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@ Ekoedukator  

 

Jestem eko 

czyli jak chronić mniej szkodząc                               

 

Życie w proekologicznym stylu z roku na rok zdobywa coraz więcej zwolenników. Trend bycia eko to nie tylko zdrowy 

tryb życia ale przede wszystkim świadomość odpowiedzialności za świat. Jak żyć odpowiedzialnie? Można nauczyć 

się oszczędnie korzystać z darów natury.  

 

Podobno chcąc zmienić świat powinniśmy w pierwszej kolejności zacząć od siebie. Sukces buduje się małymi krokami. 

Wystarczy, że jedna osoba zacznie powoli zmieniać swoje przyzwyczajenia i jednocześnie namówi do tego trzy inne 

osoby, a powszechność codziennych zachowań przyniesie dostrzegalne efekty. Ziemia potrzebuje zdrowego rozsądku. 

Bycie eko to dokonywanie rozsądnych wyborów – m.in. zakup określonych produktów, oszczędzanie wody i energii, 

segregacja śmieci i zachęcanie innych do troski o środowisko. 

 

Kropla do kropli 

Choć zasoby wody na Ziemi były i są stałe – woda nie ulatuje przecież w kosmos – powinniśmy jednak oszczędnie 

gospodarować każdą jej kroplą. Pamiętajmy, że tylko 3 % wody na świecie to woda słodka, resztę stanowi woda słona, 
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zgromadzona głównie w oceanach. Na sumę wody słodkiej składa się: woda powierzchniowa rzek i jezior (1%), woda 

podziemna (22%) i woda zgromadzona w lodowcach (77%). Można z tego łatwo wyliczyć, że woda podziemna, 

wykorzystywana na co dzień w gospodarstwach domowych, rolnictwie czy przemyśle, to tylko 0,7% całych ziemskich 

zasobów wody. Wzrost liczby ludności połączony z dynamicznym rozwojem gospodarczym wymuszają coraz 

intensywniejszą eksploatację źródeł wody. Nasuwa się nam prosty wniosek – czystej wody zaczyna brakować. 

Podziemne źródła nie odnawiają się w tak szybkim tempie, aby dotrzymać kroku ogromnym poborom wody. Część 

wody wsiąkającej w glebę i zasilającej źródła jest ponadto zanieczyszczona – m.in. nawozami, środkami ochrony roślin, 

czy metalami ciężkimi. W Europie sytuacja nie jest jeszcze tak dramatyczna, jak w Afryce czy w niektórych krajach 

arabskich, mimo to powinniśmy wspierać każdy, nawet najmniejszy sposób oszczędzania wody.   

 

� Prysznic zamiast wanny – Wybierając codzienną kąpiel pod prysznicem zamiast w wypełnionej po brzegi 

wannie zużywamy nawet 3 razy mniej wody. Dodatkowo warto rozważyć skrócenie czasu kąpieli i zmniejszenie 

strumienia wody. Codzienny 5-minutowy prysznic to jednorazowe zużycie około 40 litrów wody.  

 

�   Zakręcaj kran – Do umycia rąk wystarczy 

kropla mydła w płynie, a kran należy odkręcić 

dopiero, gdy ręce są namydlone. Podobnie 

z myciem zębów – zamiast odkręcać kran na 3-4 

minuty można skorzystać z kubeczka.  

�   AGD przyjazne środowisku – Nowoczesna 

pralka zużywa poniżej 40 litrów wody do 

jednego prania, a obecny standard dla 

zmywarek to maksymalnie 9-10 litrów – co daje 

przynajmniej 3 razy mniejsze zużycie wody niż 

ręczne mycie naczyń. Ponadto przy korzystaniu z pralki powinniśmy zadbać, aby każdorazowo była ona 

całkowicie wypełniona ubraniami. Zamiast prania wstępnego można wcześniej namoczyć bieliznę.  

� Spuszczane litry – Chociaż dzisiejsze toalety nie potrzebują dużej ilości wody, to nawet jednorazowe  3-4 litry 

w skali miesiąca daje już sporą sumę. Większość spłuczek ma do wybory dwie opcje spłukiwania – z większą 

i mniejszą ilością wykorzystywanej wody. Należy po prostu trafnie oszacować potrzebę danej chwili.   

� Deszczówka – Nie wykorzystamy deszczówki do celów spożywczych ale warto ją gromadzić i zużywać na 

przykład do podlewania roślin. Przy zastosowaniu odpowiednich systemów (na etapie budowy domu) może 

również służyć do spłukiwania toalety. 

 

Energia dla środowiska 

Ekolodzy szacują, że gdyby wszyscy Europejczycy za każdym razem wyłączali swoje sprzęty, zamiast zostawiać je 

w trybie stand-by, moglibyśmy zamknąć 6 elektrowni atomowych. Łatwy dostęp do energii elektrycznej nie oznacza, 

że powinniśmy korzystać z niej bez ograniczeń.  
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� Włącz myślenie odłącz urządzenie – Mała dioda, sygnalizująca gotowość telewizora do pracy, potrafi w ciągu 

godziny zużyć 2 waty prądu. Wydaje się niewiele ale pomnożone już przez tysiące godzin rocznie, nabiera 

znaczenia.  Tryb stand-by to mały luksus, możliwość szybkiego wyłączenia urządzenia m.in. za pomocą pilota. 

Warto jednak zmienić przyzwyczajenia i jeśli nie korzystamy ze sprzętu elektronicznego dłużej niż kilkanaście 

minut warto odłączyć go od zasilania – z korzyścią dla środowiska i własnego portfela. 

� Oszczędne AGD – Kupując sprzęt AGD zwróćmy uwagę na jego klasę energooszczędności. Unikajmy tych 

oznaczonych dalszymi literami alfabetu, preferując sprzęt z symbolem od A do A+++. Niestety im bardziej 

energooszczędny sprzęt tym wyższa cena ale w dłuższej perspektywie niższe rachunki za prąd wynagrodzą 

nam rozsądny wybór.  

 

�   Rozmrażaj lodówkę – Nie doprowadzajmy 

do sytuacji, w której zamrażalnik zmienia się 

w lodową bryłę. Więcej niż pół centymetra lodu 

zmusza lodówkę do zużycia 3 razy większej ilości 

energii.   

�   Gotuj z głową – Starajmy się gotować w jak 

najmniejszej ilości wody. Każdorazowo 

korzystajmy z pokrywek, pamiętając 

jednocześnie o dopasowaniu garnka do 

rozmiarów palnika. Średnica garnka powinna być 

około 2 cm większa niż grzejące go pole – w przeciwnym razie około 20% energii ucieka poza garnek. Ponadto 

nie otwierajmy bez potrzeby drzwiczek piekarnika czy lodówki.  

� Wymień żarówki – Wymiana tradycyjnych żarówek na mniej energochłonne zmniejszy zużycie energii 

i zaoszczędzi sporą sumkę dla domowego budżetu. Pamiętajmy przy tym, że lepiej wybrać dobrą świetlówkę 

niż słabej jakości lampę ledową.  

 

Piechotą do pracy  

Bycie eko nie musi oznaczać od razu sprzedaży samochodu i pomstowania na zmotoryzowanych sąsiadów. Nawet 

mała zmiana w sposobie przemieszczania się będzie dużym darem dla środowiska. Jeśli to możliwe w cieplejszych 

miesiącach roku samochód można zamienić na rower lub komunikację miejską. A może udałoby się wyjść rano pół 

godziny wcześniej i dotrzeć do pracy pieszo? Pokonując dłuższe dystanse autem warto rozważyć zabranie ze sobą 

pasażerów, którzy podzielą z nami koszt paliwa. Pomocą służą w tej kwestii serwisy internetowe, łączące 

kierowców dysponujących wolnym miejscami z osobami szukającymi transportu w tą samą stronę. W Polsce do 

największych zaliczany jest BlaBlaCar, z którego korzysta ponad 35 mln użytkowników. Dużą popularnością cieszy 

się również aplikacja na smartfony Tanie Linie Samochodowe yanosiktls. 
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Świadome zakupy 

Nasze decyzje przed sklepową półką wbrew pozorom mają znaczenie dla całej gospodarki. Wybierajmy produkty 

ekologiczne, posiadające etykiety poświadczające ich pochodzenie. Umieszczony jest na nich unijny znak listka 

z białych gwiazdek na zielonym tle, numer jednostki certyfikującej i adnotacja „Rolnictwo UE”, „Rolnictwo Polska” 

lub „Rolnictwo spoza UE”. Jeśli tylko mamy taką możliwość kupujmy przede wszystkim sezonowe, lokalne produkty 

– czyli żywność, która została wyprodukowana lub przetworzona w najbliższej okolicy. Wspieramy w ten sposób 

lokalną przedsiębiorczość, omijamy pośredników i nie dokładamy swojej cegiełki to szkodliwego dla środowiska 

transportu towarów. Pamiętajmy ponadto o opakowaniu. Kupując owoce i warzywa na lokalnym ryneczku 

zapakujemy wszystko do  płóciennej torby lub koszyka, które wykorzystamy wielokrotnie. Produkty 

transportowane na duże odległości są najczęściej szczelnie pakowane - styropianowe tacki czy folia trafią do kosza 

krótko po przyniesieniu zakupów do domu.   

 

Akcja segregacja 

Kwestia segregacji śmieci i gospodarki odpadami to niezwykle ważny temat. Internet pełen jest porad i publikacji 

z praktycznymi radami w tym obszarze. Warto m.in. zajrzeć do serwisu Ministerstwa Środowiska, który 

podpowiada: „najwygodniejszym rozwiązaniem ułatwiającym segregację będzie kosz podzielony na różne frakcje.  

Można również wykorzystać kilka odpowiednio 

oznaczonych pojemników. Jeśli mamy mało miejsca, liczbę 

koszy do segregacji można ograniczyć do dwóch - jednego 

na odpady zmieszane, drugiego zaś na wszystkie te, które 

nadają się do odzysku. Pamiętajmy wtedy jednak 

o podziale na frakcje przy wyrzucaniu śmieci do 

kontenera”. Co równie istotne – zgniatajmy wyrzucane 

opakowania - będą zajmować mniej miejsca w domu, 

a później w transporcie. 

 

Ponad pół wieku temu John F. Kennedy wypowiedział słynne słowa „Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, 

pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Zadbajmy o otaczającą nas naturę 

i przyszłość kolejnych pokoleń. Jestem eko – to brzmi dumnie.  

 

 

Opracowanie: Monika Siemak 

 

   

 

 

 


