ZACHOVAJME SA SPRÁVNE

Nikto nechce chodiť
po hnedej značke

HNEDÁ ZNAČKA
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Je hanbou, ak po nás v prírode
ostane stopa v podobe papierových
a vlhčených vreckoviek, či toaletného
papieru. A netýka sa to len „malej
potreby“. O hnedú značku, ukrytú
pod hygienickými potrebami, nestoja
naše lesy, jeho obyvatelia ani turisti.
Je to neestetické, no najmä to má
dopad na celý tatranský ekosystém.

Ekologický dopad
nášho odpadu
Najväčšiu zlobu v lese narobia vlhčené
utierky a plienky. Ich plasty sa rozkladajú
celé roky. Znehodnocujú spodné vody
a ubližujú zvieratám. Vyberajme si preto
neparfumované, recyklované vreckovky
a toaletný papier. Rozložia sa omnoho
rýchlejšie. Avšak, pokúsme sa ich aj tak
vždy zobrať so sebou naspäť do koša.

ČO TREBA UROBIŤ, KEĎ JE VÁM TREBA
Nechajme doma, čo sa dá

Radšej odísť o päť minút
neskôr, ako nechať päť
vreckoviek v lese.

Skôr ako vyrazíte do lesa, ešte si odskočte. Doma,
v hoteli či v reštaurácii to je jednoduchšie a ekologickejšie.
Nemusíme potrebu na túre celý deň zadržiavať, ale
ak to môžeme urobiť ešte v civilizácii, spravme to.

V prírode nenechávame
nič, čo tam pred
tým nebolo

Malé vrecko, veľká pomoc
Ak nás to v lese predsa len chytí, buďme pripravený.
Do batohu si pribalíme aj igelitové — najlepšie
ZIP vrecko, v ktorom hygienické potreby
znesieme dolu do koša.

Vyberajme si správne

Nezabúdajme,
v lese sa vždy
niekto pozerá.

Keď sa už niekde rozhodneme zatróniť,
vyberme si najmenej škodlivé miesto. Minimálne
50 m od vodných zdrojov, a najmenej 20 m
od oddychových miest a turistických chodníkov.

Keď príroda volá,
vypočujme ju a podajme
jej pomocnú ruku.

Level zálesák
Každý správny horal by mal so sebou pre tento
prípad nosiť aj lopatku. Svoju potrebu skrátka
znesieme z povrchu zemského a rýchlo ju
zakopeme. Všetky hygienické pomôcky zoberieme
so sebou späť do civilizácie a hodíme do prvého koša.
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