
Dbamy o 
środowisko! 



Jak dbać o przyrodę?
• Polecamy przed każdą wyprawą na 

łono natury zapoznać się z 
miejscowymi przepisami. W zależności 

od miejsca, w którym przebywamy 

dozwolone lub zabronione mogą być 
różne rzeczy. Dlatego też warto 

prześledzić lokalne regulacje na temat 
zakazów i trudności jakie możesz 

napotkać.



Zachowanie podczas 
spacerów w lesie

• Spacerując po lesie możesz poruszać się po 

większości ścieżek. Jednak powinnaś postarać się 
by nie niszczyć żadnych roślin ani legowisk zwierząt. 

W rezerwatach przyrody i parkach narodowych 
schodzenie z wyznaczonych ścieżek może być 
zabronione – dostosuj się do lokalnych przepisów.



Nie marnuj wody!
• 10-minutowy prysznic zamiast kąpieli w wannie.

• Recykling deszczówki: możesz zbierać wodę do 
wiader, a następnie podlewać nią na przykład swój 
ogród.

• Zakręcaj kran, gdy myjesz zęby lub naczynia.

• Gdy myjesz naczynia, najpierw usuń resztki, wyczyść 
wilgotną ściereczką i kroplą płynu, a potem umieść 
je w zlewie. Następnie musisz je tylko przepłukać. W 
ten sposób zużyjesz mniej wody. Inną opcją jest 
napełnienie umywalki i umycie wszystkiego w tej 
samej wodzie. Tak czy inaczej, zużyjesz mniej wody 
niż przy nieustannie podniesionym kranie.



Ochrona środowiska -
zabierz śmieci z lasu!

• Używaj wielorazowych butelek.

• Kupuj owoce i warzywa luzem i wykorzystuj do ich 

przenoszenia woreczki wielokrotnego użytku.

• Pakuj swoją wałówkę do pudełek śniadaniowych.

• Zaopatrz się w torbę materiałową.

• Stosuj w swoich urządzeniach elektronicznych 
akumulatory do ładowania, zamiast jednorazowych 

baterii.

• Korzystaj z biletów w formie elektronicznej.





Wyłączaj światło, jeśli go 
nie używasz

• Warto zdawać sobie sprawę z kosztów zużycia 

energii. I mowa to nie tylko o pieniądzach, ale także 
zanieczyszczeniach powodowanych przez jej 

wytwarzanie. Dlatego zalecamy wyłączenie światła 
zawsze, gdy wychodzisz z danego pomieszczenia.

• Inną, coraz częściej stosowaną opcją jest 
zastąpienie wszystkich żarówek w domu 

energooszczędnymi modelami. Dzięki temu 
zaoszczędzisz pieniądze i pomożesz dbać o 

środowisko w jednym.



Stwórz własny kompost
• Masz w domu lub na balkonie rośliny? Możesz zrobić 

dla nich kompost, tworząc darmowy i ekologiczny 
nawóz. Tym bardziej że kompostowanie nie jest 

skomplikowane, wystarczy cierpliwość i niewielka 
przestrzeń przeznaczona na ten cel.



Wybieraj produkty 
wielokrotnego użytku

• Unikaj kupowania produktów jednorazowego 
użytku. Po co używać papierowych serwetek, jeśli 
istnieją serwetki z tkaniny, które można uprać i 
wykorzystać ponownie? Pamiętaj, że każda 
serwetka, z której korzystasz, została 
wyprodukowana z wyciętego drzewa.

• Podobnie jest z plastikowymi talerzami i filiżankami 
oraz wszystkimi przedmiotami jednorazowego 
użytku, które zwykle kupujemy, na przykład na 
imprezę urodzinową dzieci czy grilla w ogrodzie. 
Bezkrytyczne wykorzystywanie tworzyw sztucznych 
jest bardzo szkodliwe dla środowiska.





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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