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За първи път хората 
заподозират, че може би не 
всичко в отношенията между 
тях и природата е наред, през 
70-те години. 

Тогава една малка група 
от далновидни учени и 
специалисти предупреждава 
човечеството, че то изисква от  
Земята повече, отколкото тя 
може да му даде. 

Предупреждава го, че ако 
то продължава така, през 
следващите столетия ще бъде 
изправено пред непосилни 
проблеми. 

Гласът на тази група 
остава прекалено слаб, 
противопоставен на огромните 
политически и икономически 
интереси. “Може би нещо 
лошо ще се случи след 

няколко поколения” звучи 
прекалено абстрактно на фона 
на конкретните 20, 30, 50 или 
100 долара за барел петрол. 

Изправено пред всекидневния 
страх от ядрена война, 
човечеството няма време да 
се занимава с термометъра.
И той си пълзи бавно и 
неумолимо нагоре.

Днес всеки знае, че глобалното 
затопляне е факт, че той се 
дължи на човешката дейност 
и че е повече от спешно да 
се вземат мерки за неговото 
спиране.

Но климатичните изменения са 
просто върхът на пирамидата 
от неотложни проблеми. 
Проблеми, които ние сме 
създали и само ние можем да 
решим. 

Source 

https://business-asset.com/
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Отделни политически и 
икономически субекти 
правят своите първи стъпки в 
бъдещето, което е неизмено 
свързано с устойчиво 
планиране и развитие. 
Или казано по друг начин 
– бъдещето е зелено.

Голямата промяна обаче 
предстои – тя ще дойде, 
когато всеки от нас осъзнае 
и поеме своята всекидневна 
отговорност. 

Още веднъж: 

ВСЕКИ ОТ НАС, 
ВСЕКИ ДЕН!

В тази книжка сме ти събрали 
над сто съвета за всекидневна 
употреба от повечето сфери 
на битието. Те ще ти помогнат 

за това ти да станеш тази 
промяна. В твоя власт е да 
промениш нещата така, че да 
поставиш “онези отгоре” пред 
свършен факт и на тях да не им 
остане нищо друго, освен да се 
съобразят.

 

ако тази книжка беше 
публикувана преди 
30 години, може би 
нямаше да ти се 
налага да се моткаш 
по тениска в края на 
януари 2006. 

Но ако не направиш 
нещо сега, след 30 
години равносметката 
ще бъде далеч по-
тежка.
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климат

Парниковите газове задържат топлината, която идва със слънчевите лъчи, и това е 
причината за стабилния и приятен климат на планетата. Такива са метанът, озонът 
и въглеродният двуокис. Когато тези газове са повече, топлината, която остава в 
атмосферата, също се увеличава. Нарастващите нива на въглероден двуокис в 
атмосферата повишават непрекъснато температурите. Това е, най-общо казано, 
принципът на глобалното затопляне (по-точният термин е климатични промени). 

Прогнозите, свързани с климатичните 
изменения, са доста притеснителни: 
ледниците се топят, морското равнище 
се повишава. Много острови и 
градове ще потънат под водата, много 
животински и растителни видове ще 
изчезнат, много региони ще останат 
без питейна вода. Ще има епидемии 

и нови болести, ще има климатични 
бежанци. На места ще има засушаване, 
на други – наводнения. Ще има криза 
с производството на храна, ще има 
урагани и бури, икономическият растеж 
глобално ще се срине. Ще има големи 
жеги и големи пожари и всякакви други 
големи лоши неща.

Всичко това може лесно да бъде избегнато. За целта е нужно да знаеш някои малки, 
но важни неща, които да правиш всеки ден. 
Можеш да започнеш да ги правиш сега:

ИКОНОмИСВАй ОТ ТОКА И пАрНОТО
Производството на топла вода и енергия е основната причина за отделянето на 
парникови газове. Освен това икономията ще подобри и бюджета ти.



� } { �

ИКОНОмИСВАй 
ОТ ТОКА И пАрНОТО
Производството на топла вода и енергия е основната причина за отделянето на 
парникови газове. Освен това икономията ще подобри  и бюджета ти.

ИзВАжДАй СИ  
зАряДНОТО ОТ КОНТАКТА
Дори когато не зарежда, зарядното пак дърпа ток от мрежата. За това просто 
го изкючвай, заедно с телефона, iPod-а, самобръсначката или каквото там си 
зареждаш. 

НЕ Дръж ТЕлЕВИзОрА 
И ДругИТЕ урЕДИ НА stand-by
Направо ги и зключвай от копчето. Отново става дума за пасивно дърпане на ток от 
мрежата, което е абсолютно ненужно. Пробвай и ще видиш разликата в сметката 
за ток.

КОгАТО Е ВъзмОжНО, 
глЕДАй ДА НЕ лЕТИш СъС САмОлЕТ
Авиоиндустрията е един от основните виновници за глобалното затопляне, заради 
тоновете изразходвано гориво. Качвай се на влака, той е зелен. Защо да ходиш на 
ваканция на някакви там острови, като Гърция и Турция са тука? 

прОбВАй ДА 
НАмАлИш КАрАНЕТО НА КОлА
Ходи, карай колело, ролери, тротинетка, ползвай градски транспорт. Защото колите 
са другият основен причинител на лятното време през зимата. Затова зарежи 
автомобилизма, и без друго няма места за паркиране, а едва ли искаш да си част 
от причината скоро и някои шуменски квартали да са с гледка към морето.

ИзВАжДАй СИ зАряДНОТО ОТ КОНТАКТА
Дори когато не зарежда, зарядното пак дърпа ток от мрежата. Затова просто 
го изключвай заедно с телефона, iPod-а, самобръсначката или каквото там си 
зареждаш. 

НЕ Дръж ТЕлЕВИзОрА 
И ДругИТЕ урЕДИ НА stand-by
Направо ги изключвай от копчето. Отново става дума за пасивно дърпане на ток от 
мрежата, което е абсолютно ненужно. Пробвай и ще видиш разликата в сметката 
за ток.

КОгАТО Е ВъзмОжНО, 
глЕДАй ДА НЕ лЕТИш СъС САмОлЕТ
Авиоиндустрията е един от основните виновници за глобалното затопляне заради 
тоновете изразходвано гориво. Качвай се на влака, той е зелен. Защо да ходиш на 
ваканция на някакви там острови, като Гърция и Турция са тук? 

прОбВАй ДА 
НАмАлИш КАрАНЕТО НА КОлА

Ходи, карай колело, ролери, тротинетка, ползвай градски транспорт. Защото колите 
са другият основен причинител на лятното време през зимата. Затова зарежи 
автомобилизма, и без друго няма места за паркиране, а едва ли искаш да си част 
от причината скоро и някои шуменски квартали да са с гледка към морето.

КАрАй ИКОНОмИчНО 
И С НАпОмпАНИ гумИ

Ако въпреки всичко решиш да прежалиш климата и да си димиш в софийските 
задръствания, гледай поне да си с икономична кола, която да харчи и замърсява 
по-малко, да си с добре напомпани гуми и да си пускаш климатика само преди 
замръзване и сваряване. И той харчи бензин.

КАрАй НА мЕТАН ИлИ бИОДИзЕл   
Ако пък искаш да спечелиш аргумента с колите, ми кажи, че ще си пълниш 
резервоара само с метан, етанол или биодизел. Вече ги има на много места и нищо 
им няма на колите от биодизела. Все едно в обикновения дизел не слагат вода?!

НЕ СИ КупуВАй СТОКИ, 
КОИТО СА пъТуВАлИ ОТ мАйНАТА СИ
Те са изхарчили толкова бензин, колкото и ти не харчиш, понеже нали вече 
почти не караш колата. Много от храната в днешно време лети със самолети, за 
да пристигне в годно за продаване състояние. Дали е годно и за ядене, не е от 
значение. Яж храни, произведени на не повече от един ден път.

пЕрИ СИ ДрЕхИТЕ 
НА пО-НИСКА ТЕмпЕрАТурА
Например на 30 градуса вместо на 40 или 60. Ще използваш много по-малко 
енергия и няма да усетиш разлика в дрехите.

НАпълНИ фрИзЕрА
Ако не разполагаш с достатъчно заколено прасе, напълни го с пликове с вода, 
която да стане на лед и да задържа студеното. Така фризерът (един от основните 
енергийни вампири в дома ти) ще харчи доста по-малко.

СмЕНИ СИ КрушКИТЕ

Само със смяната на една обикновена крушка с енергоспестяваща ще намалиш 
със 70 килограма въглеродния двуокис в атмосферата на планетката. Това ако не е 
причина, значи нещо не се разбираме.

зАСАДИ ДръВчЕ

Всяко дърво абсорбира около 1 тон въглероден двуокис. Ето го начина да се 
опитаме да позакърпим положението.
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Ал Гор – защото направи документален филм, с който 
убеди целия свят, че проблемът е истински и че трябва да 
действаме моментално.
Том Йорк – защото отказва да прави турнета, защото 
пътуването със самолети допринася за промените в климата.
Pearl Jam – защото офсетват не само пътуването си за 
концертите, но и това на феновете си до стадиона.

Енергоспестяващата крушка – за която не спираме да 
говорим.
Разклонител с копче – щрак копчето и с един удар 
избиваш всички енергийни вампири като телевизора, 
лаптопа, зарядните, дивидито, които, дори и като не работят, 
дърпат ток.
Toyota Prius – първият хибриден автомобил, който използва 
енергията от собственото си движение, за да си зарежда 
батерията.

ИзчИслИ сИ емИсИИте, 
за да гИ офсетнеш
Ако въпреки всичко, което знаеш за топящите се ледници, потъващите острови, 
белите мечки и климатичните бежанци, все още смяташ, че проблемът не е в теб 
и продължаваш да си караш колата само за да разкъртиш квартала с някое много 
яко парче, имаш и още една възможност да направиш нещо. Става въпрос за 
въглеродния офсет. 

Или - изкупи си шибаните емисии и продължавай да си къртиш квартала, но вече 
с чиста съвест. Въглеродният офсет ще се предлага скоро и в България на тези, 
на които им пука, но не дотам, че да си променят навиците. Така, даваш пари за 
вредните си навици на някого, който с тези пари успява да спести доста парникови 
газове. Има смисъл. Но е само първата крачка. Все още не ти гарантира, че 
приятелите ще ти се кефят.

Eko Joker_Fish-Amoko.ai   14.02.2007   13:26:02 Uhr
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РЕСУРСИ

Имаме си малка, но уникална планета - още не са открили друга такава. Като 
цяло животът на нея не е лош и неотменно следва пътя на прогреса. Но постоянно 
нарастващото население и ресурсите, необходими за този прогрес, ни поставят в 
трудна ситуация. 

Днес се нуждаем от много повече 
суровина – полезни изкопаеми, 
горива, дърво, отколкото са залежите 
на планетата или нейната способност 
да ги възстановява. През следващите 
20 години ще имаме нужда от нови 
60% енергия, а абсолютно всяко 
нещо, което ни заобикаля, си има 
измерение в ресурси, дори и тази 

книжка. Устойчивото развитие е начин 
да се справим с намаляващите ресурси 
– начин да си произведем енергия 
в отсъствието на нефт и да спрем да 
консумираме, без да възстановяваме. 
Reduce, reuse, recycle е друг много 
специален подход, който може да се 
практикува ежедневно. 

Запознай се и с бъдещето в лицето на алтернативните източници на енергия. Целта 
е до 2020 в Европа да разчитаме на поне 20% слънчева, вятърна и всякаква друга 
енергия, която не зависи от изкопаеми горива.

пОмИСлИ 
зА СлъНчЕВИ КОлЕКТОрИ

Те работят добре дори при облачно време, а се очертават все повече слънчеви 
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дни в бъдеще. В летните месеци могат да топлят водата, нужна на едно средно 
домакинство.

СВИКНИ С 
ЕСТЕТИКАТА НА ВяТърНИТЕ пЕрКИ
Много скоро те ще ти доставят чистата енергия на бъдещето. А преди това ще 
имаш избор дали да не си монтираш такава в двора, тъкмо ще изкарваш по някой 
лев, като препродаваш излишната енергия на държавата. 

НЕ Дръж ТЕлЕВИзОрА 
И ДругИТЕ урЕДИ НА stand-by
Направо ги изключвай от копчето. Отново става дума за пасивно дърпане на ток от 
мрежата, което е абсолютно ненужно. Пробвай и ще видиш разликата в сметката 
за ток.

зАрЕжДАй бИОДИзЕл

Ако караш кола или трактор,  
. Още днес можеш да станеш независим от петрола, като 

минеш на алтернативно, чисто гориво. 

САмО СЕрТИфИцИрАНА хАрТИя,НАлИ

Грижи се за опазването на горите, като изискваш  
. Логото FSC 

е гаранция, че гората не е била изсечена поголовно, а се управлява разумно, така 
че да има суровина и за бъдещите поколения. В България вече си имаме гори със 
сертификата FSC.

пИТАй зА �00% 
рЕцИКлИрАНА хАрТИя
Нали затова събираме разделно отпадъците – за да можем после отново да ги 
използваме. В България има такава. 

НАмАлИ ОТпЕчАТъКА СИ
Не си купувай излишни неща, защото всеки предмет е направен от късче природа 
с помощта на някакъв природен ресурс.

REUsE

 и избягвай еднодневките. По-добре 
инвестирай в хубав сервиз, отколкото за всеки купон да използваш пластмасови 
или хартиени чаши и чинии, които веднага след това отиват на боклука.

СТъКлО 
ВмЕСТО плАСТмАСА

Когато можеш,  нищо че и двете 
се събират разделно. За разлика от пластмасата по-вероятно е да използваш една 
стъклена бутилка няколко пъти, преди да я сложиш в контейнера за рециклиране. 
Ако не се сещаш как да я използваш повторно, питай леля си, която затваря 
сиропи.

пАзАруВАй 
СпОрЕД ОпАКОВКАТА

 – ако са 
с малка или направо никаква, сложи един голям плюс. Опаковката е типичен 
пример за ценен природен ресурс, изхвърлен на боклука.

Актрисата Дарил Хана кара кола с гориво от преработена 
отпадъчна мазнина от Макдоналдс – така хем не разчита на 
изчерпаемия петрол, хем почиства планетата от отпадъци. 

Биодизел от бензиностанции Темпо.
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ВОДА

Заобиколени сме от морета и океани, но е факт, че едва 0.3% от водата на Земята 
е годна за пиене. На всичкото отгоре се оказва, че днес потреблението на вода 
е скочило толкова много, че далеч надхвърля възможностите на планетата да 
възстановява изразходваните количества. Спадащите водоносни пластове не са 
шега работа. В житниците на САЩ - Тексас, Оклахома и Канзас, подпочвените води 
днес са с 30 метра по-дълбоко, отколкото преди двайсет години.

В публикуван наскоро доклад на 
международната природозащитна 
организация WWF се казва, че ако 
продължаваме да разхищаваме 
природните ресурси, включително 
водата, през 2050 г. ще са ни нужни две 
планети, за да задоволяваме основните 
си нужди. Хубавото е, че има начини 

проблемът да бъде решен. Еднократното 
използване на водата например е 
практика, която се счита за остаряла на 
много места по света. Водата може да 
се пречиства и използва многократно, 
а освен отпадната вода можем да 
впрегнем в своя полза и дъждовната. 

И ако това са все неща, които не зависят пряко от нас, има много други, които се 
отнасят директно към теб: 

СпИрАй КрАНчЕТО, 
ДОКАТО СИ мИЕш зъбИТЕ

Ако като повечето от нас и ти си миеш зъбите усърдно (4-5 минути яко търкане), 
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има голяма опасност чисто бялата ти усмивка да струва на планетата повече от 10 
литра питейна вода на ден. Ако спираш крана, докато търкаш, ще ги свалиш на 
два литра. Ако пък правиш като малките деца и използваш чаша, може да счупиш 
някой световен рекорд по пестене на вода.

КрАТъК Душ 
ВмЕСТО ДългА ВАНА
Бързият душ е за предпочитане пред вземането на вана. За ваната отиват 80 литра 
питейна вода - двойно повече от душа. Но забележи акцента върху „бърз”. Не се 
застоявай излишно под душа. 

пълНИ пЕрАлНяТА 
И мИялНАТА ДО гОрЕ
За завъртането на една пералня или една миялна са нужни стотина литра вода. 
Умножи това по броя перални, които въртиш седмично. Лошо. Пълни пералнята 
догоре, вместо да я въртиш полупразна. Ако се готвиш да купуваш нова пералня, 
провери колко вода изразходва. Много нови модели са водоспестяващи и харчат 
до два пъти по-малко от останалите.

ИзпОлзВАй мИялНАТА, 
ВмЕСТО ДА мИЕш чИНИИ НА ръКА
Имай предвид, че една пълна догоре миялна машина изразходва по-малко вода от 
разточителното миене на ръка.

ВОДОСпЕСТяВАй 
И В ТОАлЕТНАТА
Няма да те караме да ходиш по-рядко по нужда, но знай, че една трета от 
питейната вода, която използваме в домакинството, е за тоалетната. За да 
намалиш този процент, монтирай водоспестяващо казанче с два бутона - половин 
казанче и пълно казанче според нуждите.

СлОжИ СИ 
пълНО шИшЕ В КАзАНчЕТО
Ако монтирането на водоспестяващо казанче за момента ти е излишен разход, 
има по-лесен начин. Напълни едно голямо пластмасово шише с вода и го сложи 
в казанчето. Така водата, която отива в тоалетната, винаги ще бъде с поне 
литър и половина по-малко. Ако си много запален,  

. Те изобщо не използват вода.

пОлИВАй ТрЕВАТА 
С ДъжДОВНА ВОДА

Ако имаш двор и градина, трябва да ги поливаш - това е ясно и ти влизаме в 
положението. И тук обаче има начини да пестиш вода. Пръскачките изразходват 
между 300 и 600 литра вода на час! Можеш да решиш проблема лесно.  

 (няма нужда да са грозни, напротив), за да събираш 
дъждовната вода? Тя така или иначе е за предпочитане пред чешмяната, понеже 
не е пълна с хлор. А когато поливаш малки пространства, . 

пОпрАВяй 
ТЕчАщИТЕ КрАНчЕТА

Поговорката “Капка по капка вир става” в случая е с обратен знак. 

КОНСумИрАй ОТгОВОрНО

Докато си живееш живота (както си му е редът), замисляй се за the big pic-
ture. За да се произведе една чаша бира, са нужни шест литра вода. За да се 
произведе един вестник (от дървесината до печата), отиват 10 литра. Цели 150 
са нужни за направата на една памучна тениска. Бъди разумен представител на 

консуматорското общество – , защото те си имат 
цена и в една друга валута – природен ресурс.
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Британският престолонаследник принц Чарлз, 
който е една много зелена особа, наскоро монтира система 
за събиране на дъждовна вода в имението си „Хайгроув”. 
Дъждовната вода ще се използва за кралските тоалетни и ще 
напоява градините на имението. 

Водоспестяващо казанче „Видима идеал стандарт”, 
произведено в България.
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ЕНЕРГИЯ

Има поне две основателни причини, които изцяло оправдават усилията ти да 
пестиш енергия (и то без да се чувстваш неадекватно като стисната бабичка): заради 
планетата и заради теб самия. Когато си светваме лампата, топлим стаята, взимаме 
асансьор или гледаме телевизия, ние използваме енергия, добита от изгарянето на 
изкопаеми горива, а в атмосферата се отделя въглероден двуокис. 

От индустриалната революция насам 
количеството СО2 в атмосферата 
нараства всяка година. Степента на 
това годишно нарастване също се 
увеличава (само през последните 
30 години нарастването е повече, 
отколкото за двата века преди това). 

И ако все още ти се струва, че това не 
те засяга лично, чуй другото: до 2027 
г. консумацията на енергия ще скочи 
с около 60%. Тази прогноза на World 
Watch Institute, съчетанa с очакваната в 
най-скоро време енергийна криза, не е 
хич приятна, признай си. 

За алтернативните източници, с които да се топлим, да си готвим, да се придвижваме 
вече разбра. Развитието на тези енергии зависи основно от политиците, но и ти 
имаш важна роля – като начало можеш да започнеш да пестиш. 25% от парниковите 
емисии се отделят от домовете ни, но ако всички предприемем необходимите мерки 
за енергийна ефикасност, можем да ги намалим с 1/3. 
Ето ти и конкретни съвети как точно да го направиш:
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пОлзВАй 
ЕНЕргОСпЕСТяВАщИ КрушКИ
В сравнение с обикновената, която произвежда около 95% топлина и едва 5% 
светлина, енергоспестяващата използва до 75% по-малко електричество за 
производството на сьщото количество светлина, а функционира осем пъти по-
дълго. Дори и да са по-скъпи като първоначална инвестиция, на практика излизат 
значително по-евтини.  Изчислено е, че ако всяко домакинство в Щатите замести 
само една обикновена крушка с икономичния й аналог, това ще спести емисии на 
СО2, равни на тези от един милион автомобила. 

ИзКлючВАй 
ОТ КОНТАКТА урЕДИТЕ НА stand-by
Иначе дърпат към 8-10% електричество, както си стоят, без да работят, което си е 
непоправимо разхищение. Прави същото и със зарядното на мобилния телефон, 
лаптопа, фотоапарата и модема си, когато не зареждат, защото продължават да 
гълтат същото количество ток дори и след като си изключил уреда. 

ИзОлИрАй СИ СТЕНИТЕ НА ДОмА

Само външната топлоизолация редуцира с 60% загубата на топлина от дома ти 
и така ограничава и топлината, отделяна в околната среда. Екологично чиста 
изолация от естествени материи са минералната вата, коркът и дървото. Двойното 
остъкляване, уплътнените прозорци, дебелите завеси и килимът също са важни 
подробности от интериора, които акумулират топлина в дома ти през студените 
месеци.  

НЕ прЕТОпляй КъщАТА

Достатъчно е да намалиш температурата в отопляваното помещение само с 
1 градус и икономисваш 6% енергия, както и около 300 кг вредни емисии на 
атмосферата годишно. 

ИзгАСяй лАмпИТЕ
Захранването на 5 електрически крушки предизвиква отделянето на около 400 
килограма въглероден двуокис в атмосферата годишно. А и струва пари.

ОСТАВИ хлАДИлНИКА СИ НА 
ТЕмпЕрАТурА ОКОлО 3-� грАДуСА
Няма нужда да го охлаждаш  под тези градуси – само харчи излишна енергия. 
Няма да е зле да си сложиш термометър и да хвърляш едно око. Освен това не 
забравяй да го размразяваш редовно (пак по същата причина). Бъди наясно, че 
хладилниците и фризерите са безспорните първенци сред електрическите уреди 
по гълтане на ток.

НЕ пЕрИ НАД �0С
Няма материя, която да изисква пране над тези градуси, за да се изпере добре. 
Излишен разход на енергия.

ИзпОлзВАй 
СлъНцЕТО ВмЕСТО СушИлНя 
Сушилнята е шампион по харчене на ток сред електрическите уреди в кухнята и е 
напълно излишна. 

ИНСТАлИрАй 
СИ ТЕрмОСТАТ НА пАрНОТО
Много е важно. Така централното отопление ще работи по-ефикасно и в крайна 
сметка ти, а не някой отгоре, ще решава кога и колко да е топло в стаята. Крайният 
резултат отново е по-малка сметка и облекчения за планетата. 

ИзбИрАй КОлИ СпОрЕД ЕмИСИИТЕ
Ако въпреки неоспоримия факт, че автомобилът е основен източник на парникови 
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газове, не можеш да се лишиш от лична кола, при избора си се води от два 
основни критерия - да харчи малко и съответно да отделя малко въглероден 
двуокис. Така наи-вероятно ше се сдобиеш с малка икономична кола, а не с джип, 
предупреден си. Излишно е да те убеждаваме в качествата на колата хибрид, с 
която директно влизаш в зеления отбор. На българския пазар се предлагат Toyota 
Prius и Honda Civic Hybrid. За кратките дестинации зарежи колата в гаража и 
използвай краката си, ролерите, колелото, скейта или градския транспорт – явно 
има предостатъчно алтернативи, така че не се оправдавай.

бъДИ рАзлИчЕН. 
пЕТрОлНОНЕзАВИСИм 
Биодизел: чист е, местно производство, на растителна основа, гориво с 
въглероден неутралитет, което работи при всяка кола на дизел с лека или дори без 
промяна в машината. Растителното олио е още по-добър вариант, който излиза 
почти без пари и може да се зарежда директно от фритюрника на някоя faast-food 
закусвалня. Метанът е друга чиста и евтина алтернатива. Етанолът също влиза в 
класацията ни - с него вече се движат  около 5-6 милиона автомобила по пътищата 
(възможно е да караш на етанол и дори да не си разбрал).

Четири долара е обичайната месечна сметка за ток на 
президента на Earth Policy Institute и автор на много култови 
книги д-р Лестър Браун, който живее в едностаен апартамент 
и се придвижва най-често пеш или с колело. 
Хилъри Дъф, Наоми Уотс, Ел Макферсън, Клое Севини, 
Линдзи Лоън и Джордж Клуни - това е списък от звезди на 
колела.

Toyota Prius и Honda Civic Hybrid - вече можеш да си 
купиш и в България първите модели  кола-хибрид (автомобил 
с комбиниран бензинов и електрически двигател)
енергоспестяващи крушки – няма как да не ти ги 
препоръчаме, след като можеш да  си ги набавиш 
безпроблемно и на бг пазара (най-добре заложи на добрата 
марка - Osram, Philips и Sylvania).
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БОКЛУК

Както добре знаеш, основен принцип на обществото ни е консумацията – 
енергичната и непрестанна консумация на всичко, за което се сетиш. Централно 
място в този процес заемат евтините и удобни продукти за еднократна употреба, 
много бързото изхабяване на закупените вещи, които ежедневно се превръщат в 
планини от боклук.  

Изчислено е, че 90% от материалите, 
използвани за направата на даден 
продукт, стават боклук само 6 седмици 
след продажбата му. 
Въпреки че тази система е работила 
безотказно досега и че на пръв 
поглед не дава признаци за слабост, 
ще се наложи тя да бъде променена 
радикално. 
Защото: ресурсите, от които правим 
еднодневките, са на привършване 
– при сегашните темпове повечето 
полезни изкопаеми ще свършат до 

2060, петролът - преди всички други. 
В купищата мешан боклук, с който 
пълним сметищата, освен органичните 
отпадъци бъка от трудно разградима 
химия. Тази маса (обикновено в близост 
до градовете) не може да се разгради 
и тлее ужасно много години, отделя 
въглероден двуокис и метан, както 
и токсични вещества, които тровят 
подпочвените води. Сериозен проблем 
е изчерпването на потенциала на 
бунищата, които в най-скоро време ще 
ни затрупат. 

Без да забравяш за всичко това, обърни внимание на положителната срана на 
нещата и действай, докато е време - минимум 65% от т.нар. боклук може без проблем 
да се рециклира или компостира, стига да има желание. Доказва го практиката на 
Нова Зеландия, която редуцира 90% боклука си от 1997 насам, след като въвежда 
програмата Zerowaste.
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ИзхВърляй рАзДЕлНО
Набавяш си три кошчета - едно за пластмаса и метал, едно за хартия и едно 
за останалия боклук. Бутилките събираш на балкона. Всичко това ще бъде 
възнаградено - спестяваш вредни газове и токсини на планетата,  ценна енергия и 
изчерпаеми ресурси за правенето на нови продукти.

REdUcE, REUsE, REcyclE
Консумирай умерено и винаги според принципа reduse, reuse, recycle 
(намаляване, повторно използване, рециклиране). Преди да посегнеш към някой 
продукт в  магазина, си задай въпроса: мога ли да намаля количеството, мога ли да 
употребя продукта отново и мога ли да го рециклирам, когато стане ненужен. 

ИзбягВАй бАТЕрИИТЕ
Това е един от най-вредните и високо токсични боклуци, които е изобретявал 
човешкият ум. Веднъж попаднали в природата, активните им съставки замърсяват 
с тежки метали, които проникват в почвата, водата и оттам – в хранителната 
верига. В ЕС е забранено да се изхвърлят като битов отпадък и има специална 
система за изхвърляне, която скоро ще бъде развита и у нас. Дотогава всичко 
зависи от теб – пази старите; ако ти се налага да ползваш нови, търси такива с по-
малко съдържание на живак и тежки метали; по-добрият вариант е да използваш 
зареждащи се. Ако ти е възможно, купувай уреди, които не работят с батерии.

ИзбИрАй 
пО ОпАКОВКИТЕ
Понякога опаковката представлява 70% от купената стока. Ако трябва да се 
направи компромис, гледай може ли опаковката да се рециклира изцяло. Или 
използвай опаковката повторно. 

зАрЕжИ НАйлОНОВИТЕ плИКчЕТА
Вместо това си слагай покупките в джоба, в раница, платнена торба или кошница 
и не се поддавай на снизходителната щедрост на продавачката. Тя за жалост не 
знае, че найлонките не стават за рециклиране, трябват им хиляди години, за да се 
разпаднат на малки токсични елементи. Освен това съкращават живота на разни 
симпатични птички и морски животинки, които ги мислят за вкусен десерт.

НЕ СИ КупуВАй НОВИ НЕщА, 
АКО НЕ ТИ ТрябВАТ НАИСТИНА
Дай старите или ненужните на някого, който ще ги ползва с кеф.

КОмуНИКИрАй СИ чрЕз ИмЕйл ИлИ 
пИСмА ОТ ИзпОлзВАНА хАрТИя
Така спасяваш някое друго дърво и малко гниеща в бунището хартия. Ако много 
държиш на сантименталния хартиен носител, пиши поне на употребена вече 
хартия и я слагай в употребен пощенски плик. Или пък си направи hand-made 
плик, с който ще си освен всичко зелено и оригинален.

зАбрАВИ зА плАСТмАСОВИТЕ 
чАшКИ И чИНИйКИ пО КупОНИТЕ

На купоните  за 
сметка на еднократната пластмасова алтернатива, която след кратък живот 
заминава в кофата. 
Ще се наложи да ги измиеш, но пък ще спестиш нерециклируем боклук, с който 
правнуците ти ще се чудят как да се справят. Освен това бирата в пластмасови 
бутилки си е голяма излагация.

СмЕНИ хАрТИЕНИТЕ САлфЕТКИ 
И пОКрИВКИ С плАТНЕНИ 
Със сигурност платнените ще използваш много повече, преди да отидат в 
пералнята, и ще излязат по-евтино на природата. Освен това са много по-стилни. 
А тъй като салфетките са като пликчетата и ни ги бутат отвсякъде, събирай ги и ги 
използвай в къщи, вместо да си купуваш нови.

ИзбягВАй прОДуКТИ 
зА ЕДНОКрАТНА упОТрЕбА 
Задай си въпроса колко скоро след покупката ще видиш въпросната вещ в 
кошчето. Ако отговорът те притесни, купи нещо, което ще можеш да използваш 
повторно или има по-дълъг живот.
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Ейдриан Гръниър -  актьор, популярен с ролята си в 
сериала Entourage на HBO. Изолирал е цялата си къща в 
Бруклин с рециклирани дънки. Можеш да провериш за какво 
става въпрос на  или да си поръчаш 
на  

детските храни HIPP – освен че са биопродукти с доказано 
качество, изпразнените им бурканчета са перфектен комплект 
за подправки, дрехи и вещи втора употреба.
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ХРАНА

В доброто старо време всеки е слагал на масата това, което си е отгледал. За да не 
се изтощава почвата и да бъде богата храната, нашите баби правели сеитбооборот 
– всяка година сменяли местата на боба и картофите например. В днешно време 
нещата са по-сложни. 

Голяма част от храната ни е продукт на 
интензивно индустриално земеделие, 
отгледана е върху изтощена почва и 
е “обогатена” с всякакви чудотворни 
химикали. Химикали, които директно 
влизат в твоя организъм и причиняват 
алергии и нарушена обмяна на 
веществата в най-добрия случай. 
Ето защо биоземеделието е хит по 
целия свят. Статистиката сочи, че 
80% от британските домакинства 
днес пазаруват биопродукти. 
Биоземеделието е връщане към 
едновремешните методи, които 
работят в хармония с природата, 
уважават биологичните цикли и най-
важното - не използват пестициди, 

антибиотици, хормони или генно-
модифицирани организми. Биохраната 
е храната такава, каквато би трябвало 
да бъде. Вторият притеснителен 
фактор, свързан с храната, е пътят 
на продукта – разстоянието, което 
изминава примерно консервата риба 
от Тайланд до България. Изчислено 
е, че средностатистическият продукт 
преминава над 1500 км, за да стигне до 
рафтовете в магазина. Това, измерено в 
изкопаеми горива, представлява нещо 
като 300 литра бензин и стряскащи 
количества въглероден двуокис, 
отделен в атмосферата само за да 
можем да хапнем тайландска риба тон. 

Ето няколко съвета, с които си гарантираш чиста храна и чиста съвест: 
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ИзбИрАй бИО
Когато можеш да избираш, избирай биохрани. Доказано е, че биопродуктите са 
по-богати на витамини, минерали и антиоксиданти от обикновените продукти. 
Освен това те не задръстват стомаха с трудно усвоима химия и се произвеждат в 
хармония с природата. С тях се храниш по-вкусно и по-здравословно. 

ИзбИрАй лОКАлНО
Така избираш прясна храна, която не е замърсила атмосферата, изминавайки 
хиляди километри, за да стигне до трапезата ти. Храни се според сезона. 
Не очаквай ягоди и череши през зимата. Едва ли има нещо полезно в това 
извънсезонно „изобилие”, което се поддържа с какви ли не алхимични трикове.

ИзбИрАй FaiR tRadE
Справедливата търговия гарантира, че производителят не е експлоатиран от някоя 
мултинационална компания гигант, а получава справедливо заплащане за труда 
си. Продукти с логото на Fair Trade – кафе, чай, какао, шоколад - вече могат да се 
купят и в България.

ИзбягВАй 
гЕННО мОДИфИцИрАНИТЕ хрАНИ
Много проучвания показват, че са вредни за здравето ни и за околната среда. 

ИзбягВАй хрАНИ, 
СъДържАщИ ТрАНСмАзНИНИ
Много е трудно, защото са почти във всичко под формата на “хидрогенерирани 
растителни мазнини”. Поради ниската им цена и висока трайност те се използват 
едва ли не навсякъде. Освен това в България няма изискване за споменаване 
на съдържанието им върху опаковката на стоките. Така че, ако пише само 
“растителни мазнини”, ще трябва да се ориентираш сам дали са хидрогенирани 
или не. Трансмазнините толкова натоварват сърдечно-съдовата система, че 
според учените те са основната причина за големия брой сърдечни заболявания в 
България. А кметът на Ню Йорк поведе войната срещу веригите за бързо хранене, 
като забрани продажбата на стоки, съдържащи трансмазнини на територията на 
града.

КупуВАй ДИрЕКТНО ОТ прОИзВОДИТЕля
По пазарите ни е пълно с такива. Тяхната стока е най-прясна, а и те могат да 
ти кажат повече за методите си на производство. Разпитай ги. И не им взимай 
глупавите пликчета, нали си имаш раница или торбичка.

ОТглЕжДАй НЕщО
Ако нямаш градина, посади си подправки в саксия и ги дръж до прозореца. 
Собственото производство ще ти доставя по-голямо удоволствие, отколкото можеш 
да си представиш.

НЕ прЕКАляВАй 
С пОКупКИТЕ В СупЕрмАрКЕТА 
Никак не е хубаво в края на седмицата да изхвърляш храна, защото не си стигнал 
до нея и тя се е развалила.

Актрисата Лиз Хърли се готви да пусне на пазара нова 
марка детски биохрани. Тя се отказа от шоубизнеса в полза 
на зеления начин на живот. Вдъхновил я е малкият й син, за 
когото тя по цял ден приготвяла питателни биохрани. 

Биошоколад от Тен Сенсис.
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ТРАНСПОРТ

Грижата за планетата и изчерпаемите източници на енергия са причина все по-
често да се говори за устойчив транспорт. Въпреки че е трудно да си представим 
живота без коли и авиация, това са двете форми на транспорт, които гълтат най-
много гориво и са основни виновници за замърсяването на въздуха и промените 
в климата. „Изчистването” на транспорта зависи до много голяма степен от нас 
самите. 

В града можем да решим проблема, 
като вървим пеша, караме колело или 
използваме обществен транспорт. Ако 
все пак ни се налага да караме кола, 
можем да проучим „чистите” горива, 
които вече си имаме и в България. 
Въздушният транспорт е доста 

пиперлива тема, защото всеки обича да 
пътува, но в същото време авиацията 
е един от основните замърсители на 
атмосферата. Начинът да се справим 
с проблема е да не прекаляваме с 
полетите, а когато летим, да откупуваме 
въглеродните емисии. 

ВърВИ пЕшА 
Статистиката сочи, че в близо 50% от случаите палим колата, за да минем само 
някакви си 2-3 км – да речем до магазина. Ако стоиш и се чудиш как можеш да 
помогнеш на планетата, не се чуди повече, 
. Така или иначе, ако искаш да си здрав, е хубаво да правиш 10 хиляди крачки на 
ден, което се равнява на 8 километра. 
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КАрАй КОлЕлО
Заради задръстванията често се стига по-бързо. Освен това след такова 
натоварване няма нужда да ходиш на фитнес. 

ИзпОлзВАй 
грАДСКИя ТрАНСпОрТ
Той не е толкова лош, а ще става все по-добър. Трамваят, метрото, тролеят и 
автобусите на газ са зелените фаворити.

ИзбЕрИ СИ 
ИКОНОмИчНА КОлА

Ако все пак си решил, че ще караш кола, подбери колата.  
. Джипът те прави персонално отговорен 

за нездравия въздух, който дишаме, и за климатичния хаос, пред който сме 
изправени. Ако можеш да си го позволиш,  – в България вече 
има Toyota Prius и Honda Civic Hybrid. С тези коли пестиш до 35% гориво и не 
замърсяваш при градско каране, защото тогава се включва електрическият 
двигател (колата е хибрид, защото има и такъв) и не се отделят отровни газове. 

зАрЕжИ бЕНзИНА, 
ИмА бИОДИзЕл, мЕТАН ИлИ ЕТАНОл
Това също няма да спрем да го повтаряме – става въпрос за чисти горива, които не 
отделят парникови газове. 

НЕ СИ СмЕНяй чЕСТО КОлАТА
При производството на една кола се отделят близо четири тона въглероден 
двуокис. Спасявай природата, като караш колата си дълго или си купуваш коли на 
старо.

зАКАрАй 
НяКОй СъСЕД ИлИ КОлЕгА
Ако всички коли в града бяха пълни, броят им щеше да намалее няколко пъти. 

ИзбИрАй ТрАНСпОрТ СпОрЕД 
ОТДЕляНИТЕ пАрНИКОВИ гАзОВЕ
Преди да си купиш билет за самолет, провери дали няма вариант да стигнеш 

с влак. Между България и Гърция например пътуват достатъчно влакове. Ако 
трябва да избираш между влак и автобус, отново предпочети влака - количеството 
енергия, нужно за задвижването на един влак и на един автобус, е почти 
идентично, но докато в автобуса пътуват 40 души, влакът превозва 300.

ОфСЕТНИ СИ ТрАНСпОрТА

Когато все пак пътуваш със самолет, . Така 
нареченият въглероден офсет е нещо като форма на изкупление. Минималната 
сума, която плащаш на организации като CarbonNeutral, се инвестира в 
засаждането на дървета и алтернативни източници на енергия. Те неутрализират 
твоя въглероден отпечатък.

Фронтменът на Radiohead Том Йорк, който е едно от 
зелените лица на Великобритания, хвърли в тъч феновете си 
като каза, че търси начин да стигне до концерта си в Япония с 
влак. Според Том полетите замърсяват твърде много. 

Билетче за градския транспорт.



�� } { �3

ХИМИЯ

„Пълна химия”, обичаме да казваме и си мислим, че не е толкова трудно да се 
предпазим от тази не особено приятна страна на прогреса. В действителност обаче 
химията е навсякъде – не само в природата, а и в самите нас. 

В кръвта на един съвременен човек 
могат да се открият до 400 синтетични 
химикала. Голяма част от тях приемаме 
чрез въздуха, водата и храната. Близо 
70 хиляди са химикалите, които 
населяват околната среда. Повечето 
са трудно разградими и продължават 
да съществуват в природата дълго 
след употребата им. Източник на 

химическо замърсяване е всичко от 
топло-електрическите централи, които, 
преработвайки въглища, отделят олово 
и въглероден двуокис, до тефлоновите 
тигани, чието покритие съдържа 
перфлуори - токсични химикали, които 
не би трябвало да имат място в чинията 
ни. 

Трудно е да предпазим себе си и природата от химическия коктейл, който спойва 
нашето съвремие, но със сигурност е възможно да намалим количествата токсини и 
така да дадем шанс на планетата и нейните бъдещи обитатели. 
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бъДИ 
АКТИВЕН грАжДАНИН
Ако живееш в замърсено място – в близост до химически завод или някое друго 
замърсяващо производство като Кремиковци, интересувай се активно  

 
. Не си мълчи, защото човешкото здраве и това на планетата са твърде 

висока цена, която не бива да плащаме доброволно.

ИзбягВАй 
“пръСКАНИ” хрАНИ И мЕСТА
Пестициди, хербициди, инсектициди. Токсините са не само в почвата и храната, 
но и във въздуха. Възможно е да си спомняш за трагедията в Бопал, Индия, когато 
заради авария с изтекъл газ в завод за пестициди загинаха 20 000 души, а 150 000 
получиха хронични заболявания. 

ВНИмАВАй 
С ТрИКлОзАНА

 е силен химикал, който се използва заради антибактериалните 
си качества в много продукти като препарати за почистване, сапуни, дезодоранти, 
козметика, антимикробни кремове и дори паста за зъби. Често се среща и в 
пластмаси и текстил. Химическата формула и молекулярна структура на триклозана 
са близки до най-токсичните химикали в света.  

 

ВНИмАВАй 
И С пЕрфлуОрИТЕ

 се съдържат в много съвременни продукти – всичко от шампоани 
и опаковки до килими и тигани. Не е ясно в какви количества са токсични, 
нито дали са по-вредни като продукт или като производство, но се смята, че са 

. 

ИзбягВАй 
хИмИчЕСКОТО чИСТЕНЕ

И ако все пак ти се наложи да го използваш,  преди да 
ги заключиш в гардероба.

ОТпушВАй КАНАлИТЕ 
бЕз ОТрОВНИ хИмИКАлИ
Ако ти се запуши каналът, не посягай към конвенционалните прахчета по едно 
левче, които се продават навсякъде. Вместо да вкарваш толкова отрова в почвата 
и водата,  и наблюдавай как не ти е 
нужна химия за отпушването. 

чЕТИ ЕТИКЕТИТЕ

, който употребяваш. Ако 
съставките липсват, не рискувай. Дори да е най-реномираната козметична фирма.

зАСАжДАй ДръВчЕТА

Включвай се в инициативи за засаждане на дървета. Дърветата пречистват 
въздуха и правят иначе доста замърсените ни градове по-приятни за живеене.

Всяка година Маги Малеева организира засаждането 
на дървета в София. На сайта  освен да 
прочетеш за поредното засаждане, можеш да подариш дърво.

 

За ядене: биопродукти
За почистване: оцет, сода бикарбонат, лимон
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ДЕЦА

Може да чуеш доста хора да се оплакват, че да имаш дете, е ужасно скъпо. Освен 
памперси и храни от теб се очаква да купуваш безброй други вещи и приспособления, 
от които не си подозирал, че едно бебе може да има нужда. Голяма част от тези 
предмети като шезлонги, проходилки, сложни колички с огромен брой сменящи се 
елементи са предназначени главно да ограничават свободното движение на детето 
и контактите му със заобикалящия го свят.

Повечето играчки също са пластмасови 
боклуци, които са скучни на пипане, 
нямат мирис, нито вкус и са доста 
несполучливи копия на нещата, с които 
малкият човек наистина би искал да 
си играе. Освен че за производството 
им отива много енергия, почти всички 
тези неща се използват съвсем за 
кратко и бързо се превръщат във 
внушителна купчина отпадъци, за която 

детето ти един ден определено няма 
да ти благодари. Децата са бъдещето 
и хубавото е, че чрез отглеждането 
им можеш да поправиш много 
грешки на предишните поколения. 
Предизвикателството обаче е в това, 
че каквото и да им говориш, те ще се 
учат от нещата, които правиш. Така че 
внимавай – бъдещето те наблюдава. 

Ето някои прости и приятни неща, които можеш да направиш, за да го насочиш в 
по-добра посока:
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зА ВСяКО бЕбЕ - ДръВчЕ

Когато разбереш, че чакаш дете, . След като детето се 
роди, можете заедно да се грижите за дървото. То ще научи детето ти да уважава 
природата, а на теб ще напомня да внимаваш какъв свят ще му оставиш.

КърмИ
Определено можеш да свършиш тази толкова важна работа по-добре от някоя 
неизвестна крава. Ще спасиш доста дървета, които иначе биха били изсечени за 
пасища, ще минеш без шишета и биберони, четки, стерилизатори, накратко, без 
цял куп пластмаса. Кърменето не само е полезно и емоционално удовлетворяващо 
– то наистина спестява на природата огромно количество енергия и вода, 
замърсяване и отпадъци. Ако си таткото, подкрепи майката на децата ти да го 
прави.

НЕ прИЕмАй 
бЕзплАТНИ мОСТрИ ОТ зАмЕСТИТЕлИ 
НА мАйчИНОТО мляКО

Най-добре направо бойкотирай магазини, списания и лекари, които рекламират 
такива продукти. Освен че е неетична, тази реклама е незаконна и в много случаи 
успява да попречи на кърменето на бебетата. Според Уницеф и СЗО над 1.5 
милиона бебета в света умират всяка година само защото не са кърмени. Основен 
фактор за това е агресивната реклама на заместители на майчиното мляко.

НЕ ДАВАй 
НА ДЕТЕТО СИ ИгрАчКИ ОТ PVc

Певецето е доказано вредно за човека и природата. При производството и 
преработката му се използват опасни токсични вещества като диоксини, фталати, 
олово и други подобни, които причиняват рак, дихателни проблеми, ендокринни 
заболявания, вродени дефекти, засягат имунната система.

ИзпОлзВАй “ИСТИНСКИ ИгрАчКИ”
Детето се стреми да опознае света чрез играта, затова му предложи вещи, които 
имат място в живота на възрастните и които и без това се търкалят в дома ти. 
Вместо пластмасово телефонче на колелца с прасешка глава предложи някой 
по-голям орех, дървена точилка с нанизващи се на нея дървени халки за пердета, 
шишарки, камъчета, преса за чесън, щипки за пране, различни кутийки и още 
много неща, за които може сам да се сетиш.

рАзмЕНяй 
ВЕщИ С ДругИ рОДИТЕлИ
Така или иначе всичко се използва за кратко, а повечето неща могат да се 
употребяват още много пъти. Предай ги на приятели, които очакват дете. Вероятно 
ще се върнат при теб, когато стане време за следващото ти бебе.

ИзбИрАй ДрЕхИ ВНИмАТЕлНО
За съжаление все още има производители на детски дрехи, които използват 
материали, третирани с токсични химикали, щампи от PVC и други опасни 
елементи. На българския пазар вече има детски дрешки със сертификат Еко Текс 
100, при това не са по-скъпи. 

КАрАйТЕ КОлЕлА

Когато детето ти стане на подходяща възраст,  
. Освен че ще имате хубави споделени моменти, ще създадеш много 

полезен навик и ще спестиш доста CO2 на атмосферата.

ДАВАй прИмЕр
Изразявай любовта си не чрез купуване на вещи, а чрез внимание, разговори, 
игри и разходки сред природата.  

.
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Нели Фуртадо кърми дъщеря си Невис до двегодишна 
възраст.

Памперси за многократна употреба с биоразграждаща се 
подложка.

СПИСАНИЕ ЕДНО  №57 МАРТ 2007  5.00 ЛВ.
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МОДА

Модата започва все повече да прилича на ресторантите за бързо хранене. Цените 
стават много ниски, качеството - съмнително, а практиките на производство - 
застрашителни както за околната среда, така и за здравето на много хора.
Ниските цени стимулират свръхпотребление. Всички притежаваме доста повече 
дрехи от всякога, а голяма част от тях носим не повече от няколко дни.

Производството на текстил е силно 
замърсяващо. Много химични и 
токсични елементи се използват 
при багренето на платовете, които 
замърсяват водата, въздуха, почвата и 
храната. При отглеждането на памука се 
използват много пестициди и химикали, 
които унищожават биоразнообразието. 
Синтетичните платове като полиестъра 

се правят предимно от петрол – друг 
изчерпаем ресурс. 
Решенията са в насърчаване на 
производството на други култури, като 
лен, коноп, бамбук, които изискват по-
малко вода и имат по-добър добив. Или 
да се прави биопроизводство на памук 
и вълна, което също ще спести много 
проблеми.

Има много други начини за намаляване на проблемите – да се използват органични 
бои, които не съдържат вредни химикали. Да се използват рециклирани материали 
за производството на тъкани, както например рециклирани бутилки PET за 
производстовото на полиестър.
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НОСИ СЕКъНД хЕНД
Нов живот за старите дрехи. Повечето от тях дори не са стари. А като усетиш, че 
вече не те кефят, занеси ги пак за продажба. Това е по-добре и от рециклирането.

НОСИ КОНОп
Конопът расте навсякъде в пълен синхрон с природата. Отглеждането му не налага 
използване на пестициди, хербициди и други там неприятни химикали. Широките 
му листа блокират слънчевата светлина и точно защото расте доста бързо и на 
високо (може да стигне височина до 4.5 м и е готов за събиране за около 100-120 
дни, след като е посят), другите растения, в това число и плевели, остават под 
неговата сянка и нямат много шанс за оцеляване. Конопът има незначително 
малък брой естествени врагове и затова си вирее чудесно и без помощта на 
пестицидите.

НОСИ И лЕН ИлИ КОКОС
Лен, кокос се отглеждат много добре, без да се използват хербициди, инсектициди 
и пестициди и други –циди. Така че купувай си дрехи, произведени от тях.

НОСИ FaiR tRadE 
Fair trade движението има високи изисквания и сложна система за сертификация, 
която гарантира, че са спазени принципите на справедливата търговия. На 
етикета на продукта често е описана историята на общността, която го е произвела. 
Споменато е и за какво се използват приходите от търговията - училища, болници,  
нов бизнес. Много модни марки са ориентирани към такъв тип търговия. Например 
EDUN - марката на Боно от U2. Потърси ги.

НОСИ бИОпАмуК
Вече се продават дрехи от биопамук и в България. Производството на памук е 
една от най-вредните за природата човешки дейности, но този проблем е решен с 
биопродукцията.

бъДИ мОДЕрЕН С мАрКИ 
зА ДрЕхИ ОТ НЕщА зА ИзхВърляНЕ
Боклукът, остатъците, отпадъците или нещата за изхвърляне служат на все повече 
дизайнери в желанието им да създават модерни неща за съвременни хора, на 
които освен за външния вид, им пука и за здравето на планетата. Боклукът ни е 
невероятно богат откъм ресурси и материали за производството не само на нови 
дрехи, но и аксесоари, чанти, обувки. Питай Google.

НЕ НОСИ КОжИ
Направо забрави за кожени продукти от редки видове. Свързано е с прекалено 
много жестокост, за да има каквото и да е хубаво в едно кожено палтенце. Колкото 
до кожи от животни, отглеждани за храна, те оставяме сам да прецениш.

ВНИмАВАй С ВълНАТА
При багренето на вълната се използват много вредни химикали, които, освен че 
добавят по някой друг елемент към палитрата от токсични химикали, които ни 
дебнат отвсякъде, замърсяват почвата и реките в регионите, където се багрят. 
Натурални багри съществуват, но са по-скъпи на производителите. Затова проучи 
внимателно любимите си марки, ако трябва, им пиши, за да си изясниш въпроса.

бъДИ ДИзАйНЕр СъС 
СТАрИТЕ ИлИ СКъСАНИ ДрЕхИТЕ
Кърпене и зашиване и поправяне на дрехи – ами да. Така е било в миналото. Днес, 
ако нещо се скъса, си купуваме ново, а можем да си го зашием, да използваме 
въображението си и да го направим на още по-хубава дреха.

ДАряВАй СТАрИТЕ СИ ДрЕхИ
За да могат да се използват от други. Друг вариант са магазините за втора ръка. 
Само не ги хвърляй на боклука, все нещо ще измислиш. В най-лошия случай 
потърси мебелни фирми. Със стари дрехи пълнят табуретките.

Боно –  с неговата марка EDUN за fair trade дрехи от 
биопамук.
Yvon Chouinard – лидер в зеленото производство на дрехи 
с Patagonia.

Levi’s – дънки от биопамук. И в София.
El Naturalista – обувки в Hot Spot в София.
Patagonia – супердрехи от рециклирани пластмасови 
бутилки и доживотна гаранция - в София.
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ДОМ

Зеленият начин на живот започва от дома ти, твоето най-лично пространство. Дали 
ще строиш къща, ще се обзавеждаш или ще чистиш, прави го, без да вредиш на 
себе си и на природата. За жалост това не е лесна работа, защото никой обикновен 
потребител не може да предположи, че отвсякъде го засипват с опасни токсини 
или най-малкото силно съмнителни продукти, мебели, почистващи препарати и 
инструменти и дори детски играчки. 

Само погледни в химическата кухня на 
 - там ще 

видиш по доста различен начин (от 
рекламите имам предвид) продуктите, 
които правят дома и природата ни 
по-чисти и по-уютни. В Център за 
алтернативни технолигии (Center for 
Alternative Tehnology) 

 ще намериш 
всевъзможни съвети по всички 
домашни въпроси от това как да 
затоплиш зеления си дом до изолация 
от овча вълна – ако ги следваш, можеш 
да си напълно спокоен за здравето си и 
за планетата. 

Така че бъди спокоен, можеш да контролираш нещата. Отново зависи само от теб 
най-личната ти среда да е в хармония с околната среда. И освен това не забравяй, 
че понякога най-добре е да не правиш нищо, а просто да си седиш и да гледаш как 
расте тревата.
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прОВЕТряВАй 
рЕДОВНО И КОлКОТО мОжЕш 
пОВЕчЕ
Дори да ти се струва, че въздухът навън е мръсен, той със сигурност е десет пъти 
по-добър от този в затворено помещение. Въздух, дошъл отвън, ще прогони част 
от невидимите за теб врагове като формалдехида, промъкнал се заедно с някоя 
симпатична мебел, събралия се прах зад дивана и цъфналия на тавана мухъл. 

ИзбягВАй, 
ДОКОлКОТО Е ВъзмОжНО, 
фОрмАлДЕхИДА 
Той се използва като свързващ материал за лепене на дървесина, в изолиращата 
пяна, има го и в латексните бои, в по-евтините мебели, талашита и фабричните 
продукти. Накратко – има го в страшно много неща, които обичайно слагаш в дома 
си, така че внимавай при избора, защото: в малки количества причинява болки в 
очите, трудности при дишането, световъртеж, а в големи дози – обриви, нервни и 
ракови заболявания, може да бъде и смъртоносен. Пълното му изветряване отнема 
към три години. Това, което със сигурност ще ти помогне в борбата с този враг, е да 
последваш горния съвет.

КОгАТО СИ КупуВАш 
НОВА мЕбЕл ИлИ НяКОя Другa ВЕщ 

 и през какъв процес е минала, за 
да стигне до дома ти. По възможност си избирай местно производство или поне 
относително близка държава за производител (стол от Австралия и стол от Троян 
вършат една и съща работа), чудесно ще е да са изработени от дървесина от 
устойчиви гори (логото FSC ти гарантира разумна сеч, а не поголовно изсичане на 
горски масиви), материалът да е достатъчно качествен, за да става за рециклиране 
или пък да е от вече рециклиран материал. 

прЕДИ ДА 
зaпОчНЕш ДА СТрОИш
да преустройваш някоя от стаите си или да променяш някакъв елемент от дома 
си, . В този 
ред на мисли, опитай се да си представиш огромните количества енергия и вода, 
необходими за построяването, поддържането и дори премахването на една сграда. 
Отпадъците  и токсичните елементи, които са широка практика в строителството и 
които замърсяват затворените пространства, също са внушително количество.

пАзАруВАй СИ ОТ 
FaiR tRadE мАгАзИНИ 
(вече има и в София), както и от втора употреба – така или иначе да консумираш 
и да пазаруваш не е много зелено, поне го прави в магазини, където си сигурен, 
че трудът е справедливо възнаграден или пък че не са отишли нови изчерпаеми 
ресурси.

НЕ ИзхВърляй 
НЕНужНИТЕ ТИ ВЕщИ НА бОлКуКА 
Вместо това ги рециклирай или пък ги остави пред дома си  - няма как да не мине 
някой, който ще им се зарадва искрено. 

ИзбягВАй ДА 
пОСТИлАш СИНТЕТИчНИ КИлИмИ

В тях и под тях се напластяват формалдехид и прах, предизвикващи алергии 
и астма. Те се отделят във въздуха на стаите в продължение на месеци и дори 
години. Повечето почистващи препарати за килими съдържат разтворители 
и етери, които причиняват обриви, затруднено дишане и кашлица. Но пък 
алтернативите са доста – например килим от рециклирани пластмасови бутилки и 

хартия. Други готини идеи ще откриеш на www.naturalcarpets4u.com.
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Актрисата Кейт Бланшет наскоро преустрои дома си в 
Сидни в „зелена къща“, която изцяло се захранва от слънчева 
енергия.

Изкуствени трупчета за камина Плам България АД 
–  това е първият български продукт с лого FSC.

СТОй 
пО-ДАлЕч И ОТ прОДуКТИ 
направени от (или съдържащи) PVC. Знаем, че PVC-то се използва за направата 
на адски много неща (от чанти, буркани и кутийки, през тръбите на ВиК, 
дограмите и хладилниците до компютрите, детските играчки, колите), но при 
производството, преработката и употребата на този вид пластмаса (смес на сол с 
петрол) се използват диоксини, фталати, олово и други подобни, които причиняват 
рак, дихателни проблеми, ендокринни заболявания, родилни дефекти, засягат 
имунната система.  Ето ти заместители на PVC-то, които не са толкова вредни за 
природата и за човешкото здраве - глина, стъкло, дърво, бамбук, памук, керамика, 
линолеум и пластмаси, в които няма хлор. 

СлОжИ СИ 
КОлКОТО мОжЕ пОВЕчЕ рАСТЕНИя, 
КОИТО прЕчИСТВАТ ВъзДухА 
а не са просто декорация, която пасва на цвета на тапетите в хола – хлорофитумът 
бори формалдехида, а миртата е изключително ефикасна срещу вредните 
микроби в затворените помещения. Мушкатото и цитрусови дръвчета като лимона, 
мандрината и грейпфурта също ще освежат въздуха в дома ви.

пОчИСТВАй 
С ЕТЕрИчНИ мАСлА 
те са 100% безвредни очистващи средства и в същото време имат широко 
приложение в дома. Не се подсмихвай резервирано, а просто пробвай - за 
почистване на банята и за освежаване на тоалетната с борово масло, за 
освежаване и антибактериално действие на въздуха в стаята с микс от водка, 
вода и по две капки лимон, олио от чаено дърво и лавандула, срещу несекомите 
с лимонена вода. И бойкотирай марките „почистващи“ препарати с токсично 
съдържние (повече по въпроса в секция „Химия“).

бъДИ пЕСТЕлИВ 
С пЕрИлНИТЕ прЕпАрАТИ
но не защото са кът – просто повечето не са биоразградими, което значи, че 
оставят токсични химикали в природата. Фосфатите, които се съдържат в почти 
всички от тях, пък стимулират растежа на водорасли и планктон в реките и 
моретата, които поглъщат кислорода и така  застрашават живота на много водни 
видове. Сапунът си е чудесно средство за пране на вълнени и копринени дрехи, 
стига да е чист - със съдържание на мастни киселини 72 и 62%. Вместо омекотител 
слагай половин чаша бял винен оцет, който е естествен омекотител, или пък 2-3 
препълнени супени лъжици обикновена сода бикарбонат - омекотява перфектно 
дори ленени материи. Ароматизирай с няколко капки натурално етерично масло в 
резервоарчето на ютията или върху памучно парцалче в сушилнята, ако все пак я 
използваш. Цялото това усилие се налага, защото омекотителят има доста опасни 
съставки, които съсипват водните екосистеми, предизвикват брутални алергични 
реакции и крият много въпросителни за здравето на човека.
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: 
Олга Апостолова 
Босилена Мелтева 
Василена Доткова 
Любомир Ноков 
Веселин Трандов

: 
Виктория Книш { Kindacrew }

“Зелен жокер” е запазена марка на “Списание Едно” ООД. 
Възпроизвеждането на каквато и да било част от съдържанието е абсолютно забранено.

Издава “Списание Едно” ООД
ул. “Патриарх Евтимий” 22, ет.1
София 1000

тел. 02/9812347
02/9881009

e-mail: mail@edno.bg  
www.edno.bg
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