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Dzień Ziemi przypada tylko raz w roku, ale nie trzeba na niego czekać, żeby zrobić coś dla ekologii.
 Czywiesz  ,że  możesz chronić środowisko naturalne na dziesiątki sposobów nawet nie wstając z kanapy?
Poznaj te proste sposoby na ekologiczny styl życia, które możesz wdrożyć do swojej codziennej rutyny nawet nie wychodząc z domu.
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• Oszczędzaj energię elektryczną  – wyłączaj nieużywane urządzenia z prądu, wyciągaj z gniazdka wtyczkę nieużywanej ładowarki, itp.
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• Oszczędzaj energię elektryczną  – wyłączaj nieużywane urządzenia z prądu, wyciągaj z gniazdka wtyczkę nieużywanej ładowarki, itp.

• Oszczędzaj lasy zamawiając faktury elektroniczne zamiast papierowych z firm, w których opłacasz rachunki.
• Nie drukuj i nie kseruj niepotrzebnie.
• Jeśli natkniesz się na posty dotyczące ochrony praw człowieka, zwierząt, ochrony środowiska, itp. – udostępniaj je, aby z problemem zapoznało się jak najwięcej osób.
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• Kupując online sprawdzaj w Internecie skład produktów (np. olej palmowy – czerwona lampka!) i politykę producenta w kwestii ekologii. Wybieraj produkty firm, dla których ważna jest doktryna zrównoważonego rozwoju i które w procesie produkcji nie szkodzą środowisku.
• Rozwieszaj pranie, nie susz w suszarce. Jeśli masz taką możliwość, pozwól włosom wyschnąć samoistnie. Robiąc pranie czy myjąc naczynia w zmywarce upewnij się, że urządzenia te są całkowicie zapełnione.
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• Zamiast napełniać całą wannę wodą, bierz krótki prysznic.

• Jeśli po posiłku zostaje jedzenie – przechowaj je na później, np. zamrażając.
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• Na wielu osiedlach wystawione są specjalne pojemniki na kompost – skoszoną trawę, ale też resztki jedzenia. Segregując śmieci, oprócz papieru, aluminium, plastiku i szkła staraj się odkładać również śmieci organiczne, które można kompostować. Jeśli masz własny dom z ogrodem, kompost dodatkowo przyda ci się do nawożenia.
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• Sprawdź szczelność okien i drzwi w okresie grzewczym, aby zapobiegać utracie ciepła i nadmiernemu grzaniu.
• Staraj się kupować niepakowane produkty. Producenci sięgają granic absurdu np. pakując w plastikowe opakowania obrane pomarańcze…
• Wymień stare urządzenia i żarówki na energooszczędne.
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• Zapałki to mniejsze zło niż zapalniczki, które wymagają gazu i po zużyciu produkują tony plastikowych odpadów.
• Kupuj tylko to, co potrzebujesz. Nie dawaj się nabrać na sztuczki marketingowe, nie ulegaj reklamie. Minimalizm pomaga utrzymać w życiu porządek.
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• Nie kupuj nadmiaru produktów spożywczych. Tony żywności marnują się z powodu lodówek wypchanych jedzeniem, którego rodzina nie jest w stanie "przerobić".
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• Kupując ryby i owoce morza zawsze upewnij się, że pochodzą ze zrównoważonych połowów.

• Używaj butelek i kubków wielokrotnego użytku, zamiast jednorazowych. Są kawiarnie, które naliczają rabat, jeśli przyjdzie się z własnym kubkiem – warto wypróbować!

• Kiedy tylko możesz wybieraj rower, transport publiczny lub spacer zamiast samochodu, zwłaszcza jeśli podróżujesz sam.
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• Na zakupy zabieraj torbę wielokrotnego użytku. Jeśli kupujesz jedną lub dwie niewielkie rzeczy, weź je do ręki lub włóż do torebki, nie bierz niepotrzebnie jednorazowej plastikowej reklamówki.
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• W barze czy restauracji nie bierz nadmiernej liczby serwetek. Dzisiaj klienci skarżą się, że niektóre bary wprowadzają odpłatne serwetki. Prawdopodobnie robią to dbając o własne interesy, ale daje to pogląd na to, jak bezmyślnie ludzie korzystają z darmowych produktów, które po paru minutach kończą jako (często niewykorzystane) śmieci.

• Zamiast kupować ciągle nowe rzeczy, próbuj szukać okazji do wymiany ubrań czy mebli. Nie wyrzucaj niezniszczonych ubrań i działającego sprzętu – oddaj je organizacjom charytatywnym.
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• Niedziałający sprzęt elektroniczny i wielkogabarytowe odpady utylizuj w miejscach do tego przeznaczonych.

Żyj świadomie, podejmuj rozsądne decyzje i dokonuj  odpowiedzialnych wyborów – z pożytkiem dla Ziemi, nas wszystkich i przyszłych pokoleń.
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