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Deklaracja „Przyjaciela klimatu”  
 

Negatywne skutki zmian klimatu związane z wzrostem temperatury powietrza, falami upałów, suszami lub też 
wzrostem opadów nawalnych powodujących podtopienia i powodzie będą występować coraz częściej stanowiąc zagrożenie 
dla środowiska i życia mieszkańców wielu miast i miejscowości. Konsekwencje tych zmian to straty w gospodarce, 
konsekwencje społeczne i zdrowotne dla mieszkańców a dla przyrody utrata bioróżnorodności oraz stabilności 
ekosystemów.  

W celu łagodzenia zmian klimatu konieczne są działania podejmowane w skali lokalnej, w które można angażować 
mieszkańców, organizacje, samorządy. Te działania mogą być bardziej skuteczne niż decyzje polityków, ponieważ 
będą zmniejszać lokalnie wrażliwość na ekstremalne zjawiska pogodowe, jednocześnie angażując w działania 
społeczności lokalne. Mieszkańcy coraz częściej zauważają pozytywne aspekty zielonej i niebieskiej infrastruktury, 
dzięki czemu powstają nowe inicjatywy sprzyjające ochronie klimatu.  

 
 

Każdy z nas może podjąć działania dla klimatu na terenie miejsca zamieszkania, szkoły, 
przedszkola, w miejscach publicznych, na terenie swojej gminy ! 

 

Zakreśl te działania, które już realizujesz   lub możesz podjąć w najbliższym czasie  !  

Ankietę możesz wypełnić w formie on-line lub wydrukować i zakreślić pisemnie 

 

 Dbam o wykorzystanie deszczówki - wodę deszczową zatrzymuję i wykorzystuję np. do 

podlewania ogrodu, prac porządkowych czy spłukiwania toalety  – dzięki temu prawie o połowę 

zmniejszam zużycie wody,  

 Tworzę przestrzeń do gromadzenia wód deszczowych – zakładam ogród deszczowy, rabatę 

retencyjną, zbiornik na wody deszczowe, zieloną ścianę,  zielony dach,   

 Angażuję się w inicjatywy wspomagające bioróżnorodność – sadzę gatunki dające pożytki dla 

owadów i innych gatunków zwierząt, zakładam domki dla owadów, ustawiam poidełko dla 

ptaków i owadów,    

 Uprawiam w ogrodzie rodzime gatunki roślin, ograniczam koszenie trawnika oraz zakładam łąkę 

kwietną,  

 Dbam o dobór gatunków dostosowanych do zmian klimatu, np. poprzez wprowadzenie upraw 

ciepłolubnych i odpornych na suszę, 

 Nie stosuję lub ograniczam wykorzystanie chemicznych środków ochrony roślin w ogrodzie, na 

działce, na polu 

 Dbam i wspieram  tworzenie  zadrzewień i zakrzewień, chronię starodrzew, nie dopuszczam do 

nadmiernych cięć drzewostanu, 
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  Rozwijam małą retencję – dbam o oczka wodne, stawki, miejsca podmokłe, mokradła, 

rozszczelniam  powierzchnie zabrukowane,  

 W czasie upałów dbam o nawadnianie organizmu i ograniczam do niezbędnego minimum 

przebywanie na słońcu 

 Świadomie kupuję  (zgodnie z ideą zrównoważonej konsumpcji) –  tylko tyle produktów, ilu 

potrzebuję, nie kupuję towarów nadmiernie opakowanych, naprawiam lub wymieniam bądź 

oddaję domowe sprzęty zamiast ich usuwania do śmieci, 

 Podejmuję działania zmierzające do poprawy jakości powietrza – wymieniam ogrzewanie na 

bardziej ekologiczne, termomodernizuję dom, zmniejszam wykorzystanie energii elektrycznej w 

domowych urządzeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja „Przyjaciela Klimatu” opracowana przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” w ramach projektu  „WIKT 

– Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu 

Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, ma na celu wsparcie oraz kreowanie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu poprzez stosowanie codziennych, wartościowych zachowań sprzyjających 

ochronie klimatu i bioróżnorodności 

Jeśli na połowę pytań lub więcej odpowiedziałaś pozytywnie zaznaczając  

to jesteś na najlepszej drodze bycia „Przyjacielem klimatu”. 

Jeśli masz mniej niż połowę odpowiedzi  to zaznacz co możesz zrobić w 

ciągu najbliższych 6 miesięcy ! 

 

Czy wiesz, że : 
 Jedno drzewo w ciągu roku wytwarza 118 kg tlenu i zatrzymuje na swojej powierzchni ok.300 l wody 

 Zielony dach pozytywnie wpływa na retencję wód opadowych i obniża temperaturę dach o ponad 

50% 

 Praca pszczół i innych owadów zapylających zapewnia 76 % produktów żywnościowych  

 Wytworzenie 1 pary dżinsów zużywa 8000 l wody 

 Wyprodukowanie jednej ryzy papieru to około 2,5 kg CO2 , co daje około 5 g CO2 na jedną kartkę. 

Emisje te można obniżyć używając papieru pochodzącego z recyklingu – jego produkcja ma zwykle 

emisje niższe o 20-50% niż produkcja papieru ze świeżych włókien drzewnych. Warto też używać 

papieru o niższej gramaturze np. 80 g zamiast 100 
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