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Jak walczyæ z plag¹ komarów
Rozlewiska popowodziowej wody to idealne miejsca lêgowe dla
komarów, których tysi¹ce wylêg³o siê ju¿ z larw i wyruszy³o na ³owy.
S¹ z³oliwe i migruj¹ na du¿e odleg³oci, nawet kilkunastu kilometrów. Dlatego s¹ utrapieniem nie tylko mieszkañców zalanych terenów.
Bolesne uk¹szenia komarów
wywo³uj¹ swêdzenie, b¹ble, a
nawet - u osób bardziej wra¿liwych - podwy¿szenie temperatury cia³a.
Rozdrapanie zadanej przez
nie ranki mo¿e spowodowaæ
zaka¿enie, a u dzieci uczulenia.
Na szczêcie polskie komary nie
roznosz¹ malarii.

Specjalici radz¹

Czeka nas prawdziwa plaga komarów
- Wa¿ne jest by odpowiednio siê ubraæ i u¿ywaæ rodków odstraszaj¹cych komary mówi Bogus³aw Szczepan, alergolog z Rzeszowa. - Najlepiej
pryskaæ nimi ubranie, bo wystawiona na dzia³anie s³oñca skóra
(szczególnie u dzieci), mo¿e le
zareagowaæ na takie preparaty.
- Przeciwko komarom polecamy preparaty Auton, Off, Asio,
100P - mówi farmaceuta z ca³odobowo czynnej apteki w Rzeszowie. - Po ugryzieniu, na z³agodzenie wi¹du, mo¿na u¿yæ
takich preparatów, jak Fenistil gel,
Ulganol, Dapis albo Dermophenazol.
Niektórzy radz¹ równie¿ ¿eby
nie u¿ywaæ s³odkich zapachów,
które komary przyci¹gaj¹. Istniej¹
roliny, których komary unikaj¹
s¹ to: jaskry, wrotycz pospolity,
pio³un czy czosnek niedwiedzi.
W naparach tych rolin mo¿na
wyp³ukaæ ubranie, mo¿na u¿yæ
te¿ lici do natarcia skóry pod-

czas spaceru (ostro¿nie z jaskrami, bo to roliny truj¹ce).

Ratunek
w odkomarzaniu

Przed inwazj¹ komarów
mieszkañców zalanych terenów maj¹ uratowaæ prowadzone przez niektóre samorz¹dy opryski. Warunkiem rozpoczêcia prac jest pogoda
bowiem nie mo¿na przeprowadziæ odkomarzania gdy
pada.
Komary nale¿¹ do rzêdu
muchówek, maj¹ delikatne,
smuk³e cia³o o d³ugoci od 4
do 8 mm. Samce od¿ywiaj¹
siê wy³¹cznie nektarem i
wod¹. Natomiast samice s¹
krwiopijne, bo to umo¿liwia im
produkcjê jaj. Iloæ pobranej
krwi przewy¿sza czêsto dwu i
trzykrotnie wagê owada.
Doros³e owady ¿yj¹ na l¹dzie, natomiast ich larwy w
wodzie lub w pobli¿u zbiorników wodnych. Dlatego teraz
jest ich tak du¿o.
Odkomarzanie tzw. zamg³awianie polega na tym, ¿e specjalny dym rozpylany jest w
miejscach zadrzewionych,
zakrzaczonych oraz w okolicy
zbiorników wodnych. Specyfik jest bezpieczny dla ludzi
oraz zwierz¹t, za wyj¹tkiem
insektów. Odkomarzanie
sprawdza siê tylko wtedy gdy

oprysk zajmuje kilka hektarów. Opryskanie w³asnej posiad³oci czy ogrodu (chocia¿
mo¿liwe) na niewiele siê zda.

Ludzie pomagaj¹,
komary
przeszkadzaj¹

In¿. Krzysztof Grzebyk, w³aciciel firmy In-Pest z Mi³ocina, zajmuj¹cej siê likwidacj¹
m.in. komarów:
Sytuacja z komarami jest
teraz o tyle trudna, ¿e owadów
jest ogromna iloæ.
Dokuczaj¹ ju¿ nie tylko w
parkach czy nad wod¹, ale
atakuj¹ ludzi w halach produkcyjnych, czy mieszkaniach. W tej chwili wiêc nie
chodzi nawet o ich wyeliminowanie, ale o zmniejszenie
ich populacji na tyle, by pozwoli³y nam ¿yæ. Komary atakuj¹ cz³owieka, bo przyci¹ga
ich zapach naszego cia³a
(pot), jego temperatura oraz
wydychany dwutlenek wêgla.
W odkomarzaniu wa¿ne jest
¿eby do zabiegów stosowaæ
zamg³awiacze wytwarzaj¹ce
jak najmniejsz¹ kroplê. W tej
chwili na rynki europejskie
wchodz¹ ju¿ urz¹dzenia, które wkrótce i u nas pomog¹ w
walce z komarami.
Anna Moraniec
amoraniec@pressmedia.com.pl

wietlówki kompaktowe
nie zawsze s¹ oszczêdne
We wrzeniu ze sprzeda¿y zostan¹ wycofane
¿arówki o mocy 75 W. Mo¿e warto zrobiæ zapas,
bo ich zamienniki czêsto nie spe³niaj¹ oczekiwañ.
Czeka nas kolejny etap wdra¿ania unijnego programu
oszczêdzania energii. Po tym jak
we wrzeniu 2009 r. ze sprzeda¿y zniknê³y ¿arówki matowe
i 100-watowe, teraz zostan¹
wycofane popularne 75 W. Dlaczego?
- Tradycyjna ¿arówka jest
wyj¹tkowo energoch³onna. Jej
sprawnoæ wynosi 45 proc. t³umaczy Wojciech Stêpniewski,
kierownik projektu Klimat i Energia WWF Polska.
A to oznacza, ¿e zdecydowana wiêkszoæ zu¿ytego
pr¹du wytwarza ciep³o, a nie
wiat³o.
Dlatego zamiast ¿arówek
coraz czêciej kupujemy wietlówki kompaktowe czy - jak
powszechnie siê mówi ¿arówki energooszczêdne.
wietlówka ma nam pomóc
w zaoszczêdzeniu energii
g³ównie dziêki temu, ¿e pobiera
oko³o piêæ razy mniej energii.
Oznacza to, ¿e odpowiednikiem ¿arówki o mocy 75 W jest
wietlówka o mocy 15 W. Trzeba wiêc wiedzieæ, ¿e: * wietlówki powinny byæ u¿ywane
w pomieszczeniach, gdzie niezbyt czêsto w³¹cza siê i wy³¹cza wiat³o, bo przy starcie
mocno ronie zu¿ycie energii i
skraca siê ich ¿ywotnoæ
* efektywnoæ wietlówki mo¿e byæ ni¿sza, jeli dzia³a
w niskiej temperaturz, * wie-

tlówki potrzebuj¹ wiêcej czasu,
by osi¹gn¹æ pe³n¹ efektywnoæ,
wiêc nie s¹ odpowiednie do pomieszczeñ, gdzie potrzebujemy
natychmiastowego, pe³nego rozwietlenia (wtedy nale¿y u¿yæ
energooszczêdnej ¿arówki halogenowej), * nale¿y zwracaæ
uwagê na barwê wiat³a, a nie
tylko na moc (iloæ emitowanego
wiat³a wyra¿ana jest w lumenach); oznaczenia: warm light,
827 lub 927 mówi¹, ¿e barwa jest
ciep³o-bia³a, zbli¿ona do tradycyjnej ¿arówki,
* nie warto kupowaæ bardzo
tanich produktów (barwa wiat³a czêsto jest z³a, mo¿liwe jest
migotanie).
Wad¹ wietlówek jest to, ¿e
zawieraj¹ rtêæ i nie mo¿na ich
wyrzucaæ do mieci. Do tego tañsze zamienniki zawieraj¹ du¿o
wiêcej tego metalu, ni¿ jest to
konieczne.
Jak podkrela Narcyza Barczak-Araszkiewicz, dyrektor
generalny Zwi¹zku Producentów
Sprzêtu Owietleniowego Pol-lighting, z badañ wynika, ¿e wiêcej zanieczyszczeñ trafia do
rodowiska na skutek wytworzenia energii elektrycznej z paliw sta³ych, np. wêgla, która jest
niezbêdna do u¿ytkowania tradycyjnej ¿arówki, ni¿ na skutek
zawartoci rtêci w wietlówkach.
Katarzyna Przyby³a
Gazeta Prawna

Artystyczny konkurs ekologiczny dla uczniów
Gminy Nadarzyn rozstrzygniêty
Firma 3M Poland we wspó³pracy z Nadarzyñskim Orodkiem Kultury, Szko³¹
Podstawow¹ w Kostowcu oraz pod patronatem Zastêpcy Wójta Gminy Nadarzyn, zorganizowa³a ekologiczny konkurs Styl z odzysku - mieciowe studio
projektowe. Inicjatywa skierowana by³a do uczniów szkó³ podstawowych oraz
gimnazjum w Gminie Nadarzyn. 23 kwietnia w Nadarzyñskim Orodku Kultury
odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród ufundowanych przez 3M Poland. Do
konkursu zg³oszonych zosta³o a¿ 136 ekologicznych projektów.
Artystyczny konkurs ekologiczny, który trwa³ od 10 marca do 20 kwietnia, przewidziany by³ dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych: klasy IIII, klasy IV-VI oraz gimnazjum.
Uczestnicy konkursu mieli za
zadanie stworzyæ ekologiczne
projekty z niepotrzebnych
przedmiotów - odpadów.
Twórców innowacyjnych ekoprojektów ogranicza³a wy³¹cznie wyobrania. O bardzo
du¿ym zainteresowaniu konkursem wród dzieci i m³odzie¿y wiadczy fakt, ¿e
uczniowie zg³osili do niego
ponad 130 prac z ró¿nych
dziedzin sztuki. Wród projektów znaleæ mo¿na by³o
rzeby, bi¿uteriê, projekty samochodów,
ekologiczn¹
modê, czy te¿ zabawki.
23 kwietnia podczas obchodów Dnia Ziemi w Nadarzynie, odby³o siê uroczyste
rozstrzygniêcie konkursu. Nagrody zosta³y przyznane 3 najlepszym pracom w ka¿dej z 3
kategorii wiekowych. 3M Poland ufundowa³a ekologicznym artystom m.in. edukacyjne programy komputerowe oraz roczne prenumeraty
National Geographic. Ponadto, z uwagi na iloæ oraz wysoki poziom zg³oszonych do
konkursu prac, komisja kon-

kursowa postanowi³a przyznaæ dodatkowo 10 wyró¿nieñ.
Wszystkie projekty zrobi³y
na nas olbrzymie wra¿enie mówi Kamila Michalska - Dyrektor
Nadarzyñskiego
Orodka Kultury - Bylimy
bardzo mile zaskoczeni iloci¹ zg³oszonych do konkursu projektów oraz ich pomys³owoci¹. Uczniowie wykazali siê prawdziwym ekologicznym duchem. Widaæ, ¿e
kwestie ochrony rodowiska
nie s¹ dzieciom i m³odzie¿y
obojêtne. Tym bardziej, nas
jako organizatorów, cieszy
fakt, ¿e dziêki konkursowi Styl
z odzysku - mieciowe studio
projektowe moglimy przyczyniæ siê do promowania i

dalszego rozwijania ekologicznych postaw wród dzieci i m³odzie¿y.
Zorganizowany przez 3M
Poland artystyczny konkurs
ekologiczny dla uczniów Gminy Nadarzyn, którego celem
by³a popularyzacja ekologicznych zachowañ poprzez zabawê, wpisuje siê w realizowan¹ przez firmê strategiê
zrównowa¿onego rozwoju.
3M od lat przyk³ada du¿¹
wagê do ekologicznych
aspektów swojej dzia³alnoci. Firma w ka¿dym etapie
swojego funkcjonowania anga¿uje siê w politykê zrównowa¿onego rozwoju, która
obejmuje spo³ecznoæ lokaln¹, rodowisko oraz gospodarkê.
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