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9. LAPPUSE

Kristīne Kārkliņa

Ja pagājušajā nedēļā «Vīru 
lapā» Talsu stiprā dzimuma 
pārstāvjiem tika mests izai-
cinājums izšmorēt kādu sēr-
piepes karbonādi, tad šonedēļ 
man pašai bija tas gods redzēt 
tādus sērpiepes brunčus, ka 
ēdamā pietiktu veselai futbol-
komandai un pāri paliktu vēl 
trenera ģimenei.

Anitas Rungules nama pagal-
mā, kurā saimniekots tiek 30 ga-
dus, kad atgūts īpašums, ne tikai 
kuplā sērpiepe rotā nepilnus 200 
gadus vecās mājas pievārtes bran-
gā oša stumbru, kuram ticis arī 
paprāvs dobums, bet arī sēņu ap-
lis jeb vainags otrpus mājai. Lai 
gan visās tautās neierasto vienmēr 
cenšas ietērpt misticismā, it se-
višķi agrāk, ko atrast var arī šādu 
sēņu riņķa sakarā, piemēram, ka 
to mēdz dēvēt par raganu apli vai 
riņķi, tas, protams, liek pasmaidīt 
ne tikai sēņu zinātājiem un biolo-
giem, bet arī cilvēkiem, kas saprot, 
ka māņticība ir pati neloģiskākā ti-
cība. Tā skaidri un gaiši apliecina, 
ka cilvēks tic māņiem jeb meliem. 
Un šo sēņu augļķermeņu augšanu 
riņķveidā patiesi var izskaidrot — 
ne tur raganas, ne NLO piezemē-
jies. Šie apļi veidojas, sēnēm augot 
no centra uz malām un atmirstot 
vidusdaļā, un to izmēri parasti 
svārstās no dažiem metriem līdz 
dažiem desmitiem metru un pat 
vairāk. Reizēm šādus apļus veido 
arī augstākie augi. Traucējošu ob-
jektu klātbūtnē (piemēram, koki 

Daba pati nopin 
vainagu pa savam

mežā) aplis kļūst pārrauts. Kad kādas sēnes spora no-
kļūst augsnē labvēlīgos apstākļos, tā sāk tur veidot sē-
ņotni, kas cenšas izplesties uz visām pusēm un, sasnie-
gusi pietiekamu attīstības līmeni, veido augļķermeņus. 
Ja apkārtējie apstākļi ir viendabīgi, sēņotne horizontālā 
plaknē izplešas ar vienādu ātrumu — parasti katrā vir-
zienā pa 10—15 cm gadā, un tās aktīvā ārējā mala ir tuva 
apļa formai. Vienlaikus sēņotnes centrā tā sāk atmirt, jo 
ir tur izsmēlusi barības rezerves. Augļķermeņi veidojas 
tikai aktīvajā sēņotnes daļā un līdz ar to izaug daudzu 
sēņu izveidota apļa formā. Vecākais zināmais aplis atro-
das Francijā, ir ap 600 m diametrā, un tiek pieņemts, ka 
tam varētu būt 700 gadu. Vai nav apbrīnojami?

Anitas Rungules (aizmugurē) nama pagalmā ne tikai kuplā sērpiepe rotā 
nepilnus 200 gadus brangā oša stumbru, kuram ticis arī paprāvs dobums, bet 
arī sēņu aplis jeb vainags otrpus mājai.                           Daiņa Kārkluvalka foto

Sešas zaļākas alternatīvas vienreizlietojamiem 
plastmasas traukiem

Tuvojoties vasaras saulgriežu 
garajām brīvdienām, «Zaļā jos-
ta» vērš sabiedrības uzmanību 
uz vienreizlietojamo galda trau-
ku un piederumu pārmērīgu lie-
tošanu piknikos, Jāņu svinībās, 
ģimenes izbraukumos pie dabas.

Vienreizlietojamie plastmasas 
trauki ir nozīmīgs vides piesārņotājs, 
kas dabā sadalās mikroplastmasas 
daļiņās, veicinot jūras piesārņojumu 
un tās iemītnieku, putnu un dzīvnie-
ku bojāeju. Taču mūsdienās ir pie-
ejamas vairākas videi mazāk kaitī-
gas alternatīvas vienreizlietojamiem 
plastmasas traukiem.

«Vienreizlietojamie trauki — 
šķīvīši, glāzītes, galda piederumi, 
kā arī termotrauki un kārbiņas sve-
ramiem produktiem — parasti pēc 
lietošanas netiek mazgāti no ēdiena 
paliekām, tāpēc nav piemēroti no-
došanai otrreizējai pārstrādei. Tur-
klāt izplatītākie materiāli šo trauku 
izgatavošanai — polistirols, polip-
ropilēns, kompozītmateriāli — Lat-
vijā atkārtoti netiek pārstrādāti,» 
skaidro SIA «Zaļā josta» pārstāve 
Laima Kubliņa, norādot, ka pēc Ei-
ropas Komisijas veiktajiem pētīju-
miem minētie trauki veido līdz pat 
70% no jūras piesārņojuma.

Lai samazinātu plastmasas radīto 
vides piesārņojumu, no 2021. gada 
Eiropas Savienībā būs aizliegta 
vienreizlietojamo plastmasas šķīvju, 
ēdamrīku, salmiņu, vates kociņu vai 
balonu kātiņu tirdzniecība, tādēļ jau 
šogad ir nozīmīgi saprast, kādu alter-
natīvu izvēlēties plastmasas trauku 
un iepakojumu vietā un cik šī alter-
natīva ir draudzīga no vides viedokļa.
Daudzkārt lietojamie plastmasas 
trauki

Alternatīva vienreizlietojamajiem 
plastmasas traukiem ir tirgū piedāvā-
tie daudzkārt lietojamie plastmasas 
trauki, kas izgatavoti no īpašas, augs-
tākas izturības plastmasas. Lai arī 
šie trauki joprojām ir izgatavoti no 
plastmasas, bet šo trauku kalpošanas 
ilgums ir no 50 līdz 100 un pat vairāk 
reizēm, tie ir viegli kopjami un tos var 
mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
Rūpnieciski kompostējami 
papīra trauki ar PLA lamināciju 
un bioloģiski noārdāmas 
plastmasas trauki

Nākamā alternatīva ir vienreiz-
lietojamie bioloģiski noārdāmas 
plastmasas galda piederumi, kas ir 
izgatavoti no bioplastmasas (PLA vai 
CPLA — kristalizēts PLA). PLA ir 
kompostējama bioplastmasa, kas ie-

gūta no augu cukuriem vai augu cie-
tes. PLA apzīmē polilaktīnskābi. To 
var pagatavot no jebkura cukura, pie-
mēram, kukurūzas cietes, maniokas, 
cukurniedrēm vai cukurbietēm. Rūp-
nieciski kompostējamus traukus ne-
var likt piemājas kompostā, bet tie jā-
nogādā kompostēšanai rūpnieciskos 
apstākļos. Kompostēšanas process 
notiek kompostēšanas tuneļos, kuros 
temperatūra tiek pacelta līdz 750 C , 
līdz ar ko šādā veidā iegūtā biomasa 
tiek padarīta higiēniska. Rūpniecisko 
kompostēšanu Latvijā paredzēts uz-
sākt Getliņu poligonā 2022. gadā.
Daudzreiz lietojamie galda 
piederumi no atjaunojamo 
dabas resursu šķiedrām un bio 
polimēriem

Galda piederumi, kas izgatavoti 
no kokšķiedras un bioplastmasas, 
var tikt lietoti vairākkārtīgi un tos 
var droši mazgāt trauku mazgājama-
jā mašīnā līdz 50 reizēm. Tie ir pie-
mēroti lietošanai saskarē ar pārtikas 
produktiem līdz 100°C.
Vienreizlietojamie bioloģiski 
kompostējamie trauki no 
cukurniedrēm

Trauki tiek ražoti no augu izcel-
smes dabas resursiem — cukurnied-
rēm. Šādi trauki bioloģiski noārdās, 

un šādus kompostējamos produktus 
var izmest savā piemājas kompostā 
vai aprakt dārzā, vai arī, ja tāda nav, 
tos var izmest bioloģisko atkritumu 
konteinerā. Šādi trauki var tikt iz-
mantoti gan aukstiem, gan karstiem 
produktiem, kā arī tie ir piemēroti 
sildīšanai mikroviļņu krāsnī.
Vienreizlietojamie galda 
piederumi no atjaunojamiem 
dabas resursiem — koka, 
bambusa, niedrēm

Ja cilvēks nevēlas ēst no plast-
masas traukiem, bet dod priekšroku 
dabiskiem materiāliem, tirdzniecībā 
pieejami vienreizlietojamie galda 
trauki un piederumi, kas izgatavoti 
no koka vai bambusa, palmu lapām, 
niedrēm u. c. Šie galda piederumi ir 
videi draudzīgi, jo iegūti no atjauno-
jamiem dabas resursiem, vienlaicīgi 
šie produkti var tikt pārstrādāti, kā 
arī tie bioloģiski noārdās. Tādu akse-
suāru kā vienreizējo plastmasas sal-
miņu var jebkurš lietotājs itin viegli 
aizstāt ar alternatīvu bez plastma-
sas — salmiņiem, kas izgatavoti no 
niedrēm, makaroniem, rīsiem. Vai 
arī var izmēģināt kokteiļos izmantot 
selerijas, burkāna vai gurķa salmiņu, 
vai arī kādu ārstniecības augu, kā 
piemēram, rozmarīna zariņu.

Daudzreiz lietojamie trauki un 
piederumi

«Zaļā josta» iesaka izvēlēties 
ilgtspējīgākus risinājumus un iegā-
dāties daudzreiz lietojamos trau-
kus, kas kalpotu ļoti ilgi. Šobrīd 
veikalos pieejams plašs trauku 
klāsts, kas izgatavots no metāla vai 
rūdītā stikla, kas ir īpaši piemērots 
produktu un dzērienu līdzņemša-
nai — pārtikas pusdienu kārbas, 
kuras var sildīt mikroviļņu krāsnī 
un kas saglabā produktus siltus vai 
vēsus ilgu laiku. Arī personalizētās 
termokrūzes, uzpildāmās ūdens pu-
deles, kā arī metāla krūzes pārgā-
jieniem, kuras var pat tikt sildītas 
uz ugunskura, kļūst aizvien populā-
rākas cilvēku ikdienas gaitās.

Mūsu katra ziņā ir izvēlēties 
ērtāko un videi draudzīgāko risi-
nājumu, un katrs ir atbildīgs par 
to, cik tīrā vidē vēlamies dzīvot nā-
kotnē, tādēļ padomāsim, vai, ejot 
peldēties jūrā, vēlamies sastapties 
ar vienreizlietojamās plastmasas 
trauku atkritumiem. Izvēle ir patē-
rētāju — mūsu ziņā.

Aija Caune, 
SIA «Zaļā josta» pārstāve


