odpadke predelamo v dober kompost, ki
nadomesti mineralna gnojila in hlevski gnoj;
• se baterije odlaga v posebne zbiralnike, prav tako pa tudi
zdravila.

Kaj lahko naredimo
• Vozimo se z mestnim avtobusom, s kolesom ali pojdimo peš.
• V službo in šolo se peljemo s sosedi, prijatelji, sodelavci.
• Vozimo mirno; ne pospešujmo preveč, ne speljujmo prehitro, ne
zavirajmo brez potrebe in ne vozimo prehitro.
• Ne mečimo petard in svetlobnih raket.

ZRAK IN
PROMET
Onesnaženost zraka zaradi prometa je ena večjih težav, s katero se srečujemo
prebivalci mest. Ker leži v kotlini, je Ljubljana še posebej prizadeta, predvsem pozimi.
Pred Figovcem stoji postaja okoljskega merilnega sistema (OMS). Tu potekajo
meritve onesnaženosti zraka zaradi različnih onesnaževal, meritve hrupa
ter meteoroloških parametrov (vlaga, temperatura, veter). Vse meritve lahko
spremljamo na zaslonu, nameščenem na ohišju merilnika.

Ali veste, da ...
• imamo v Sloveniji približno milijon AVTOMOBILOV, od tega v
MESTNI OBČINI LJUBLJANA nekaj manj kot 130.000;
•o
 pravimo v Ljubljani približno 60 % vseh poti z avtom, 13 % z
javnimi prevoznimi sredstvi, 10 % s kolesom in ostalo peš;
• hitro speljevanje in močno zaviranje kar za 5-krat povečata
količino škodljivih snovi;
• slabo nastavljen motor porabi do 50 % več goriva, pri čemer
nastane do 50 % več škodljivih snovi.

Danes so vsi avti ostali doma.
Parkirni prostor pred vrtcem je bil
prazen. »Drekec pa tak dan brez
avta,« je rekel hišnik Berti, »zdaj
se pa vidi, kako je nasmeteno.« In
je vzel metlo. »Figo pa tak dan,«
je rekla Markova mama. »Morala
sem se peljatI s trolo. Čez pol
mesta, si predstavljate?« »Jaz pa,« je
sopihal Filipov očka, ki je bolj debel,
»jaz sem porabil cel zavitek papirnatih robčkov, tako grozno sem se spotil.«
»Ja, grozno je to,« je rekla od Vidaboleta babica. In vsi starši in stari starši so
ji pritegnili. »Groooooooozno!« so v zboru zapeli.
»Kaj je pa tako groznega?« je vprašala starše Ivana. »Ali mi kdaj jokamo,
kadar gremo peš na sprehod na Grad?«
»Neeeee!« so v zboru zavpili Gumbi.
»Ali nam kdaj smrdi, ko se peljemo s trolo v živalski vrt?«
»Neeeeeeeeee!« so še bolj zavpili Gumbi.
»Potem bomo pa danes rekli odraslim, naj ostanejo v vrtcu, mi pa gremo
ven, ker je dan brez avta!«
»Neeeeeeeeeeeeeee!« so zdaj zavpili vsi odrasli. »V vrtcu pa ne ostanemo!«
In so lepo odšli brez avtomobilov .

DECEMBER

NOVEMBER

OKTOBER

Mama in Brina neseta smrekico
proti domu. Z neba se na
debelo usipa sneg. Brina se z
vsakim korakom ugrezne v
puhasto belino. Njeni novi
rdeči zimski čevlji delajo ostre
odtise. Avtomobilov skoraj
ni na ulicah. Kadar se kateri
pripelje, zdrsi mimo čisto tiho,
kot snežni duh. Naenkrat Brina
zakliče: »OČI!«
OČI jima prihaja nasproti. Na glavi
ima kučmo. »Ooooo, punci moji!« reče. »Zdaj pa moramo na čaj, takoj.« In
grejo vsi trije v čajnico. Brina dobi jasminov čaj in medenjak zraven. Ko
pridejo ven, je že temno. Brina gleda svetilke, izpod katerih sneži. Zdi se ji,
kakor da se je zavrtela in bo zdaj odplavala gor, proti luči.
OČI gre z njima, da jima pomaga postaviti smrekico. Nazadnje so vsi okraski
na vejah in dnevna soba diši po piškotih. Skupaj gledajo skozi okno bele
metulje.
»Jutri boš pa že lahko delala snežaka,« reče OČI in stisne Brino k sebi.
»Kaj pa če bo spet črn?« vpraša Brina.
»Črn? A me ti malo hecaš?« reče OČI. »A me ona malo heca?« vpraša še
mamo.
»Ne bo črn, ne boj se. Jutri bo vse belo kot novo, ker bo novo leto.« Tako
reče mama in prižge lučke na smrekici.

SEPTEMBER

»Brina! Nehaj me špricatI!« je rekla
mama. Ležala je na kamnih in se
sončila. Brina je z napihnjenimi
rokavčki stala v vodi in metala
s kanglico vodo iz morja proti
mami.
»To je zato, da ti ne bo prevroče,«
je rekla Brina. »Poglej, čisto si
rdeča.«
»Nehaj, ali pa ne boš šla zvečer na
praznik utrinkov.«
Ko se je zvečerilo, sta se z mamo odpravili na praznik utrinkov. V avgustu se
vsak večer spuščajo čez nebo zvezde in puščajo za sabo dolgo zlato sled.
To so utrinki. Trg sredi mesta je bil poln ljudi. Na strehah so sijali močni
žarometi in svetili na oder, kjer je igrala muzika. Otroci iz plesne skupine so
plesali ples utrinkov. Mama si je naročila vodo Utrinek, Brina je dobila palčko
ledenega soka.
»A se nimava lepo?« je rekla mama.
Brina je odvila palčko in jo začela lizati. Obraz je obrnila k nebu in gledala.
Videla je veliko oranžno reklamo na strehi hotela in žaromete na hišah
okrog. »Glej, utrinek!« je zavpila čez čas. »Ne, to je letalo!« je rekla mama.
»Utrinki so hitrejši.« Brina je spet gledala. »Glej, utrinek!« je znova zavpila
Brina. »Ne,« je rekla mama, »to je motorni zmaj, ki si sveti na poti domov.
Utrinki so svetlejši.« In potem so naenkrat vsi ljudje začeli vpiti: »Utrinki,
utrinki!« Brina je pogledala gor. Nebo je bilo polno rdečih in modrih in
zelenih in belih krogel, ki so naglo padale proti zemlji in ugašale. »To niso
utrinki,« je rekla Brina, »to so navadne rakete!« »Rakete so lepše, ker se bolj
bleščijo!« je rekel možak z rdečim nosom.
»Pridi, greva!« je rekla mama in prijela Brino za roko. »Bova gledali
utrinke s plaže na drugem koncu zaliva.«

AVGUST

»Oh, zdaj bi bil pa že čas za kak dež,« je
vzdihnila soseda Urša, ko je stopila
z vrta. Brina je ravno šla z mamo
iz vrtca domov. »A ne da še ne bo
dežja?« je rekla Brina mami. »Danes
mora biti lepo, medve morava še
na Šmarno goro.«
»Oh, zdaj bi bil pa res že čas za kak
dež,« je naslednji dan godrnjal
hišnik Berti. Njegova kosilnica je
bila že dolgo tiho, trave sploh ni
bilo več, vsa se je posušila. »A ne da še
ne sme biti dežja?« je rekla Brina mami. »Medve morava danes še kolesarit.«
»Ojej, zdaj bi bil pa prav zares že čas za kakšen pošten dež,« je dan pozneje
stokal gobar Milan. Vsako leto je ob tem času prinašal slastne jurčke in
marele, letos pa ni bilo niti borovnic, tako je bilo vse suho. »A ne da bo dež še
počakal, danes imamo Gumbi piknik!« je rekla Brina mami.
Ko sta prišli v vrtec, je mama dala Ivani jabolčni zavitek. Spekla ga je posebej
za otroke, da ga bodo imeli za piknik.
»Hvala, ni treba,« je rekla Ivana. »Piknika ne bo. Mislili smo imeti piknik pri
potoku, ampak potok se je posušil, ker že tako dolgo ni dežja. In trava je
čisto suha, mi pa smo nameravali kuriti. Zdaj lahko nastane požar. Najprej
mora priti kak dež, potem bomo imeli piknik.«
Mama in Brina sta se vračali domov. »Nič hudega,« je rekla Brina. »Bova šli
pa na bazen.«
Ampak vrata v bazen so bila zaklenjena. »Zaradi pomanjkanja vode do
prvega dežja zaprTO!,« je pisalo na vratih.
»Oh, zdaj BI bil pa že čas za kak dež,« je rekla Brina in pogledala mamo. »A
ne, mami?«

JULIJ

Hišnik Berti je pozvonil pri Brini
in mami. »Če imate rabljene gume
od avta, vam jih spravim stran,«
je rekel. »Zelo ste prijazni,« je
rekla Brinina mama, »ampak jaz
jih puščam pri vulkanizerju.« »A
vulkanizerji delajo vulkane?« je
zanimalo Brino. »Ne, vulkanizerji
celijo avtomobilske gume.« »Ej,
traparija,« se je smejala Brina.
»Gume, bleeee.«
Zvečer sta šli mama in Brina na kres. Na travniku blizu parkirišča je
hišnik Berti zakuril velik ogenj. Tako visok kot drevesa, še višji. Velik kup
avtomobilskih gum je gorel in se cvrl. Okoli so stali sosedje, smejali so se,
mama od Vidaboleta je prinesla potico. »Na, boš en košček,« je ponudila Brini.
»Bljek, tu smrdi!« je rekla Brina. In potem je rekla še bolj na glas: »Bljek, tu
smrdi!« Sosedje so jo pogledali. Brina je zavpila na ves glas: »Smrdiii!«
»Smrdi, ja, smrdi. Zdaj pa nehaj. Grozen otrok,« je rekel sosed Boris. Brina je
uprla roke v bok in bila jezna.
»Smrdiiiiiiii!« se je zadrla na ves glas, da je šlo skozi ušesa. Potem se je zadrl
še Vidbole: »Smrdiiii!« Mark je zacvilil za njim: »Smrdiiii!« In kmalu so se vsi
otroci podili okoli ognja in se drli: »Smrdiiiii! Kres smrdiiiiiiiii!«
Ko sta se Brina in mama odpravili domov, se je s parkirišča dvigal le gost,
črn oblak dima. »Kot vulkan!« je rekla Brina.

Hišnik Berti je kašljal. Zakašljal je
kmalu potem, ko so otroci pojedli
zajtrk, in ni več nehal. Kašljal je
ves čas, ko so Gumbi risali jesen in
delali lepljenke iz kostanjevih listov.
Kašljal je, ko so šli v igralnico. Ko
so se vrnili v jedilnico, so skozi
okno videli hišnika Bertija, kako sedi
na klopci in še kar naprej kašlja.
Sedli so za mizice -- ampak skodelice in
krožniki so bili prazni! Pogledali so še enkrat skozi okno in videli, da tudi
kuharica Jožica stoji zunaj pri drevesu in kašlja. Kašljala je in kašljala, da se
je stresalo drevo in so z njega padali suhi listi.
Otroci so stekli ven, da bi jima pomagali. A glej, kakor hitro so stopili skozi
vrata na igrišče, so vsi začeli kašljati. Vidbole je moral počepniti, tako ga je
zvijal kašelj.
»Hitro nazaj noter!« je ukazala Ivana in otroci so stekli nazaj v vrtec. Za
njimi sta prišla tudi hišnik in kuharica.
Ivana je poklicala zdravnika. Namesto njega je prišla zdravnica. »Naš
zdravnik ne more priti,« je rekla, »ker preveč kašlja. Slecite majčke, da vas
pogledam.« Gumbi so se slekli, zdravnica jim je poslušala pljuča. Potem je
napisala recept.
»Na tale recept sem vam napisala dimnikarja. Pojdite čimprej ponj. Ko bo
očistil dimnike, da se ne bodo več strupi kadili iz njih, potem boste nehali
kašljati.«
In tako je tudi bilo. Ivana je poklicala dimnikarsko službo, dimnikarji so
očistili dimnike in glej, kar naenkrat so nehali kašljati hišnik, kuharica in
zdravnik. In tudi če je od Gumbov kdo malo pokašljal, so rekli, da je to
najbrž normalno. Da malo kašlja, res ni nič hudega.

PETARDE
V slovo staremu in pozdrav novemu letu se vse prevečkrat vrže kakšna petarda,
pasja bombica ali druga pokajoča zadeva. Vsem skupaj se strokovno reče:
pirotehnični izdelki.
Zaradi hrupa, ki ga povzročajo, zelo škodijo živalim – tako psom, mačkam,
papagajem kot pticam, vevericam, srnam. Prestrašijo tudi ljudi, zlasti otroke
in starejše. Poleg tega onesnažujejo naravo. In za povrh se lahko pri uporabi
pirotehničnih izdelkov še poškodujemo!

Kaj lahko naredimo

Sežiganje plastike na odprtih kuriščih, sploh pa v naravi, je strogo prepovedano,
saj onesnažuje zrak in posledično tla z izredno strupenimi snovmi. S skritih
kurišč na Barju ali ob Savi se kljub temu včasih ponoči še širi vonj po žgani plastiki.
Prižigajo jih zbiralci surovin, ki želijo v zbranih kablih na najbolj preprost način
ločiti bakrene žice od plastičnega ovoja. Pri tem pozabljajo ali pa sploh ne vedo,
da plastika med gorenjem razpada in tvori številne strupene snovi. Veliko je takih,
ki povzročajo dolgoročno onesnaženje okolja in škodljivo vplivajo na žive
organizme.

Zrak potrebujemo za dihanje. Če vdihavamo onesnaženega, z malo kisika, vpliva
na naše počutje in zdravje. Najpogostejše težave, povezane s kratkotrajnimi
povišanimi vrednostmi škodljivih snovi, so podobne kot pri alergiji: draženje oči,
bolečine v grlu, kašelj, piskanje, kratka sapa. Poskrbeti moramo za čim več gibanja
na svežem zraku, hkrati pa paziti, da ga čim manj onesnažimo z izpušnimi plini
avtomobilov, izpustov dima iz domačih in industrijskih kurišč.

SEzIGANJE
PLASTIKE

ZRAK IN
ZDRAVJE

Ali veste, da ...
Kaj lahko naredimo

PODNEBNE
SPREMEMBE

SVETLOBNO
ONESNAzENJE

PROMET

• Plastiko v Ljubljani zbiramo ločeno, v rumenih posodah.
• Večjo količino kablov oz. inštalacijskega materiala odpeljimo
na Ljubljansko odlagališče.

• ima že vsak 10. prebivalec alergijske reakcije v stiku s pelodi, s
prometom onesnažen zrak pa lahko strukturo peloda spremeni
in še poveča njegovo strupenost;
• se zaradi toplotne inverzije v kotlinah (tudi Ljubljana je v
kotlini) težave z zdravjem še stopnjujejo:
• na zdravje ljudi zelo slabo vpliva tudi hrup, ki povzroča nemir,
nevroze, utrujenost in slabo počutje.

Zaradi vseh slabih lastnosti je pokanje petard in ostalih
pirotehničnih izdelkov dovoljeno samo od 26. decembra do 2.
januarja. Tudi v tem času je najbolje, da se zanje ne zmenimo. Če
pa moramo nujno zapokati, to naredimo na odprtem prostoru, s
čim manj ljudMi, previdno, upoštevajoč navodila.

Avtomobili z izpušnimi plini in s hrupom ne škodijo le našemu okolju, živalim in
rastlinam, ampak tudi zdravju. Ljubljana vsak september sodeluje v mednarodnih
akcijah Teden mobilnosti in Dan brez avtomobila. Takrat je ožje mestno središče
zaprto za avtomobile.
Vsak od nas lahko prispeva k izboljšanju okolja in zmanjšanju prometa v mestu
tako, da se pelje z mestnim avtobusom, ki glede na število potnikov porabi manj
energije kot avtomobil, manj onesnažuje ozračje in manj obremenjuje s hrupom.
Še lepše pa je, če pridemo v mesto s kolesom, skirojem ali peš.

Svetlobno onesnaževanje pomeni sevanje svetlobe in svetil za zunanjo
razsvetljavo neposredno in posredno v nebo. Zaradi razsvetljave cest, dvorišč,
reklamnih panojev in drugih objektov se povečuje svetlost neba.
Tako ne moremo opazovati in raziskovati zvezd; motimo selitve ptic in žuželk,
ogrožamo naravno ravnotežje na zavarovanih območjih. Za povrh porabljamo
ogromne količine energije.

Kaj lahko naredimo
Ali veste, da ...
• je lahko v prometnih nezgodah povzročeno veliko materialne
škode in lahko utrpijo udeleženci težke telesne poškodbe;
• prometni zastoji povzročajo izgubo časa, nemobilnost,
posledično pa tudi stres in ekonomsko škodo, ob vsem tem pa še
ovirajo javna prevozna sredstva;
• c este, podhodi, podvozi in ostala prometna infrastruktura
uničujejo okolje in so škodljiv poseg v naravni prostor.

• Ugašajmo luči, ko ne potrebujemo osvetljenega prostora.
• Predmete osvetljujmo od zgoraj, ne od spodaj.
• Ne uporabljajmo svetilk v obliki bučk.
• Uporabljajmo luči, ki se avtomatsko vklopijo ob zaznavanju
gibanja, ali izberimo osvetlitev nizke moči za nočni čas.
• Omejimo nočno razsvetljevanje objektov, reklamnih panojev,
cest in javnih površin.

Zaradi našega dela in načina življenja so se v ozračju močno povečale količine
nekaterih plinov. Ti plini prepustijo v vesolje le manjši del toplotnega sevanja
Zemlje; pomemben del pa ga zadržijo in usmerijo nazaj proti Zemlji. Zato nastajajo
podnebne spremembe. K njim največ prispevajo kurjenje premoga, nafte in
zemeljskega plina, ki jih uporabljamo v prometu in kmetijstvu.

Ali veste, da ...
• se temperatura površja Zemlje viša;
• z aradi segrevanja zgornjih plasti oceanov ter topljenja snega
in ledu na Grenlandiji in Antarktiki narašča morska gladina;
• se zime krajšajo, za 2 tedna se je skrajšala tudi poledenitev rek
in jezera, umikajo se ledeniki – triglavskega praktično ni več;
• so vse bolj pogosti in močnejši ekstremni vremenski dogodki:
cikloni in viharji, poplave in suše.

Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, Zavod za varstvo okolja, Linhartova 13, Ljubljana

Včeraj so Gumbi delali snežaka.
Prvega snežaka to zimo, in
naredili so največjega v vrtcu.
In največjega v ulici. Valili so
snežene kepe tudi potem, ko jim
je Ivana že rekla, da je dovolj.
Kuharica jim je dala dve suhi slivi in
koren za snežakove oči in nos. »Eh,«
je rekel hišnik Berti. »Saj mu bo zajec čez noč pojedel nos!«
Brina je zjutraj vstala prej kot mami. Kar v pižami si je nataknila debele
rokavice in kapo, obula mamine kosmate copate in šla na balkon gledat, ali
je snežak res ostal brez nosa. Eh, hišnik Berti jih je spet hecal! Snežaku se je
sredi obraza še vedno smejal lep, oranžen koren, ampak kaj je pa to? »Mami,
mami, snežak je črn!« je začela vpiti Brina. Snežak je bil res črn. Črn kot
študent iz Francije, ki je stanoval v sosednjem bloku. »Naredili ste prvega
črnega snežaka na svetu!« je rekla mamA, ko je prišla na balkon. »Ne,
naredili smo belega!« je rekla Brina. »Pa saj je črn tudi lep. Črn je še lepši, ker
ga nima nihče drug.«
Ko sta šli z mamo v vrtec, se je približala lepemu črnemu snežaku in ga
pobožala. Njena bela rokavička je postala črna. »Ne smeš se ga dotikatI,«
je rekla mama. »to so saje od avtomobilov. In od kurjave. In od tovarn
na robu mesta. Od tega snežaki počrnijo.«
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