Máme problém s našou klímou?
Svetoví vedci sa zhodujú na tom, že bezpečné množstvo CO2 v atmosfére je 350ppm /parts per milion/. Súčasná
koncentrácia CO2 v atmosfére je však 390ppm. A to je hlavnou príčinou topenia sa arktického ľadu, vymierania
lesov v celosvetovom meradle, rozširovania suchých oblastí, odchodu miliónov ľudí za novým domovom a
častejších extrémov počasia prejavujúcich sa v posledných rokoch po celom svete, aj u nás...
Dnes už je jasné, že potrebujeme rýchlo a zásadným spôsobom znížiť obsah skleníkových plynov v atmosfére,
spôsobov ako, je viacero. Jednou z ciest je obmedzovanie používania fosílnych palív a podpora alternatívnych
a obnoviteľných zdrojov energie, ale hlavne znižovanie energetickej spotreby na všetkých úrovniach a vo
všetkých oblastiach.
Politické dohody sú v rukách štátnikov (ktorých volíme), no zodpovednosť za stav klímy a dôsledky
súčasného nepriaznivého stavu sa týkajú každého z nás.

Čím môžeme prispieť k znižovaniu produkcie skleníkových plynov my?
Mnohým, no hlavným kľúčom je jednoduché eko- či environmentálne správanie:

Šetriť všetky druhy energií a materiálov tak v domácnosti ako aj v škole či v zamestnaní. Čo tak do roka
vymeniť všetky žiarovky za úsporné a v zime doma, v práci nosiť pekný hrubý sveter?

Uprednostniť pešiu, cyklistickú, alebo hromadnú dopravu pokiaľ je to možné. Čo tak aspoň raz za týždeň
nechať auto v garáži a aspoň raz za mesiac ísť na výlet peši, bicyklom, vláčikom či autobusom?

Uprednostniť produkty z domácich alebo blízkych zdrojov, pre ktoré nie je potrebná preprava tovarov
vysokou mierou prispievajúca k produkcii skleníkových plynov. Čo tak aspoň raz do mesiaca spraviť nákup
farmárskych produktov z dvora u farmára/ky v blízkom regióne?

Uprednostniť rastlinnú stravu z ekologickej produkcie. Veľkochovy dobytka zapríčiňujú,
predovšetkým v rozvojových krajinách, odlesňovanie; dobytok kdekoľvek produkuje veľké
množstvo škodlivého metánu; konvenčné poľnohospodárstvo používa energeticky náročné
hnojivá, pesticídy a pod. Čo tak každý rok aspoň + jeden deň v týždni nejesť mäso ?

Minimalizovať odpady (nekupujme obaly ak nemusíme, najmä tie plastové predstavujú značnú záťaž pre
životné prostredie). Odpady dôkladne triedime, bioodpad kompostujme. Čo tak začať piť zdravú vodu
z vodovodu?

Podporovať ochranu a tvorbu lesov, mokradí, parkov, sadov, záhrad či akejkoľvek zelene prírodné
ekosystémy majú vzácnu schopnosť viazať atmosferický uhlík (tzv. sekvestrácia). Čo tak vysadiť/zachrániť
aspoň jeden stromček ročne (lepšie živý ako umelý :)?

kupovať len to čo skutočne potrebujeme. Ak sa rozhodeme tovar/službu kúpiť, dbajme na jeho
energetickú nenáročnosť, šetrnosť voči životnému prostrediu, trvácnosť a recyklovateľnosť. Second – handy a
bazáre sú „cool“ aj pre horúcu klímu. Naša peňaženka má veľkú silu, darčeky, ktoré potešia nemusia byť vždy
hmotné. Čo taká permanentka na plaváreň, do divadla...? Tvoj čas je to najvzácnejšie, čo môžeš niekomu
darovať.
a mnoho iných...
Buďme pozitívne aktívny voči svojej, voči spoločnej budúcnosti. Voľme politiku a politikov, ktorí nás presvedčia,
že nie sú k životnému prostrediu ľahostajní. Nebojme sa mať čisté svedomie voči našim deťom za prostredie,
v ktorom budú žiť.
Viac aj na: www.cepta.sk, www.slatinka.sk, www.predajzdvora.sk, www.setri.sk,
Pri príležitosti sviečkového stretnutia priateľov zdravého životného prostredia Pre lepšiu klímu 12.12.2009 o 17:00
v Banskej Bystrici na Nám. Š. Moyzesa oproti Barbakanu.

