ČISTA OBALA 2017

V soboto, 23. 09. 2017, smo na območju slovenskih obalnih občin, že osmič uspešno
izvedli čistilno akcijo ČISTA OBALA.
Tudi to leto je ČISTA OBALA potekala v sklopu največje svetovne prostovoljne čistilne
akcije obal, morij in jezer - International Coastal Cleanup (ICC) pod organizacijskim
okriljem Inštituta za vode Republike Slovenije in Zavoda TRI-NITI. Hkrati smo se
pridružili tudi TEDNU SREDOZEMSKE OBALE z osrednjo mislijo »Živeti z morjem.
Letos se je na sončen dan zbralo rekordno število 175 prostovoljcev iz vseh koncev
Slovenije. Z velikim navdušenjem smo čistili obalo na lokacijah Debeli rtič, Koper –
Žusterna, pod Belvederjem do Strunjana, v Fiesi in Seči.
V sklopu čistilne akcije je poleg samega čiščenja potekalo tudi spremljanje števila, teže
in vrste odpadkov, ki so presegli lanske podatke.
Lansko leto (v letu 2016 smo, sicer v slabšem vremenu, zbrali 123,76 kg odpadkov ali
12.306 kosov odpadkov, kar je 103 koščkov na prostovoljca. Odpadki so se pobrali na
skupni dolžini 5,4 km. Vsak prostovoljec je pobral dober kilogram odpadkov (1,03kg).

Letos je bila najbolj onesnažena lokacija glede na število odpadkov Bele skale, kjer se je
po naših podatkih nahajalo 3773 kosov odpadkov.
Najbolj onesnažena lokacija glede na težo odpadkov je bila zopet Piran-Pacug, s kar 396
kg odpadkov.

Skupno smo letos očistili rekordnih 14 km obale in pobrali 21.572 kosov odpadkov,
kar je 75% več kot v letu 2016. Vsak prostovoljec je pobral 3 kg odpadkov, skupno pa
kar 705 kg, kar je 570% več kot lani.
V povprečju za celotno slovensko obalo v letu 2017 velja podatek, da se na njej nahaja
152 kosov odpadkov na 100 m obale, kar je 33% manj kot lansko leto.
(v letu 2016 smo pobrali 227 kosov odpadkov na 100 m obale).
Skupna količina odpadkov: 705 kg
Skupno št. prostovoljcev: 175
Skupna dolžina očiščene obale: 14 km
Skupno zbrano št. vreč za odpadke: 114
Skupno število odpadkov na celotni dolžini čiščenja: 21.572 odpadkov
Skupno število odpadkov na 100m: 152 odpadkov
Teže odpadkov
Plastika: 126 kg
Steklo: 46 kg
Mešano: 183 kg + 350 kg (leseni čoln, kovinski spoj za cevi in kovinska plošča) = 533kg
Skupaj: 705 kg

TOP 10
Najbolj pogosti odpadki so bili ponovno cigaretni ogorki. Sledijo jim steklo in keramika,
stiropor, plastični koščki, plastične vrečke, embalaža za hrano, pokrovčki, mrežice za
gojenje školjk, posebni odpadki in palčke za ušesa.
10 najpogostejših odpadkov (za leto 2016 in 2017) lahko vidite v spodnji preglednici.

Rezultati in tabele:
TOP 10 2016
Cigaretni ogorki
Nerazpoznavni koščki plastike
Koščki stekla in keramike
Embalaža za hrano
Koščki stiroporja
Plastične vrečke in koščki vrečk
Pokrovčki (vseh vrst)
Pločevinke za pijačo (kovina)
Plastenke <=0,5L
Ribiške mreže in koščki mrež

6991
1089
785
554
517
275
223
186
114
113

Top 10 2017
Cigaretni ogorki
Steklo in keramika (koščki)
Stiropor (vključno s purpenom - rumen)
Plastični koščki
Plastične vrečke in koščki
Embalaža za hrano
Pokrovčki (vseh vrst)
Mrežice za gojenje školjk
Posebni odpadek (z opisom)
Palčke za ušesa

6878
3004
2640
1860
907
845
636
606
478
430

TOP 10 - Čista Obala 2017
Cigaretni ogorki
Steklo in keramika (koščki)
Stiropor (vključno s
purpenom - rumen)
Plastični koščki
Plastične vrečke in koščki
Embalaža za hrano
Pokrovčki (vseh vrst)
Mrežice za gojenje školjk
Posebni odpadek (z
opisom)
Palčke za ušesa

Po nadvse uspešnem čiščenju smo naše prostovoljce povabili na pogostitev na plažo
Strunjan, kjer so za nas odlično poskrbeli gostitelji Zdravilišča Krka Strunjan. Ob
kreaktivnih predstavitvah društva Morigenos, Okolja Piran, Inštituta za vode RS in
Zavoda TRI-NITI, smo dan zaključili z delavnico bobnanja s skupino Bokadema.
Prostovoljci so bili nagrajeni še s sladoledom Sladoledarne v Kopru in recikliranimi
vrečkami.

Za pomoč in sodelovanje se zahvaljujemo:
Zdravilišču Krka Strunjan, Upravi za pomorstvo RS, Okolju Piran, Marjetici Koper,
Komunali Izola, organizatorjem Tedna Sredozemske obale, Krajinskemu parku Strunjan,
društvom Morigenos, Geosledilec, RIS, Naredi nekaj za naravo, Bojanu Turku in skupini
Bokadema, Sladoledarni, prostovoljcem ter posameznikom, ki so prispevali k čistilni
akciji.
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