Światowy Dzień Ochrony Środowiska.
Jak możemy pomóc planecie?
Każdego roku dzień 5 czerwca przypomina o wielkim znaczeniu
przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan. W tym dniu obchodzimy
Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, zwany też jako
Światowy Dzień Środowiska (World Environment Day WED)
Światowy Dzień Ochrony Środowiska ustanowiła w 1972 roku
Organizacja
Narodów
Zjednoczonych,
by
uprzytomnić
ludziom,
że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi.
Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy związane
z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie
świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do aktywnej działalności
proekologicznej. Dzień ten ma uzmysławiać ludziom na całym świecie,
że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego. Nasze
codzienne decyzje, wybory i zachowania tworzą świat w jakim żyjemy.
W Światowym Dniu Ochrony Środowiska Naturalnego warto
zastanowić się co możemy zrobić dla Ziemi i zachęcić do tego dzieci, swoich
znajomych i przyjaciół. Jest to doskonała okazja do rozejrzenia się wokół
siebie i dostrzeżenia jaki piękny jest świat i jak wiele możemy zrobić
w naszym otoczeniu.

Co możemy zrobić, aby codziennie przyczyniać się do poprawy
stanu środowiska naturalnego?
1. Uczmy dzieci postaw ekologicznych na konkretnych przykładach, pokazując efekty
codziennych wyborów, które wpływają na środowisko, a zarazem przekładają
się na wymierne korzyści dla domowego budżetu. Np.: wyłączajmy wszystkie
urządzenia elektryczne, których nie używamy. Gaśmy światło w pokojach, w których
nikogo nie ma. Oszczędzajmy prąd, do wytworzenia którego spalamy węgiel.
2. Przebywając w lesie, dbajmy o to, aby zostawić go w takim stanie, w jakim
go zastaliśmy. Chyba że znaleźliśmy w nim śmieci – wtedy postarajmy się posprzątać.
Nie bądźmy obojętni na działania innych osób niszczących lub zanieczyszczających
środowisko. Nie bójmy się zwrócić im grzecznie uwagę, nawet gdy są to dorosłe osoby.
3. Zamiast kupować rasowego psa z hodowli, odwiedźmy schronisko. Wierność
przygarniętego psiaka nie ma granic! Ale zanim weźmiemy go do siebie, zapoznajmy
się z jego potrzebami i przygotujmy się do adopcji. Mnóstwo niechcianych zwierząt
czeka, aby znaleźć dom już na stałe.
4. Nie wszyscy wiedzą, że jeśli znajdziemy ranne dzikie zwierzę, w niektórych miastach
możemy zadzwonić po Eko Patrol Straży Miejskiej. Funkcjonariusze dysponują
specjalistycznymi radiowozami oraz sprzętem do przewozu zwierząt. W innych
miejscach powinniśmy zapewnić mu pomoc, np.: odwożąc je do weterynarza.
5. Na co dzień możemy pomóc zwierzętom, wystawiając wodę do picia w upały, dokarmiać
ptaki zimą czy przenosić żaby i ropuchy na drugą stronę jezdni.
6. Jedzmy mniej mięsa i mięsnych wyrobów. Masowe hodowle zwierząt przeznaczonych
na ubój bardzo obciążają przyrodę naszej planety. Skrupulatnie planujmy tygodniowe
menu i zakupy – to zapobiegnie wyrzucaniu i marnowaniu żywności. Zaglądajmy głęboko
do lodówki i nauczmy się gotować z resztek!
7. Kiedy tylko możemy, zamiast z samochodu korzystajmy z komunikacji miejskiej,
roweru lub poruszajmy się pieszo.
8. Przekazujmy używane, a niepotrzebne rzeczy innym. Mogą to być ubrania lub zabawki.
Naprawiajmy zamiast wyrzucać. Twórzmy zamiast kupować. Bądźmy kreatywni!
Nie kupujmy więcej niż potrzebujemy.
9. Nośmy na zakupy własne pudełka i torby. Prośmy o niepakowanie zakupów
internetowych w torebki foliowe. I oczywiście: starannie segregujmy śmieci.
10. Zakręcajmy kran podczas mycia zębów czy namydlania się pod prysznicem.
11. Sadźmy drzewa – ich liście oczyszczają powietrze, produkują tlen i zapewniają
odpowiednią wilgotność. W upalne dni obniżają i stabilizują temperaturę powietrza.
Zadbajmy o zieleń w swoim otoczeniu.
12. Bierzmy udział w akcjach i projektach edukacyjnych.

