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Руменка је старо насеље које се помиње још у 13. веку, у општини
Нови Сад, у Јужно-бачком округу, на свега десетак километара удаљено
од Новог Сада. Oво је село које има позитиван природан прираштај. У
последња три пописа забележен је пораст становника у месту. Некада је
било империја рена који се достављао чак на аустријски двор, а данас
је престоница пихтија. Чувена је руменачка „Пихтијада“ манифестација
која се традиционално одржава сваке године још од 2003. Руменка
прославља сеоску славу Петровдан тј. Свете апостоле Петра и Павла
којима је посвећена и сеоска православна црква.
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О НАСЕЉУ РУМЕНКА

ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКО-ЕКОЛОШКИ
РЕСУРСИ РУМЕНКЕ

Информатор 2017.

У Руменки постоје услови за лов и риболов. Канал Дунав-Тиса-Дунав чија је
најбитнија улога наводњавање и одводњавање омогућава и туристичко-спортске
могућности у насељу. Велики број риболоваца зна да је руменачки канал богат рибом.
Лов је такођe заступљен, али је највећи број
младих окренут спортским друштвима: фудбалски
клуб „Јединство“ постиже запажене резултате,
поготово у градској лиги, а истакнуту улогу у
спортском животу села имају и кошаркашки клуб
„Радивоје Кораћ“, као и карате клуб „Руменка 94“.

6

Хидросистем Дунав—Тиса—Дунав јединствена је каналска мрежа
која повезује токове река Дунава и Тиса кроз равничарске пределе
Војводине. Улога овог канала је драгоцена. Поред користи од наводњавања
њива и одводњавања унутрашњих вода, овај канал пружа могућност
рекреативног туризма, пловидбе чамцима, те спортског и рекреативног
пецања. Много значи и за узгајање шума, те су у неким приобалним
деловима канала некада постојали велики засади стабала, нарочито топола.
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КАНАЛ ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ

МЛАДИ У РУМЕНКИ
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Млади у Руменки похађају Основну школу „Свети Сава“. Више од 500 ученика
похађа наставу у основној школи у две смене. Ученици ове школе постижу многобројне
резултате на окружним такмичењима из биологије, математике, иформатике, српског
језика, страних језика. У самој школи постоји и велики број секција – спортских,
музичких, новинарско-драмских, моделарских, па чак и секција оригамија. Млади
у основној школи понекад организовано,
заједно са наставницима, одлазе на
Равничарење тј. пешачење поред канала, а
организују се и планинарска пешачења на
Фрушкој гори.
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Некада је у Руменки постојало сеоско купалиште на каналу
Дунав-Тиса-Дунав. Данас оно не постоји, а канал је на многим
местима загађен, док је приобаље канала угрожено бетонском
грађом, отпацима и другим најчешће пластичним отпадом.
Млади својим радом чисте приобални део канала и на овај начин
доприносе еколошкој ревитализацији Руменке.
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КУПАЛИШТЕ НА КАНАЛУ У РУМЕНКИ ЧИШЋЕЊЕ ПРИОБАЉА КАНАЛА
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ШТА ЈЕ ЕКОЛОГИЈА?
Екологија је наука о животној средини. Реч екологија потиче од грчке
речи ``оикос`` што значи ``домаћинство``. Име науке потиче од грчких речи oikos — дом, домаћинство и logos — наука, изучавање. За екологе цео свет је
велика кућа у којој свако биће зависи од других бића и средине у којој живи.
Еколози
проучавају
природну
средину и врсте биљака и животиња
да би научили како да их сачувају.
Екологија није само грана биологије.
Она је мултидисциплинарна наука.
Због усредсређености на више нивое
организације живота и на међуоднос
организама и њихове околине,
екологија има снажан уплив на
многе друге научне гране, поготово
на геологију и географију, затим
метеорологију, педологију, хемију и
физику.
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Животна средина је све оно што нас окружује, све докле нам поглед допире. Елементи животне
средине су: вода, ваздух, земљиште, биљни и животињски свет. Свака врста зависи од средине у којој
живи: светлости топлоте, воде, земљишта. Ако се средина превише мења, врста ће нестати. Тако се,
на пример, корали разболе ако је вода топлија од 30 степени. Кључно питање данашњице је човеков
однос према природи, према животној средини и према себи самом. У трци за зарадом људи често
крше правила, заборављајући да је одавно прошло време
када су природни ресурси сматрани обилним, неограниченим
и неуништивим. Човекове лоше активности пореметиле су
равнотежу у односима човек – природна средина и тиме
озбиљно угрозиле природне услове живота.
Циљеви заштите животне средине су:
		
а) Заштита здравља људи, очување целовитости,
разноврсности и квалитета екосистема,
		
б) Очување животињских и биљних врста;
		
в) Очување плодности земљишта
		
г) Очување еколошке стабилности природе,
количине и квалитета природних богатстава
		
д) Очување природних лепота земље.

11

Информатор 2017.

ШТА ЈЕ ЖИВОТНА СРЕДИНА?

ВРСТЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА
Према саставу отпадни материјал се дели на:
а) органски
б) неоргански
ц) мешовити
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Органски отпад чине:
- Људске и животињске фекалије и урин;
- Остаци намирница и хране,
- Отпаци из прераде хартије, дрвета, угља, целулозе и др.
Неорганске отпадне материје сачињавају:
- Минерална прашина из насеља;
- Грађевински материјал;
- Пластична маса;
- Стакло;
- Метали;
- разне хемијске материје итд.;
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Под рециклажом се подразумева издвајање корисних фракција из отпада или пак
уклањање загађујућих супстанци из отпада чиме се омогућава његово поновно коришћење.
Увођењем рециклаже остварени су значајни технолошки, економски и еколошки ефекти.
Рециклажом се истовремено чувају и природне сировине и животна средина. То је метод
третмана отпада који најмање загађује околину. Рециклажом чувамо животе и здравље живота
биљака и животиња и свих које волимо. Данас се најчешће користи рециклажа: картона, папира,
стакла, метала и пластике.

13

Информатор 2017.

РЕЦИКЛАЖА

ПАПИР
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Папир се добија из целулозе, сировине која је основни састојак дрвета. Потребно је
посећи бројна стабла да би се добио папир. При том нестају велике и старе
шуме, долази до загађења река. Папира има око 30% у нашем отпаду.
Могуће је рециклирати све врсте новина, картон, папирне и
картонске кесе, папира за писање и амбалажу. Скупљањем
и рециклажом папира спасавaмо многе шуме, реке, језера,
а самим тим и многа друга жива бића која од њих зависе.
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Стакло је материјал који се користи у свакодневном
животу кроз разне производе: флаше, чаше, тегле, прозоре,
огледала. Прави се од природних материјала тако што
се кварцни песак, са додатком још неких материјала,
топи на врло високим температурама. Уколико
бисмо рециклирали стакло, много мање би се
уништавала корита река из којих се вади песак
за стакло, смањили бисмо загађивање ваздуха
и потрошњу енергије.
Стога је добро сакупљати непотребну
амбалажу од стакла или стаклених посуда
која се може рециклирати или поново
искористити. То би био наш лични допринос
чишћењу места у коме живимо.

15

Информатор 2017.

СТАКЛО

МЕТАЛИ (АЛУМИНИЈУМ, БАКАР, ГВОЖЂЕ)
Од метала се праве: аутомобили, аутобуси, возови,
авиони, шпорети, бочице за дезодорансе, лименке
за напитке, кутије и сл. Метали се добијају прерадом
одговарајућих руда. У процесу добијања метала,
најпре полазимо од ископавања руде који нарушава
или уништава читаве пределе (ливаде, брда,
планине...). Потом се врши пречишћавање руде од
различитих нечистоћа испирањем у води која се на тај
начин загађује. При топљењу руде троши се велика
количина енергије а штетни гасови се сагоревањем
ослобађају и загађују атмосферу.
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Код нас би се за почетак могло вршити прикупљање
конзерви од различитих пића, бочица од дезодоранса,
кутијица од крема.
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Пластика је материјал који се добија из нафте, руде која се налази у унутрашњости
Земље. Нафта настаје распадањем биљака и животиња током више милиона година. По
садашњој стопи потрошње процењује се да ће резерве нафте у свету исцрпети за 35 година.
Проблем са пластиком је у томе што се она не распада у земљи те се трајно задржава у
животној средини коју загађује. Уколико је спаљујемо тада загађујемо ваздух.
Најбоље је решење у превентивним мерама као што је избегавање
и употреба пластичне амбалаже и кеса. Стога, избегавајмо куповину
пластичних врећица, већ користимо папирне и платнене врећице.
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ПЛАСТИКА

ЕЛЕКТРОНСКИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ОТПАД

Информатор 2017.

Електронски и електрични отпад спада у категорију опасног отпада. Обухвата: кућне апарате.
ИТ опрему, расветну опрему, електронске играчке, медицинске уређаје, флуоресцентне цеви итд. Ови
производи садрже живу, олово, кадмијум, белиријум итд. Уколико се непрописно баце или одложе на
комуналну депонију, загађују и уништавају животну средину могу довести до појаве обољења бубрега,
мозга, канцера.

18

Остаци од живих бића (биљака и животиња) – органски производи чине 35%-40% чврстог
отпада. Ова велика количина отпада може бити прерађена најприроднијим путем – разлагањем. Овај
начин је природан биолошки процес у коме најчешће
бактерије и гљивице разграђују органски отпад (остатке
биљака и животиња) у корисну и квалитетну црну
земљу познату као хумус. Таква земља је одлична за
узгајање цвећа и поврћа. Овај поступак је чист, јефтин и
безбедан и значајно смањује количину отпада. Такође,
постаје непотребна употреба хемикалија ђубрива, које
је веома опасно.
Ако имате двориште или неко погодно место
за копање рупе, потребно је ископати рупу жељених
димензија која се може оградити (дно и зидови) циглама
како би се спречило мешање са земљом споља и улазак
отпадних вода. Сваки пут када се додају органски
производи (остаци од јела и слично) то се прекрије
танким слојем лишћа, па слојем земље како би нестао непријатан мирис. После 45 дана настаје
веома цењена земља – хумус. Ако желимо да овај процес траје краће, после кише се могу сакупити
што већи број глиста и убацити у ову рупу да природно разграђују храну.
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БИОРАЗГРАДИВИ ОТПАД

ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ДА СЕ НЕКИ МАТЕРИЈАЛИ
ПРИРОДНО РАЗЛОЖЕ
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Материјали који су одложени на депонију или се налазе у природи имају свој век разлагања:
- храна, цвеће и сви органски производи: 1 до 2 недеље;
- папир: 10 до 30 дана;
- памучна одећа: 2 до 5 месеци;
- вунени предмети: 1 година;
- дрво: 10 до 15 година;
- конезерва: 100 до 500 година;
- пластична кеса: 400 до милион година;
- стаклена флаша: никада.
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Пројекат „Чистија Руменка - чистија Војводина” реализује удружење

грађана „Стубови знања”, Народног фронта 46, Нови Сад, а финансијски
је подржан од стране Аутономне Покрајине Војводине из буџета
Аутономне Покрајине Војводине за 2017.
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