Ahoj,

Jeżeli czytasz tę ulotkę oznacza że jesteś na Wielkich Jeziorach Mazurskich i spędzasz planowany od wielu tygodni urlop.
Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ten piękny region w nienaruszonym stanie tak abyś Ty i kolejne pokolenia mogły
korzystać z jego piękna. Pamiętaj, bez Twojej pomocy Natura nie poradzi sobie z coraz większą ilością ścieków, śmieci i chemikaliów pojawiających
się co roku w sezonie. Stan środowiska zależy od Ciebie i od.... stosowania tych kilku prostych zasad !

Czy wiesz że...

…załatwiając swoje potrzeby fizjologiczne do jeziora zmieniasz mazurską wodę w ściek ?
...ścieki z jachtowych instalacji sanitarnych często wylewane są wprost do jeziora ?
...mycie naczyń w jeziorze, nawet środkiem biodegradowalnym, powoduje jego nieodwracalne zanieczyszczenie ?
Zadbaj, aby ścieki z jachtu nie trafiały do jeziora. Nie chcesz pływać w szambie !

Czy wiesz że...

...wszystkie środki myjące (mydło, szampony, pasty do zębów) są szkodliwe dla środowiska wodnego ?
...Fluor zawarty w paście do zębów jest toksyczny dla środowiska ?
Jeżeli się myjesz, zrób to na brzegu jak najdalej od linii brzegowej !

Czy wiesz że...

...w portach zamiera życie w wodzie, taka ilość detergentów skutecznie zabije każdy żywy organizm ?
...agresywne środki myjące niszczą również Twój jacht i osprzęt ?
Myj jacht czystą wodą i zwykłą szczotką, to w zupełności wystarczy !

Czy wiesz że...

...dokarmiając zwierzęta (np. łabędzie, kaczki) pozbawiasz je odruchu samodzielnego zdobywania pokarmu ?
...chleb, resztki naszych potraw nie są ich naturalnym pokarmem, powodują uszkodzenia np. wątroby ?
...wiele łabędzi zamarza i ginie w zimie, ponieważ systematycznie karmione nie odlatują do ciepłych krajów ?

Ciesz się widokiem dzikich zwierząt, daj im przeżyć !

Czy wiesz że...

…pozostawiając śmietnisko na biwaku, kolejni wodniacy będą Cię przeklinać ?
…śmieci same nie znikają, a ich wywóz ze szlaku WJM nie jest możliwy ?
Wrzuć śmieci do worka, a worek zabierz ze sobą, nie chcemy spędzać wakacji na wysypisku śmieci !
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