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Jak pomóc w ratowaniu świata

Dowiedz się, z jakimi problemami mierzy się nasza planeta i co możesz zrobić wraz z rodziną, 
aby pomóc je rozwiązać…
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Przewodnik dla rodzin

Zmiany klimatu
Na czym polega problem?
Nasz świat robi się coraz cieplejszy. Gdy 
spalamy paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa 
czy gaz, aby zasilać nasze domy, fabryki i 
transport, emitowane są gazy cieplarniane, które 
blokują za dużo ciepła w atmosferze Ziemi. 
Wzrastające temperatury prowadzą do topnienia 
lodowców, zwiększonej liczby pożarów oraz 
bardziej ekstremalnej temperatury. To wszystko 
ma też wpływ na siedliska i populację zwierząt.

Co może zrobić moja rodzina?

Oszczędzajcie prąd, wyłączając światła 
i urządzenia, kiedy ich nie używacie.

Zamiast samochodu wybierajcie spac-
er, rower lub transport publiczny.

Jedną z najważniejszych zmian, jakie 
możecie wprowadzić, jest przejście na 
energię odnawialną.

Co może zrobić moja rodzina?

Jedzcie trochę mniej mięsa i nabiału. 
Czy możecie w niektóre dni całkowicie 
zrezygnować z mięsa?

Kupujcie lokalne produkty spożywcze, 
aby wspierać okolicznych rolników.

Dbajcie o owady – zostawcie niesko-
szony kawałek trawnika lub zasadźcie 
polne kwiaty na balkonie.

Unikajcie produktów zawierających olej 
palmowy.

Niszczenie siedlisk
Na czym polega problem?
Nasz świat nie jest tak dziki, jak nam się wydaje. 
Starożytne lasy i inne siedliska zwierząt są 
niszczone, aby zrobić miejsce dla osad ludzkich, 
dróg, fabryk i kopalń. Jednak największą 
przyczyną utraty siedlisk zwierzęcych jest 
rolnictwo – jedna trzecia terenów lądowych na 
Ziemi jest przeznaczona na wypasanie bydła i 
pola uprawne.

Energia słoneczna, wiatrowa i pływów 
wodnych to przykłady czystej energii.

Lasy deszczowe na całym świecie są niszc-
zone, aby ustąpić miejsca polom uprawnym i 
pastwiskom dla bydła.

Przyklej mnie na swoją lodówkę lub rodzinną tablicę ogłoszeń!



©2022 Mattel

3 4
Nielegalny handel 
dzikimi zwierzętami
Na czym polega problem?
Co roku miliony zwierząt z tysięcy rzadkich 
gatunków są łapane na wolności i sprzedawane 
nielegalnie. Ten wielomiliardowy proceder 
powoduje wyginięcie gatunków. Kość słoniowa, 
kości tygrysów, żółć niedźwiedzia, róg nosoroż-
ca i inne części ciała zwierząt są sprzedawane 
jako „lekarstwa”, mimo że tak naprawdę nie 
mają żadnych właściwości leczniczych.

Co może zrobić moja rodzina?

Unikajcie kupowania towarów i produk-
tów spożywczych przygotowanych z 
dzikich zwierząt.

Wspierajcie organizacje charytatywne 
zwalczające nielegalny handel dzikimi 
zwierzętami.

Co może zrobić moja rodzina?

Kupujcie tylko ryby łowione w sposób 
zrównoważony – sprawdzajcie 
etykiety.

Jedzcie trochę mniej ryb w każdym 
tygodniu. Czy możecie w niektóre dni 
całkowicie zrezygnować z ryb?

Nadmierne połowy
Na czym polega problem?
Wyławiamy z oceanów zbyt wiele ryb, przez co 
populacje ryb nie mają czasu na odbudowę. 
Masywne statki-przetwórnie z sieciami większy-
mi niż domy wyławiają ogromne ilości ryb 
naraz – ale odłowienie zbyt wielu dorosłych ryb 
powoduje zmniejszenie ilości ikry i młodych 
osobników. Zabieramy również pożywienie 
morskim drapieżnikom, zaburzając naturalną 
równowagę w oceanie.

Łuskowce – najczęściej nielegalnie 
sprzedawane zwierzę na świecie - zabija się 
dla ich łusek, które są wykorzystywane w 
tradycyjnej medycynie azjatyckiej.

Zaledwie 13% oceanu uważa się za „dziką przy-
rodę”, na którą działalność człowieka nie ma 
bezpośredniego wpływu.
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Nadmierna konsumpcja
Na czym polega problem?
Populacja Ziemi stale rośnie. Naukowcy prze-
widują, że do 2050 roku na naszej planecie 
będzie 10 miliardów ludzi, a wszyscy oni będą 
potrzebować jedzenia i domów do zamieszka-
nia. Może Cię to zdziwi, ale najbogatsze kraje 
świata mają najbardziej szkodliwy wpływ na 
naszą planetę, ponieważ konsumują i produku-
ją więcej.

Co może zrobić moja rodzina?

Wystarczy kupować mniej nowych 
rzeczy. Nie potrzebujemy aż tyle 
produktów, więc kupujcie rozważnie.

Przekazujcie niepotrzebne rzeczy na 
cele charytatywne, zamiast wyrzucać 
je do kosza.

Co może zrobić moja rodzina?
Napiszcie do lokalnego sklepu spoży-
wczego z prośbą o ograniczenie 
wykorzystania jednorazowych opa-
kowań plastikowych.

Ograniczcie używanie jednorazowych 
opakowań plastikowych w domu - 
wybierajcie alternatywne rozwiązania i 
materiały wielokrotnego użytku.

Kupujcie produkty o długiej żywot-
ności, zaprojektowane tak, aby można 
było się nimi cieszyć jak najdłużej.

Zanieczyszczeni 
plastikiem
Na czym polega problem?
Jednorazowe tworzywa sztuczne powodują 
wiele szkód w środowisku, zarówno w procesie 
ich produkcji (w którym wykorzystuje się pa-
liwa kopalne), jak i w wytwarzanych przez nie 
odpadach, których rozkład trwa setki lat.

Przeciętne gospodarstwo domowe w 
Stanach Zjednoczonych zawiera ogromną 
liczbę 300 tysięcy produktów!

Opakowania z tworzyw sztucznych trafiają na 
plaże i do oceanów, gdzie szkodzą 
dzikim zwierzętom.
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