"Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli.
Ale uratujemy o wiele więcej, niż mogłoby ocaleć,
gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych starań".
Sir Peter Scott
Dzisiaj ekologiczny styl życia nie jest już tylko dobrze widzianym zachowaniem społecznym
czy modą, ale koniecznością. Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nasze działania
będą miały realny wpływ na przyszłość. Co możemy zrobić, by pomóc planecie i kolejnym
pokoleniom? – spróbujmy żyć bardziej eko.
Najprostsze sposoby na to, aby być ekoodpowiedzialnym i żyć w zgodzie z naturą:


zredukuj ilość zużywanego plastiku – zabierz materiałową torbę na zakupy, kawę
na wynos pij z własnego kubka, nie używaj plastikowych słomek, jednorazowych
naczyń i sztućców, zrezygnuj z kupowania butelkowanej wody i innych napojów,
resztki jedzenia przechowuj w wielorazowych pojemnikach, woreczkach czy słoikach,
staraj się, o ile to możliwe, kupować produkty nieopakowane w plastik;



nie wyrzucaj jedzenia – kupuj tyle, ile jesteś w stanie zjeść, spożywcze odpady –
obierki, fusy, itp. kompostuj, przyczynisz się do zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych;



kupuj świadomie – kupuj produkty certyfikowane, czyli takie, które powstały
w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku, rób zakupy z przygotowaną listą,
wybieraj produkty z recyklingu, ogranicz zakupy odzieży;



uprawiaj domowy recykling – nadawaj nowe życie niepotrzebnym w danej chwili
przedmiotom lub ubraniom, majsterkuj, naprawiaj, dawaj drugie życie słoikom,
butelkom, pojemnikom (słoiki z powodzeniem zastąpią pucharki na desery czy sałatki,
a pojemniki po lodach, mogą służyć do przechowania żywności);



używaj chemii i kosmetyków bezpiecznych i przyjaznych środowisku – stosuj
minimalną zalecaną miarę, przez co nie wprowadzisz do wód gruntowych
niepotrzebnych chemikaliów, do wielu prac domowych wykorzystuj ocet i sodę –
są przyjazne dla środowiska;



oszczędzaj wodę i energię elektryczną, kupuj sprzęty z trybem eco, nie
pozostawiaj urządzeń elektrycznych w trybie stand-by, ładowarki wypinaj z gniazd;
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segreguj odpady – dzięki temu możliwe jest ich przetworzenie w procesie
recyklingu na nowe produkty, zmniejsza się zużycie zasobów naturalnych,
co niewątpliwie przynosi korzyść środowisku, oszczędzajmy energię, chrońmy tereny
zielone i zamieszkujące je zwierzęta, ograniczmy ilość gazów cieplarnianych;



uprawiaj ogród, rośliny na balkonie wykorzystując naturalne nawozy i środki
ochrony, sadź łąki kwietne, zrób domki i poidełka dla owadów i ptaków;



zmień nawyki transportowe – gdy jest to możliwe zamień samochód na rower
lub transport publiczny, polepszysz jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy,
poprawi się również twoja kondycja fizyczna, przyczynisz się do zdrowszego
powietrza dla ludzi, ptaków i wszystkich istot żywych;



bądź eko w przestrzeni publicznej – nie śmieć, gaś światło po wyjściu
z pomieszczenia, zakręcaj wodę w toalecie, zwracaj uwagę i reaguj.
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