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Zmiany klimatu to jedno z największych zagrożeń, z jakim musi zmierzyć się
ludzkość. Nie jest to problem, który można odłożyć na bok i wrócić do niego,
gdy będziemy mieli więcej czasu lub pieniędzy. Na każdym z nas ciąży obowiązek podjęcia działań w celu zahamowania pogarszania się klimatu. Kroki, jakie
obecnie podejmujemy, wpłyną na obraz naszego świata za 10, 20 lub 50 lat.
Będzie to wymagało wiele wysiłku i poświęcenia od nas wszystkich: obywateli,
rządów, firm, szkół i innych organizacji – musimy współpracować dla lepszego
klimatu i lepszej przyszłości.
Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für die Menschheit. Es
ist kein Problem, das man beiseite schieben und wieder aufgreifen kann, wenn
man mehr Zeit oder Geld hat. Es liegt in der Verantwortung eines jeden von uns,
Maßnahmen zu ergreifen, um die Verschlechterung des Klimas aufzuhalten.
Die Schritte, die wir jetzt unternehmen, werden das Bild unserer Welt in 10, 20
oder 50 Jahren beeinflussen. Es wird viel Einsatz und Engagement von uns
allen erfordern. Ob Bürger, Regierungen, Unternehmen, Schulen und andere
Organisationen, wir müssen gemeinsam für ein besseres Klima und eine bessere
Zukunft arbeiten.

Jeżeli chcesz przyczynić się do pozytywnych zmian klimatycznych to zapoznaj
się z niniejszą publikacją, skorzystaj z przytoczonych tu przykładów i zastosuj
je w codziennym życiu!
Wenn Sie zu einem positiven Klimawandel beitragen wollen, lesen Sie bitte diese
Publikation, nutzen Sie die hier aufgeführten Beispiele in Ihrem Alltag!
4
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Załóż łąkę kwietną
Legen Sie eine Blumenwiese an!
Łąka kwietna to coraz częściej spotykany element ogrodów, zastępujący tradycyjne trawniki. Dzięki niej ogród nabiera sielskiego charakteru i staje się
oazą dla pszczół i innych pożytecznych owadów wprowadzając jednocześnie
bioróżnorodność przyrodniczą.
Blumenwiesen sind ein zunehmend verbreitetes Element in Gärten, das
traditionelle Rasenflächen ersetzt. Dank dessen nimmt der Garten einen
idyllischen Charakter an und wird zu einer Oase für Bienen und andere nützliche
Insekten, während gleichzeitig die natürliche Artenvielfalt eingeführt wird.

Łąka kwietna to mieszanka chwastów, tylko że ładniejszych niż te zwykłe.
W zależności od zastosowanej mieszanki nasion może mieć w sobie określone
gatunki roślin, kwitnących od maja aż do października. A zatem od wiosny
do jesieni. Decydując się na łąkę kwietną wspierasz dziką przyrodę, a w nagrodę
możesz cieszyć się pięknem kwitnących roślin w swoim najbliższym otoczeniu.
Die Blumenwiese ist eine Mischung aus Unkraut, nur schöner als die üblichen.
Abhängig von der verwendeten Samenmischung kann sie bestimmte
Pflanzenarten enthalten, die von Mai bis Oktober blühen. Also von Frühling bis
Herbst. Wenn Sie sich für eine Blumenwiese entscheiden, unterstützen Sie wilde
Natur und als Belohnung können Sie die Schönheit blühender Pflanzen in Ihrer
unmittelbaren Umgebung genießen.
www.wikt.info
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Gdzie sprawdzają się łąki kwietne?
Wo funktionieren die Blumenwiesen?
Tak naprawdę sprawdzają się wszędzie. Są idealne do prywatnych ogrodów
przydomowych, przestrzeni miejskich, parków, terenów wiejskich, terenów
zielonych przy firmach. Ich naturalna forma wpisuje się doskonale w każdy
krajobraz. Myślimy, że to wystarczający argument aby się nimi zainteresować.
Sie funktionieren eigentlich überall. Sie sind ideal für private Hausgärten,
städtische Räume, Parks, ländliche Gebiete und Grünflächen in der Nähe von
Unternehmen. Ihre natürliche Form passt perfekt in jede Landschaft. Wir halten
dies für ein ausreichendes Argument, um sich für sie zu interessieren.

Jaką łąkę kwietną wybrać?
Welche Blumenwiese sollte man wählen?
Zanim założy się łąkę kwietną należy wybrać odpowiednią mieszankę nasion.
Różnią się one składem gatunkowym, a także okresem kwitnienia, tonacją
kolorystyczną, wysokością roślin, a także szeregiem innych czynników. A zatem
zanim zdecydujesz się na określony rodzaj, warto poznać co masz do wyboru
i jakie cele możesz osiągać.
Bevor man eine Blumenwiese anlegt, sollte man eine richtige Saatgutmischung
auswählen. Sie unterscheiden sich sowohl in der Artenzusammensetzung als
auch in der Blütezeit, dem Farbton, der Pflanzenhöhe und einer Reihe anderer
Faktoren. Bevor Sie sich also für einen bestimmten Typ entscheiden, ist es wichtig
zu wissen, was Sie zur Auswahl haben und welche Ziele Sie erreichen können.

6

www.wikt.info

Jak założyć łąkę kwietną? Krok po kroku zrób to sam.
Wie legt man eine Blumenwiese an? Schritt für Schritt,
zum Selbermachen.
Zanim zabierzesz się do pracy, na początek kilka ogólnych informacji:
Bevor Sie sich an die Arbeit machen, bekommen Sie zunächst ein paar allgemeine
Informationen:
• łąka kwietna i występujące w niej rośliny, nie są to specjalnie wymagające
gatunki. W związku z tym nie wymagają ani specjalnego podłoża, urodzajnej
ziemi czy nawożenia,
• Blumenwiesen und die dort vorkommenden Pflanzen sind keine besonders
anspruchsvollen Arten. Sie benötigen daher keine spezielle Erde, keinen
fruchtbaren Boden und keine Düngung,
•
•

•

•

łąki kwietnej z założenia się nie kosi. Wystarczy to zrobić tylko raz
w sezonie, jesienią po zakończeniu kwitnienia albo wczesną wiosną przed
rozpoczęciem,
eine Blumenwiese soll grundsätzlich nicht gemäht werden. Sie müssen dies
nur einmal pro Saison tun: im Herbst nach Beendigung der Blüte oder im
frühen Frühling vor der Blüte,
łąka kwietna nie jest to coś, co zakłada się raz na zawsze. W większości
są w niej gatunki jednoroczne, które jesienią po skoszeniu i pozostawieniu,
częściowo wysieją się same. Niemniej w roku następnym, a już z pewnością
po 2-3 sezonach będzie konieczność zrobienia dosiewki,
eine Blumenwiese wird nicht ein für allemal angelegt. Bei den meisten handelt
es sich um einjährige Arten, die sich nach dem Mähen und Zurücklassen
im Herbst teilweise selbstständig aussäen. Trotzdem wird es im nächsten
Jahr und sicherlich nach 2-3 Saisons notwendig sein, zusätzliche Aussaat
durchzuführen,
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•
•
•

•

•

•

dosiewkę można robić również w celu urozmaicenia i zmiany składu
gatunkowego,
Aussaat kann auch erfolgen, um die Artenzusammensetzung zu diversifizieren
und zu ändern,
wysiewając łąkę kwietną warto przestrzegać zaleceń producenta, co do ilości nasion na określoną powierzchnię. Zbyt gęste sianie szkodzi łące, ponieważ roślin jest za dużo i wyższe gatunki zagłuszają te niższe. W efekcie
zamiast ładnie się rozkrzewiać i kwitnąć, mogą zanikać i się nie rozwijać,
Bei der Aussaat einer Blumenwiese lohnt es sich, die Empfehlungen des
Herstellers bezüglich der Samenmenge für eine bestimmte Fläche zu
befolgen. Eine zu dichte Aussaat schädigt die Wiese, weil es zu viele Pflanzen
gibt und die höheren Arten die niedrigeren ersticken. Infolgedessen können
sie aussterben und sich nicht entwickeln, anstatt zu blühen und buschig zu
werden,
określone mieszanki nasion, poza różnicami opisanymi powyżej, mają
również zróżnicowanie kolorystyczne, które jednak może zmieniać się
w czasie sezonu, ponieważ poszczególne gatunki przekwitają, a inne dopiero
kwitnienie zaczynają.
Zusätzlich zu den oben beschriebenen Unterschieden gibt es bei bestimmten
Saatgutmischungen auch Farbunterschiede, die jedoch im Laufe der Saison
variieren können, da einzelne Arten blühen und andere erst mit der Blüte beginnen.

Założenie łąki
Anlegen einer Wiese
Etap 1 - uprawa podłoża
1. Etappe: Kultivierung des Bodens

8
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Łąkę kwietną najlepiej zakładać wiosną, w zależności od temperatur i warunków
atmosferycznych, na przełomie marca i kwietnia. W każdym przypadku trzeba
się pozbyć starych roślin. W miarę możliwości co się da usunąć i wyrwać,
a resztę najlepiej przekopać lub jeszcze lepiej zaorać. Najlepiej zrobić to dwu
lub trzykrotnie, w odstępach około tygodniowych.
Eine Blumenwiese wird je nach Temperatur und Wetterbedingungen am besten
im Frühjahr um März und April angelegt. In jedem Fall müssen Sie alte Pflanzen
entfernen. Was möglich ist, ist herauszuziehen, der Rest ist am besten umzugraben oder noch besser zu pflügen. Dies ist am besten zwei- oder dreimal im
Abstand von etwa einer Woche durchgeführt.
Etap 2 – przygotowanie podłoża do siewu
2. Etappe: Vorbereitung des Bodens zur Saat
Etap ten to nic innego jak wyrównanie czyli wygrabienie z jednoczesnym
zebraniem zalegających na powierzchni resztek roślinnych czy kamieni.
Diese Phase ist nichts anderes als das Nivellieren, d.h. Harken mit gleichzeitigem
Aufsammeln von Pflanzenresten oder Steinen, die auf der Oberfläche liegen.
Etap 3 – sianie
3. Etappe: Die Aussaat
To bardzo ważny etap, ze względu na właściwe rozprowadzenie nasion. A jest
nią użycie tzw. wypełniacza, czyli substancji, w której nasiona trzeba dokładnie rozprowadzić (wymieszać), przez co zwiększa się objętość materiału siewnego. Wypełniaczem tym może być zwykły piasek. Na powyższe opakowanie
wystarczy go około 2,5-3 kilogramów. Dopiero tak przygotowaną mieszankę
można rozrzucić ręcznie, a jeszcze lepiej wysiać ją z zastosowaniem siewnika.
Dabei ist die richtige Verteilung des Saatguts wichtig. Dazu ist die Verwendung
eines so genannten Füllstoffs vorteilhaft, d.h. einer Substanz, in der die Samen
gründlich verteilt (gemischt) werden müssen, wodurch das Volumen des Saatguts
vergrößert wird. Dieser Füllstoff kann gewöhnlicher Sand sein. Für XXX g Samen
reichen etwa 2,5-3 Kilogramm Sand. Nur die so vorbereitete Mischung kann von
Hand gestreut und noch besser mit einer Sämaschine gesät werden.
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Etap 4 – zabezpieczenie nasion
4. Etappe: Samen sichern
Wysiane nasiona można delikatnie zawałować lub zwyczajnie leciutko zagrabić. W jednym i drugim przypadku wbiją się nieco w podłoże, zapobiegając tym
samym ich przesuszaniu na powierzchni, czy chociażby wyjadaniu przez ptaki.
Die gesäten Samen können leicht durch Walzen geebnet oder einfach geharkt
werden. In beiden Fällen graben sie sich ein wenig in den Boden ein und verhindern
so, dass sie an der Oberfläche austrocknen oder sogar von Vögeln gefressen
werden.
Etap 5 – podlewanie
5. Etappe: Das Gießen
To nic innego jak zwilżenie całego zasianego obszaru delikatnym strumieniem
wody, w ten sposób aby podłoże nawilżyć, ale nie tworzyć błota czy spowodować wypłukania nasion.
Dies ist nichts anderes als das Befeuchten der gesamten angesäten Fläche
mit einem sanften Wasserstrahl, so dass der Boden befeuchtet, aber nicht
verschlammt oder ausgespült wird.

W zależności od opadów, przyszłą łąkę warto podlewać codziennie przez okres
około 2 – 3 tygodni, tak aby podłoże było cały czas lekko wilgotne. Łąkę warto
podlewać również w późniejszym okresie, w trakcie suszy.
Je nach Niederschlag sollte die zukünftige Wiese ca. 2 - 3 Wochen täglich
bewässert werden, damit der Untergrund noch leicht feucht ist. Es lohnt sich
auch, die Wiese später während der Dürre zu gießen.
10
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Stwórz ogród deszczowy
Anlegen eines Regengartens
Ogród deszczowy jest ważną formą terenu zielonego, jest nie tylko efektowny,
ale przede wszystkim niezwykle pożyteczny. To rodzaj ogrodu, który gromadzi
wodę deszczową, stopniowo oddając ją do ekosystemu.
Der Regengarten ist eine wichtige Form der Begrünung, er ist nicht nur
eindrucksvoll, sondern vor allem äußerst nützlich. Es handelt sich um eine Art
Garten, der das Regenwasser sammelt und nach und nach an das Ökosystem
abgibt.

Jak założyć taki ogród deszczowy?
Wie legt man einen solchen Regengarten an?
Ogród deszczowy jest budowlą hydrotechniczną, stanowiącą zrównoważony
system odwadniający i retencyjny. Gromadzi nie tylko tę wodę opadową,
która trafia do niego bezpośrednio, ale także spływającą z powierzchni
nieprzepuszczalnych, dachów, chodników, podjazdów, parkingów itp. Deszczówka
nie jest więc w całości tracona w kanalizacji, a zatrzymywana właśnie w ogrodzie
deszczowym.
Der Regengarten ist ein hydrotechnisches Bauwerk, das ein ausgewogenes
Entwässerungs- und Rückhaltesystem darstellt. Er sammelt nicht nur das
Regenwasser, das ihm direkt zugeführt wird, sondern auch Wasser, das von
undurchlässigen Flächen, Dächern, Gehwegen, Einfahrten, Parkplätzen usw.
herunterfließt. Somit geht das Regenwasser nicht vollständig in der Kanalisation
verloren, sondern wird im Regengarten zurückgehalten.

www.wikt.info
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Ogród deszczowy może stanowić uzupełnienie tradycyjnej, podziemnej
infrastruktury odwodnieniowej, albo też całkowicie ją zastąpić. Dzięki
wykorzystaniu naturalnych procesów roślinnych zagospodarowuje konkretną
objętość wody opadowej – wielogatunkowy ogród deszczowy może pobierać
aż do 40% więcej wody niż trawnik. Dzięki tej właściwości ogród deszczowy
sam się podlewa, a w czasie suszy i letnich upałów dzieli się zapasem wody
z roślinami z najbliższego otoczenia i obniża temperaturę powietrza nawet
o kilka stopni. Dzięki odpowiednio dobranym roślinom – oczyszcza wodę, glebę
i powietrze oraz produkuje tlen. Zwiększa również bioróżnorodność, tworząc
mikro środowiska i karmiąc żyjące w nich zwierzęta. Woda opadowa w ogrodzie
deszczowym staje się cennym zasobem zamiast problemem znikającym
w podziemnym systemie kanalizacji.
Ein Regengarten kann die traditionelle unterirdische Entwässerungsinfrastruktur
entweder ergänzen oder diese komplett ersetzen. Dank der Nutzung natürlicher
Pflanzenprozesse verwaltet er eine bestimmte Menge an Regenwasser: Ein
artenreicher Regengarten kann bis zu 40 % mehr Wasser aufnehmen als ein
Rasen. Dank dieser Eigenschaft benetzt sich der Regengarten selbst und teilt
bei Trockenheit und Sommerhitze seinen Wasservorrat mit Pflanzen aus der
unmittelbaren Umgebung und senkt die Lufttemperatur sogar um mehrere
Grad. Dank entsprechend ausgewählter Pflanzen reinigt er Wasser, Boden
und Luft und produziert Sauerstoff. Er erhöht auch die Artenvielfalt, indem es
Mikroumgebungen schafft und die darin lebenden Tiere ernährt. Regenwasser in
einem Regengarten wird zu einer wertvollen Ressource, statt ein Problem zu sein,
das im unterirdischen Abwassersystem verschwindet.
Ogród deszczowy, w formie przydomowej enklawy, można założyć na prywatnej posesji. Cechą charakterystyczną
ogrodu deszczowego są zagłębienia,
niecki oraz roślinność - hydrofitowa,
czyli odporna na okresowe zalewanie
bądź suszę. Korzenie lub kłącza takich
roślin zatrzymują zanieczyszczenia
z pobranej wody, np. metale ciężkie
i związki białkowo-tłuszczowe. To rośliny występujące naturalnie przeważnie w zbiorowiskach okresowo zalewanych łąk, np. krwawnica pospolita,
trzcina, kozłek lekarski, kosaciec czy
manna mielec i nie stwarzające większych problemów pielęgnacyjnych.
Jest wiele gatunków traw, bylin, krzewów i drzew polecanych właśnie do
ogrodów deszczowych.
12
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Ein Regengarten in Form einer häuslichen Enklave kann auf einem privaten
Grundstück angelegt werden. Charakteristische Merkmale eines Regengartens
sind Mulden, Becken und eine hydrophytische, d.h. gegen periodische
Überflutung oder Trockenheit resistente Vegetation. Die Wurzeln oder Rhizome
solcher Pflanzen halten Verunreinigungen aus dem aufgenommenen Wasser z.
B. Schwermetalle sowie Eiweiß- und Fettverbindungen zurück. Diese Pflanzen
kommen natürlicherweise meist in den Lebensgemeinschaften periodisch
überschwemmter Wiesen, z.B. Gewöhnlicher Blutweiderich, Schilfrohr, Echter
Baldrian, auch Großer Baldrian genannt, Iris oder Wasser-Schwaden vor und
stellen keine größeren Pflegeprobleme dar. Es gibt viele Arten von Gräsern,
Stauden, Sträuchern und Bäumen, die für Regengärten empfohlen werden.

Ogród deszczowy w gruncie
Regengarten im Boden
Niecka, zagłębienie, w którym zakładamy ogród deszczowy, powinny mieć
minimalną głębokość 50-80 cm (im większa powierzchnia, tym zagłębienie
głębsze). W gruncie można założyć dwa rodzaje ogrodu deszczowego:
Eine Mulde, eine Senkung, in der wir einen Regengarten anlegen, sollte eine
Mindesttiefe von 50-80 cm haben: Je größer die Fläche, desto tiefer der Hohlraum.
Es gibt zwei Arten von Regengärten im Boden:
• ogród deszczowy suchy - dobre rozwiązanie w przypadku gruntu
przepuszczalnego dla wody. Zaleca się, aby dla ochrony fundamentów przed
zawilgoceniem aranżować go ok. 5 m od budynku. Jedynym ograniczeniem
w realizacji takiego ogrodu może być lokalizacja w strefie ochrony ujęć wód.
Zaletą suchego ogrodu deszczowego jest to, że nie trzeba wykonywać przelewu
awaryjnego, ponieważ woda sprawnie przesącza się do głębszych warstw
gruntu. Kolejne warstwy w suchym ogrodzie deszczowym: na dnie warstwa
drenująca (żwir płukany), warstwa filtracyjna (piasek), warstwa wegetacyjna
(warstwa ziemi urodzajnej grubości ok. 40 cm), warstwa antyerozyjna
(kamień lub żwir płukany).
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•

trockener Regengarten, eine gute Lösung für wasserdurchlässigen Boden.
Es wird empfohlen, ihn etwa 5 m vom Gebäude entfernt anzuordnen, um
das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Die einzige Einschränkung bei
der Errichtung eines solchen Gartens kann die Lage in der Schutzzone für
Wassereinlässe sein. Der Vorteil eines trockenen Regengartens besteht darin,
dass man keinen Notüberlauf durchführen muss, da das Wasser effizient in
die tieferen Schichten des Bodens eindringt. Nachfolgende Schichten in einem
trockenen Regengarten: unten eine Drainageschicht als gespülter Kies, eine
Filtrationsschicht in Form von Sand, eine Vegetationsschicht als eine Schicht
fruchtbaren, etwa 40 cm dicken Bodens, eine Antierosionsschicht in Form von
gespültem Stein oder Kies.

•

ogród deszczowy mokry, inaczej szczelny - polecany w przypadku gruntu
o słabej przepuszczalności. To ogród zagłębiony w ziemi ze szczelnym
dnem, jednak ze względu na możliwość szybkiego przepełnienia, musi być
wyposażony w przelew awaryjny, umożliwiający odprowadzenie nadmiaru
wody. Kolejne warstwy w szczelnym ogrodzie deszczowym: na dnie warstwa uszczelniająca (np. folia PCW), warstwa drenująca (żwir płukany),
warstwa filtracyjna (piasek), warstwa wegetacyjna (ok. 40 cm) i warstwa
przeciwerozyjna (kamień lub żwir płukany).
nasser, sonst versiegelter Regengarten, empfohlen für Boden mit schlechter
Durchlässigkeit. Es handelt sich um einen Garten, der wegen dichten Bodens
und der Möglichkeit einer schnellen Überfüllung mit einem Notüberlauf
ausgestattet sein muss, um das überschüssige Wasser abzulassen. Weitere
Schichten in einem versiegelten Regengarten: unten eine Dichtungsschicht,
z.B. PVC-Folie, gespülter Kies als eine Drainageschicht, Sand als eine
Filterschicht, eine Vegetationsschicht von ca. 40 cm und Stein oder gespülter
Kies als eine Erosionsschutzschicht.

•

Ogród deszczowy w pojemniku
Regengarten in einem Behälter
Ogród deszczowy w pojemniku to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do przejmowania wody z rur spustowych budynków. Stosowany głównie
w przypadku niewielkiej przestrzeni. Rośliny w pojemniku dobrze jest posadzić
gęsto. Pojemnik musi mieć odpływ (rura drenażowa do odprowadzania nadmiaru wody, może być połączona ze studnią chłonną lub studzienką kanalizacji deszczowej). Układ warstw ogrodu deszczowego w pojemniku powinien
wyglądać następująco: na dnie układa się hydroizolację, następnie warstwę
drenującą - żwir płukany, warstwę filtracyjną - piasek, warstwę wegetacyjną,
warstwę przeciwerozyjną (kamień lub żwir płukany).
Ein Regengarten mit einem Behälter ist eine Lösung, die in erster Linie das Wasser
aus den Fallrohren von Gebäuden aufnehmen soll. Sie wird hauptsächlich bei
geringem Platzangebot eingesetzt. Es ist gut, die Pflanzen in einem Behälter dicht
14
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zu pflanzen. Der Behälter muss einen Abfluss als ein Ablaufrohr zum Ableiten
von überschüssigem Wasser haben und kann an eine Auffangwanne oder einen
Sumpf zur Regenwasserableitung angeschlossen werden. Die Anordnung der
Regengartenschichten im Behälter sollte wie folgt sein: Auf den Boden wird die
Abdichtung gelegt, dann die Drainageschicht in Form von gespültem Kies, eine
Filterschicht in Form von Sand, eine Vegetationsschicht, Erosionsschutzschicht
in Form von Stein oder gespültem Kies.

Jak pielęgnować ogród deszczowy?
Wie pflegt man den Regengarten?
Ogród deszczowy nie wymaga dużo pracy. Nie trzeba go podlewać (z wyjątkiem długich okresów suszy) ani nawozić. Najważniejsze prace w ogrodzie
deszczowym:
Ein Regengarten erfordert nicht viel Arbeit. Er muss außer bei längeren
Trockenperioden nicht bewässert oder gedüngt werden. Die wichtigste Arbeit in
einem Regengarten:
• usuwanie obumarłych roślin, a w ich miejsca sadzenie nowych,
• Entfernen von abgestorbenen Pflanzen und Pflanzung von neuen an deren
Stelle,
•
•

•
•

raz w roku (wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji) koszenie lub
ścinanie uschniętych, połamanych czy chorych części roślin, wykonanie
korekty pokroju,
einmal im Jahr im Frühjahr, vor Beginn der Vegetation mähen oder abschneiden
der vertrockneten, abgebrochenen oder kranken Pflanzenteile, Durchführung
einer Formkorrektur,
sprawdzanie stanu technicznego dopływów, odpływów, elementów przepływowych, studzienek.
Überprüfung des technischen Zustands von Zuläufen, Abläufen,
Durchflusselementen, Sümpfen.

www.wikt.info

15

Oszczędzaj wodę w domu i ogrodzie
Sparen Sie Wasser in Ihrem Haus und Garten
Wodę można wprawdzie oszczędzać z modnych obecnie pobudek ekologicznych, lecz warto to robić również z powodów ekonomicznych. Zmieniając
własne przyzwyczajenia i inwestując w nowoczesne wyposażenie, można
znacznie zredukować wartość miesięcznych rachunków.
Wassersparen ist zwar aus ökologischen Gründen möglich, lohnt sich aber
auch aus wirtschaftlichen Gründen. Indem man seine eigenen Gewohnheiten
ändert und in moderne Geräte investiert, kann man den Wert seiner monatlichen
Rechnungen deutlich reduzieren.
Zmiana własnych przyzwyczajeń nie kosztuje ani złotówki, a już to pozwoli na
zmniejszenie rachunków za wodę. Również wszelkie inwestycje w urządzenia
i infrastrukturę pozwalającą minimalizować zużycie wody, wcześniej czy później się zwrócą – w zależności od
poniesionych nakładów. W najbardziej uprzywilejowanej sytuacji są
ci, którzy dopiero zamierzają wybudować dom. Mogą pomyśleć
o instalacji pozwalającej w większym stopniu zredukować rachunki
płacone przedsiębiorstwu wodociągowemu.
Das Ändern unserer eigenen
Gewohnheiten kostet keinen einzigen
Cent, hilft aber, die Wasserrechnungen
zu reduzieren. Auch jede Investition
in wassersparende Geräte und
Infrastruktur zur Minimierung des
Wasserverbrauchs wird sich je nach Aufwand früher oder später amortisieren. Am
privilegiertesten ist die Situation für diejenigen, die gerade dabei sind, ein Haus
zu bauen. Sie können an eine Installation denken, die es ihnen ermöglicht, die
an das Wasserversorgungsunternehmen zu zahlenden Rechnungen in größerem
Umfang zu reduzieren.
Budując dom można pomyśleć o wykonaniu instalacji odzysku wody, pozwalającej na znaczne oszczędności wody pobieranej z wodociągu. Wprawdzie odzyskana woda nie będzie nadawała się do picia, czy gotowania, jednak można ja
wykorzystać do sprzątania, spłukiwania toalety, czy podlewania ogrodu. Jedną
z metod jest budowa instalacji do odzysku tzw. wody szarej.
Wenn man ein Haus baut, kann man über ein Wasserrückgewinnungssystem
nachdenken, mit dem man erheblich Wasser aus der Wasserversorgung sparen
16
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kann. Obwohl das zurückgewonnene Wasser nicht zum Trinken oder Kochen
geeignet ist, kann es zum Reinigen, Spülen der Toilette oder Bewässern des
Gartens verwendet werden. Eine der Methoden ist der Bau einer Anlage zur
Rückgewinnung von sogenanntem Grauwasser.
Na 80% redukcję zużycia wody pozwala instalacja do zbierania deszczówki.
Wprawdzie jest stosunkowo droga,
a jej budowa to skomplikowany proces inwestycyjny, jednak po 8-10 latach
zwraca poniesione koszty. Deszczówka
wyłapywana z rynien i specjalnych zbiorników na posesji, filtrowana i kierowana
do dużego, najczęściej podziemnego,
zbiornika. W deszczowych okresach
jest w stanie pokryć pełne zapotrzebowanie na wodę techniczną, służącą do
prania, sprzątania, mycia samochodów czy podlewania ogrodu. Odzyskanej
deszczówki nie wolno jedynie pić i używać jej do mycia.
Das Regenwassersammelsystem ermöglicht eine Reduzierung des
Wasserverbrauchs um bis zu 80%. Obwohl es relativ teuer ist und der Bau ein
komplizierter Investitionsprozess ist, macht sie sich nach 8-10 Jahren bezahlt.
Regenwasser wird von Dachrinnen und speziellen Behälter auf dem Grundstück
gesammelt, gefiltert und in einen großen, meist unterirdischen Tank geleitet.
In Regenperioden kann er den gesamten Bedarf an technischem Wasser zum
Waschen, Reinigen oder zur Gartenbewässerung decken. Aufgefangenes
Regenwasser darf nur nicht getrunken und zum Waschen verwendet werden.
Najprostszą metodą oszczędzania wody jest zmiana własnych przyzwyczajeń.
Myjemy zęby, golimy się itp., a woda leci cały czas do odpływu umywalki w tempie
9 litrów na minutę. Wystarczy zamknąć kran. Wprawdzie kąpiel to przyjemność,
ale czy naprawdę wanna musi być napełniona po brzegi? Nie wystarczy do
połowy? Czy naprawdę kilka talerzy lub niewielka ilość ubrań musi przejść
w zmywarce i pralce pełny program? Większość tego typu urządzeń AGD jest
wyposażona w programy oszczędnościowe przeznaczone do zmywania i prania
niewielkiej ilości rzeczy. Dobrym nawykiem jest również dbanie o stan domowej
armatury.
Der einfachste Weg, Wasser zu sparen, ist, die eigenen Gewohnheiten zu ändern.
Wir putzen uns die Zähne, rasieren uns usw., und das Wasser fließt mit einer
Geschwindigkeit von 9 Litern pro Minute in den Abfluss des Waschbeckens. Es
reicht aus, einfach den Wasserhahn zuzudrehen. Baden ist zwar ein Vergnügen,
aber muss die Badewanne wirklich bis zum Rand gefüllt sein? Nicht halb voll?
Müssen ein paar Teller oder eine kleine Menge Wäsche wirklich das volle
Programm in Geschirrspüler und Waschmaschine durchlaufen? Die meisten
Haushaltsgeräte dieser Art sind mit Sparprogrammen ausgestattet, die auf das
Waschen und Spülen einer kleinen Menge von Dingen ausgelegt sind. Es ist auch
www.wikt.info
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eine gute Angewohnheit, sich um den Zustand der Hausarmatur zu kümmern.
Zdecydowanie najwięcej wody marnujemy podczas podlewania ogrodu,
mycia samochodu i utrzymania czystości posesji. Najprostszymi sposobami
na oszczędzanie w ogrodzie i wokół domu również jest zmiana nawyków.
Ogrodowe rośliny mają różne wymagania co do poziomu wilgotności – nie
trzeba podlewać wszystkich równie obficie i równomiernie.
Bei weitem das meiste Wasser wird verschwendet, wenn der Garten bewässert
und das Grundstück sauber gehalten wird. Die einfachste Möglichkeit, im Garten
und rund um das Haus zu sparen, besteht darin, die Gewohnheiten zu ändern.
Gartenpflanzen haben unterschiedliche Feuchtigkeitsanforderungen und nicht
alle müssen gleich reichlich und gleichmäßig gegossen werden.
Ponadto oszczędniej jest podlewać ogród rzadziej, za to obficie, dzięki czemu
woda dotrze do systemu korzeniowego roślin. W ogrodzie warto również
wyściółkować możliwie dużą część odsłoniętej ziemi, c ogranicza parowanie,
a jeśli używamy zraszaczy ustawić je tak, by podlewały rośliny, a nie np. podjazd
do garażu.
Außerdem ist es sparsamer, den Garten seltener, dafür aber reichlicher zu
bewässern, damit das Wasser das Wurzelsystem der Pflanzen erreicht. Auch im
Garten lohnt es sich, möglichst viel des freiliegenden Bodens abzudecken, denn
das schränkt die Verdunstung ein, und wenn man Rasensprenger verwendet,
sollten diese so eingestellt werden, dass sie die Pflanzen bewässern und nicht
etwa die Garageneinfahrt.
Odrębnym zagadnieniem jest podlewanie trawnika. Najkorzystniej jest podlewać go wczesnym rankiem, gdy podmuchy wiatru są najsłabsze i nie wzrosła
jeszcze temperatura otoczenia – ograniczamy w ten sposób parowanie, a co za
tym idzie straty wody. W dużym ogrodzie zdecydowanie warto zainwestować
w instalacje nawadniającą, wspomaganą automatycznym programem i systemem czujników wilgotności.
Ein separates Thema ist die Bewässerung des Rasens. Am besten ist es, den
Rasen am frühen Morgen zu gießen, wenn die Windböen am schwächsten sind
und die Umgebungstemperatur noch nicht angestiegen ist. Das reduziert die
Verdunstung und damit den Wasserverlust. In einem großen Garten lohnt es
sich auf jeden Fall, in ein Bewässerungssystem zu investieren, das durch ein
automatisches Programm und ein System von Feuchtigkeitssensoren unterstützt
wird.
Szukając oszczędności wody, warto również zainwestować w nowoczesne
wyposażenie domu. Obecnie oferowane modele pralek i zmywarek do naczyń
zużywają o połowę mniej wody od modeli sprzedawanych jeszcze 5 lat temu.
Dużą redukcję zużycia wody można osiągnąć inwestując w domową armaturę.
Najprostsza metoda jest budowa instalacji dualnej, kierującej zużytą wodę
z umywalki do spłuczki WC. W ten sposób można zaoszczędzić połowę wody
do spłukiwania toalety.
18
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Auf der Suche nach Wassereinsparungen lohnt es sich auch, in eine moderne
Haustechnik zu investieren. Aktuell angebotene Modelle von Waschmaschinen
und Geschirrspülern verbrauchen nur halb so viel Wasser wie die vor 5 Jahren
verkauften. Eine große Reduzierung des Wasserverbrauchs kann durch
Investitionen in die Hausarmaturen erreicht werden. Die einfachste Methode ist
eine Doppelinstallation, bei der das verbrauchte Wasser vom Waschbecken in
den Toilettenspülkasten geleitet wird. Auf diese Weise kann man die Hälfte des
Wassers für die Toilettenspülung einsparen.
Oszczędzanie wody – w domu czy w ogrodzie – ma wymiar nie tylko ekologiczny,
ale również praktyczny – oznacza po prostu niższe rachunki i mniejsze wydatki.
Dzięki kilku prostym metodom i zmianie sposobu myślenia można zaoszczędzić
setki złotych rocznie.
Wassersparen zu Hause oder im Garten ist nicht nur ökologisch, sondern auch
praktisch. Es bedeutet einfach niedrigere Rechnungen und weniger Ausgaben.
Dank ein paar einfacher Methoden und einer Änderung der Denkweise kann man
Hunderte von Euro pro Jahr sparen.
Czy warto inwestować w zbiornik wody deszczowej? Warto, jeśli mamy ogród,
a woda z wodociągów w naszym regionie jest droga. Przed podjęciem decyzji
należy koniecznie przeprowadzić analizę opłacalności takiej inwestycji. Trzeba
bowiem wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników – liczy się zarówno
powierzchnia dachu, liczba domowników, jak i średnie zużycie wody. Takie
rozwiązanie daje też satysfakcję, że wykorzystujemy wodę, która zwykle
w większości jest marnowana.
Lohnt sich die Investition in einen Regenwassertank? Es lohnt sich, wenn wir einen
Garten haben und das Wasser aus den Wasserwerken in unserer Region teuer
ist. Bevor eine Entscheidung getroffen wird, ist es notwendig, die Rentabilität
einer solchen Investition zu analysieren. Es gibt mehrere wichtige Faktoren,
die
berücksichtigt
werden
müssen, z.B. die Dachfläche,
die Anzahl der Hausbewohner
und
der
durchschnittliche
Wasserverbrauch. Eine solche
Lösung gibt auch die Genugtuung,
dass wir Wasser verwenden,
das in den meisten Fällen
verschwendet wird.

Do magazynowania wody deszczowej wykorzystywane są specjalne zbiorniki na deszczówkę.
Zur Speicherung von Regenwasser werden spezielle Regenwasserspeicher benutzt.
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Czas na ogród przyjazny owadom
Zeit für einen insektenfreundlichen Garten
Stworzenie idealnego ogrodu to nie lada wyczyn. Piękne alejki, dużo zieleni
i relaksujący kącik wypoczynkowy… To wszystko nie miałoby jednak dużego
znaczenia bez żyjących w ogrodzie… owadów: różnobarwnych motyli,
pożytecznych biedronek czy ciężko pracujących pszczół. Jak więc stworzyć
im dobre warunki do życia?
Den perfekten Garten zu schaffen ist keine leichte Aufgabe. Schöne Alleen,
viel Grün und ein erholsamer Ruheplatz... Aber all das wäre nicht viel wert
ohne Insekten, die im Garten leben... Insekten: bunte Schmetterlinge, nützliche
Marienkäfer oder fleißige Bienen. Wie kann man also gute Lebensbedingungen
für sie schaffen?
Owady sprawiają, że możemy odbierać niezwykle interesujące bodźce nie tylko
wzrokowe, ale także dźwiękowe i smakowe. Rola owadów w ogrodzie jest bardzo duża. Szeroka gamę gatunków stanowi tzw. grupa pożytecznych owadów,
które chronią nasze rośliny. Larwy
i dorosłe osobniki biedronek żywią
się mszycami i czerwcami, bardzo
niebezpiecznymi szkodnikami roślin.
Chrząszcze z rodziny biegaczowatych zjadają ślimaki, które co roku,
zwłaszcza po ulewnych deszczach,
dziesiątkują nasze plantacje. Ważki
lubią z kolei zjadać larwy komarów,
z których ukuciami zmagamy się
latem. Pszczoły i motyle zapylają
kwiaty. Bez nich nie posiadalibyśmy
połowy warzyw i owoców w naszym
ogrodzie. A to tylko niektóre przykłady, które powinny utwierdzić nas w przekonaniu, że owady to pożądani goście wśród naszej roślinności.
Insekten machen es möglich, dass wir äußerst interessante nicht nur visuelle,
sondern auch akustische und geschmackliche Reize wahrnehmen können. Die
Rolle der Insekten im Garten ist sehr groß. Eine breite Palette von Arten ist die
sogenannte Gruppe der nützlichen Insekten, die unsere Pflanzen schützen. Larven
und erwachsene Marienkäfer ernähren sich von Blattläusen und Junikäfern, sehr
gefährlichen Pflanzenschädlingen. Laufkäfer fressen Schnecken, die jedes Jahr,
besonders nach starken Regenfällen unsere Pflanzungen dezimieren. Libellen
hingegen fressen gerne Mückenlarven, mit deren Stichen wir im Sommer zu
kämpfen haben. Bienen und Schmetterlinge bestäuben die Blüten. Ohne sie
hätten wir nicht die Hälfte des Gemüses und der Früchte in unserem Garten. Und
20
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dies sind nur einige Beispiele, die unsere Überzeugung bestätigen sollten, dass
Insekten begehrenswerte Gäste in unserer Vegetation sind.

Jak dobrać rośliny, by przyciągnąć owady?
Wie wählt man Pflanzen aus, um Insekten anzulocken?
Jeśli zależy nam na pozyskaniu w naszym ogrodzie jak największej ilości
pszczoły miodnej, warto zdecydować się na stworzenie tzw. rabaty miodowej.
Będą na niej rosnąć takie gatunki roślin, które swoim wyglądem, zapachem
oraz wielkością przyciągają pszczoły. Aby osiągnąć podwójną korzyść, warto
na początku skupić się na ziołach (można je wykorzystać w kuchni). Rośliny
te warto sadzić pomiędzy np. warzywami, ponieważ dzięki temu, że zioła
przyciągną owady zapachem, nasze warzywa zyskają nowych zapylaczy.
Lubiane zioła przez owady to np.: lawenda, bazylia, nasturcja, ogórecznik,
kocimiętka i tymianek.
Wenn uns daran liegt, möglichst viele Honigbienen in unserem Garten zu haben,
lohnt es sich, sich für die Anlage eines sogenannten Honigbeetes zu entscheiden.
Es wird Pflanzenarten beherbergen, die durch ihr Aussehen, ihren Geruch und ihre
Größe Bienen anziehen. Um einen doppelten Nutzen zu erzielen, lohnt es sich,
zu Beginn auf Kräuter zu setzen. Sie können in der Küche verwendet werden.
Diese Pflanzen sollten z.B. zwischen Gemüse gepflanzt werden, denn dadurch,
dass die Kräuter mit ihrem Duft Insekten anlocken, gewinnt unser Gemüse neue
Bestäuber. Zu den Kräutern, die Insekten mögen, gehören u.a. Lavendel, Basilikum,
Kapuzinerkresse, Borretsch, Katzenminze und Thymian.
Gatunki, które przyciągają kolorem lub całym wyglądem (pokrój,
wysokość), a przy tym są silniej
miododajne, to np.: wrzosy, pelargonia, petunia, cynia, jeżówka,
astry, dalie i łubin.
Arten, die durch ihre Farbe oder ihr
gesamtes Erscheinungsbild wie
Habitus und Höhe anziehen und
gleichzeitig honighaltiger sind,
sind beispielsweise Heidekraut,
Pelargonie, Petunie, Zinnie, Echinacea, Astern, Dahlien und Lupinen.
Oczywiście ogród nie tylko odwiedzany jest przez pszczołę miodną, ale
także przez pszczoły samotnice, pszczołę murarkę. Wspomniane gatunki nie
przebierają w roślinach tak jak pszczoła miodna. Raczej nie żyją w stadach,
dlatego nie przekazują sobie informacji o atrakcyjności poszczególnych roślin
i raczej korzystają z pierwszych napotkanych na swojej drodze. Jeśli mamy do
czynienia z gatunkami roślin, gdzie kwiaty mają skomplikowaną budowę i nektar
jest ukryty, wtedy korzystają z nich owady o dłuższym języczku, np. trzmiele.
www.wikt.info
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Natürlich wird der Garten nicht nur von einer Honigbiene besucht, sondern auch
von Maurer- und anderen Wildbienen. Diese Arten sind in den Pflanzen nicht so
wählerisch wie eine Honigbiene. Sie leben eher nicht in Herden, kommunizieren
also nicht die Attraktivität einzelner Pflanzen, sondern nutzen die ersten, die sie
auf ihrem Weg treffen. Wenn es sich um Pflanzenarten handelt, bei denen die
Blüten eine komplizierte Struktur haben und der Nektar versteckt ist, dann werden
sie von Insekten mit einer längeren Zunge wie z.B. von Hummeln, genutzt.
Rośliny miododajne
Honigpflanzen
Rośliny miododajne są grupą roślin, które dostarczają pszczołom surowców do
produkcji miodu (nektaru, pyłku oraz spadzi). Do najpopularniejszych gatunków
można zaliczyć lipę, akację, grykę, chaber, macierzankę, koniczynę, mniszek
lekarski, róża, malina, lawenda,
rzepak, szałwię, śliwę, klon
i kasztanowiec.
Honigpflanzen
sind
eine
Gruppe von Pflanzen, die
Bienen mit Rohstoffen für
die
Honigproduktion
wie
Nektar, Pollen und Honigtau
versorgen. Zu den beliebtesten
Arten gehören Linde, Akazie,
Buchweizen,
Kornblume,
Thymian, Klee, Löwenzahn,
Rose, Himbeere, Lavendel, Raps,
Salbei, Pflaume, Ahorn und
Kastanie.

Motyle w ogrodzie. Jak je przyciągnąć?
Schmetterlinge im Garten. Wie kann man sie anlocken?
Niestety, ale spora część motyli w stadium larwalnym to szkodniki. Żywią się
kwiatami, liśćmi czy łodygami. To stanowi ich pokarm i jeśli nie przeżyją stadium
młodocianego, nigdy nie staną się dorosłe. I dlatego też warto jedną rabatę
w ogrodzie poświęcić dla motyli. Istnieje wprawdzie możliwość wystąpienia
na rabacie niewielkich strat, gdyż rośliny będą uszkodzone, ale przyroda jest
zależna od siebie. Jeśli coś daje, to również czegoś innego potrzebuje. Rośliny,
które uwielbiane są przez motyle to np.: wrzos pospolity, fiołek wonny, lebiodka,
forsycja, budleja Dawida, ubiorek wiecznie zielony i pierwiosnek.
Leider sind viele Schmetterlinge im Larvenstadium Schädlinge. Sie ernähren
sich von Blüten, Blättern oder Stängeln. Dies ist ihre Nahrung, und wenn sie das
Jugendstadium nicht überleben, werden sie niemals erwachsen. Und deshalb lohnt
es sich, ein Beet im Garten den Schmetterlingen zu widmen. Es kann zwar zu kleinen
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Verlusten im Blumenbeet kommen,
da die Pflanzen beschädigt werden,
aber die Natur ist aufeinander
angewiesen. Wenn sie etwas gibt,
braucht sie auch etwas anderes.
Pflanzen, die von Schmetterlingen
geliebt werden, sind z.B. Heidekraut,
Veilchen, Wilder Majoran, Forsythie,
Schmetterlingsflieder, Immergrüne
Schleifenblume und Primel.
Warto dobierać do ogrodu rośliny
w taki sposób, aby kwitnienie poszczególnych gatunków następowało po sobie. Dzięki temu nie zabraknie ich w ogrodzie przez cały okres wiosenno-letni. Co ciekawe, owady nie
odróżniają roślin ozdobnych od chwastów i z nich również korzystają. Dlatego
doceńmy niepożądane rośliny na naszej rabacie.
Es lohnt sich, Pflanzen für den Garten so zu wählen, dass die Blüte einzelner
Arten nacheinander erfolgt. Dank dessen sind sie in der ganzen Frühlings- und
Sommerzeit im Garten präsent. Interessanterweise unterscheiden Insekten
Zierpflanzen nicht von Unkraut und nutzen diese auch. Deshalb sollten wir
unerwünschte Pflanzen in unserem Beet schätzen.

Dom dla owadów
Haus für Insekten
Jeśli nie posiadamy uli w ogrodzie (to bardzo pożyteczna inwestycja, ale wymaga
wiedzy i lepiej się do tego odpowiednio przygotować), dobrze jest zadbać
o to, aby owady miały u nas schronienie. Specjalne domki łatwo jest zbudować
samodzielnie. Przykładem może być związanie gałęzi (trzciny lub pustych
w środku patyczków) sznurkiem w pęczki i umieszczenie ich w ogrodzie albo
złączenie w pakiety plastikowych butelek wypełnionych słomą. W Internecie
można znaleźć masę inspiracji na domki z drewna dla owadów.
Jeśli domki lub pojemniki pomalujemy na kolor czerwony lub brązowy, będą
one wabiły złotooki. Na rynku można również zakupić gotowe drewniane domki
z otworami dla owadów.
Wenn wir keine Bienenstöcke in unserem Garten haben, was zwar eine sehr
nützliche Investition wäre, aber Wissen, Vorbereitung und Pflege fordert, ist es
gut, dafür zu sorgen, dass die Insekten bei uns Unterschlupf finden. Spezielle
Häuschen sind leicht selbst zu bauen. Beispielsweise können z. B. Zweige,
Schilf oder hohle Stöcke mit Schnur zu Bündeln zusammenbinden und in den
Garten stellen oder in mit Stroh gefüllten Plastikflaschen zusammenpacken.
Im Internet finden Sie eine Menge Inspiration für Insektenhäuser aus Holz.
www.wikt.info

23

Wenn wir die Häuschen oder Behälter rot oder braun anmalen, werden sie
Florfliegen anziehen. Man kann auch fertige Holzhäuschen mit Löchern für
Insekten auf dem Markt kaufen.
Bez wątpienia motyle, pszczoły czy biedronki mogą schronić się w zaroślach,
jednak jeśli będą miały gotowe miejsce, chętnie z niego skorzystają i zamieszkają
w naszym ogrodzie.
Ohne Zweifel können sich Schmetterlinge, Bienen oder Marienkäfer im Gebüsch
verstecken, aber wenn sie einen besiedlungsfertigen Platz haben, werden sie ihn
gerne nutzen und in unserem Garten leben.

Stop chemii
Chemie Stop

Jeżeli zależy nam na dużej ilości owadów w ogrodzie, konieczna jest rezygnacją
z wszelakich chemicznych środków ochrony roślin. Nie tylko działają one na
zwierzęta, ale także odkładają w podłożu metale ciężkie i zanieczyszczają
środowisko. Mimo wysoko rozwiniętych technologii, nic nie jest bardziej zdrowe
i ekologiczne jak naturalne środki ochrony (wykorzystanie antagonistów czy
stosowanie roślinnych oprysków). Odpowiednie są też nawozy w postaci
kompostu i obornika. Jeśli z jakiejś przyczyny zdarzy nam się zastosować
chemiczne środki ochrony, dokładnie czytajmy ulotkę. Stosujmy się do okresów
karencji, które zawsze podane są na etykiecie.
Wenn es uns an einer großen Anzahl von Insekten in unserem Garten liegt,
ist es notwendig, auf alle chemischen Pflanzenschutzmittel zu verzichten.
Sie beeinträchtigen nicht nur Tiere, sondern lagern auch Schwermetalle
im Boden ab und verschmutzen die Umwelt. Trotz der hochentwickelten
Technologien ist nichts gesünder und ökologischer als natürliche Schutzmittel.
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Schädlich hingegen ist der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln
(Insektiziden). Düngemittel in Form von Kompost und Mist sind ebenfalls
geeignet. Sollten wir aus irgendeinem Grund chemische Schutzmittel verwenden,
lesen wir zuvor das Merkblatt sorgfältig durch und Beachten die Einsatzzeiten,
die immer auf dem Etikett angegeben sind.
Warto wspomnieć również o tym, aby nie bać się owadów. Atakują one tylko
i wyłącznie wtedy, gdy czują zagrożenie. Jeśli stosujemy się do ekologicznych
zasad uprawy ogrodu, to bez wątpienia nie będziemy mieli problemu z małą
ilością „owadowych” gości. Idea ekologicznej ochrony i uprawy opiera się na
zapewnieniu jak najbardziej zbliżonych warunków do naturalnych - dla roślin
i zwierząt. Dzięki temu czują się w naszym ogrodzie swobodnie i zaskakują
pięknem. Im więcej chemii, tym mniej natury.
Es ist auch erwähnenswert, dass man keine Angst vor Insekten haben sollte. Sie
greifen nur an, wenn sie sich bedroht fühlen. Wenn wir uns an die ökologischen
Regeln des Gartenanbaus halten, werden wir sicherlich kein Problem mit einer
kleinen Anzahl von «insektenartigen» Gästen haben. Die Idee des ökologischen
Schutzes und Anbaus basiert darauf, möglichst naturnahe Bedingungen für
Pflanzen und Tiere zu schaffen. Dank dessen fühlen sie sich in unserem Garten
wohl und überraschen mit ihrer Schönheit. Je mehr Chemie, desto weniger Natur.

Woda jest niezbędna!
Wasser ist lebenswichtig!
Podobnie jak wszystkie żywe organizmy, pszczoły potrzebują do życia stałego
dostępu do niezanieczyszczonej wody. Dlatego w ogrodzie przyjaznym owadom
zapylającym nie powinno zabraknąć elementu, który pozwoli zapewnić im dostęp
do picia. Dobrze sprawdzi się w tym celu niewielkie oczko wodne otoczone
roślinami, połać wilgotnego mchu lub zacienione stanowisko z paprociami.
Należy natomiast unikać wykładania talerzyków lub miseczek z wodą: nie jest
to dla pszczół naturalny sposób pojenia i jest prawdopodobne, że wpadną do
takiego pojemnika i się utopią.
Wie alle lebenden Organismen
benötigen Bienen zum Leben ständigen
Zugang zu unverschmutztem Wasser.
Daher sollte in einem bestäuberund insektenfreundlichen Garten
ein Element vorhanden sein, das
ihnen Zugang zu Wasser bietet.
Ein kleiner Teich umgeben von
Pflanzen, eine feuchte Moosdecke
oder ein schattiges Plätzchen mit
Farnen sind gut geeignet. Man sollte
jedoch das Aufstellen von Tellern
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oder Wasserschalen vermeiden. Diese ermöglichen nicht die natürliche Art des
Trinkens für Bienen und es ist wahrscheinlich, dass sie in einen solchen Behälter
fallen und ertrinken.

Wspieraj bioróżnorodność
Unterstützung der biologischen Vielfalt
Pszczoły najlepiej czują się w naturalnym środowisku, gdzie ingerencja
człowieka jest ograniczona do minimum. Tą zasadą należy się więc kierować,
aby stworzyć idealny ogród dla pszczół. Bioróżnorodność to podstawa
funkcjonującego w zdrowy sposób ekosystemu. Dlatego nie powinno się zbyt
intensywnie tępić pojawiających się owadów, chwastów i gryzoni – pełnią
one ważną rolę w swoim środowisku. Kompromisem jest podzielenie ogrodu
na część „dziką” i „uprawną”, dzięki
czemu będzie możliwa hodowla
wymagających gatunków kwiatów,
ale też zapewnienie odpowiednich
warunków dla pszczół i innych
owadów zapylających (na przykład
motyli, biedronek czy trzmieli).
Innym pomysłem jest pozostawienie
powierzchni
ogrodu
naturze,
a umieszczenie kwiatów i innych
roślin uprawnych w specjalnie
przeznaczonych do tego celu
donicach na stelażu.
Bienen fühlen sich in ihrer natürlichen
Umgebung, wo menschliche Eingriffe auf ein Minimum beschränkt sind,
am wohlsten. Dieses Prinzip sollte daher befolgt werden, um einen idealen
Garten für Bienen zu schaffen. Biodiversität ist die Grundlage für ein gesundes
Ökosystem. Daher sollten Insekten, Unkraut und Nagetiere nicht zu intensiv
bekämpft werden, denn sie spielen eine wichtige Rolle in ihrer Umgebung. Es
ist ein Kompromiss, den Garten in einen «wilden» und einen «kultivierten» Teil
aufzuteilen, so dass es möglich ist, anspruchsvolle Blumenarten anzubauen,
aber auch geeignete Bedingungen für Bienen und andere bestäubende Insekten
wie z.B. Schmetterlinge, Marienkäfer oder Hummeln zu schaffen. Eine andere
Idee ist es, die Oberfläche des Gartens der Natur zu überlassen und die Blumen
und andere kultivierte Pflanzen in speziell entworfenen Töpfen auf ein Gestell zu
stellen.
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Twórz zielone ściany
Grüne Wände schaffen
Tworzenie z roślin pionowych płaszczyzn to sposób na powiększenie małych
ogrodów, podzielenie przestrzeni i osłonięcie elewacji. Zielona ściana nie tylko
poprawia komfort naszego życia, ale wygląda bardzo efektownie.
Das Erstellen von vertikalen Ebenen aus Pflanzen ist eine Möglichkeit, kleine
Gärten zu vergrößern, den Raum zu teilen und die Fassade zu beschatten. Eine
grüne Wand verbessert nicht nur den Komfort unseres Lebens, sondern sieht
auch sehr effektiv aus.

Im więcej roślin nas otacza, tym łatwiej się żyje. Dostarczają nam tlenu, łagodzą
mikroklimat, podnosząc poziom wilgoci w powietrzu, tłumią hałas, rozpraszając
fale dźwiękowe, zatrzymują zanieczyszczenia i ograniczają podmuchy wiatru.
W różny sposób wpływają pozytywnie na klimat. Rośliny koją nasze nerwy
i przynoszą ulgę oczom zmęczonym pracą przy komputerze. Nic więc dziwnego,
że staramy się nimi otaczać. Tworzymy wokół domu ogrody i – zwłaszcza na
małej działce – przestaje nam wystarczać „pozioma” kompozycja, w której
brakuje miejsca na wyraziste pionowe elementy, czyli drzewa i wysokie krzewy.
Do dyspozycji mamy jeszcze ściany budynków i ogrodzeń, a także pergole,
trejaże i kratki dzielące oraz urozmaicające przestrzeń ogrodu.
Je mehr Pflanzen um uns herum sind, desto einfacher ist es für uns zu leben.
Sie versorgen uns mit Sauerstoff, beruhigen das Mikroklima durch Erhöhung
des Luftfeuchtigkeitsniveaus, unterdrücken Geräusche durch Streuung von
Schallwellen, stoppen Schadstoffe und reduzieren Windböen. Sie haben auf
verschiedene Weise einen positiven Einfluss auf das Klima. Pflanzen beruhigen
www.wikt.info
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unsere Nerven und bringen Erleichterung für die von der Arbeit am Computer
müden Augen. Kein Wunder, dass wir versuchen, uns mit ihnen zu umgeben. Wir
legen Gärten rund um das Haus an und besonders auf einem kleinen Grundstück
reicht uns eine «horizontale» Komposition, weil kein Platz für ausdrucksstarke
vertikale Elemente, also Bäume und hohe Sträucher vorhanden ist. Man kann
auch Gebäudemauern und Zäune, sowie Pergolen, Rankgitter und Gitter, die den
Gartenraum unterteilen und abwechslungsreich gestalten.
Jeśli chcemy mieć w ogrodzie zieloną ścianę, posadźmy pnącza. Rośliny te
charakteryzują się długimi wiotkimi pędami. Mają stosunkowo małe wymagania
siedliskowe. Nie sprawiają też kłopotów pielęgnacyjnych i - co istotne - wystarcza
im niewielki fragment terenu. Łączna powierzchnia liści dorodnego pnącza
porastającego 100 m² ściany odpowiada (w przybliżeniu) osiemdziesięcioletniej
lipie. Obie te rośliny produkują podobne ilości tlenu, jednak pnącze zajmuje
tylko około 0,5 m² gruntu. Ważne jest, aby otrzymało odpowiednią podporę,
bo bez niej będzie się płożyć po ziemi. Zależnie od gatunku pnącza wspinają się
za pomocą korzeni czepnych, specjalnych przylg, owijają się pędami, wąsami lub
ogonkami liściowymi. Są też takie (na przykład róże), które trzeba przywiązać,
bo ich długie pędy nie tworzą organów czepnych.
Wenn wir eine grüne Wand im
Garten haben wollen, sollten wir
Schlingpflanzen pflanzen. Diese
Pflanzen zeichnen sich durch lange,
schlaffe Triebe aus. Sie haben
relativ geringe Ansprüche an den
Lebensraum. Sie verursachen auch
keine Probleme bei der Pflege und,
was wichtig ist, ein kleiner Teil des
Grundstücks reicht für sie aus. Die
gesamte Blattfläche einer schönen
Schlingpflanze, die an einer 100 m²
großen Wand wächst, entspricht
einer etwa 80 Jahre alten Linde.
Beide Pflanzen produzieren ähnliche
Mengen an Sauerstoff, aber die Kletterpflanze beansprucht nur etwa 0,5 m²
Fläche. Es ist wichtig, dass er die richtige Unterstützung erhält, denn ohne diese
liegt er auf dem Boden. Je nach Art klettern sie mit Hilfe von Haftwurzeln und
speziellen Haftorganen, indem sie sich mit Sprossen, Granen oder Blattstielen
umhüllen. Es gibt auch solche, z.B. Rosen, die aufgebunden werden müssen, weil
ihre langen Triebe keine Haftorgane bildet.
Pnącza na elewacji zewnętrznej dobrze chronią budynek na przykład przed
promieniami słońca.
Kletterpflanzen an der Außenfassade schützen das Gebäude gut z.B. vor
Sonneneinstrahlung.
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Okryte pnączami ściany wyglądają bardzo efektownie, bo otrzymują specyficzną,
charakterystyczną dla danego gatunku fakturę. Część z nich pięknie kwitnie, inne
owocują lub zachwycają przebarwiającymi się jesienią liśćmi. Mimo to wiele
osób rezygnuje z sadzenia pnączy, obawiając się, że mogą szkodzić budynkom:
niszczyć elewacje i powodować zawilgocenie ścian. Rzeczywistość jest inna.
Ulistnione pędy pokrywające ściany chronią je przed palącymi promieniami
słońca, zmniejszają o kilka stopni dobowe wahania temperatury, a także
skutecznie osłaniają przed wodą opadową. Jeżeli tynk nie jest uszkodzony, nie
grozi mu zniszczenie, bo pnącza nie korzenią się w nim, a jedynie czepiają jego
powierzchni. Osuszają też grunt wokół budynków, intensywnie pobierając wodę
z gleby.
Die mit Kletterpflanzen bedeckten Wände sehen sehr beeindruckend aus, da sie
eine spezifische Textur erhalten, die für eine bestimmte Art charakteristisch ist.
Einige von ihnen blühen wunderschön, andere fruchten oder erfreuen mit den
sich im Herbst verfärbenden Blättern. Trotzdem verzichten viele Menschen auf
die Anpflanzung von Kletterpflanzen, weil sie befürchten, dass sie Schäden
an Gebäuden verursachen können: Sie zerstören Fassaden und verursachen
Feuchtigkeit in den Wänden. Die Realität ist anders. Blättrige Triebe, die die
Wände bedecken, schützen sie vor den sengenden Strahlen der Sonne, reduzieren
Temperaturschwankungen um mehrere Grad und schützen sie effektiv vor
Regenwasser. Wenn der Putz nicht beschädigt ist, besteht auch keine Gefahr,
dass er beschädigt wird, da Schlingpflanzen nicht in ihm wurzeln, sondern nur an
seiner Oberfläche haften. Außerdem trocknen sie den Boden um Gebäude herum
aus, indem sie dem Boden intensiv Wasser entziehen.

Rośliny na zielone ściany
Pflanzen für begrünte Wände
Na elewacje: winobluszcz trójklapowy
i pięciolistkowy odmiany murowej,
hortensja pnąca, bluszcz pospolity,
glicynia chińska
i kwiecista, przywarka japońska.
Na ogrodzenia: bluszcz pospolity,
glicynia chińska i kwiecista,
winobluszcz pięciolistkowy, rdestówka
Auberta, winorośl pachnąca.
Na podpory: jednoroczne - fasola
ozdobna, groch ozdobny, kobea, wilec
pospolity.
Na podpory: wieloletnie - glicynia
chińska i kwiecista, róże pnące,
powojniki botaniczne
i wielkokwiatowe, miliny, wiciokrzewy.
www.wikt.info
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Na mury i murki w cieniu: bluszcz, paprocie, skalnica cienista, fiołek
motylkowaty, fiołek wonny, mchy, turzyca ptasie łapki; w słońcu: rojniki, ubiorek
wieczniezielony, płomyk szydlasty, rozchodniki, karmnik ościsty.
Na roślinne gobeliny: bluszcz pospolity, hosty, jasnota plamista, kokoryczki,
paprocie, winobluszcz trójklapowy i pięciolistkowy, żurawki, pelargonie
bluszczolistne, lobelia przylądkowa, nasturcja.
Für Fassaden: Dreispitzige Jungfernrebe und Selbstkletternde Jungfernrebe,
Kletterhortensie, Gewöhnlicher Efeu, Chinesische und Blumige Glyzinie,
Spalthortensie.
Für Zäune: Gewöhnlicher Efeu, Chinesische und Blumige Glyzinie, Selbstkletternde
Jungfernrebe, Schlingknöterich, Wilderbe.
Auf Rankhilfen: einjährig Zierbohnen, Ziererbsen, Kobea, gewöhnliches Kraut.
Auf Rankhilfen: mehrjährig chinesische und blumige Glykine, Kletterrosen,
botanische und großblumige Clematis, Milina, Amerikanische Klettertrompete.
An Mauern im Schatten: Efeu, Farne, Schattenfarn, Schmetterlingsveilchen,
Duftveilchen, Moose, Seggen-Vogelfuß; in der Sonne: Schwärmer, Immergrüner
Morgenmantel, Schattenflamme, Fetthenne, Sternmoos.
Für Pflanzenteppiche: Gewöhnlicher Efeu, Funkien, Gefleckte Taubnessel,
Weißwurzen, Farne, Dreispitzige Jungfernrebe und Selbstkletternde Jungfernrebe,
Purpurglöckchen, Efeugeranien, Männertreu, Kapuzinerkresse.
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Oszczędzaj energię
Wie spart man Energie
W jaki sposób oszczędza się energię? W tym celu najlepiej wziąć pod uwagę
najważniejsze parametry: ogrzewanie, ciepłą wodę i wentylację. Jeśli zdecydujesz się na wydajne systemy i urządzenia, zrobisz duży krok w stronę środowiska, zredukujesz zużycie energii, a tym samym zaoszczędzisz pieniądze.
Oszczędzanie energii to ważny temat, który staje się coraz bardziej istotny.
I dotyczy wszystkich, ponieważ ci, którzy oszczędnie zużywają energię, mogą
jednocześnie oszczędzać pieniądze i przyczyniać się do lepszego klimatu.
Wie wird Energie gespart? Zu diesem Zweck sollten die wichtigsten Parameter
berücksichtigt werden: Heizung, Warmwasser und Lüftung. Wenn man sich für
effiziente Systeme und Geräte entscheidet, macht man einen großen Schritt in
Richtung Umwelt, senkt den Energieverbrauch und spart somit Geld. Energie
sparen ist ein wichtiges Thema, das immer wichtiger wird. Und das gilt für alle,
denn wer Energie effizient nutzt, kann Geld sparen und gleichzeitig einen Beitrag
zu einem besseren Klima leisten.

Dzięki naszym podpowiedziom oszczędzisz dużo energii
Dank unserer Hinweise kann man viel Energie sparen
Urządzenia odpowiedzialne za ogrzewanie i ciepłą wodę to czasami prawdziwi
zjadacze energii, ale istnieją teraz wydajne alternatywy. Dzięki nim oszczędzanie energii staje się łatwiejsze. W połączeniu z poradami z życia codziennego
można zaoszczędzić dużo energii i przyczynić się do ochrony klimatu.
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Heizung und Warmwassergeräte sind manchmal echte Energiefresser, aber
es gibt inzwischen effiziente Alternativen. Sie machen es einfacher, Energie zu
sparen. In Kombination mit Tipps aus dem Alltag kann man viel Energie sparen
und zum Klimaschutz beitragen.

Zmniejsz zużycie energii ocieplając dom
Senkung des Energieverbrauchs bei der Erwärmung des Hauses
Wśród najbardziej skutecznych sposobów na poprawę efektywności energetycznej budynku czołową pozycję zajmuje ocieplanie ścian zewnętrznych.
Dobrze zaprojektowane i wykonane ocieplenie elewacji może zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o połowę!
Unter den effektivsten Möglichkeiten, die Energieeffizienz eines Gebäudes zu verbessern, steht die Dämmung von Außenwänden an vorderster Stelle. Eine gut
geplante und ausgeführte Fassadendämmung kann die Heizkosten bis zur Hälfte
reduzieren!

Skutecznie oszczędzaj energię dzięki systemowi wentylacji
Effizient Energie sparen mit einer Lüftungsanlage
Świeże powietrze w domu jest ważne, aby mieszkańcy byli po prostu zdrowi.
Jednak konwencjonalna wentylacja okienna pochłania dużo energii. Szczególnie dobrze izolowane domy pasywne wymagają wymiany powietrza. Dlatego
warto uruchomić systemu wentylacji, który zapewni energooszczędną wymianę powietrza.
Frische Luft im Haus ist wichtig, damit die Bewohner gesund sind. Die
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konventionelle Fensterlüftung ist jedoch energieintensiv. Besonders gut
gedämmte Passivhäuser benötigen einen Luftaustausch. Deshalb lohnt es sich,
eine Lüftungsanlage zu betreiben, die für einen energieeffizienten Luftaustausch
sorgt.

Samodzielna produkcja prądu to większa niezależność
Eigenproduktion von Strom bedeutet größere Unabhängigkeit
Zużycie energii jest zwykle czynnikiem, który może zużywać dużo energii.
Dlatego sensowne jest porównanie taryf dostawców energii elektrycznej w celu
znalezienia najlepszej oferty. Najlepszy sposób ze wszystkich jest, jeśli Ty, jako
właściciel domu, produkujesz własną energię elektryczną. Działa to za pomocą
systemu fotowoltaicznego na dachu, który zamienia światło słoneczne na energię elektryczną. W codziennym życiu pomaga to również oszczędzać energię
i budżet domowy: wyłączając całkowicie urządzenia.
Elektrischer Strom ist normalerweise ein Faktor, der hohe Kosten verursacht.
Deshalb ist es sinnvoll, die Tarife der Stromanbieter zu vergleichen, um das beste
Angebot zu finden. Am besten ist es, wenn man als Hausherr seinen eigenen
Strom produziert. Das funktioniert über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach,
die Sonnenlicht in Strom umwandelt. Im Alltag hilft es auch, Energie und die
Haushaltskasse zu schonen, wenn man Geräte komplett ausschaltet.

Pierz swoje ubrania oszczędnie i rób to bez suszarki
Wasche deine Kleidung sparsam und verzichte auf einen Trockner
Pralka zużywa dużo wody przy każdym praniu (nawet 50 litrów na jedno pranie).
Ale istnieją sposoby, aby zaoszczędzić: Zanieczyszczone rzeczy w połączeniu
www.wikt.info
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z nowoczesnymi środkami będą czyste już przy temperaturze 60°C prania.
Wyższe temperatury zużywają wyraźnie więcej prądu. Zamiast suszarki, można
wysuszyć pranie w ogrodzie, na balkonie lub w mieszkaniu.

Die Waschmaschine verbraucht bei jedem Waschgang sehr viel Wasser (bis zu 50
Liter pro Waschgang). Aber es gibt Möglichkeiten, Geld zu sparen. Verschmutzte
Kleidung wird in Kombination mit modernen Waschmitteln auch bei waschen mit
60°C sauber. Höhere Temperaturen verbrauchen deutlich mehr Strom. Anstelle
eines Trockners kann man seine Wäsche im Garten, auf dem Balkon oder wenn
nicht anders möglich, gelegentlich in der Wohnung trocknen.

Oszczędzanie energii poprzez prawidłowe użycie światła
Energiesparen durch richtigen Einsatz von Licht
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W sezonie jesienno-zimowym potrzebujesz więcej światła w domu. Właśnie
wtedy rosną koszty energii. Na przykład, jeśli używasz normalnych żarówek
zamiast energooszczędnych. Wymiana zwykłych żarówek na energooszczędne
to spore roczne oszczędności, ponieważ zużywają 80% mniej prądu.
In der Herbst-Winter-Saison brauchen wir zu Hause mehr Licht. In dieser Zeit
fallen die meisten Energiekosten an, besonders wenn wir noch Glühlampen statt
moderner LED-Lampen verwenden. Das Ersetzen von normalen Glühlampen
durch energiesparende LED-Leuchtmittel ist eine große jährliche Ersparnis, da
sie 80% weniger Strom verbrauchen.

Narzędzia, aplikacje i systemy mogą zwiększyć wydajność
Tools, Anwendungen und Systeme können die Effizienz steigern
Bardzo praktyczne są cyfrowe aplikacje i narzędzia, które obliczają koszty
energii elektrycznej dla poszczególnych urządzeń, wyświetlają zużycie energii
lub dają konkretne codzienne wskazówki do oszczędzania. Inteligentne systemy
domowe mogą kontrolować użytkowników domu, pomagając oszczędzać
energię.
Sehr praktisch sind digitale Anwendungen und Tools, die Stromkosten für einzelne
Geräte berechnen, den Energieverbrauch anzeigen oder konkrete Alltagstipps
zum Sparen geben. Intelligente Heimsysteme können die Hausbenutzer steuern,
um ihnen beim Energiesparen zu helfen.
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Żyj w duchu Zero waste
Leben wir im Geiste von Zero Waste
Zero Waste – zero marnowania!
Czas by świadomie zadbać o naszą planetę
Zero Waste heißt null Müll!
Es ist an der Zeit, sich bewusst um unseren Planeten zu kümmern
Zero Waste – co to jest? Czym jest Zero Waste i dlaczego warto wdrożyć zasady
tej idei w życie? Jak stać się bardziej świadomym konsumentem i ograniczać
odpady w swoim domu?
Zero Waste. Was ist das? Warum lohnt es sich, diese Idee umzusetzen? Wie kann
man ein bewussterer Verbraucher werden und den Abfall in seinem Haushalt
reduzieren?

Koncepcja Zero Waste ma na celu wyeliminowanie odpadów, które po kosztownych procesach są kierowane do recyklingu.
Das Zero Waste-Konzept zielt darauf ab, Abfälle zu vermeiden, die nach teuren
Produktionsprozessen wieder dem Recycling zugeführt werden.
Według danych z raportu Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF)
w 2018 roku przeciętny Polak wyprodukował ok. 100 kg plastikowych
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odpadów i wykorzystał niemal 500 foliowych torebek. Co więcej, szacuje się, że
w przeciągu ostatnich 50 lat ilość plastikowych odpadów wzrosła o prawie 300
mln ton. Jako że w naturze nic nie ginie – wszystko to, czego się pozbywamy
prędzej czy później i tak trafia z powrotem na nasze stoły. Sposobem na to, by
ograniczyć konsekwencje nadprodukcji plastikowych wyrobów jest styl życia
Zero Waste.
Nach Angaben aus dem Bericht des World Wildlife Fund (WWF) produzierte ein
durchschnittlicher Pole im Jahr 2018 ca. 100 kg Plastikmüll und verwendete fast
500 Plastiktüten. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Menge an Plastikmüll
in den letzten 50 Jahren um fast 300 Millionen Tonnen gestiegen ist. Da in der
Natur nichts verloren geht, landet alles, was wir früher oder später loswerden,
wieder auf unseren Tischen. Der Weg, um die Folgen einer Überproduktion von
Kunststoffprodukten zu verringern, ist der Zero Waste-Lebensstil.
W dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego zero waste oznacza tyle
co „zero marnowania” lub „zero odpadów”. Ruch ten polega na dążeniu
do ograniczenia wytwarzania odpadów poprzez odpowiedzialną konsumpcję
towarów, ponowne wykorzystanie, odzysk i recykling. Idea Zero Waste ma na
celu ochronę środowiska naturalnego (w tym wody, powietrza i ziemi) przed ich
skażeniem produkowanymi odpadami. Co sprawia, że plastik jest dla nas tak
szkodliwy? Otóż rzecz w tym, że chemikalia dodawane do tworzyw sztucznych,
tj. chlorek winylu, dioksyny czy benzen zaliczają się do trwałych zanieczyszczeń
organicznych, uważanych za jeden z najbardziej szkodliwych toksyn na kuli
ziemskiej. Związki te stanowią poważne zagrożenie dla morskich ekosystemów,
gdyż plastikowe produkty przedostają się do tkanek organizmów morskich,
a w końcu trafiają również do organizmów ludzi.
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Wörtlich übersetzt aus dem Englischen bedeutet Zero Waste genauso viel
wie „Null Abfall“. Die Bewegung zielt darauf ab, das Abfallaufkommen durch
verantwortungsvollen Konsum von Gütern, Wiederverwendung, Rückgewinnung
und Recycling zu reduzieren. Die Idee von Zero Waste ist es, die Umwelt
einschließlich Wasser, Luft und Boden vor Verunreinigungen durch den
produzierten Abfall zu schützen. Was macht Plastik so schädlich für uns?
Chemikalien, die den Kunststoffen zugesetzt werden, also Vinylchlorid, Dioxine
oder Benzol, gehören zu den persistenten, organischen Schadstoffen, die zu den
schädlichsten Toxine auf dem Globus gehören. Diese Verbindungen stellen eine
ernsthafte Bedrohung für die marinen Ökosysteme dar, da die Kunststoffprodukte
in das Gewebe von Meeresorganismen und schließlich auch in die menschlichen
Organismen gelangen.
Czym się różni Zero Waste od recyklingu? Znany wszystkim nam recykling
to inaczej odzysk surowców z produktów odpadowych i ponowne ich
wykorzystanie do produkcji nowych towarów. Metoda ta koncentruje się głównie
na problemie ilości śmieci, nie zaś na przyczynach ich powstawania. Koncepcja
Zero Waste z kolei ma na celu wyeliminowanie odpadów, które po kosztownych
procesach sortowania i oczyszczania są kierowane do recyklingu. Jest to
forma optymalizacji dotychczasowych działań recyklingowych wykorzystująca
innowacyjne metody w celu zmniejszenia ilości odpadów.
Wie unterscheidet sich Zero Waste vom Recycling? Beim Recycling geht es
bekanntlich darum, Rohstoffe aus Abfallprodukten zurückzugewinnen und sie
zur Herstellung neuer Güter weiter zu verwenden. Diese Methode konzentriert
sich hauptsächlich auf das Problem der Müllmenge, nicht auf die Ursachen.
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Das Zero Waste-Konzept hingegen zielt darauf ab, Abfälle zu vermeiden, die
nach aufwendigen Sortier- und Reinigungsprozessen dem Recycling zugeführt
werden. Es ist eine Form der Optimierung bestehender Recycling-Aktivitäten
unter Verwendung innovativer Methoden zur Reduzierung der Abfallmenge.
Efekty wprowadzenia w życie filozofii Zero Waste nie będą widoczne od razu.
W dłuższej perspektywie z pewnością jednak zaoszczędzimy pieniądze,
ograniczymy marnotrawstwo żywności. Zmiany nie muszą być radykalne,
ważne jednak, aby systematycznie i wytrwale wprowadzać je w życie.
Die Auswirkungen der Umsetzung der Zero Waste-Philosophie werden nicht
sofort sichtbar sein. Langfristig werden wir aber sicherlich Geld sparen und die
Produkt verschwendung reduzieren. Die Veränderungen müssen nicht radikal
sein, aber es ist wichtig, sie systematisch und beharrlich umzusetzen.
Starajmy się robić przemyślane zakupy, a najlepiej jeśli zaczniemy je planować
i sporządzać listy. Unikajmy kupowania na zapas i ograniczajmy zachcianki.
Ponownie wykorzystujemy rzeczy, których nie potrzebujemy lub nie spełniają
one już swoich funkcji. Przykład? Ubrania, których nie nosimy możemy pociąć
na kawałki i wykorzystać jako ściereczki do czyszczenia. Możliwości jest
mnóstwo, wystarczy odrobina kreatywności.
Versuchen wir, mit Bedacht einzukaufen. Am besten planen wir die Einkäufe
ein und erstellen Listen. Vermeiden wir den Kauf auf Vorrat und schränken wir
unsere Gelüste ein. Verwenden wir Dinge, die wir nicht brauchen oder die nicht
mehr funktionieren. Ein Beispiel? Kleidung, die wir nicht mehr tragen, können
wir in Stücke schneiden und als Reinigungstücher verwenden. Es gibt viele
Möglichkeiten, nur ein bisschen Kreativität muss dabei sein.
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Zrezygnujmy z plastikowych toreb! Unikajmy jednorazowych rzeczy. Plastikowe
sztućce, serwetki czy kubki to rzeczy, które możemy zastąpić tymi wielokrotnego
użytku. Wymienione zasady nie sprawią, że przestaniemy produkować odpady.
Jednak im więcej nawyków wprowadzimy w życie, tym bardziej przyczynimy się
do ograniczenia zanieczyszczeń środowiska i staniemy się bardziej świadomymi
konsumentami.
Verzichten wir auf die Plastiktüten! Vermeiden wir Einwegartikel. Plastikbesteck
oder Becher sind Dinge, die wir durch wiederverwendbare ersetzen können.
Diese Regeln werden nicht dazu führen, dass wir aufhören, Abfall zu produzieren.
Je mehr Gewohnheiten wir jedoch in die Praxis umsetzen, desto mehr werden
wir dazu beitragen, die Umweltverschmutzung zu reduzieren und bewusstere
Verbraucher zu werden.
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Stosuj Upcykling!
Nowe rzeczy zrobione ze śmieci
Verwenden wir Upcycling!
Neue Sachen aus Müll gemacht
Czy można z niewykorzystywanych już produktów, często traktowanych jak
śmieci stworzyć coś, czemu zostanie nadana nowa funkcjonalność i większa
wartość? Można – upcykling, bo tak nazywa się ten proces, zyskuje na popularności.
Ist es möglich, aus ungenutzten Produkten, die oft als Müll behandelt werden,
etwas zu schaffen, das eine neue Funktionalität und einen höheren Wert erhält?
Es ist möglich! Upcycling, denn so heißt das Verfahren, erfreut sich zunehmender
Beliebtheit.

Upcykling to odpowiedź na coraz większe ilości odpadów, które lądują
w śmietnikach i na wysypiskach. Wiele osób zdało sobie sprawę, że przedmioty,
które tracą swoje właściwości i trafiają do koszy na śmieci, można ponownie
wykorzystać. Co więcej - da się z nich stworzyć rzeczy, które nie mają w ogóle
związku z pierwotnym przeznaczeniem danego przedmiotu.
Upcycling ist die Antwort auf die zunehmenden Abfallmengen, die in Mülltonnen
und Deponien landen. Viele Menschen haben erkannt, dass Gegenstände, die ihre
Eigenschaften verlieren und in der Mülltonne landen, wiederverwendet werden
können. Darüber hinaus können damit Dinge hergestellt werden, die mit dem
ursprünglichen Zweck eines Gegenstandes überhaupt nichts zu tun haben.
www.wikt.info
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Niektóre pomysły na upcykling można zrealizować samodzielnie. To twórcze
wykorzystanie idei DIY (do it yourself – zrób to sam), która zakłada tworzenie,
budowanie i wykonywanie wielu czynności i przedmiotów bez pomocy
profesjonalistów. Niekiedy upcykling wymaga jednak specjalistycznych
umiejętności i wykorzystania maszyn, zawsze jednak wpływa nie tylko na
ograniczenie wytwarzania śmieci, ale również na zmniejszenie skali produkcji
przedmiotów pierwotnych. Szczególnie wdzięcznym produktem do ponownego
wykorzystania są szklane butelki i słoiki. Przy odrobinie talentu wystarczy je
pomalować, by zyskać w domu ciekawe naczynia czy wazony na kwiaty.
Z niewielkich buteleczek można w łatwy sposób wykonać lampki naftowe –
wystarczy knot, nafta, usunięcie z kapsla plastiku i nanizanie na niego sznurka,
by cieszyć się nową lampą. Pogardzany i niedoceniany plastik również może
stać się bazą do upcyklingowych doświadczeń.
Einige Upcycling-Ideen kann man selbst umsetzen. Dies ist eine kreative
Anwendung des DIY-Gedankens (Do it yourself - Mach es selbst), bei dem
viele Aktivitäten und Objekte ohne die Hilfe von Fachleuten erstellt, gebaut und
ausgeführt werden. Manchmal erfordert Upcycling jedoch spezielle Fähigkeiten
und den Einsatz von Maschinen, hat aber immer den Effekt, dass nicht nur
die Produktion von Müll, sondern auch die Produktion von Primärrohstoffen
reduziert wird. Glasflaschen und Einmachgläser sind ein besonders dankbares
Produkt für die Wiederverwendung. Mit etwas Talent reicht es, sie zu bemalen,
um interessante Schalen oder Blumenvasen für zu Hause zu bekommen. Kleine
Petroleumlampen können leicht aus kleinen Flaschen hergestellt werden: Alles,
was man braucht, ist ein Docht, Petroleum, Entfernung des Kunststoffes von
der Kappe und Auffädeln einer Schnur darauf, um sich über eine neue Lampe zu
freuen. Verachteter und unterschätzter Kunststoff kann auch zur Grundlage für
Upcycling-Erlebnisse werden.
Kolorowe pojemniki po płynach do
naczyń czy detergentach - oczywiście po starannym ich umyciu - posłużyć mogą tatusiom do wykonania
z nich - także z udziałem dzieci - samochodów. Za koła służą nakrętki,
cała reszta pozostaje już tylko zależna od potrzeb i fantazji tworzącego.
Aus bunten Spülmittel- oder Waschmittelbehältern - natürlich nach sorgfältigem Abwaschen - können Väter
Autos auch unter Beteiligung der Kinder basteln. Muttern werden als Räder verwendet, der Rest hängt nur von
den Bedürfnissen und Vorstellungsvermögen des Schöpfers ab.
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Twarde spody butelek typu PET
z kolei nadają się do zrobienia z nich
przezroczystych doniczek. Wystarczy wypełnić je ziemią i kolorowymi
kamieniami, by wraz z rośliną zdobiły
mieszkanie. Świetnym pomysłem na
jesień i zimę wydaje się być wykorzystanie butelek PET na karmniki dla
ptaków.
Die harten Böden von PET-Flaschen
eignen sich wiederum, um sie zu
transparenten Töpfen zu verarbeiten.
Es genügt, sie mit Erde und farbigen
Steinen zu füllen, um die Wohnung mit
Pflanzen zu schmücken. Eine tolle Idee
für Herbst und Winter scheint es zu sein, PET-Flaschen als Vogelfutterhäuschen
zu verwenden.
Ograniczeniem w ponownym wykorzystaniu przedmiotów, które zwykle trafiają
do śmieci jest tylko wyobraźnia i własne umiejętności. Przetworzyć i nadać
nowe funkcje można niemal wszystkim odpadom i o to w upcyklingu głównie
chodzi. Niejako „wyższą szkołą jazdy” jest tworzenie nowych rzeczy ze śmieci,
potraktowane jako biznes. Najlepszym przykładem są cieszące się sporą
popularnością meble wykonane z palet euro. Ich ceny sięgają niekiedy poziomu
mebli wykonanych z litego drewna ze średniej półki cenowej.
Die Grenze für die Wiederverwendung von Gegenständen, die normalerweise im
Müll landen, ist nur unsere Vorstellungskraft und unsere eigenen Fähigkeiten. Man
kann fast alle Abfälle verarbeiten und ihnen neue Funktionen geben und das ist
es, worum es beim Upcycling geht. Eine Art „Fahrschule höheren Ranges“ schafft
neue Dinge aus Müll, die auch verkauft werden können. Das beste Beispiel sind
die sehr beliebten Möbel aus Euro-Paletten. Ihre Preise erreichen manchmal das
Niveau von Massivholzmöbeln mittlerer Preisklasse.
Z upcyklingu żyje coraz więcej lokalnych twórców, rzemieślników i artystów,
którzy z przetwarzania odpadów zrobili całkiem dobre źródło dodatkowych
dochodów. Wykonują biżuterię, ozdoby, odzież, przedmioty codziennego użytku
i wiele innych. Tego typu produkty chętnie kupowane są przez osoby, które chcą
uniknąć w wyposażeniu mieszkania komercyjnej sztampy, a szukają rozwiązań
absolutnie unikatowych.
Immer mehr lokale Schöpfer, Handwerker und Künstler leben vom Upcycling und
haben das Upcycling von Abfällen zu einer guten zusätzlichen Einnahmequelle
gemacht. Sie stellen Schmuck, Ornamente, Kleidung, Alltagsgegenstände und
vieles mehr her. Diese Art von Produkten wird zunehmend von Menschen gekauft,
die das kommerzielle Klischee in der Wohnungseinrichtung vermeiden wollen
und nach absolut einzigartigen Lösungen suchen.
www.wikt.info
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Jak marnować mniej żywności
Wie man weniger Lebensmittel verschwendet
Regularnie przeglądaj zawartość szafek kuchennych i lodówki. Warto raz
w tygodniu zrobić remanent, dzięki czemu na bieżąco będziesz wiedzieć, jakie
zapasy należy uzupełnić, a czego na razie można nie kupować.
Überprüfen wir regelmäßig den Inhalt des Kühlschranks. Es lohnt sich, einmal
pro Woche ein Übersicht zu erstellen, wodurch wir wissen, welche Bestände
nachgefüllt werden müssen und was man derzeit nicht kaufen braucht.

Produkty ze zbliżającym się terminem ważności ustaw w jednym miejscu.
Przy okazji remanentu w lodówce zlokalizuj produkty z bliską datą ważności.
Umieść wszystkie te słoiki i opakowania w jednym miejscu (np. na półkach
z prawej strony lodówki), by sięgać po nie w pierwszej kolejności.
Stellen wir Produkte mit baldigem Verfallsdatum an einem gut sichtbaren
Ort hin. Suchen wir mit unserer Übersicht im Kühlschrank nach Produkte mit
baldigem Verfallsdatum. Stellen wir alle diese Behälter und Verpackungen an
einem gut sichtbaren Ort z.B. in den Regalen oder dem Kühlschrank auf einer
Seite zusammen auf, damit wir diese zuerst erreichen können.
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Na zakupy wybieraj się po posiłku. To może zabrzmi zabawnie, ale fakty
udowodnione przez naukowców są takie, że gdy jesteśmy głodni, kupujemy
więcej, niż potrzebujemy. A potem wyrzucamy.
Gehen wir nach der Mahlzeit einkaufen. Das mag lustig klingen, aber es ist
wissenschaftlich erwiesen, dass wir, wenn wir hungrig sind, mehr kaufen, als wir
brauchen. Und dann werfen wir es weg.
Nie rób zakupów online dla zabicia czasu. Nie polecamy kupować przez
internet w pracy albo w drodze do domu - jestem pewna, że przynajmniej
wobec jednego produktu będziesz mieć wątpliwości, czy go posiadasz. I aby
nie zabrakło, kupisz. A w domu się okaże, że są jednak dwa napoczęte sosy,
otwarta musztarda i trzy rozpakowane pudełka soczewicy.
Kaufen wir nicht online zum Zeitvertreib ein. Wir raten davon ab, während der
Arbeit oder auf dem Weg nach Hause über das Internet zu kaufen. Ich bin sicher,
dass Sie bei mindestens einem Produkt Zweifel haben werden, ob Sie es zu
Hause haben. Und dass es nicht notwendig ist zu kaufen. Und zu Hause stellt es
sich dann heraus, dass es doch zwei angebrochene Soßen, offenen Senf und drei
ausgepackte Linsenkartons gibt.

Zgłaszaj uwagi producentom. Jeśli zdarzyło ci się trafić na niesmaczny
produkt, daj o tym znać producentowi. Większość dużych firm, które dbają
o swój wizerunek i dobre relacje z klientami, ma media społecznościowe. To
świetne miejsce do zgłaszania swojej opinii. Ważne: krytyka powinna być
konstruktywna, przecież chodzi o to, by producent wziął ją pod uwagę i nie
marnował już żywności.
www.wikt.info
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Melden Sie Kommentare an die Hersteller. Wenn Sie zufällig ein nicht
schmackhaftes Produkt gefunden haben, teilen Sie dies dem Hersteller mit. Die
meisten großen Unternehmen, die sich um ihr Image und gute Kundenbeziehungen
kümmern, haben soziale Medien. Dies ist ein großartiger Ort, um Ihre Meinung
abzugeben. Wichtig: Die Kritik sollte konstruktiv sein, schließlich sollte der
Hersteller sie berücksichtigen und keine Lebensmittel mehr verschwenden.
Oddawaj nadwyżki jedzenia. Czasem się zdarza, że ugotujesz więcej, niż
potrzebujesz, albo dostaniesz od znajomych dwie skrzynie owoców. Jeśli wiesz,
że nie dasz rady zjeść wszystkiego, przekaż nadwyżkę dalej - zapytaj sąsiadów
i znajomych, dołącz na Facebooku do grup freegańskich i foodsharingowych.
Sprawdź też, czy w twoim mieście nie ma przypadkiem jadłodzielni, w której
możesz zostawić jedzenie.
Überschüssiges Essen weitergeben. Manchmal kocht man mehr als man braucht
oder bekommt zwei Schachteln Obst von seinen Freunden. Wenn man weiß, dass
man nicht alles essen kann, sollte man den Überschuss weitergeben. Fragen Sie
Ihre Nachbarn und Freunde, schließen Sie sich Freegan- und Foodsharing-Gruppen
auf Facebook an. Überprüfen Sie auch, ob es in Ihrer Stadt eine FoodsharingStelle gibt, in der Sie Ihr Essen abgeben können.
Gotuj dania z resztek. Jeśli po dzisiejszym obiedzie zostało ci pół torebki ugotowanego ryżu, schowaj go do lodówki, bo jutro na obiad możesz zrobić zapiekankę ryżową albo cukinie faszerowaną ryżem i warzywami. Pomysłów na
dania z resztek jest całe mnóstwo, wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę „Co
zrobić z gotowanych ziemniaków/ryżu/mięsa”, a trafisz na mnóstwo przepisów.
Gerichte aus Resten kochen. Kochen Sie mit den Resten. Wenn Sie nach dem
heutigen Abendessen noch einen halben Beutel gekochten Reis übrig haben,
tun Sie ihn in den Kühlschrank, denn morgen zum Abendessen können Sie
einen Reisauflauf oder mit Reis und Gemüse gefüllte Zucchini machen. Ideen
für Gerichte aus Resten gibt es reichlich, geben Sie einfach „Was macht man
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aus Pellkartoffeln/Reis/Fleisch” in die Suchmaschine ein und Sie werden viele
Rezepte finden.
Wyrzucając jedzenie marnujemy też zasoby, które były potrzebne do jego
wyprodukowania: energię i wodę. Do wyprodukowania bochenka chleba
potrzeba kilkuset litrów wody, do wytworzenia szklanki soku pomarańczowego
- kilkudziesięciu szklanek wody, a jeden kilogram wołowiny to aż kilkanaście
tysięcy litrów. Skąd te liczby? Jest to ślad wodny, czyli zużycie wody i jej
zanieczyszczenia w całym cyklu produkcyjnym danej żywności lub rzeczy począwszy od upraw, poprzez łańcuch dostaw, aż po ostatecznego odbiorcę,
czyli nas. Dla przykładu: gdy mowa jest o wodzie potrzebnej do wyprodukowania
wołowiny, chodzi o wodę wypijaną przez zwierzęta w okresie ich życia, wodę
do czyszczenia pomieszczeń, w których krowy były trzymane, wodę zużytą
w rzeźniach, wodę w chłodniach, ale również wodę do uprawy paszy.
Indem wir Lebensmittel wegwerfen, verschwenden wir auch die Ressourcen,
die zu ihrer Herstellung benötigt wurden, d.h. Energie und Wasser. Für die
Herstellung eines Brotlaibes benötigt man mehrere hundert Liter Wasser, für die
Herstellung eines Glases Orangensaft mehrere Dutzend Gläser Wasser und für
ein Kilogramm Rindfleisch sogar mehrere tausend Liter. Woher stammen diese
Zahlen? Es handelt sich um den Wasserfußabdruck, d. h. den Verbrauch von
Wasser und dessen Verschmutzung während des gesamten Produktionszyklus
eines bestimmten Lebensmittels oder einer Sache: von der Erzeugung über die
Lieferkette bis hin zum Endverbraucher, d. h. bis zu uns. Wenn wir zum Beispiel
über das Wasser sprechen, das für die Produktion von Rindfleisch benötigt wird,
dann ist es das Wasser, das die Tiere während ihres Lebens trinken, das Wasser
zum Reinigen der Räume, in denen die Kühe gehalten wurden, das Wasser, das
in Schlachthöfen verwendet wird, das Wasser in Kühlhäusern, aber auch das
Wasser für den Anbau von Futtermitteln.
Woda, rzecz jasna, nie znika na stałe - po użyciu wraca do obiegu w naturze.
Trzeba jednak pamiętać, że zasoby wody słodkiej są ograniczone. A pula musi
być dzielona pomiędzy pola uprawne, zakłady hodowli zwierząt na mięso
i mieszkańców, którzy wody używają do picia, kąpieli, sprzątania, pielęgnacji
kwiatków balkonowych. Gdy wyrzucamy żywność (i kupujemy świeżą w sklepie),
wysyłamy sygnał do producentów, że muszą oni wytwarzać więcej. A im więcej
wytwarzają, tym bardziej czerpią z wodnych zasobów.
Das Wasser verschwindet natürlich nicht dauerhaft. Es kehrt nach der Nutzung
in den natürlichen Kreislauf zurück. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die
Süßwasserressourcen begrenzt sind. Und die Menge Wasser muss auf geteilt
werden zwischen dem Ackerland, den Tierhaltungsbetrieben für Fleisch und für die
Bewohner, die das Wasser zum Trinken, Baden, Reinigen, zur Balkonblumenpflege
nutzen. Wenn wir Lebensmittel wegwerfen und frische im Laden kaufen, senden
wir ein Signal an die Produzenten, dass sie mehr produzieren müssen. Und je
mehr sie produzieren, desto mehr nehmen sie die Wasserressourcen in Anspruch.
www.wikt.info

47

Polska-Sachsen
48

www.wikt.info

