
Zöld praktikák – környezettudatos cselekvések
az Állatkertben   

Műanyagpalack-mentesség

Állatkerti látogatásod alkalmával, ha megszomjazol és 
éppen nincsen nálad a tartós anyagból készült kulacsod, 
üdítőt és vizet nem találsz műanyag palackos 
csomagolásban. Száműztük az egyszerhasználatos PET 
palackokat a vendéglátóhelyein kínálatából. Így a büfékben 
és az éttermekben csak üveges vagy fémdobozos italokat 
lehet vásárolni. Az üvegekből eleve nem lesz hulladék, 
hiszen azokat a gyártóknak visszajuttatva újra fel-
használják, a fémdobozoknak pedig külön szelektív 
gyűjtőedénye van. Ha üveges szomjoltót vásárolsz, akkor 
annak csomagolóanyagát, ne a vegyes szemetesbe tedd, 
hanem a vendéglátóhelyeken található rekeszes üvegpalack gyűjtő ládákba.  
Aludobozos üdítő vásárlásakor a kiürült dobozt a szelektív gyűjtőedénybe 
helyezd el, és ha választhatsz, ne ebben a csomagolásban vedd meg az 
italodat. Bár a fémeket sokszor újra lehet hasznosítani, de az alumínium 
előállítása során a környezet terhelés óriási. Válasz környezettudatos 
megoldást: saját újratölthető ivóvizes palackkal és tartós ennivalós dobozzal 
indulj útnak!

Szelektív gyűjtés

Ha gyakorta látogatod Kertünket, akkor tapasztalod, hogy milyen sok a 
látogató egy-egy főszezoni nap alkalmával. A sok látogató, sok szemetet is 
hagy maga után. A számok megdöbbentőek.

Főszezoni napokon átlagosan 
2,4 köbméter, de kiemelt 
rendezvények után megesik, 
hogy több mint 9 köbméternyi 
hulladék került a sétautak 
mentén elhelyezett hulladék-
gyűjtőkbe egyetlen nap alatt. 
Az Állatkertek Éjszakája után 
14,4 köbméternyi hulladékot 
szedtek össze munkatársaink.
Ha szeretnénk, hogy a kelet-
kezett szemét hulladékká 
minősüljön (azaz még tovább 
használható értékes anyagok 



kerüljenek kivonásra és újbóli felhasználásra), akkor az Állatkert területén is 
szükségesek szelektívgyűjtési megoldások.

Műanyagot, fémet és papírt tudsz szelektíven kidobni a Kert területén. A papír 
gyűjtőbe ne kerüljön használt papír zsebkendő, zsíros, ételmaradványos 
papírcsomagolás. Az éttermeknél újra- papírból készült a kávés és üdítős 
poharakat használnak. Ezeket akkor dobd a papír szelektívbe, ha csak kevéssé 
szennyezettek. Az újra-papírból készült termékek azért hasznosak, mert ezek 
előállításhoz nem vágtak ki fát. Keresd az ilyen termékeket!

Okostelefon, mobiltelefon visszagyűjtési kampány

Eddigi életed során hány mobil-okostelefont nyűttél el? Ha már leselejtezésre 
került az eszközöd, mi lesz a további sorsa? Tovább adtad esetleg, valaki még 
tudja használni a családban? Ha sokasodnak és porosodnak a már nem 
használt mobiltelefonok a háztartásotokban, akkor állatkerti látogatásod 
alkalmával hozzad magaddal és rakd be az Emberszabásúak Házában lévő 
gyűjtőládába.

Állatkertünk felemelte szavát a mobiltelefonok újrahasznosítása érdekében, 
rámutatva, hogy ez nemcsak környezet-, hanem természetvédelmi kérdés is, 
hiszen a mobileszközök gyártásához szükséges nyersanyagok jelentős részét 
épp a gorillák természetes élőhelyén bányásszák.
A világon mintegy 5 milliárd mobiltelefon-felhasználó van, akik persze 
rendszeresen, néhány évente le is cserélik a készüléküket. Ehhez persze évről 
évre százmilliós, sőt milliárdos nagyságrendben gyártanak új mobilokat, 
amelyekhez persze nem kevés nyersanyagra is szükség van. Ha a papírhoz, a 



PET-palackokhoz, vagy a fém italosdobozokhoz hasonlóan a használaton 
kívüli mobiltelefonok újrahasznosítása széles körben elterjedne, az új 
készülékek előállítása is sokkal kevesebb új nyersanyagot igényelne.
Ráadásul a mobiltelefonok újrahasznosítása nemcsak környezetvédelmi, 
hanem természetvédelmi kérdés is, amely szorosan kapcsolódik például a 
gorillák védelméhez. A mobilok gyártásához szükséges nyersanyagok 
jelentős részét ugyanis éppen azon a vidéken bányásszák, ahol a gorillák 
természetes élőhelyei is vannak.
Állatkertünk a Jane Goodall Intézettel közösen „Passzold vissza, tesó!" 
mobiltelefon gyűjtési akciót szervezett, melyre csaknem négyezer darab 
használaton kívüli mobiltelefont hoztak be látogatóink újrahasznosítás 
céljából. 

http://www.allatkertialapitvany.hu/passzold-vissza-teso

https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/hirek/masfel-mazsa-mobiltelefon-
a-gorillak-vedelmeert

Komposztálás

Állatkertünk növénykert és termé-
szetvédelmi terület is. A területén 
található növények gondozása révén 
keletkezett kertészeti hulladékot, 
valamint az állatok által el nem 
fogyasztott növényi táplálékot és a 
takarmányozásból visszamaradt 
hulladékokat is hasznosítjuk.
Gondoltad volna, hogy a kispanda, 
azaz a vörös macskamedve a bam-
buszleveleket elfogyasztja, de az ágat 
hátrahagyja? A megmaradt ágakból 
aprítással ún. gallykomposzt készül, mely kiváló talajjavító. Visszanyerhető 
zöld javakban bővelkedik az Állatkert és az állandóan termelődő növényi 
alapanyagot komposztálással hasznosítja.

A kertészeti hulladék ágakat felaprítjuk és komposztként használjuk fel 
növényeink ültetéséhez. Ezzel az eljárással az ágak elégetése nélkül nyerünk 
maguknak értékes zöld-javakat további kertészeti használatra.
A kertészeti faápolásból keletkező gally mennyisége 8 m /hét, mely 1,6 ázsiai 
elefántbika térfogatának felel meg. Ezt mind megtakarítjuk!
Az állataink által lecsupaszított lombos gally (takarmány) éves mennyisége 
96 060 kg vegyes faág és 41 300 kg akácág, mely szintén gallykomposzttá 
alakul.



Átlagos napi zöldhulladék (kertészeti hulladék, takarmánykonyhai hulladék) 
3mennyisége 6 m , mely komposztálásra kerül. Ez a mennyiség 1,2 elefántbika 

térfogatának felel meg.
3Mértékegység: Egy átlagos ázsiai elefántbika térfogata 5 m .

Hulladékból dekoráció

A kreativitásnak semmi sem szabhat határt! A takarékosság is erény. A 
Hetedhét Palota fogadó terébe számos olyan kézműves alkotás, dekoráció 
kerül ki melynek alapját papír, műanyag, fém hulladék adja és még számos 
egyéb összegyűjtött kincs. Alkotó fantáziával és környezettudatos 
szemlélettel ötvözve a hulladékból különösen szép dekorációkat tekinthetsz 
meg, ha ide ellátogatsz.

Zöldműhely-szemléletformálás, kézműves alkotások

Az állatkerti rendezvények és az oktatási foglalkozások során csatlakozhatsz 
a Zöldműhely tevékenységéhez. Számos közös alkotás született már meg, 
melynek alapját a környezettudatos szemlélet adta. Várunk iskoláddal, 
osztályoddal és családoddal műhelyünkbe!
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