
 

 
 
Ebben a gyakorlati feladatban saját komposztáló hulladékgyűjtőt fogunk készíteni. A 
komposztálás egy olcsó és természetes eljárás, mellyel konyhai és egyéb háztartási 
hulladékunkat értékes és tápértékben gazdag termékké tudjuk alakítani, ami javítja a 
termőföld minőségét és ezáltal a növények növekedését. A gilisztás komposztálás a 
háztartási hulladék újrahasznosításának leggyorsabb formája.  
 

1. Lépés: Szerezzünk egy szemetest – Fúrjunk a szemetesek aljára vízelvezető 
lyukakat, az oldalukra és a fedelükre pedig szellőzőnyílásokat. Állítsuk a kukákat 
mobil blokkokra vagy téglákra, hogy legyen tere a vízelvezetésnek. Az egyik 
kuka fedelét használhatjuk tálcaként vízgyűjtésre.  

2. Lépés: Tegyünk nedves bélést a szemetes aljára – összetépkedett újságpapír 
vagy falevelek is megteszik.  

3. Lépés: Tegyünk vörös gilisztákat a szemetesbe.  
4. Lépés: Dobjunk étel-, zöldség-, gyümölcs-, magmaradékot, kávézaccot, kávé 

filtert, tea filtert a szemetesbe.  
5. Lépés: ’Szüreteljünk’: gyűjtsük össze a végterméket és használjuk természetes 

trágyaként a kertünkbe. 
 

 
 
Az étel- és háztartási hulladék a 20-30%-át teszi ki annak a mennyiségnek, amit a 
szemetesbe dobunk és inkább komposztálni kéne. A komposztálással ezek az anyagok 
nem a lerakókba kerülnek, ahol csak helyet foglalnak és metánt szabadítanak fel – ami 
egy potenciális üvegházhatású gáz. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a lerakókba 
kerülő szemétmennyiség csökkentéséért és építsünk inkább saját komposztálót! 
 

 
 
A komposztáló megépítése körülbelül 90 percet vesz igénybe. A gilisztáinkat azonban 
időnként etetnünk kell. A giliszták bizonyos konyhai és háztartási szeméttípusokat 
értékes és újrahasznosítható anyaggá képesek alakítani már 2-3 hónapos időtartamon 
belül is.  
 

 
 
Azon diákok és munkavállalók számára, akiket érdekel a megújuló technológiák és a 
fenntarthatóság világa. A hulladékkezelési és az újrahasznosítási modul elvégzése 
erősen ajánlott.  
 

A tanulási tevékenység leírása 
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A saját komposztálónk megépítése és ezzel az általunk termelt hulladékmennyiség 
csökkentése 
 

 
 
Betekintést nyerhetünk a hulladékkezelés és újrahasznosítás alapjaiba, ezen belül is 
kifejezetten a gilisztás komposztálási eljárásba.  
 

 
 
Önértékelési pontok (a komposztáló megépítése után 1-2 héttel kell elvégezni) 

1) Haldokolnak a giliszták vagy megpróbálnak kiszabadulni? 
2) Vannak-e gyümölcslegyek? 
3) Bűzlik-e a szemetes? 
4) Megpenészedett-e a kidobott élelmiszer? 

 
Válaszok: 

1) Elhasználódott a bélés, túl nedves vagy túl száraz. 
2) Nincs rendesen lezárva a szemetes 
3) Nincs elég levegő, túl sok az ételmaradék vagy túl nedves a bélés. 
4) Túl sokat etettük a gilisztákat 

 

 
 
Nézzünk utána, hogy hol kaphatunk gilisztákat. Nézzük meg azt is, hogy mely fajták 
szeretnek enni.  
 

 
 

 Workshop 

 Irányított csapat- és egyéni munka 
 

 
 
A tanulási tevékenység elvégezhető egyedül is vagy kis csoportokban is, otthon, az 
iskolában vagy a munkahelyen.  
 

 
 

 Nagy, műanyag szemetes(ek), fedéllel 

 Fúró 

Cél 

Tanulási eredmények 

Értékelés 

Technológia 

Tanulási módok 

Csapat 

Szükséges eszközök 



 

 Újságpapír / falevelek 

 Víz 

 Téglák / egyéb mobil blokk 

 Kb. 500g vörösgiliszta (hivatalos elnevezése: Eisenia foetida és Lumbricus 
rubellus) 

 


