
Ce poate fiecare să facă ca să protejeze mediul? 

 

Viața personală. Multe aspecte din viața personală pot fi cu ușurință schimbate întru o 

protecție mai extinsă a mediului, deoarece ele nu depind deloc sau 

depind puțin de alții , iar deciziile în acest sens pot fi luate imediat.  Deși 

se poate părea că o mică decizie de a schimba o practică din viața 

personală nu poate conduce la consecințe pozitive vizibile, totuși, dacă 

mai mulți sau majoritatea oamenilor vor face atare schimbări, efectul 

cumulativ ar putea fi enorm, ținând cont și de faptul că odată învățat, un 

obicei bun e aplicat pe durata vieții. 

 

În continuare vom examina câteva aspecte din viața proprie, pe care le 

putem examina pentru a lua decizii optimale în sensul mediului.  

Aspectele de mai jos nu sunt nici exhaustive nici ideale, fiecare din ele putând fi supuse 

discuțiilor, dezbaterilor, perfecționării pentru un efect mai bun! 

 

Alimente – mai puține, crescute local și ecologic, ambalate minim sau fără ambalaje, cu deșeuri 

reduse.  Toate deșeurile alimentare - folosite la compost. Mai multe alimente consumate în 

stare crudă sau cu termen minim de gătire.  Aici practicile bune includ: 

- a consuma legumele mai degrabă în formă de salată, decât gătite; 

- a consuma fructele ca atare sau în formă de salată de fructe, decât în formă de gem, 

dulceață, jeleu, compot, suc, etc., ceea ce implică utilizarea gazului sau altui 

combustibil, dar și conduce la degradarea energetică și vitaminică a produselor; 

- a consuma mai puține produse de origine animală; 

- a colecta produsele din natura sălbatică (ciuperci, fructe de pădure, ierburi medicinale, 

ramuri sau alte produse pentru activități artizanale, etc.) cu respectarea principiilor de 

reproducere, așa ca acestea să apară din nou în anul viitor; 

- a procura mai puține alimente pentru a nu admite stricarea sau diminuare valorii 

nutritive a acestora; 

- a conserva produsele prin metode, în care se consumă mai puțină sau în care nu se 

consumă deloc energie (fructe de pădure păstrate în alternare cu straturi de zahăr, fructe, 

legume, condimente  sau ierburi pentru ceai uscate la soare, etc.). 

- a dărui sau comercializa produsele în exces pentru a preîntâmpina stricarea lor; 

- a planifica din timp resursele alimentare pentru familie; etc. 

 

Apă – a consuma mai puțină apă, a reutiliza apele uzate pentru veceu sau curățirea suprafețelor, 

a refolosi apa gri (utilizată pentru spălarea fructelor, legumelor, fără utilizarea detergenților) 

pentru irigare sau udarea plantelor din curte sau de lângă blocul de apartamente, a nu polua 

resursele de apă din râuri, lacuri, mare, a nu polua solul cu chimicale, care ar nimeri ulterior în 

apă, a preveni poluarea aerului, care conduce la apă de ploaie poluată, a planta plante care 

purifică apa în zonele poluate, a proteja cursul râurilor și zonele umede de poluare și 

supraexploatare, etc. 

 

Aerul – a nu arde nici un fel de deșeuri de plante sau industriale, a utiliza mijloace de transport 

ecologice, a evita călătoriile, care nu sunt indispensabile, a opta pentru întreprinderi și procese 

verzi, a evita folosirea produselor, care generează agenți nocivi în producție, procesare, 

transport, ambalaj, etc, a protesta împotriva construcției întreprinderilor poluante, a folosi mai 

puțină energie, a planta arbori și arbuști care purifică aerul, etc. 

 



Solul – a opta pentru produse ecologice, a învăța metode naturale de protecție a plantelor, a 

utiliza deșeurile animaliere ca îngrășământ la 

sezonul potrivit și a nu le arunca pe soluri la 

întâmplare, a planta plante perene pe zonele 

agricole neutilizate pentru protecția de uscare, 

destructurare, eroziune, etc., a folosi 

echipamente agricole mai mici și mai ușoare 

pentru a evita compactarea, a muta în câmpuri 

agricole stratul fertil provenit de la construcția 

caselor, a lăsa rămășițele potrivite de plante în 

sol pentru a evita epuizarea, a protesta împotriva 

utilizării abuzive a solurilor prin 

supraexploatare, utilizare a terenurilor agricole pentru monocultură sau fără asolament, pentru 

culturi neproductive sau nesolicitate, etc. 

 

Resurse pentru viață – a repara, refolosi și recicla tot ce se poate din procesele de viață, așa ca 

haine, încălțăminte, accesorii, unelte, mobilă, aparate de uz casnic, jucării, covoare, 

decorațiuni, etc. A procura produse naturale, de calitate, pe post de asemenea resurse, pentru a 

evita crearea deșeurilor, a adopta un stil de viață minimalist, etc. 

 

Deșeuri – a nu procura obiecte care produc multe deșeuri, a evita procurarea lucrurilor care au 

ambalaj nociv pentru  mediu, a folosi propriile containere, recipiente, lăzi, pungi, etc., în timpul 

cumpărăturilor, a opta pentru folosirea produselor regenerabile sau reciclate, a calcula 

cantitatea de deșeuri, ce vor fi create la etapa de cumpărare, a opta pentru colaborare cu 

întreprinderile ce creează puține deșeuri sau lucrează pe principiul ”fără deșeuri”, etc. 

 

Călătorii – a nu călători în exces în plan profesional și personal, îndeosebi dacă aspectele 

respective se pot soluționa prin mijloace electronice de comunicare, a utiliza mijlocele de 

transport mai puțin poluante sau nepoluante, a da preferință transportului în comun, a opta 

pentru destinații turistice mai apropiate de locul de trai, a adopta practicile ecologice locale 

când călătorim în alte țări, etc. 

 

Vacanță -  a opta pentru vacanțe în zone locale sau mai apropiate de locul de trai, a alege 

pensiuni sau obiective turistice ecologice oricând e posibil, a înlocui excursiile cu autocarul 

sau automobilul cu drumeții, a folosi ocazia vacanțelor pentru a-i instrui pe copii și pe alți 

oameni despre practicile 

sustenabile și ecologice de 

producție, odihnă și relaxare. 

 

Învățarea și educația ecologică a 

copiilor și a altor persoane -  a 

învăța mereu lucruri și practici noi 

de protecție a naturii, a nu lăsa doar 

școlii acest aspect, de care de 

depinde supraviețuirea planetei, a 

folosi orice ocazie pentru a instrui 

copii, dar și pe alte persoane, mai 

puțin educate, în materie de 

protecție a naturii, durabilitate, etc. 

 



Plantarea arborilor, arbuștilor și ierburilor – a participa activ la plantări, care conduc la 

înverzire, purificare, diversitate 

biologică, îmbunătățire a climei 

locale și globale, protecția solului de 

eroziune și alunecări de teren, 

protecția zonei râurilor, lacurilor, 

zonelor umede, producția de resurse 

pentru persoanele vulnerabile. 

 

Acestea și multe alte obiceiuri și 

practici, reflectarea asupra propriei 

vieți a vieții persoanelor din  

anturajul nostru, schimbarea în bine 

a peisajelor din vecinătate vor fi pași 

mici, dar siguri spre perpetuarea frumuseții și bogăției naturii și a abundenței și diversității 

resurselor naturale. 
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