
• Ce putem face chiar noi? 

 

Mulți dintre noi se plâng că tot ce facem pentru protecția naturii sunt declarații, 

declarații și iar declarații! Că în realitate nimic nu s-a schimbat cu toată 

activitatea de educație și instruire, cu toate declarațiile și legile aprobate, cu 

toate cuvântările pline de elan! 

 

Nu aș dori să intru aici în domeniul calculelor matematice cu privire la starea 

mediului, că existeă destul de multe convenții internaționale și organizații 

naționale, care tot ce fac este evaluare, inventariere, raportare, comparație, 

văicăreală că situația e tot mai proastă.  Și chiar e mai proastă! Vedem asta cu 

ochii proprii, nu e necesar întodeanua să citim rapoarte complicate pentru a ne 

convinge că aerul e poluat, râurile sunt poluate, fauna și flora se împuținează, 

solul este afectat de tot felul de fenomene negative și așa mai departe! 

 

Ceea ce aș dori cu adevărat este să descriu cazuri reale, în care o persoană a decis că ceva depinde de 

ea sau de el și a început să facă ceva practic. Ca să învățăm obiceiuri bune de la alții și să le permitem 

altora să învețe de la noi! Ca să simțim că suntem locuitori responsabili ai planetei! 

 

Un număr mare de persoane a decis că nu mai merge în fiecare an la odihnă costisitoare cu avionul 

creând atâtea emisii de gaze cu efect de seră.  Asemenea tip de odihnă este proiectat de companiile 

turistice în zone artifical amenajate să ne facă să ne simțim importanți sau bogați sau influenți prin 

condiții de trai și odihnă nenatural de luxoase, mese abundente și exagerat de diversificate, servicii 

hoteliere amăgitor de curtenitoare, excursii în locuri exotice, distracții neobișnuite sau stranii pentru 

zona noastră. Toți recunoaștem că e un fel de farsă, dar cădem în această capcană practic în fiecare an! 

 

În discuții sincere cu beneficiarii acestor tipuri de odihnă, deseori mi se spune că nu a existat o odihnă 

adevarată, ci un dute-vino din un loc în altul, unde s-au făcut o multitudine de fotografii frumoase.  Că 

familia sau grupul de prieteni s-a întors din călătorie mai obisiți decât erau când au plecat.  Nu ar fi mai 

calitativă odihna în o zonă geografic aproiată de locul de trai, cu mai puține cheltuieli, cu mai puțin 

stres legat de logistica călătoriilor îndepărtate? Măcar din când în când? Ar fi un dar pentru noi toți și 

pentru multsuferinda natură! 

 

Sau observăm multiple cazuri când poseseorii de apartamente la bloc din orașe și orășele au grijă să 

facă curat și frumos doar în propriul apartament, lăsând palierele, împrejurimile blocurilor, micile oaze 

de verdeață și locuri de joacă pentru copii să degradeze și să ne supere ochiul cu aspectul jalnic al 

locurilor, de care nu le pasă nimănui.  Însă, am observat și curți bine amenajate, cu straturi de tufari și 

flori multicolore, de care cineva îngrijește în fiecare an.  Am observat oameni ce cumpără pomi 

decorativi sau speciali și îi plantează în zona în care trăiesc.  Iar aceste persoane, chiar  au grijă ca 

acest mic pom să superaviețuiiască în lunile secetoase de vară sau în cele geroase de iarnă. 

 

Sau observăm un domn sau o doamnă care merge mereu la supermaktet sau la piață cu pungi de diferite 

mărimi din țesătură străvezie de mutiplă utilizare, în care își pune fructele și legumele, refuzând mereu 

pungile de plastic oferite de casieri sau vânzători la piață.  Ei nu se lasă influențați de faptul că toți 

ceilalți procedează altfel sau că e mai dificil să scoți gunoiul menajer fără o pungă de polietilenă și fac 

tot ce depinde de ei sa nu cauzeze suferințe păsărilor și animelelor și să nu facă din peizajele noastre o 

gunoiște enormă în continuă extindere. 

 

Sau aflăm despre familii, care au decis sa nu mai cumpre cantități enorme de legume pentru iarnă 

sau să pregătească nenumărate conserve din legume, care pe lângă faptul că sunt dăunătoare pentru 

corp, sunt legate de utilizarea unui volum mare de materie primă, multă energie, munca inumană a 

femeilor la plită sau rolă în plină caniculă. Asemenea familii dimpotrivă au decis să facă iarna uz mai 

bun de legumele ce se păstrează în stare proaspătă așa ca varza, morcovul, sfecla, țelina, merele, etc., 

îmbunătățindu-și în același timp sănătatea. 

 



Mai apreciem, de asemenea, familiile sau întreprinderile, care, deși își pot permite,  au decis să nu 

înlocuiască mașinile, ferestrele, ușile, storurile, gardurile, podeaua, mobila, îmbrăcămintea, 

obiectele decorative, etc., vechi cu altele noi, doar din cauza că a apărut ceva mai modern, mai 

confortabil, mai la modă, mai colorat, etc. Asemenea persoane vor aștepta ca obiectele în cauză să se 

uzeze până la capăt ca să nu creeze deșeuri noi, să nu folosească inutil energia, să nu dăuneze naturii 

mai mult decât e necesar. 

 

Am auzit de ideea ce capătă recent popularitate ți în țara noastră, donează ziua de naștere, prin care 

sărbătoritul în loc să facă o petrecere-bombă cu multîă mâncare și băutură, cu mult zgomot și 

aranjamente complicate, își roagă prietenii și rudele în loc de cadou să doneze o mică sumă unei 

organizații filantropice sau ecologice.  Asta nu înseamnă cu aceste persoane își refuză totalmente 

plăcerea de a face o petrecere, dar o pot face cu mult mai puține resurse, fără abundența și irosirea 

obișnuită pentru petrecerile din țara noastră.  Deși unii chiar petrec această zi în solitudine, făcând o 

mică evaluare a anului ce a trecut din viața sa, luând unele decizii bune, vizitând un loc frumos sau 

sacru din zona sa, profesând o ocupație preferată, etc. 

 

Alții dau o nouă viață lucrurilor vechi, 

reciclând sau refolosind obiectele care 

datorită uzurii nu mai servesc în funcția 

lor inițială.  Și nu vorbim aici doar de 

anvelope vechi care au devenit suporturi 

pentru mici ronde de flori, ci și de bucăți 

de carton ce se transformă în obiecte de 

artă sau rechizite școlare, sticle vechi 

care devin vaze de flori, haine uzate ce 

se transformă în jucării naturale pentru 

copii sau în pungi de pânză pentru 

magazin, hartie utilizată refolosită 

pentru împachetare sau tapetare, veselă 

de ceramică spartă ce se transfprmă în 

trotuar, scaune vechi ce își găsesc locul 

în un ungher pitoresc de grădină.  Toate 

aceste și multe alte lucruri refolosite înseamnă tot atâtea obiecte necumpărate, neproduse, neutilizând 

resursele și așa limitate ale naturii și ale planetei.   

 

Observăm cu toțiii tot mai mulți cicliști sau tineri și persoane mai în etate, care se deplasează cu un 

mijloc ecologic de transport pentru a nu permite poluarea aerului în oraș și a diminua aglomarația și 

zgomotul. Poluarea aerului, dar și poluarea fonică și aglomerația devin probleme tot mai mari și nu doar 

în orașele mari, dar și în sate, și chiar dacă aerul poluat este dus de vânt și nu ne afectează direct, aceste 

substanțe nocive nu dispar și ne dăunează în alt mod, venind în contact cu corpul nostru în lt mod, de 

exemplu, prin sol, apă, legume, fructe, laptele vacilor ce am mâncat iarbă poluată, etc. Un alt beneficiu 

asociat cu mijloacele nepoluante de transport, îndeosebi cele ce implică și un efort fizic, este că ajungi 

la locul de destinație energizat, dar nu stresat din cauza ambuteiajelor, lipsei locurilor de parcare sau 

înghesuielii.   

 

Mai există numeroase alte practici, care, odată adoptate devin obișnuințe care chiar ajută! Vom continua 

și în viitor să descriem o serie de metode practice de protecție a naturii și rugăm cititorii BioSynopsis 

sa ne comunice despre orice metodă de protecție a mediului, economisire a resurselor, îmbunătățire a 

calității factorilor de mediu, fie observată, citită, vizionată, inventată și/sau folosite de ei pentru a 

prolifera toate metodele posibile spre bunăstarea noastră a tuturor, dar și a natuii!  
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