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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PARKACH
NARODOWYCH KANADY I STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Streszczenie. Rozwój zrównowa¿ony gwarantuje zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, nie
zagra¿a jednak przysz³ym pokoleniom w zaspokajaniu ich potrzeb. Edukacja spo³eczna ma fundamentalne znaczenie dla ochrony rodowiska przed degradacj¹ oraz dla zachowania go dla naszych dzieci i
wnuków.
Jednym z narzêdzi implementacji idei ekorozwoju jest gospodarka odpadami. Problem du¿ej masy
odpadów wystêpuje najczêciej na terenach zurbanizowanych. Nie jest on obcy tak¿e terenom przyrodniczo cennym, do których nale¿¹ parki narodowe. Publikacja omawia przyk³ady metod zarz¹dzania gospodark¹ odpadami w parkach narodowych Kanady i Stanów Zjednoczonych.
S³owa kluczowe: park narodowy, gospodarka odpadami, rozwój zrównowa¿ony, edukacja ekologiczna, sk³adowanie odpadów, kompostowanie.

WSTÊP
Wed³ug ekologów, sozologów i etyków rodowiskowych rozwój techniki niesie ze
sob¹ skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Zadaniem wartociowania i prognozowania skutków rozwoju techniki jest zminimalizowanie jej negatywnego oddzia³ywania i rozwijanie tych dziedzin, które bêd¹ s³u¿y³y podwy¿szaniu jakoci ¿ycia cz³owieka, jednak nie kosztem degradacji rodowiska naturalnego.
W latach 80. XX wieku sformu³owano koncepcjê rozwoju zrównowa¿onego,
czyli program ochrony rodowiska przyrodniczego wraz z perspektyw¹ koniecznych dzia³añ. Zrównowa¿ony rozwój  sustainable development  po raz pierwszy
zosta³ zdefiniowany w raporcie Nasza Wspólna Przysz³oæ, który powsta³ w 1987
roku pod egid¹ wiatowej Komisji rodowiska i Rozwoju ONZ [16]. Zrównowa¿ony
rozwój oznacza rozwój, gwarantuj¹cy zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleñ, nie
zagra¿aj¹cy jednoczenie zdolnoci przysz³ych pokoleñ do zaspokajania ich w³asnych
potrzeb [12].
Jednym z narzêdzi implementacji idei ekorozwoju jest gospodarka odpadami.
Postêpowanie z odpadami komunalnymi nale¿y traktowaæ jako strategiê, czyli ogólny
kierunek ich zagospodarowania. Zarz¹dzanie gospodark¹ odpadami wymaga inwentaWiktoria SOBCZYK  Katedra Ekologii Terenów Przemys³owych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Agnieszka BIEDRAWA  Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie.

88

In¿ynieria Ekologiczna Nr 23, 2010

ryzacji i szczegó³owej charakterystyki regionu, wraz z rozpoznaniem róde³ powstawania odpadów sta³ych na ca³ym rozpatrywanym terenie. Zarz¹dzanie gospodark¹ odpadami to organizacja systemu, sposób gromadzenia, odbioru i transportu odpadów, op³aty
za wywóz i sk³adowanie, sposób unieszkodliwiania odpadów. Plany gospodarki odpadami powinny spe³niaæ wymagania rodowiskowe stawiane przez przepisy prawa [7].
Bardzo wa¿nym problemem jest zarz¹dzanie gospodark¹ odpadami na terenie
parków narodowych [2, 3, 10]. Definicja parku narodowego zosta³a okrelona na X
(w 1969 r.) i XI (w 1972 r.) Ogólnym Zgromadzeniu wiatowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN  WCU).
W Polsce, zgodnie z Ustaw¹ z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody [18], parkiem
narodowym nazywamy obszar o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 ha, wyró¿niaj¹cy
siê szczególnymi wartociami przyrodniczymi, naukowymi, spo³ecznymi, kulturowymi i
edukacyjnymi, na którym ochronie podlega ca³a przyroda oraz walory krajobrazowe.
Park narodowy tworzy siê w celu zachowania ró¿norodnoci biologicznej, zasobów,
tworów i sk³adników przyrody nieo¿ywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia w³aciwego stanu zasobów i sk³adników przyrody oraz odtworzenia zniekszta³conych siedlisk: przyrodniczych, rolin, zwierz¹t lub grzybów.
W celu uzyskania informacji na temat zasad gospodarowania odpadami na terenie
parków narodowych kilku krajów na wiecie rozes³ano kwestionariusz ankiety z piêcioma pytaniami. Brzmia³y one nastêpuj¹co:
1. Czy istnieje prawo narodowe (uregulowanie prawne, ustawa, rozporz¹dzenie), które zabrania sk³adowania odpadów na terenie parku narodowego?
2. Czy istnieje prawo narodowe, które zabrania innych form zagospodarowania odpadów (spalanie, recykling, kompostowanie) na terenie parku narodowego?
3. Czy na terenie parku narodowego respektuje siê prawo o zakazie sk³adowania odpadów?
4. Jak Pañstwo rozwi¹zuj¹ problem powstawania odpadów i ich zagospodarowania?
5. Czy na terenie parku narodowego znajduj¹ siê sk³adowiska odpadów?
Ze wzglêdu na wymagan¹ ograniczon¹ objêtoæ tekstu w artykule opisano zasady
zagospodarowania odpadów parków narodowych tylko w dwóch krajach: w Kanadzie
i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Opracowanie powsta³o na podstawie
odpowiedzi nades³anych poczt¹ elektroniczn¹ z 10 parków narodowych.

GOSPODARKA ODPADAMI W PARKACH NARODOWYCH
KANADY
Dyrektywa dotycz¹ca zarz¹dzania w kanadyjskich parkach narodowych (Environment Canada Waste Management) zosta³a wprowadzona w ¿ycie w marcu 2009 roku.
W aneksie A, strona 17, zawieraj¹cym przepisy odnonie do gospodarki odpadami,
czytamy, i¿ mo¿liwe jest znacz¹ce zmniejszenie masy odpadów przeznaczonych do
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sk³adowania poprzez kierowanie do kompostowania, ponownego wykorzystania
(reusing) i recyklingu [6]. Aby zminimalizowaæ na sk³adowiskach masê odpadów pochodz¹cych z parków narodowych w Kanadzie, wprowadzono powszechn¹ akcjê
zielone praktyki zamówieñ publicznych. Otó¿ podmioty gospodarcze mog¹ nabywaæ
po cenach preferencyjnych wszelkie odpady nadaj¹ce siê do kompostowania lub ponownego wykorzystania [15].
Probê o wype³nienie ankiety wys³ano do 35 parków narodowych Kanady. Zadowalaj¹ce informacje otrzymano od 4 instytucji: Agencja Parków Kanady, Dyrekcja Generalna stra¿y parków naturalnych Kanady, zarz¹d Mount Revelstoke National Park
i zarz¹d Glacier National Park.
Agencja Parków Kanady (Agence Parcs Canada  APC) administruje w imieniu
rz¹du federalnego 3 sieci, obejmuj¹ce 42 parki narodowe, 168 miejsc historycznych
oraz 3 krajowe obszary ochrony morskiej [17]. Pani Tremblay zaleci³a konsultacje z
zarz¹dami konkretnych parków narodowych w prowincjach Kanady, gdy¿ przepisy
prawne nie s¹ jednolite. Jednoczenie zapewni³a, i¿ w Kanadzie obowi¹zuje ustawa
prawna (Loi canadienne sur la protection de lenvironnement: 1999; Loi sur les parcs
nationaux du Canada:2000, c. 32, N-14.01, ust. 8 i 14), która zabrania sk³adowania
odpadów na terenie parku narodowego. Nie jest mo¿liwe równie¿ stosowanie innych
form zagospodarowania odpadów. Wszystkie przepisy s¹ respektowane. W ustawie
przyjêto za cel ochronê zdrowia cz³owieka, zapobieganie zanieczyszczeniom i ochronê
rodowiska naturalnego, co w rezultacie ma przyczyniæ siê do zrównowa¿onego rozwoju [11]. Pani Tremblay zapewnia, ¿e ¿adna grupa odpadów nie jest deponowana
bezporednio na terenach parków narodowych. W niektórych przypadkach odpady s¹
sk³adowane w pojemnikach, a nastêpnie transportowane na sk³adowiska miejskie lub
regionalne, lecz zawsze usytuowane poza terenem parku [17].
Na pytania ankiety odpowiedzia³a pani Lisa Babineau z Kouchibouguac, g³ówny
inspektor w Dyrekcji Generalnej stra¿y parków naturalnych Kanady [1]. Zapytana,
czy jakiekolwiek uregulowanie prawne zabrania sk³adowania odpadów na terenie
parku narodowego Kanady, stwierdzi³a, powo³uj¹c siê na numer prawnego rozporz¹dzenia: Loi sur les parcs 2000, Règlement n 8 sur les ordures dans les parcs
nationaux, ¿e nie jest to wyranie zabronione [11]. Przepisy obowi¹zuj¹ce w parkach narodowych zabraniaj¹ porzucania lub deponowania wszelkich odpadów w
czasie i miejscach innych ni¿ te, które s¹ wyznaczone przez dyrekcjê. W gestii
dyrekcji parku pozostaje tak¿e dopuszczenie wybranych form zagospodarowania
odpadów. Najczêciej s¹ to recykling i kompostowanie (DORS/92-440, art. 5; DORS/
2001-449, art. 12 (F)). Pani Babineau równoczenie podkreli³a, ¿e dyrekcja parku
przejmuje kontrolê nad zbiórk¹, magazynowaniem i transportem odpadów powstaj¹cych na terenie chronionym. Jak widaæ, przepisy nie s¹ do koñca jasne, a ich
interpretacja mo¿e byæ dowolna.
Na terenie parków narodowych zazwyczaj respektuje siê zakaz sk³adowania odpadów, jakkolwiek zdarzaj¹ siê przypadki pozostawiania odpadów w miejscach do tego
nie przeznaczonych. Za naruszenie przepisów wystawiane s¹ mandaty, pod warunkiem
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¿e winowajca jest z³apany na gor¹cym uczynku. Na terenach parków narodowych nie
ma czynnych sk³adowisk odpadów.
Na pytania dotycz¹ce metod gospodarowania odpadami w parkach narodowych
Kanady, uzyskano równie¿ odpowied od pani Sarah Boyle, mgr nauk biologicznych,
pracownika Mount Revelstoke National Park i Glacier National Park w Kolumbii Brytyjskiej [4]. Pani Boyle potwierdzi³a, ¿e w Kanadzie obowi¹zuje prawo ochrony rodowiska przed odpadami w parkach narodowych (Loi sur les parcs nationaux du Canada:2000, c. 32, N-14.01, ust. 8 i 14). Parki narodowe Kanady funkcjonuj¹ zgodnie z
Ustaw¹ z 2000 roku, która mówi o poszanowaniu parków jako terenów przyrodniczo
cennych. Pani Boyle równie¿ potwierdzi³a, ¿e w Kanadzie obowi¹zuje prawo narodowe, które zabrania sk³adowania odpadów na terenie parku narodowego, krajobrazowego b¹d innego terenu przyrodniczo cennego [ibid.].
Z odpowiedzi pani Boyle na pytanie o inne metody zagospodarowania odpadów na
terenie parku narodowego mo¿na wnioskowaæ, ¿e recykling i kompostowanie bywaj¹
stosowane w parkach narodowych w Kanadzie, ale nie we wszystkich.
W Mount Revelstoke National Park oraz w Glacier National Park nie wystêpuj¹
aktywne sk³adowiska odpadów komunalnych. W przesz³oci nieformalne wysypiska
by³y sytuowane bezporednio w gruncie. Gromadzono tam zu¿yty materia³ drogowy
(gruz, ¿wir, mieszanka soli do topienia lodu), odpady chemiczne, pochodne wêglowodorów i substancje organiczne.
Obecnie zmierza siê w kierunku lokowania wszystkich odpadów w monitorowanych
ekologicznych sk³adowiskach, stosownych do rodzaju odpadu. Ostatnie badania w parkach narodowych doprowadzi³y do odkrycia wielu nielegalnych sk³adowisk z nieposegregowanymi odpadami. Rz¹d federalny wydatkuje miliony dolarów w celu doprowadzenia tych zdegradowanych powierzchni do naturalnego stanu. Warto zauwa¿yæ, ¿e na
terenie niektórych kanadyjskich parków narodowych funkcjonuj¹ ma³e miasta i osiedla.
W takich przypadkach w parkach wprowadza siê w ¿ycie specjalne rozporz¹dzenia w
sprawie sk³adowania, transportu i utylizacji odpadów. Dla przyk³adu w Parku Narodowym Jasper realizuje siê szeroki program recyklingu i kompostowania, z zachowaniem
pe³nego bezpieczeñstwa ludzi przed dzikimi zwierzêtami, szczególnie niedwiedziami,
chêtnie odwiedzaj¹cymi miejsca sk³adowania odpadów biodegradowalnych.
Kary za naruszenie przepisów obowi¹zuj¹cych w parku narodowym okrela odpowiednia ustawa [4]. Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie (32, N-14.01,
sekcja 16z, 24, 30 i 32) przewodnicz¹cy Rady Parku mo¿e nakazaæ usuniêcie z terenu parku tych osób, które dopuszczaj¹ siê zanieczyszczenia obszaru chronionego.
Eksmisji dokonuj¹ stra¿nicy parku lub funkcjonariusze organów karnych. Dla przyk³adu, za naruszenie przepisu o zakazie miecenia przewidziane s¹ nastêpuj¹ce kary:
ka¿da osoba, która jest winna pope³nienia przestêpstwa, ponosi za nie odpowiedzialnoæ i podlega karze grzywny do 2000 dolarów, jeli za kara zosta³a wyznaczona z
oskar¿enia publicznego, do zap³aty grzywny do 5000 USD. W przypadku korporacji
stosuje siê karê grzywny do 10 000 dolarów, natomiast jeli wyznaczenie winy nast¹pi³o z oskar¿enia publicznego, kara grzywny wynosi 50 000 dolarów.
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W przypadku gdy osoba jest skazana za przestêpstwo zgodnie z niniejsz¹ ustaw¹,
s¹d mo¿e, w uzupe³nieniu wszelkich na³o¿onych kar, z uwzglêdnieniem charakteru
przestêpstwa i okolicznoci jego pope³nienia, wprowadziæ zakaz podejmowania jakichkolwiek dzia³añ lub anga¿owania siê w dzia³alnoæ, która mo¿e umo¿liwiæ powtórzenie przestêpstwa. S¹d mo¿e tak¿e sk³oniæ oskar¿on¹ osobê do podjêcia prac,
które maj¹ na celu zapobieganie szkodom podobnym do tych, które wynik³y z pope³nienia przestêpstwa. W Kanadzie kieruje siê oskar¿on¹ osobê do zap³aty ministerstwu
kwoty odszkodowania w ca³oci lub w czêci, do wysokoci kosztów wszelkich
dzia³añ naprawienia szkody, wynik³ej z pope³nionego przestêpstwa. Je¿eli osoba nie
zastosuje siê do nakazu lub jest skazana za inne przestêpstwo, s¹d mo¿e, w terminie
trzech lat od momentu na³o¿enia kary, na³o¿yæ kolejn¹ karê. Dyrektor lub pracownik
ochrony parku mo¿e nak³oniæ dan¹ osobê do podjêcia dzia³añ naprawczych. Je¿eli
delikwent tego nie uczyni, sprawê kieruje siê do ministra, a nawet do jurysdykcji Jej
Królewskiej Moci Kanady.
Jak park narodowy rozwi¹zuje problem powstawania odpadów i ich zagospodarowania? Odpady komunalne (domowe) s¹ przewo¿one na krajowe sk³adowiska. Odpady niebezpieczne transportuje siê do specjalnych sk³adowisk odpadów niebezpiecznych. Park narodowy zatrudnia firmy recyklingowe do wywozu produktów nadaj¹cych siê do odzysku (papier, szk³o, tworzywa sztuczne, zwrotne pojemniki po napojach). Na obszarze parku wyznaczono miejsca odizolowane od pod³o¿a wylewk¹ betonow¹. Wykorzystuje siê je do przechowywania kruszywa. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa takie sk³adowiska nie mog¹ byæ lokowane na zboczu lub w pobli¿u zbiorników
wodnych.
Odpady pochodz¹ce z lecznictwa s¹ utylizowane w parku w rolinnych oczyszczalniach cieków (des stations dépuration  STEP). Odpady ciekowe z gospodarstw
domowych, biur i pomieszczeñ socjalnych s¹ pompowane z szamba przez septyczne
ciê¿arówki, a nastêpnie doprowadzane albo do oczyszczalni cieków w parku (STEP),
albo do oczyszczalni cieków w pobliskim miecie [4].

GOSPODARKA ODPADAMI W PARKACH NARODOWYCH
STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓ£NOCNEJ
Sporód 40 kwestionariuszy ankiet rozes³anych do parków narodowych USA otrzymano 6 odpowiedzi: z Biura Informacyjnego Sequoia and Kings Canyon National Parks,
z Parku Narodowego Rocky Mountain, Parku Narodowego Yellowstone, Parku Narodowego Yosemite, Glacier National Park, Acadia National Park.
Jak podaje David Paquette, pracownik Rocky Mountain National Park, gospodarka
odpadami w ka¿dym parku narodowym USA jest regulowana przez odrêbne stanowe
prawo. Park Narodowy Rocky Mountain funkcjonuje zgodnie z rozporz¹dzeniami Agencji
Ochrony rodowiska (EPA) [14].
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Jak w ka¿dym parku narodowym w USA, tak i tutaj, utworzono stanowe prawa, w
tym prawo zarz¹dzania gospodark¹ odpadami. Wed³ug EPA do odpadów zaliczane s¹
tak¿e cieki. Wszelkie odpady ciekowe z kanalizacji, szamb i zbiorników kierowane s¹
do zak³adów utylizacji. W zale¿noci od rodzaju cieków pobierane s¹ op³aty zró¿nicowanej wysokoci. Na terenie Parku Narodowego Rocky Mountain nie ma sk³adowisk
odpadów, jednak¿e funkcjonuj¹ 34 obiekty gdzie usytuowano kontenery na odpady
sta³e z mo¿liwoci¹ gromadzenia ich przez okres jednego roku. Nastêpnie odpady odprowadzane s¹ na gminne sk³adowiska.
Mary Cote oraz Steven Howard, inspektorzy w Parku Narodowym Yellowstone,
w informacji pisemnej powiadomili, i¿ funkcjonowanie Parku jest zgodne ze stanowym prawem CFR. W rozdziale 6. prawa CRF czytamy, ¿e na terenie parku narodowego zabronione jest lokalizowanie instalacji unieszkodliwiania odpadów. Prawo o
zakazie sk³adowania jest respektowane od dawna. Do 1984 r. funkcjonowa³o w granicach Parku sk³adowisko odpadów, lecz nowe prawo wymusi³o jego zamkniêcie.
Obecnie obowi¹zuj¹ce prawo ochrony rodowiska nie zezwala na budowê sk³adowisk w obrêbie terenów przyrodniczo cennych. Odpady powstaj¹ce w obrêbie Parku przewozi siê ciê¿arówkami do zorganizowanych sk³adowisk usytuowanych poza
jego granicami [5].
W Parku Narodowym Yosemite ka¿dy sposób pozbywania siê odpadów jest nielegalny z wyj¹tkiem umieszczania ich w pojemnikach dostarczanych specjalnie dla
Parku. Odpadów spoza parku nie wolno wwoziæ na jego teren. W Parku Yosemite nie
ma specjalnego zakazu kompostowania, jednak pojemniki z kompostem przyci¹gaj¹
dzikie zwierzêta i dlatego kontenery musz¹ byæ dok³adnie zamykane. Przepisy o odpadach s¹ na ogó³ przestrzegane. Celem polityki ekologicznej Parku w zakresie gospodarki odpadami jest zminimalizowanie masy powstaj¹cych odpadów, a nastêpnie
ich recykling. Na terenie Parku Narodowego Yosemite brak jest obecnie aktywnych
lub planowanych sk³adowisk, jednak zachowa³o siê kilka zabytkowych wysypisk
(obecnie s¹ zasypane) [8].
Odpowiedzi na pismo dostarczyli równie¿: pani Kim Redding z Glacier National
Park, pan David Manski  chief of Division of Resource Management z Acadia National
Park oraz Biuro Informacyjne Sequoia and Kings Canyon National Parks. Nie wnios³y
one jednak wartoci merytorycznych.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Zarz¹dzanie gospodark¹ odpadami to jedno z narzêdzi ekorozwoju. Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju wytycza kierunki rozwi¹zywania problemu wytwarzania i zagospodarowania odpadów, lecz jest jeszcze ma³o powszechna w spo³eczeñstwie. Nawet
drobne czynnoci, typu segregowanie odpadów, racjonalna konsumpcja, oszczêdzanie
wody i energii, mog¹ przyczyniæ siê do sukcesu [9].
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Zachowanie i podtrzymywanie ró¿norodnoci krajobrazowej i biologicznej w parkach narodowych jest zgodne z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju. Uczciwy dostêp do
zasobów naturalnych to jedna z wa¿nych zasad ekorozwoju, czyli zasady sprawiedliwoci miêdzygeneracyjnej. Poprzez wiadome ograniczenie skali u¿ytkowania ka¿dego zasobu, w tym przyrodniczego, mo¿na ograniczyæ dewastacjê rodowiska naturalnego.
Zarz¹dzanie gospodark¹ odpadami na terenie parków narodowych wiata jest zawsze uwarunkowane prawem rodowiskowym, które za cel stawia sobie ochronê przyrody i dziedzictwa narodowego. W wielu przypadkach prawo jest jednolite. Czêsto
jednak zdarza siê, ¿e poszczególne regiony (Kanada) lub stany (USA) wprowadzaj¹
w³asne rozporz¹dzenia i kieruj¹ siê nimi w trudnych kwestiach zagospodarowania odpadów, powstaj¹cych na terenach parków.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wszystkie osoby, które odpowiedzia³y na probê o wype³nienie kwestionariusza, potwierdzi³y istnienie rozporz¹dzeñ zabraniaj¹cych sk³adowania
odpadów na terenie parku narodowego. Jedynie w przypadku informacji z Kanady
wyst¹pi³a niecis³oæ: pracownicy dwóch instytucji pañstwowych: Agencji Parków
Kanady i Dyrekcji Generalnej stra¿y parków narodowych Kanady udzielili niejednoznacznych odpowiedzi. Trzeba przyznaæ, ¿e przepis jest tak sformu³owany, ¿e mo¿na
go dwojako interpretowaæ.
W latach 80. XX wieku zaniechano budowy sk³adowisk odpadów na terenach
parków narodowych w USA (Park Narodowy Yellowstone). Znane s¹ przypadki wykorzystania odpadów biodegradowalnych do celów rolniczych (Park Narodowy Jasper) b¹d materia³ów zdatnych do reusingu i recyklingu (Park Narodowy Jasper, Park
Narodowy Yosemite). Natomiast nigdzie nie stosuje siê metody spalania odpadów na
terenie parku narodowego. W Kanadzie i USA wprowadzono surowe kary za nieprzestrzeganie przepisów o utrzymaniu czystoci w parkach narodowych. Za naruszenie
przepisów wystawiane s¹ mandaty, o ile winowajca jest z³apany na gor¹cym uczynku.
Smutek budzi fakt, ¿e ¿aden z zarz¹dów parków nie zwróci³ uwagi na niezwykle
wa¿ny i prosty sposób rozwi¹zania problemu odpadów: powszechn¹ edukacjê, prowadz¹c¹ do podniesienia poziomu wiadomoci ekologicznej spo³eczeñstwa, która jest
czêci¹ wiadomoci spo³ecznej. W waskim ujeciu swiadomosc ekologiczna to wiedza, poglady i wyobrazenia o srodowisku, natomiast w ujeciu szerokim jest to caloksztalt uznawanych idei, wartosci i opinii o srodowisku jako miejscu zycia i rozwoju
czlowieka. Aby koncepcja zrównowa¿onego rozwoju zakorzeni³a siê w wiadomoci
spo³ecznej, konieczne jest wielokierunkowe, kompleksowe, systemowe dzia³anie edukacyjne szkolne i pozaszkolne. Reklama spo³eczna w mediach powinna uwzglêdniaæ
wszystkie aspekty zrównowa¿onego rozwoju: ekonomiczny, spo³eczny i ekologiczny.
wiadomoæ zagro¿eñ to warunek przejcia od deklaracji do przyjêcia czynnej postawy proekologicznej: od uznawania i odczuwania wartoci ekologicznych do ich realizacji [13]. To najlepszy sposób na rozwi¹zywanie problemu powstawania odpadów i
ich zagospodarowania.
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MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN NATIONAL PARKS OF CANADA
AND THE UNITED STATES OF AMERICA
Abstract
Sustainable development guarantees to meet the needs of the present generation, however, does not
threaten future generations to meet their needs. Social education is fundamental to protect the environment from degradation and to preserve it for our children and grandchildren. One of the tools implementing the idea of sustainability is a waste management. Waste problem occurs most frequently in urban
areas. It is not alien to the sites of valuable natural, which include national parks. This publication
discusses examples of methods of waste management in national parks of Canada and the United States.
Keywords: national park, waste management, sustainable development, environmental education, landfill, composting.
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