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Uczêszczamy do VI Liceum Ogólnokszta³c±cego im. Jana D³ugosza w Katowicach.
Nasza siedmioosobowa grupa to uczniowie klas drugich i pierwszych, którym dobro Ziemi le¿y na sercu. Mamy ró¿ne
zainteresowania, jeste¶my ró¿ni - jak ró¿na jest Ziemia - ale jedno nas ³±czy: CHCEMY ¯YÆ TAK, BY ZOSTAWIÆ PO
SOBIE ¦LAD -CZYSTEGO POWIETRZA, CZYSTYCH LASÓW, PIÊKNA PRZYRODY I DOBRYCH NAWYKÓW.

W ramach programu 1Planet4All Razem dla
klimatu zajêli¶my siê analiz± ¶ladu wêglowego, jaki wytwarzaj± uczniowie naszej szko³y.Przygotowuj±c siê do tego
zadania, wziêli¶my udzia³ w spotkaniu i webinariach z osobami, dla których dobro naszej planety jest bardzo wa¿ne:
pani± Barbar± Wojtaszek z Klubu My¶li Ekologicznej przy Uniwersytecie ¦l±skim i panem Bartoszem Witañskim
krajowym koordynatorem miêdzynarodowej organizacji Anonymous for the Voiceless.

Co chcieli¶my osi±gn±æ?

Chcieli¶my nak³oniæ m³odzie¿ do zmiany stylu ¿ycia, uzmys³owiæ naszym kole¿ankom i kolegom, ¿e ¶lad ekologiczny,
który zostawiaj±, jest zbyt du¿y, dlatego powinni zmieniæ swoje nawyki. Dzielimy siê z Wami informacjami, które zdobyli¶my
podczas rozmów z osobami, zaanga¿owanymiw dzia³ania na rzecz ¶rodowiska naturalnego. Mamy nadziejê, ¿e dziêki
temu znajdziemy odpowied¼ na pytanie: Co mo¿na zrobiæ, byzmniejszyæ swój ¶lad ekologiczny?
¦lad ekologiczny co to jest?
¦lad ekologiczny to po prostu koszt ¿ycia cz³owieka na Ziemi, poniewa¿ zasoby naturalne, które zu¿ywamy, nasza
planeta musi odtworzyæ.
Wiemy, ¿e nikt z nas nie jest samotn± wysp±, poniewa¿ decyzje, jakie podejmujemy, wp³ywaj± na ¿ycie innych. To
w³a¶nie my,ludzie,wspólnie tworzymy ekosystemy i z³o¿one mechanizmy zale¿no¶ci. Bez wzglêdu na to, czy jeste¶my
tego ¶wiadomi, czy nie, od naszych dzia³añ zale¿y jako¶æ naszego ¿ycia, ¿ycia naszych potomków i ¿ycia naszej planety.

Jak zmierzyæ ¶lad, który zostawiamy?
Zasoby naturalne stanowi± podstawê, która umo¿liwia realizacjê naturalnych potrzeb cz³owieka. Stopieñ ich
eksploatacji mierzony jest w globalnych hektarach (gha) na osobê, co pozwala na okre¶lenie liczby hektarów powierzchni
l±du i morza potrzebnych do konsumpcji oraz absorpcji odpadów.
Warto zaznaczyæ, ¿e ¶lad ekologiczny oblicza siê zarówno dla poszczególnych ludzi, jak i wiêkszych zbiorowo¶ci. Mo¿na
tak¿e sprawdziæ, jakie konsekwencje dla ¶rodowiska ma wytworzenie konkretnego produktu. Wówczas bierze siê pod
uwagê wszystkie wykorzystane w tym procesie zasoby naturalne oraz ilo¶æ dwutlenku wêgla, który jest emitowany do
atmosfery w czasie jego produkcji. Warto sobie na przyk³ad u¶wiadomiæ, i¿ uzyskanie 1 kg wo³owinypowoduje emisjê
takiej samej ilo¶ci CO‚ jak np. jazda samochodem z prêdko¶ci± 50 km/h na dystansie 250 km lub poch³onie tak± sam±
ilo¶æ energii, jak ¿arówka dwudziestowatowa pal±ca siê przez ok. 20 dni.

Jaki jest nasz ¶lad wêglowy?
Do badania ¶ladu wêglowego wykorzystali¶my kalkulator ¶ladu ekologicznego dostêpny na stronach instytucji
zajmuj±cych siê ochron± ¶rodowiska, w tym walk± z kryzysem klimatycznym.
W ankiecie, która zawiera³a pytania dotycz±ce naszej codziennej aktywno¶ci (zu¿ycie wody, jedzenie, mieszkanie,
ogrzewanie domu, zu¿ycie energii elektrycznej, komunikacja, zu¿ycie papieru, gospodarowanie odpadami) wziê³o
udzia³ 30% uczniów liceum. Ankietowani uczniowie uzyskali ¶redni wynik 479, przy rozpiêto¶ci indywidualnych wyników
od 290 do 740.Odpowiedzi naszych kolegów by³y zró¿nicowane, jednak w ka¿dej z analizowanych kategorii mo¿na
zauwa¿yæ pewne pozytywne trendy.
W pytaniach o zu¿ycie wody na uwagê zas³uguje fakt, ¿e zdecydowana wiêkszo¶æ (82,8%) preferuje prysznic zamiast
codziennej k±pieli w wannie oraz korzystanie ze zmywarki (58,6%). Zdecydowana mniejszo¶æ zmywa naczynia pod
bie¿±c± wod±. Takie postawy niew±tpliwie zas³uguj± na pochwa³ê.
Najwiêcej emocji budzi³o pytanie dotycz±ce ¿ywno¶ci. Odpowiedzi w tej kategorii wskazuj± na konieczno¶æ
wykszta³cenia prawid³owych postaw dotycz±cych sposobu ¿ywienia. Wprawdzie wiêkszo¶æ ankietowanych (51,7%)
podkre¶la, ¿e preferuje produkty ¶wie¿e i lokalne, lecz znaczna czê¶æ (34,5%) nie zwraca uwagi na to, sk±d pochodz±
sk³adniki ich codziennej diety.
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Pytania dotycz±ce sposobów podró¿owania pozwoli³y na stwierdzenie, ¿e uczniowie najrzadziej korzystaj± z najbardziej
niekorzystnego dla ¶rodowiska ¶rodka transportu, jakim jest samolot. Trudno z tej analizy wyci±gaæ daleko id±ce wnioski,
poniewa¿ taka odpowied¼ uwarunkowana by³a ró¿nymi czynnikami (tj. m³ody wiek respondentów, ograniczone ¶rodki
finansowe, itp.).
Inaczej sytuacja wygl±da, gdy przyjrzymy siê codziennym sposobom przemieszczaniu siê. Zdecydowana wiêkszo¶æ
respondentów (69%) wybra³a komunikacjê miejsk±. Choæ nale¿a³oby pochwaliæ tak± postawê, trzeba zauwa¿yæ, i¿ jest
ona uwarunkowana w pewnym stopniu m³odym wiekiem ankietowanych. Warto by³oby zatem zachêciæ, by nawet po
zdobyciu uprawnieñ do kierowania samochodem nie zmienili swoich przyzwyczajeñ. Zastanawiaj±ce jest, ¿e nikt z
ankietowanych nie korzysta z najbardziej ekologicznego ¶rodka transportu, jakim jest rower. Byæ mo¿e wp³yw na to ma
brak odpowiedniej infrastruktury, co budzi obawy o bezpieczeñstwo takiego sposobu przemieszczania siê.
W¶ród ankietowanych dominuj± pozytywne postawy, dotycz±ce gospodarki odpadami. Zdecydowana wiêkszo¶æ (86,2%)
dokonuje ich segregacji, co zreszt± nale¿y zaliczyæ do powszechnie podejmowanych obecnie dzia³añ, s³u¿±cych
ochronie ¶rodowiska naturalnego (wymuszonych zreszt± przez pewne regulacje prawne).
Charakterystyczne dla naszych respondentów jest kupowanie kilku ksi±¿ek w ci±gu roku (55,2%) oraz kserowanie i
drukowanie dokumentów jednostronnie (27,6%). Odpowiedzi uwidoczni³y potrzebê uwra¿liwiania m³odzie¿y na
konieczno¶æ oszczêdzania papieru. Nale¿y tu jednak zauwa¿yæ, i¿ z pewno¶ci± w przysz³o¶ci do zmiany postaw
m³odych ludzi przyczyni siê do niej popularyzacja e-booków czy te¿ wzrost znaczenia e-learningu.
Za godne pochwa³y trzeba uznaæ postawy respondentów, którzy staraj± siê minimalizowaæ zu¿ycie energii elektrycznej.
Ankietowani najczê¶ciej wskazywali, i¿ wy³±czaj± ¶wiat³o w pomieszczeniach, w których nie przebywaj± (89,7%).
Wiêkszo¶æ z nich wymieni³o ponadto ¿arówki na energooszczêdne (62,1%). Jednak tylko 10,3% uczniów VI LO
przyzna³o, ¿e nie zostawia urz±dzeñ w trybie czuwania.
Analiza odpowiedzi na pytania zawarte w kalkulatorze ¶ladu ekologicznego plasuje ankietowanych uczniów naszej szko³y
na poziomie ¶redniej europejskiej. Oznacza to, ¿e przekracza on trzykrotnie udzia³ ka¿dego z nas w ziemskich
zasobach. ¯yje tak 7% ludzi. Gdyby takie zachowania charakteryzowa³y wszystkich mieszkañców globu,
potrzebowaliby¶my trzech dodatkowych planet, by zaspokoiæ nasze potrzeby. Czy o to nam chodzi?
Mamy ¶wiadomo¶æ, ¿e nasza wiedza nie jest pe³na, ale nie chcemy czekaæ na moment, w którym rozpoczniemy doros³e
¿ycie, poniewa¿ dla nas doros³o¶æ to ¶wiadomo¶æ odpowiedzialno¶ci za wszystkie decyzje, które podejmujemy - równie¿ te,
dotycz±ce naszej planety. Chcemy zatem w miarê naszych mo¿liwo¶ci mieæ pozytywny wp³yw na ¶rodowisko. Chcemy
te¿ uzmys³owiæ wszystkim m³odym ludziom, ¿e ka¿dy mo¿e dbaæ o zasoby naturalne. Ma³e kroki ka¿dego z nas mog±
przynie¶æ du¿e korzy¶ci dla Ziemi.

Co mo¿emy zrobiæ?
Rozwi±zania, które zmniejsz± ¶lad wêglowy, nie s± skomplikowane. Nie wymagaj± te¿ od nas wielkich wyrzeczeñ.
Mo¿emy na przyk³ad rozpocz±æ od tego, by w naszym jad³ospisie znalaz³y siê produkty, które wytwarzane s± w pobli¿u
miejsca zamieszkania, dziêki czemu zmniejszy siê ¶lad wêglowy, zwi±zany z transportem. Robi±c zakupy, nale¿y
zwracaæ uwagê na pochodzenie ¿ywno¶ci, a tak¿e wybieraæ sezonowe warzywa i owoce, gdy¿ ich uprawa nie wymaga
dodatkowych ¶rodków tj. ogrzewanie szklarni, przechowywanie w lodówkach lub poddawanie procesom chemicznym.
Je¶li zale¿y nam na przysz³o¶ci planety, trzeba te¿ zadbaæ o zmniejszenie ilo¶ci odpadów. I w tym przypadku warto
kontrolowaæ w³asne zakupy, w miarê mo¿liwo¶ci unikaj±c towarów, pakowanych w plastikowe (czasem niepotrzebne)
opakowania, a przede wszystkim wybieraj±c siê po sprawunki z w³asn± torb± wielokrotnego u¿ytku czy popularnymi
obecnie woreczkami na warzywa i owoce. O tym, jak robiæ zakupy eko, mo¿na zreszt± dowiedzieæ siê, ¶ledz±c strony
internetowe zwolenników popularnego obecnie ruchu zero waste. Oczywi¶cie, podstaw± jest ograniczenie konsumpcji,
czyli powstrzymywanie siê od robienia zakupów (zw³aszcza spo¿ywczych) na zapas, gdy¿ obecnie a¿ 30% produktów tej
kategorii trafia na ¶mietnik!
Musimy te¿ nauczyæ siê nie ulegaæ reklamie i nie pod±¿aæ ¶lepo za mod±, dokonuj±c zakupów odzie¿y. Dobrym nawykiem
jest zakup dobrej jako¶ci kurtek, spodni, bluzek czy sukienek, które s± na tyle uniwersalne, i¿ bêd± nam s³u¿y³y przez
kilka lat. Kiedy¶ w naszej szkole organizowano kiermasze gara¿owe, podczas których istnia³a mo¿liwo¶æ wzajemnej
wymiany ubrañ. Dobrym pomys³em by³by powrót do tej tradycji.
Wyrazem naszej ¶wiadomo¶ci ekologicznej jest tak¿e wspieranie takich dzia³añ pañstwa, które s³u¿± ochronie
¶rodowiska naturalnego. Nale¿y do nich przede wszystkim stopniowe ograniczanie energetyki wêglowej i rozwój
odnawialnych ¼róde³ energii. Takie dzia³ania wprowadzili np. Niemcy, dziêki czemu to jedno z pañstw, które rozwija
siê,
a jednocze¶nie nie zwiêksza ¶ladu ekologicznego.
Podejmowanie decyzji przyjaznych Ziemi nie oznacza konieczno¶ci radykalnej zmiany stylu ¿ycia. Wa¿na jest
¶wiadomo¶æ ekologiczna. ¯yjmy rozwa¿nie i ¶wiadomie,
a ca³a planeta bêdzie naszym przyjacielem.
Dlaczego powinno siê zmniejszyæ swój ¶lad wêglowy?
W Internecie zamieszczono bardzo du¿o pomys³ów, jak zmniejszyæ swój ¶lad wêglowy. Wybrali¶my spo¶ród nich jedynie
kilka, które uznali¶my za najlepsze. Poruszyli¶my problemy, które dotycz± nas bezpo¶rednio i którym mo¿emy stawiæ czo³a.
Niepokoj± nas jednak procesy, na które dzisiaj nie mamy wp³ywu, a które mog± mieæ powa¿ne konsekwencje dla Ziemi. I
mimo tego, ¿e z pozoru nie dotycz± zmian klimatycznych, s± ich niepokoj±cym nastêpstwem.
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Czy wiecie, ¿e&
"Najwiêcej zanieczyszczeñ wytwarza rolnictwo, poniewa¿ odpowiada za 70% poboru wody na ¶wiecie, a same ¶rodki
produkcji typu nawozy czy pestycydy s± g³ównymi ¼ród³ami zanieczyszczeñ. Intensywne uprawy monokulturowe wi±¿±
siê z wiêkszym wykorzystaniem chemikaliów, za¶ same uprawy s± czêsto wykorzystywane na paszê dla zwierz±t.
Taki sam problem jest z wodami z akwakultury, poniewa¿ oko³o po³owa zjadanych ryb na ¶wiecie pochodzi z hodowli,
przez co s± karmione m±czk± rybn± lub inn± pasz± peletowan±. Odchody i niezjedzona pasza zaburzaj± obieg
substancji od¿ywczych, niszcz±c dno morskie oraz ekosystemy po³o¿one dalej od brzegu. Dodatkowo antybiotyki i
fungicydy, które znajduj± siê w karmie dla ryb, szkodz± dziko ¿yj±cym organizmom.
"Kolejnymi czynnikami, wp³ywaj±cymi negatywnie na ¶rodowisko, s± wylesienia i utrata bioró¿norodno¶ci. Przez
wylesienia Ziemia traci oko³o 15 mln lasów rocznie, a do tego szacuje siê, ¿e wskutek po¿arów du¿ych powierzchni lasów
do atmosfery emitowane jest wiêcej dwutlenku wêgla ni¿ drzewa s± w stanie wi±zaæ. Do wylesieñ dochodzi te¿
wskutek rozwoju rolnictwa. Jednym z efektów tego zjawiska jest utrata bioró¿norodno¶ci, która doprowadzi³a do wyginiêcia
83% wszystkich ssaków. Obecne tempo wymierania gatunków zagra¿a tak¿e gatunkowi ludzkiemu. Do innych przyczyn
utraty bioró¿norodno¶ci zalicza siê równie¿ m.in.: porzucanie sieci rybackich w oceanach, globalne ocieplenie,
powoduj±ce wzrost temperatury na Ziemi czy zbytnie zakwaszenie wód morskich.

Co po nas zostanie?
Mamy nadziejê, ¿e nigdy nie doprowadzimy do sytuacji, aby za kilka lat spe³ni³y siê s³owa pani Barbary Sokowskiej:
Choæ zda siê, wszystko jak dawniej, choæ zda siê, ¿e nic siê nie zmienia.
Pod ludzkimi stopami ta sama, lecz martwa bêdzie Ziemia.
Jeste¶my z³odziejami Ziemi, nie potrafimy doceniæ tego, co od niej dostali¶my. Gdyby Ziemia mog³a zadaæ nam pytanie,
to na pewno brzmia³oby:
Quo vadis, cz³owieku XXI wieku?
Warto pochyliæ siê nad tym pytaniem i na nie sobie odpowiedzieæ, zacz±æ od siebie, zmieniæ styl ¿ycia oraz zachêcaæ innych
do jego zmiany. Dostali¶my przecie¿ Ziemiê nie tylko dla siebie, ale dla przysz³ych pokoleñ.
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