
Pamiętaj!
Zanim wyrzucisz odpady 

biodegradowalne – wyciągnij 
przeterminowaną żywność 

z opakowania lub folii.

teMAt NuMEru: brąZOWy pojeMnikMAły
EkOloG

MIEdZIk 

nie wrZucAMY do teGo pOjEMnIkA:
• pIAsku, kAMIeNI,
• OdpAdóW z tWOrzYW sztuczNYch,
• WOrkóW FOlIOWYch,
• resztek JedzeNIA W płYNIe,
• OdchOdóW zWIerzęcYch, pIAsku dlA kOtóW,
• pOpIOłu z kOMINkA lub pIecA.

pokoloruj pojem
nik!

dO brąZOWEGO
pOjEMnIkA wrZucAMY:

• resztkI żYWNOścI (bez 
MIęsA I kOścI),
• przeterMINOWANą 
żYWNOść,
• ObIerkI z OWOcóW 
I WArzYW,
• skOrupkI JAJ,
• FusY pO kAWIe 
I herbAcIe,
• skOszONą trAWę, 
lIścIe,
• drObNe GAłęzIE.
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odpAdy bIodeGRAdOwAlne

to odpady ulegające biodegradacji, czyli rozkładowi. 
Są to odpady powstające w wyniku pielęgnacji terenów 
zielonych, czy przydomowego ogródka oraz odpady ku-

chenne. Należy pamiętać, żeby do pojemnika brązowego 
wrzucać żywność bez opakowań. 

Nie należy umieszczać w brązowych pojemnikach 
opakowań z tworzyw sztucznych, szklanych, 

czy metalowych.

kOMpost

Kompostowanie to inaczej recykling organiczny. 
Odpady biodegradowalne można przetworzyć na kom-

post, który później wykorzystuje się do nawożenia gleby, 
a przez to poprawy jej  jakości. Kompost jest bogatym 

źródłem materii organicznej i zarazem najtańszym mate-
riałem do użyźniania gleby, ponieważ możemy go uzyskać 

samodzielnie z resztek roślinnych. 

Taki kompost jest bezpieczny dla środowiska.



czy 
WIEsz,że ?
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Każdy z nas co roku 

wyrzuca 70 kg bioodpadów.

Do pojemnika brązowego można wyrzucać również specjalne opakowania biodegradowalne, które rozkładają się a przy tym nie wytwarzają szkodliwych substancji.

Odpady kuchenne, 

np. ogryzki po owocach 

rozkładają się w czasie 

od 2 do 12 miesięcy.

Prawie 50% ogółu śmieci 
wyrzucanych do kosza 
każdego dnia można 

wykorzystać do produkcji 
kompostu. 

Niektóre gatunki dżdżownic są wykorzystywane do przetwarzania odpadów organicznych w procesie kompostowania.

W Polsce tylko 
2% odpadów 
komunalnych 

jest kompostowane.
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koMpOst ideAlNy
recepta na zdrową grządkę

• zAwsZE pRzykRYj WARstWą 
bRązową

• WARstWA ZielonA: 
resztkI kucheNnE

• WARstWA brąZOWA: 
sŁOMA, suchE ROśliNy, pApier

• WARstWA ZielonA: 
skOsZoNA trAwA, chWAsty

• WARstWA brąZOWA: 
suchE lIście

• WARstWA GrubYch 
pAtYków I GAŁęzi

Utrzymuj wilgotny: niech przypomina nasączoną wodą gąbkę.
Stale napowietrzaj: powietrze przyspiesza rozkład materii.

Pamiętaj o przykryciu całości warstwą liści, podartych gazet. 



ZAGRAJ  Z NAMI W MEMORY! 
GrA tYpu MEMOry pOlEGAjącA nA znAJdoWAniu pAR tAkich 
sAMYch ObrAZkóW. 
Wyrwij dwie kolejne strony, naklej na niepotrzebny Ci już kartonik i wytnij karty!



ZAsAdY Gry:
Ułóż karty z obrazkami odwrotnie, następnie gracze w ustalonej kolejności odwra-
cają po dwie karty – jeśli na odwróconych kartach nie ma pary, muszą one zostać 
ponownie odwrócone. W przypadku wystąpienia pary, gracz zabiera karty. Wygry-
wa osoba, która zdobędzie większą ilość par. 

Teczka ekologa / BRĄZOWY POJEMNIK
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1. dO JAkIEGO kolORu pOjEMnIkA nAlEżY wYRzucić skORupkI po jAJkAch?

a) czarnego
b) brązowego
c) żółtego
2. cO NAleży zRObić pRzed WyrZucEnIEM dO bRązOwEGO poJeMNikA 
pRzetErMINowANEj żyWnOści?

a) należy wyciągnąć żywność z opakowania
b) należy rozdrobnić żywność
c) należy zapakować do worka foliowego
3. czeGo NIE WOlNo wrZucAć dO poJeMNikA 
NA odpAdy bIodeGRAdOwAlne?

a) fusy po kawie i herbacie
b) drobne gałęzie
c) odchodów zwierzęcych i piasku/żwirku dla kotów
4. dO JAkIEGO RodZAJu OdpAdóW ZAliczAMY skOszoną tRAWę i lIście?

a) do odpadów biodegradowalnych 
b) do odpadów niebezpiecznych
c) do odpadów zmieszanych

utER A RA

ko=re wro RAFA=w s ko

Odpowiedzi: 1b, 2a, 3c, 4a
Rebus: kompostownik, resztki żywności
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