
Obszar Co można zrobić Co zrobiłem?/Co zrobiłam?

Odpowiedzialnie jem ryby Kupuję ryby oznaczone certyfikatem 
Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Nie kupuję ryb, które zagrożone 
są wyginięciem .

Odpowiedzialnie korzystam  
z drewna i papieru

 
Kupuję ekologiczny papier do drukarki 
(z certyfikatem FSC lub PEFC).

Drukuję dwustronnie, a kiedy to możli-
we drukuję na papierze zadrukowanym 
z jednej strony.

Wybieram drewno z certyfikatem.

Rezygnuję z egzotycznego drewna na 
rzecz rodzimych gatunków.

Odpowiedzialnie robię  
zakupy za granicą

Nie kupuję i nie przywożę z zagranicy 
przedmiotów wykonanych z części 
zwierząt i roślin, które są zagrożone 
wyginięciem.

Przed zakupem przedmiotu, którego 
pochodzenie nie jest dla mnie jasne, 
sprawdzam na stronie www.unep-
-wcmc.org czy ten gatunek w danym 
kraju jest objęty ochroną CITES.

 
Odpowiedzialnie korzystam  
z oleju palmowego

 
Ograniczam spożycie oleju palmowego, 
wybierając produkty, które nie mają go 
w składzie lub zawierają jego lokalne 
zamienniki, np. olej rzepakowy.

Wybieram produkty z certyfikowanym 
olejem palmowym – oznaczone logoty-
pem RSPO.

podejmij wyzwanie!
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Bioróżnorodność 
na co dzień

 karta Pracy

← 
Więcej informacji 
znajdziesz  
w poradniku 
WWF „ Jaka ryba”.

← 
Zeskanuj kod
i wejdź na stronę 
UNEP-u.

Wybierz z przynajmniej dwóch obszarów jedną wskazówkę i spróbuj ją wdrożyć 
w swoje codzienne nawyki w kolejnym miesiącu. W pustym miejscu napisz, w jaki 
sposób zrealizowałeś/zrealizowałaś postanowienie.
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ZAKAZ

zgodnie z naturą

Sprawdź swoją wiedzę! 

1. Wskaż te gatunki ryb i owoce morza, których spożywanie nie wpływa  
negatywnie na różnorodność biologiczną mórz i oceanów.
         sielawa

2. Wskaż te przedmioty, których nie powinno się  
kupować oraz przewozić przez granice państw.

3. Wskaż gatunki drewna, z których korzystanie nie wiąże się z deforestacją lasów tropikalnych.
 
sosna

 
4. Wskaż te produkty, których składnikiem zwykle jest olej palmowy.

 
 
5. Połącz certyfikat lub nazwę przepisu z pełną nazwą. 

Prawidłowe odpowiedzi na pytania:

1. plamiak makrela śledź szprot karp ostrygi dorsz

2. torebka ze skóry węża lub warana zasuszonego konika morskiego 
 kaktus róg nosorożca bawełniana sukienka pierścionek z koralowcem  
figurka z drewna tekowego kolczyki z kości słoniowej 

3. sosna klon dąb mahoń olcha grab

 

4. makaron zupa w proszku szampon czipsy margaryna płyn do kąpieli pomadka mrożonka 
czekolada odżywka do włosów krem do twarzy płatki śniadaniowe mrożone frytki 
5. FSC Forest Stewardship Council (Znak odpowiedzialnego leśnictwa) 
• PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification (Program zatwierdzania 
systemów certyfikacji leśnej) 
• RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil  (Porozumienie dla zrównoważonej produkcji 
oleju palmowego) 
• MSC Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa 
• Cites Konwencja Waszyngtońska o Międzynarodowym Handlu Dzikimi  
Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem

Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa

Konwencja Waszyngtońska o Międzynarodowym Handlu Dzikimi  
Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem

Forest Stewardship Council (Znak odpowiedzialnego leśnictwa)

Programme for the Endorsement of Forest Certification  
(Program zatwierdzania systemów certyfikacji leśnej)

Roundtable on Sustainable Palm Oil  
(Porozumienie dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego

  →
Zeskanuj kod i znajdź infografikę
na stronie natura.ceo.org.pl
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zupa w proszkumakaron

Pomocna w odpowiadaniu na pytania może być  
infografika pn. „Bioróżnorodność na co dzień”
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