
Как да намалим въглеродния
си отпечатък-

защо това е важно и за вас ?



Хранене, пътуване, отопление на дома... Какъв е 
въглеродният отпечатък на тези дейности и как
можем да живеем по благоприятен за климата
начин?



Когато управляваш своя автомобил, купуваш спортни обувки или
печеш пържола на скара, ти допринасяш за емисиите на въглероден
диоксид и други парникови газове в атмосферата. Това е твоят
въглероден отпечатък. Много държави, институции и предприятия се
стремят да намалят своите емисии, а ЕС дори постави цел за
„неутралност по отношение на климата“ до 2050 г. Ти също можеш
да изчислиш въглеродния си отпечатък и да го намалиш. Виж как.



Какво представлява въглеродният отпечатък?



Парниковите газове се дължат на производството и потреблението
на стоки и услуги. Въглеродният отпечатък е понятие, използвано за
количествено определяне на въздействието на дадена дейност, 
човек или държава върху изменението на климата.
Колко въглероден диоксид се отделя при производството на твоята
тениска, храна или телефон? Количеството зависи от начина на
производство и потребление. Ако вземем за пример транспорта, 
при пътуването със самолет се отделят 285 g въглероден диоксид
на километър, в сравнение със 104 g за автомобил и 14 g за влак. 
Същото се отнася и за вида месо или риба, който консумираш, или
за вида дънки, които купуваш.

https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passenger-transport/view


Защо трябва да те е грижа?



Седем милиарда души по света потребяват различни количества от
ресурсите на планетата. Според прогнозите на ООН световното
население може да достигне 9,7 милиарда души до 2050 г. и над 11 
милиарда души до 2100 г. Нарастването на населението води до
увеличаване на емисиите и изчерпване на ресурсите на планетата.
Повишаването на емисиите на парникови газове оказва пряко
въздействие върху глобалното затопляне. То ускорява изменението
на климата с катастрофални последици за нашата планета. Всички

ние можем да допринесем за борбата с глобалното затопляне, като
живеем по благоприятeн за климата начин.



Как да ограничим въглеродния си отпечатък?



Познаването на твоя въглероден отпечатък може да ти помогне да
ограничиш въздействието на твоето потребление върху околната
среда. Има различни онлайн приложения, които могат да ти
помогнат да изчислиш въглеродния си отпечатък.
Малки промени могат да доведат до голяма разлика в дългосрочен
план, например когато става въпрос за транспорт, храна, дрехи, 
отпадъци и т.н. Ето някои съвети:



Храни
Консумирай местни и сезонни продукти (забрави за ягоди през
зимата).
Ограничи консумацията на месо, особено на говеждо месо.
Избирай риба от устойчив риболов.
Използвай торби за многократна употреба и избягвай продукти с 
прекомерни пластмасови опаковки.
Купувай само това, което ти е необходимо, за да избегнеш
изхвърлянето на отпадъци.



Облекло
Грижи се добре за дрехите си
Опитай да разменяш, да взимаш и даваш назаем, да купуваш дрехи
втора ръка
Купувай дрехи, произведени по отговорен начин, напр. дрехи от
рециклирани материали или с екомаркировка



Транспорт
Карай колело или използвай обществен транспорт
Бъди предпазлив кога и как шофираш
Опитай да пътуваш с влак следващата ваканция



Енергия и отпадъци
Намали отоплението с 1°, това ще окаже въздействие
Взимай кратки душове
Спирай водата, докато си миеш зъбите или почистваш чиниите
Изключвай електронното си оборудване от контакта и не оставяй
телефона си да се зарежда, след като батерията вече е заредена
Не съхранявай ненужни данни в облака (научи повече за твоя
цифров отпечатък!)
Избирайте енергийно ефективни продукти от клас „А“ (енергиен
етикет на ЕС)
Ограничи и рециклирай отпадъците си

https://www.eib.org/en/stories/digital-footprint
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/about_bg


Връзки по темата
Съвети в областта на климата
Енергиен етикет на ЕС и екопроектиране
Екомаркировка на ЕС
Действия по климата: Съвети за твоя дом

https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign_bg
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_bg

