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TVARUMO LINK 

Kuomet kelionės mus šaukia 
TL REDAKTORĖ RIMA P.


Sveiki atvykę į 2021-uosius metus. Aš ką tik paskaičiavau, kad praėjusiais metais vienintelis 
mano naudotas transportas buvo dvi kojos. Taip, man iš tikrųjų pavyko išvengti CO2 pėdsako 
šių galūnių dėka.


Daugeliui žmonių pastaruoju metu trūksta kelionių. Jei viskas bus gerai, mes greitai šoksime į 
lėktuvus, traukinius, automobilius ar dviračius ir leisimės į keliones visame pasaulyje.


Tačiau - sustok, palauk minutėlę! Kelionės daro įtaką planetai! Jos teikia tiek naudos ir 
džiaugsmo, tiek ir žalos, kurios tiesiog negalime nepaisyti.


Tad šiame TL numeryje aptarsime tvarias keliones, jų idėjas ir transportą. Taigi, pažvelkite į 
žemėlapį ir susiraskite sekančios kelionės tikslą, o perskaitę šį numerį suplanuokite tvaresnę 
kelionę.
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Kelyje, Kalifornia, USA  
Rima P.
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Lėtosios kelionės	 	 	 	      p. 3-5 

Suprasti ekoturizmą	  	 	      p. 5-8 

Patarimai tvaresnėm kelionėm	     p. 8-10 

Ateitis - Vandenilio energija? 	       p. 10-12 

MAŽI ŽINGSNIAI- DIDELI POKYČIAI


Karantino metu keliauk arti	 	      p. 12-13 

Įveikti vandenyną	 	 	 	      p. 13-15 
INTERVIU


Holistinės kelionės su Sydney        p. 15-17 

SĖKMĖS ISTORIJA


Akmens popierius, bet ne amžius       p. 17-18 

Rekomenduojame		 	 	      p. 18-19

  NORITE TAPTI PROJEKTO 
DALIMI? 

  Norime tobulėti ir augti kartu 
su savo skaitytojais. Jei turi 
pasiūlymų, idėjų ar parašei 
straipsnį tvarumo tema, 
kuriuo norėtum pasidalinti 
TL susisiek su mumis! Šį 
leidinį, kiekvienas gali 
skaityti internete, atsisiųsti 
ar užsiprenumeruoti. Taip pat 
yra galimybė  dalintis 
socialinėje žiniasklaidoje.  
Mus galite pasiekti 
elektroniniu paštu 
hello@platformaeko.com.

  ""Kuo labiau civilizuotas 
žmogus tampa, tuo labiau 
jam reikia bei trokšta 
didžiulio laukinio miško fono, 
į kurį jis gali sugrįžti kaip 
suirzęs palaidūnas iš 
dirbtinio gyvenimo lukštų."" 

-ELLEN BURNS SHERMAN

  AČIŪ visiems, kurie tapo 
mūsų bendruomenės dalimi, 
kartu mes galime padaryti 
didesnę įtaką, o jūs mus 
skatinate judėti pirmyn.

Tarifa, Ispanija nuotrauka Rima P.

 
“Pasaulis yra knyga, 
o tie, kurie nekeliauja, 
skaito tik vieną 
puslapį.”    

                       
ST.AUGUSTINE

mailto:hello@platformaeko.com
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LĖTOSIOS KELIONĖS  
RIMA P.


Kaip kiekvienas iš mūsų turime 
unikalias mintis, pomėgiuis ir įpročius, 
taip skiriasi ir mūsų pasirinkimai, 
įskaitant tai, kaip nusprendžiame 
keliauti. Šiame straipsnyje, sakydama 
kelionės, turiu omenyje laisvalaikio 
praleidimą kelionėje ar atostogose, o 
ne „būtiniausiose“ kelionėse nuo taško 
a į tašką b darbo dienomis. 

Kai buvau vaikas, trumpos mokyklos atostogos reiškė praleisti laiką pas 
močiutes, aplankant  pusbrolius ar jų apsilankymai porai dienų. Ilgesnės vasaros atostogos reiškė 
keliones su tėvais. Na, turėčiau sakyti, jos nebuvo itin įmantrios ar „viskas įskaičiuota“ kurortuose. 
Paprastai tai buvo stovyklavimas ir nakvynė kiekvieną naktį vis kitoje gražioje gamtos apsuptoje vietoje, 
nuolat atrandant dalykus ir sužinant naujas vietas aplink savo gimtąją šalį, vėliau aplankant kaimynines 
šalis.


Nežinau, ar man dėl to patinka keliauti ir tyrinėti naujus kraštus, bet esu tikra, kad tai yra priežastis, dėl 
kurios aš gerbiu gamtą, noriu tyrinėti, atrasti ir sužinoti apie naujas vietas, nes visos tos mažos kelionės 
su šeima davė man geresnį supratimą.


Tačiau kelionių metu, kaip ir atsikėlus rytais, aš nemėgstu skubėti. Man patinka susitapatinti su vietiniais 
ir nemėgstu, kai su manimi elgiasi kaip su turiste. Ne tik todėl, kad šiais atvejais žmonės nori pakelti 
kainas, bet ir dėl to, kad man patinka žinoti, ką iš tikrųjų reiškia gyventi tam tikroje vietoje, kokia yra 
vietinė kultūra, kokios yra tradicijos. Koks yra tikrasis vietos gyvenimas už turistų lankomiausių taškų?


Visada malonu atrasti vietas atsitiktinai klaidžiojant, bet man taip pat patinka sudaryti nedidelį norimų 
aplankyti vietų ar būsimų patirčių sąrašą. Maži pasiruošimai apie kultūrą taip pat gali būti naudingi 
siekiant išvengti konfliktų ir įsitikinti, kad mano elgesys nebus įžeidžiantis vietiniams gyventojams.


Kartu su tvarumu ateina visai nauja tendencija - lėtas keliavimas, kuris puikiai tinka mano būdui. Aišku, 
tai ne visiems, kai kuriems žmonėms patinka „viskas įskaičiuota“ ir laikas paplūdimyje, arba tiesiog 
pabėgti toli nuo žmonių ir pabūti vienam, o galbūt kelias dienas praleisti savo mėgstamame mieste.


Pažinkime „lėtas keliones“ labiau..  

Lėta kelionė nereiškia, kad reikia keliauti kuo lėčiau, ir tai nebūtinai turi būti skaitmeninis 
minimalizmas ten, kur esate už ryšio zonos ribų (bet jei nusprendėte pabūti be elektros, tai tikrai 
gerai). Tai nereiškia, kad jums reikia keliauti bent vieną ar dvi savaites. Bet tai galėtų būti, kai jūs 
pabundate naujoje vietovėje be griežto dienos plano, su jauduliu laukiate, kol išbandysite naują 
vietinį patiekalą, susipažinsite su vietinėmis tradicijomis ir tiesiog atrasite kokį vietinį perlą. 

„Lėtos kelionės“ kaip koncepcija prasidėjo 1980 metais, išsivystė iš „lėto maisto“ sąvokos, susijusios su 
„lėtais miestais“. Idėja buvo skirta skatinti sveiką aplinką ir vietoje pagamintą maistą. Galima sakyti, kad 
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tai tarsi sakyti „ne“ „McDonald's“ mėsainiui šalia Romos Koliziejaus. Galbūt verčiau išbandytume 
vietinės virtuvės patiekalus, patirtume vietinius skonius, o ne padarytume asmenukę ir bėgtumėte su 
mėsainiu, kad padarytume kitą nuotrauką šalia Trevi fontano. Tiesą sakant, tai yra geras pavyzdys, nes 
lėtų kelionių šaknys prasidėjo Italijoje ir buvo susijusios su „McDonald's“.


Lėta kelionė skirta mėgautis pačiu keliavimu ir patirti geriausia kas įmanoma kelionės metu, važiuojant 
traukiniais ar autobusais, kad pamatytumėte daugiau kraštovaizdžio, susipažintumėte su žmonėmis ir 
kultūra. Ir dar tai puikiai dera su tvarumu.


Lėtų kelionių esminės idėjos sutampa su ekoturizmo idėjomis ir apjungia lėtą gyvenimo būdą kartu su 
tvariu gyvenimu. Pagrindiniai keturi ramsčiai 
yra: socialinis, ekonominis, aplinkos, laiko. 

Laikas. Galite patirti puikią lėtos kelionės 
patirtį net per vieną dieną, tačiau ilgesnis 
laikotarpis suteikia daugiau galimybių ir 
naudos mainams su vietiniais, laisvės 
neskubėti, daugiau ir gilesnių išgyvenimų bei 
supratimo, pastabumo ir laiko, kuris padėtų 
visiems įspūdžiams susigulėti. 

Socialinis. Bendraudami su vietos žmonėmis ir bendruomenėmis sužinosite apie jų kultūrą, tradicijas ir 
gyvenimo būdą. Įsitraukdami į kai kurias veiklas, prisijungdami prie vietinių renginių ar praleisdami dieną 
kaip savanoriai, pasikeisite patirtimi, žiniomis, idėjomis, sužinosite vietos istoriją ir dabartines aktualijas. 
Vietinis maistas taip pat gali padėti susipažindinti su šalimi, o pavalgyti su vietiniais yra neįtikėtina 
patirtis. Turint šiek tiek daugiau laiko ir dar šiek tiek vyno, įmanoma kalbėtis skirtingomis kalbomis ir tai 
yra labai įdomi patirtis.


Ekonominis. Ilgiau viešėdami vienoje vietoje ar vietovėje, daugiau tyrinėjate, atrandate daugiau vietų 
apsipirkti, sužinote, kas yra vietinis, kas ne, pradedate pažinti daugiau žmonių, gaunate rekomendacijų. 
Tai reiškia, kad vietos ekonomika gali tuo pasinaudoti. Valgymas vietiniuose mažuose restoranuose yra 
ne tik socialinė nauda, bet ir remia tuos verslus. Tai tvarus turizmas, naudingas ir vietiniams 
gyventojams, ir jums.


Jei nerimaujate dėl savo kišenių 
gylio, lėta kelionė gali tapti 
biudžeto pasirinkimu. Vietiniams 
nakvynės kainos paprastai yra 
mažesnės, o jei apsistojate 
ilgesniam laikui, išsinuomoti būstą 
paprastai yra pigiau, be to iš 
anksto suplanavus gausite 
nuolaidų ir pan. Tačiau lėta kelionė 
taip pat gali būti prabangi patirtis, 
jei tokią pasirinksite. Taip pat galite 
stovyklauti arba galite glampinti, 
galite apsistoti nebrangiuose 
vietiniuose svečių namuose ar 
nedideliame „BnB“ su penkiomis 
žvaigždutėmis, ar net nemokamai 
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''Lėtų kelionių esminės idėjos sutampa 
su ekoturizmo idėjomis ir apjungia 
lėtą gyvenimo būdą kartu su tvariu 
gyvenimu. Pagrindiniai keturi 
ramsčiai yra: socialinis, ekonominis, 
aplinkos, laiko.''

Šveicarija, nuotrauka" Andreas Stutz
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apsistoti ‘išmainytuose’ namuose ar įsitaisyti pas vietinius ant sofos. Taigi viskas priklauso nuo jūsų ir 
jūsų asmeninio biudžeto skirto kelionei.


Aplinka. Lėta kelionė įprastai yra mažiau atšiauri aplinkai. „Lėtesnio“ transporto pasirinkimas dažnai 
reiškia mažesnį anglies dioksido pėdsaką. Neskubėdami iš vienos turistinės vietos į kitą, mes linkę 
daugiau vaikščioti, daugiau važiuoti dviračiu ir naudotis viešuoju transportu. Tai suteikia daugiau 
lankstumo. Apsistoję vietovėje galime daryti vienos dienos keliones apžiūrėti aplinką. Lėtą kelionę gana 
dažnai renkasi lėtai gyvenantys ir ekologiško mąstymo turėtojai. 

Bet ar lėtos kelionės yra tas pats, kas tvarios ar autentiškos kelionės? 

Taip ir ne. Tvarios kelionės daugiausia susijusios su vengimu pakenkti kultūrinei ir gamtinei aplinkai. 
Autentiškos kelionės paprastai reiškia patirties sukūrimą kuo arčiau kultūrinės patirties, kurią norime 
rasti tam tikroje vietoje. Tuo tarpu lėta kelionė reiškia daugiau laiko praleidžiant vienoje vietoje ir ją 
tyrinėjant.


Vis tik galėtume sakyti, kad tiek autentiškos, tiek tvarios kelionės puikiai tinka po lėtų kelionių skėčiu.


Ar lėtos kelionės jums tinka? 

Jei kelionė jums yra tik iššūkis, kad padidintumėte aplankytų šalių skaičių, lėtos kelionės ne jūsų 
arkliukas. Bet jei esate pasiryžęs gilintis į kultūrą ir tradicijas, susitikti su vietos gyventojais, atrasti 
paslėptus vietinius brangakmenius, žvelgti į visa tai lėčiau ir suteikti sau laiko mėgautis bei pažinti 
ragaujant vietinius skonius, tuomet lėta kelionė gali būti kaip tik jums. Derinkite tai su pagarba gamtai ir 
socialinei aplinkai, ir tai taps nuoširdžiu, planetai draugišku nuotykiu.


Gal jau esate lėtas keliautojas? Pasidalinkite savo patirtimi su mumis ir mes pasidalinsime su kitais TL 
skaitytojais.


SUPRASTI EKOTURIZMĄ  
RIMA P.

 
„Tvarumo link“ misija yra parodyti 
galimybes ir pateikti teigiamų pavyzdžių, 
pristatyti naujas idėjas ir sprendimus, 
dalytis žiniomis ir skleisti suvokimą. Mes 
randame daug įkvepiančių dalykų, apie 
kuriuos norime parašyti, tačiau net ir 
šauniausios idėjos gali baigtis bloguoju ir 
užuot dariusios gera, gali pakenkti. Šiame 
straipsnyje mes praplėsime žinutę apie 
ekologinį turizmą ir priminsime, į ką 
atkreipti dėmesį.


Kaip ir kitos populiarios lėtojo ir tvaraus 
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gyvenimo koncepcijos visose mūsų gyvenimo srityse, ekoturizmas taip pat yra ant bangos. Jei turizmą 
suskirstytume į dvi kategorijas - masinio ir alternatyvaus,- ekoturizmas kristų į alternatyviąją kategoriją, 
tačiau tai yra auganti pramonė. Kuomet žmonės ir organizacijos vis labiau atranda, kad masinis turizmas 
žaloja aplinką, jie krypsta į alternatyvas, kurios laikomos ekologiškesnėmis.


Bet kas yra tas ekologinis turizmas? Na, apibrėžimų yra daug. Pažvelkime į porą iš jų: 

„Ekoturizmas - atsakinga kelionė į natūralias vietoves, tausojanti aplinką ir gerinanti vietos žmonių gerovę“. 
- Ekoturizmo draugija. 

„Ekoturizmas yra gamtinis turizmas, apimantis švietimą ir natūralios aplinkos pažinimą, bei yra vykdomas 
ekologiškai tvariai“. - Australijos ekoturizmo asociacija. 

„Ekoturizmas - atostogos ir kelionės, dėl kurių aplinkai daroma mažiau žalos nei įprastai, ir kuomet žmonės 
mokomi saugoti aplinką ir to svarbą.“ - Kembridžo žodynas. 

Nepriklausomai nuo tikslaus apibrėžimo ir nesvarbu, ar tai vadinate ekoturizmu, ar žaliuoju, ar gamtos 
turizmu, visa tai skamba puikiai ir ekologiškai. Teoriškai šia turizmo forma siekiama išvengti ir sumažinti 
poveikį aplinkai, taip pat dažnai naudojama kaip švietimo, mokslinių tyrimų ir finansavimo priemonė. 
1999 metais Rossas ir Wallas nurodė 5 pagrindines ekoturizmo funkcijas:


•   Švietimas 
•   Natūralių teritorijų apsauga 
•   Kokybiškas turizmas 
•   Vietinis dalyvavimas 
•   Lėšų generavimas. 

Svarbiausia yra tai, kad ekoturizmas turėtų apimti apgalvotas strategijas siekiant sumažinti 
poveikį aplinkai. Tai apima kruopštų veiklos, įrangos, lokacijos ir laiko pasirinkimą, mažo kiekio 
grupes, tinkamą švietimą ir mokymą bei operatyvų aplinkos valdymą. 

Dažnai kelionės tikslai yra nutolę nuo urbanistinių vietovių, yra natūralios vietovės, dažniausiai 
saugomos. Gerai vykdomu ekologiniu turizmu siekiama sumažinti socialinį ir ekologinį poveikį šioms 
jautrioms vietovėms, pasirenkant vietoje prieinamus išteklius. Čia naudojamas kultūriškai jautrus 
architektūrinis dizainas, atsinaujinanti energija ir pagarba vietos kultūrai. Ekoturizmas turėtų reikšti 
švietimą tiek turistams, tiek netoliese esančių bendruomenių gyventojams.


Keliautojai turėtų būti mokomi ir informuojami apie vietines tradicijas, kaip elgtis ekologiškai ir kultūriškai 
bei laikytis elgesio taisyklių. Ekoturizmas turėtų įgalinti vietos gyventojus ir bendruomenes ir suteikti 
jiems finansinės naudos.


Ekoturizmas taip pat padeda įvairiais būdais surinkti lėšų aplinkos apsaugai, švietimui ir tyrimams, 
pavyzdžiui, mokant įvažiavimo į parkus mokesčius, imant dalį pelno iš kelionių organizatorių, viešbučių, 
kitų svečių paslaugų ir, žinoma, įtraukiant savanoriškas įmokas. Gana dažnai ekoturistai turi galimybę 
tapti savanoriais (prieš jais tapdami įsitikinkite, kad organizacija iš tikrųjų dirba gamtos labui, o ne tik 
tam, kad užsidirbtų pinigų).


Neabejotina, kad tinkamai valdomas ekologinis turizmas su tinkamu lankytojų skaičiumi yra 
geras. Kaip pavyzdys - jis padeda kovoti su nykstančių rūšių medžiokle ir galimu kai kurių 
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''Pasirenkamos natūralios vietovės, 
dažniausiai saugomos. Gerai vykdomu 
ekologiniu turizmu siekiama sumažinti 
socialinį ir ekologinį poveikį šioms 
jautrioms vietovėms,''
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pažeidžiamiausių, pavyzdžiui, baltųjų tigrų ar gorilų, išnykimu. Tai padeda geriau suvokti gamtos 
saugojimo ir išsaugojimo svarbą, tačiau turi ir keletą neigiamų pusių… 

Viskas, ką rašiau iki šiol, skamba gana puikiai, bet ar tikrai?


Taigi... žinoma, kiekvienas gali savo verslą ar veiklą vadinti „ekoturizmu“, todėl nebūtinai visada žinai, ką 
gauni, o poveikis visiškai priklauso nuo to, kokio pobūdžio tas ekoturizmas. Būtų melas sakyti, kad 
ekoturizmas palika tik teigiamą poveikį.


Labai dažnai ekoturizmas vyksta natūraliuose parkuose ir kitose saugomose teritorijose, laukinėse 
erdvėse, kur infrastruktūra nėra labai išvystyta. Ekoturizmo augimas reiškia, kad žmonės į šias sritis 
žengia vis dažniau ir tai atneša didesnę plėtrą, statybas ir naują infrastruktūrą, kuri gali pakenkti vietinei 
aplinkai.


Ne visos veiklos, įranga, vietovės, grupių dydis, laikas yra valdoma ypatinga gerai turizmo operatorių. 
Kodėl? Dažnai tai yra pinigų klausimas. Didelėms įmonėms rūpi pelnas, ir, deja, daugelis jų nėra 
pernelyg suinteresuotos tausoti gamtą.


Didelio masto ekoturizmas yra gana nauja pramonė, ir iki šiol nėra pakankamai įrodymų, kad būtų 
galima užtikrintai kalbėti apie visas neigiamas jo puses. Kai kurie padariniai jau yra aiškūs, 
pavyzdžiui, laukinės gamtos trikdymas dėl šiukšlių ir maisto likučių, padidėjusi transporto ir oro 
tarša, garso tarša, vandens tarša dėl žmogaus atliekų ir galimas atsitiktinis invazinių nevietinių 
rūšių įvežimas į ekosistema. Gyvūnų elgesio modeliai taip pat keičiasi, nes jie įpranta matyti 
žmones, pradeda jaustis labiau atsipalaidavę ir to pasekoje dažnai tampa labiau pažeidžiami 
vietinių plėšrūnų. 

Toks kelionės tipas gali būti puikus būdas padidinti pajamas vietos bendruomenėms, tačiau tuo pačiu 
padidinti jų priklausomybę nuo turizmo sektoriaus, o tai daro vietinius pažeidžiamus, ir jei kažkas 
pasikeičia, pajamos sumažėja. Jei pažvelgtume į 2020-ųjų metų pavyzdį, kai visame pasaulyje buvo 
draudžiamos kelionės, turėtume pastebėti, kad nėra protinga pasikliauti vien iš turizmo gaunant 
pajamas. Daugelis ekoturizmo paslaugų teikėjų nėra vietinės įmonės, o pelnas nelieka vietos 
gyventojams, kurie dažnai yra nepakankamai apmokami ar išnaudojami.


Iš savo patirties galiu pasakyti, kad kai kurios nevyriausybinės organizacijos, tvirtinančios, kad tausoja ir 
saugo laukinę gamtą, tiesiog naudojasi žmonių aplinkosaugine sąžine, kad padidintų savo verslą. 
Prabangūs viešbučiai kartais vilioja laukinius gyvūnus valgyti tam tikrose vietose, kad jie būtų geriau 
matomi turistams, ir ši atrakcija toli gražu neatrodo draugiška aplinka.


Apibendrinant galima 
pasakyti, kad išeidami į gamtą 
niekada neturėtumėte po 
savęs palikti daugiau nei savo 
pėdų žymės. Nepalikite jokių 
organinių ar neorganinių 
atliekų, jas surinkite ir neškite 
namo, nes net ir šie maži 
dalykai daro poveikį 
ekosistemai, nepalikite nieko 
ir nieko neimkite. Gerbkite 
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aplinką socialiniu, ekonominiu ir ekologiniu 
požiūriu. 

Kai rinksitės ekoturizmo paslaugų teikėjus, dar kartą 
patikrinkite jų vertybes, veiklą ir teikiamas 
paslaugas. Taip pat turėtumėte prisiminti, kad 
maudynės su rykliais, jodinėjimas ant dramblių ir 
asmenukių darymas su vėžliais nėra ekologinis 
turizmas. Mėgaukitės laukine gamta iš pagarbaus 
atstumo, surinkite savo šiukšles ir palikite laukines 
vietas tokias gražias, kokias jas radote.


Tai galioja nesvarbu, ar esate džiunglėse, ar 
nacionaliniame parke, ar lipate į tokį kalną kaip 
Everestas. Galima pagalvoti, kad jūsų maisto 
pakuočių ant aukščiausio pasaulio kalno niekas 
nepastebės, tačiau realybė yra ta, kad alpinistų 
paliktos atliekos teršia dirvožemį ir vandenį, o tai 
kelia pavojų laukiniams gyvūnams ir vietos 
bendruomenėms.


PATARIMAI TVARENĖMS KELIONĖMS 
 RIMA P.


Yra labai daug įvairių patarimų, kuriais galėtumėte vadovautis, kad jūsų kelionės būtų ekologiškesnės. 
Žinoma, kai kurie pasiūlymai priklauso nuo jūsų kelionės pobūdžio: darbas, gamtos pažinimas, 

atpalaiduojančios atostogos, ypatingas 
susitikimas, savaitgalio pabėgimas ar dar kas 
nors. Bet kokiu atveju yra keletas bendrų 
patarimų, kurie gali būti naudingi, kad mažiau 
paveiktų planetą.


Ką manote apie tvarias keliones? 
Skirtingiems žmonėms tai reiškia 
skirtingus dalykus, tačiau tikriausiai 
kiekvienas gali sutikti, kad tai yra pagarba                                
mūsų lankomoms vietoms, kelionės ir 
tyrinėjimas, padarant kuo mažiau žalos, 
laikantis etikos praktikos, paliekant kuo 
mažesnį CO2 pėdsaką ir nepakenkiant 
laukinei gamtai. Jei susiaurinsime tik iki 
turizmo kelionių, reikia atsiminti tris 
pagrindinius principus: būti kuo 
ekologiškesniam; saugoti kultūros ir 
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gamtos paveldą; teikti apčiuopiamą socialinę ir ekonominę naudą vietos bendruomenėms. 

Žemiau pateikiu 10 paprastų ir esminių patarimų, kurių kiekvienas iš mūsų gali ir turėtų laikytis kelionių 
metu:


1. Pasiimkite higienos reikmenų rinkinį su savimi. Nesvarbu, kiek laiko ketinate keliauti, pasiimkite savo 
šampūną, muilus ir kitus būtiniausius dalykus. Žinoma, aš rekomenduoju turėti ekologiškų priemonių, ir 
jei jūs turite viską kietosios formos, tai palengvins kelionės rūpesčius. Viešbučių teikiamos priemonės 
dažnai nėra labai draugiškos aplinkai. 

2. Nešiokitės puodelį ir vandens butelį. Žinoma, tai priklauso nuo to, kur planuojate vykti, tačiau šie du 
daiktai turėtų visur būti su jumis. Jei jų dar neturite, įsitikinkite, kad perkate lengvus ir pagamintus iš 
kokybiškų medžiagų, kad jie tarnautų ilgiau. 

3. Mažas bagažas. Supakuokite tik būtiniausius dalykus. Pakuokite taip, kad išvengtumėte papildomo 
apsipirkimo, nes dažniausiai tokie apsipirkimai bus greitoji mada ir daug mažų supakuotų niekų. 
Lengvas lagaminas padeda sumažinti išmetamų teršalų kiekį keliaujant lėktuvu, taip pat jo dėka 
lengviau naudotis viešuoju transportu, bei suteikia galimybę, kaip alternatyvą  pasirinkti ekologišką 
transportą, pavyzdžiui, dviračius. 

4. Skriskite rečiau. Lėktuvai vis dar yra anglies monstrai, todėl jei jums reikia skristi, rinkitės tiesioginius 
skrydžius ir tuos, kurių teršalų kiekis yra mažiausias. Šiandien, kai užsakote skrydį, paprastai galite 
pamatyti informaciją apie tai, kuris variantas paliks mažiausią teršalų kiekį. Jei atstumas trumpesnis, 
rinkitės traukinius, autobusus ar automobilius. 

5.    Palaikykite vietinius gyventojus. Tai sakydamas, aš 
nesakau, kad reikia jiems duoti pinigų, tiesą sakant 
pinigų ar daiktų davimas kartais sukelia didelių 
socialinių problemų labai turistinėse vietovėse. Turiu 
omenyje apsipirkite vietinėse parduotuvėse ir turguose, 
valgykite mažuose vietiniuose restoranuose ir venkite 
didelių apgyvendinimo tinklų. Jei perkate suvenyrus, 
rinkitės vietinius gaminius, o ne pirkite „pagaminti 
Kinijoje“ būdami Čilėje. 

6.    Gerbkite gamtą. Laukinės gamtos produktai 
neturėtų  būti parduodami ir jų neturėtumėte pirkti. Jei 
keliausite į egzotiškas šalis, gali kilti laukinių gyvūnų 
išnaudojimo klausimas. Puiku aplankyti natūralius 
parkus, kuriuose gerbiama gamta, bet ne tuos, kuriuose 
gyvūnai laikomi kaip žmogaus nuosavybė. Tikiuosi, kad 
nebūtina sakyti, kad nepirktumėte plastiko ir 
nepaliktumėte jo pakeliui žygiuojant (iš tikrųjų, jei esate 
gamtoje, geriau visas atliekas pasiimti su savimi, nes 
gyvūnai gali jas valgyti arba paskleisti). 

7.Taupykite energiją ir vandenį. Tai skamba taip 
paprastai, bet ar ne tiesa, kad namuose tikriausiai 
praleisite mažiau laiko po dušu nei vietoje, kur jums už 
tai nereikia mokėti? Tas pats pasakytina ir apie 
energijos vartojimo efektyvumą. 
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8. Laikykitės teigiamų įpročių. Gana dažnai kelionių metu mes pamirštame savo teigiamus planetą 
tausojančius įpročius. Kartais dėl kelionių vietų ir sąlygų, su kuriomis susiduriame, bet kartais dėl to, 
kad tiesiog per daug atsipalaiduojame. Pavyzdžiui, namuose tikriausiai visada yra paruoštas 
daugkartinis pirkinių krepšys ir daugkartinis vandens butelis. Naudokitės viešuoju transportu, net jei 
taksi kažkur Meksikoje yra juokingai pigus. Paprasčiausiai, tiesiog atsiminkite ir laikykitės savo gerų 
įpročių. 

9. Žinokik apie „greenwashing‘ą“. Paslaugų teikėjas jums dažnai pasakys tai, ką norite girdėti, todėl 
būkite ypatingai susikaupę ir sąmoningi. Ekologiniame viešbutyje su dyzeliniu  generatoriumi 
nenaudojama atsinaujinanti energija! Turizmo pramonė, kaip ir visos kitos, pasineria į „ekologiškos“ 
idėjas ir, deja, gana dažnai tai yra tik rinkodara. Atsakingas verslas siūlantis pasivaikščioti sėdint ant 
dramblio nugaros tiesiog neegzistuoja. 

10. Peskaitykite prieš keliaudami. Visada gerai paskaityti šiek tiek apie kelionės vietą, į kurią vykstate, net 
jei tai tik vienos nakties verslo kelionė. Atrasite naudingos informacijos: kurį transportą pasirinkti, kur 
apsistoti ir kur pavalgyti. Tai, kad darai šiuos tris dalykus darniai, jau daro įtaką. 

Tai tik keletas greitų paprastų patarimų, kurie jau daro įtaką, todėl įsivaizduokite, jei visi pasiruoštume 
kelionėms sąmoningai galvodami apie savo poveikį aplinkai? Tai būtų didelis pokytis. Per 2020 metus 
daugiausia keliavome ir atradome šalis, kuriose gyvename, todėl 2021 metais linkiu jums atrasti savo 

kaimynines, artimas šalis, naujiems nuotykiams nebūtinai skristi į kitą pasaulio pusę! Sėkmės. 😊 


ATEITIS - VANDENILIO ENERGIJA? 
JOHN P.


Elektromobiliai yra puikus dalykas, jie yra tylūs, pasižymi nuostabiu sukimo momentu ir pagreičiu, ir, 
žinoma, važiuodami jie neišskiria nuodingų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Jie palaiko švaresnį 
miestų orą ir perkelia išmetamųjų teršalų problemą tolyn elektros grandinėje, kur, tikiuosi, ši problema 
beveik išnyks, nes pasaulis pakeis elektros energijos gavybos būdą iš deginamo iškastinio kuro į 
daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimą.


Vis dėlto yra vienas elektromobilių 
trūkumas, kuris taip pat kyla kuriant 
elektrinius autobusus, laivus ir lėktuvus. 
Bėda yra ta, kad šios transporto 
priemonės privalo turi didžiules baterijas, 
kuriose yra tokių dalykų kaip ličio ir 
kadmio. Jie išgaunami taip pat kaip 
iškastinis kuras, kurį jie pakeitė, tačiau 
šiame gavybos procese reikia daug 
daugiau energijos ir procesas yra šiek tiek pavojingesnis. 
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Nesupraskite manęs neteisingai. Nesakau, kad didelio masto perėjimas nuo benzinu ar dyzelinu varomų 
automobilių prie elektrinių nebūtų puikus dalykas, priešingai. Tačiau yra ir trečias variantas, kuris daug 

kartų buvo vertinamas kaip variklinės transporto 
priemonės ateitis, tačiau, atrodo, vis 
neprasimuša, ir dauguma žmonių nepastebi ir 
nepamąsto apie šį būdą.


Pasveikinkite H. Vandeniliu varomas 
automobilis (arba autobusas, traukinys, laivas 
ar bet kuri kita judanti priemonė) iš tikrųjų gali 

būti transporto ateitis, jei jis paprasčiausiai įveiks porą didelių apribojimų. 

Visų pirma, paminėsiu keletą gerų dalykų. Iš vandenilio gaunama galia nėra apribojimas, kitaip mes jos 
nenaudotume erdvėlaiviams skraidinti į kosmosą be to, ji yra efektyvi.


Kalbant apie tvarumą, mažai tikimybės, kad kada nors pasibaigs vandenilio atsargos, juk tai yra 
labiausiai visatoje paplitusi cheminė medžiaga. Jis yra visur tiesiogine prasme, įskaitant didžiulius 
kiekius čia, Žemėje, užrakintus vandenyje. Naudojant vandenilį kaip kurą, susidaro didelės energijos 
reakcija su deguonimi, dėl kurio susidaro… švaraus vandens garai.


Taigi, šis procesas galingas, švarus ir efektyvus, tad kokie yra tie apribojimai? 

Viena didelė problemos dalis šiuo metu yra vieta, iš kurios mes gauname vandenilį…


Nors gyvename planetoje, kurią daugiausiai dengia vanduo, vandenilį, kaip atskirą elementą, gamtoje 
rasti yra daug sunkiau, todėl turime jį atskirti nuo kitų elementų. Beveik visas šiuo metu gaminamas ir 
naudojamas vandenilis, dažniausiai yra naudojamas sunkiojoje pramonėje, o ne transporto priemonėse, 
ir jis gaminamas naudojant iškastinį kurą. Nors dauguma žmonių nežino, kad vandenilį naudojame 
apskritai, realybė yra tokia, kad apie 6% visame pasaulyje naudojamų gamtinių dujų ir 2% anglies yra 
sunaudojama vandenilio gamybai.


Bet viskas neprivalo vykti būtent taip, visiškai įmanoma naudoti atsinaujinančią energiją ir sukurti 
„žaliąjį vandenilį“ naudojant elektrolizę, tačiau šiuo metu tokia procedūra yra itin brangi, todėl 
mes plačiai to nedarome. 2020 metais tik 0.1% visame pasaulyje pagaminto vandenilio buvo 
ekologiškas. 

Jei mes galime pakeisti vandenilio 
gamybos būdą, tuomet tai yra tikrai 
puikus kuro šaltinis, beveik 
neišmetantis teršalų per visą 
gamybos ir naudojimo ciklą.


Antroji problemos dalis yra ta, kad 
kai pagaminsite vandenilį, jį bus 
šiek tiek keblu laikyti ir 
transportuoti. Tai yra dujos, kurių 
degimo energija yra tikrai didelė, 
tačiau joms uždegti užtenkta labai 
mažai energijos, todėl vandenilio 
dujos yra labai degios, tad 
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akivaizdu, jos yra gana pavojingos. Jei prie viso to dar pridėsite faktą, kad jos gali labai lengvai ištrūkti ir 
nutekėti iš cisternų, pamatysite, kur slypi problemos.


Vis dėlto tai nėra neįveikiama problema, - vandeniliui kaupti ir transportuoti naudojamos technologijos 
nuolat gerėja.


Taigi pagaliau, po dešimtmečių pažadų ir prognozių apie tai, kokia ateitis mūsų laukia, atėjo metas, kai 
vandeniliu varomos transporto priemonės gali pasirodyti esą realybė. Kaip ir naudojant bet kurias 
technologijas, yra lūžio taškas, masinio pritaikymo momentas, kai technologija tampa ekonomiška ir 
perspektyvi.


Šiandien galite rasti vandeniliu varomų keltų upėse Belgijoje, vandeniliu varomų traukinių 
Vokietijoje ir JK, o vandeniliu varomus autobusus netgi skirtingose pasaulio vietose. Tačiau 
žmonės turi pradėti naudoti savo kuro elementais varomas transporto priemones, kad šios 
technologijos poveikis iš tikrųjų turėtų didelę įtaką.  

Galite nusipirkti automobilį. „Hyundai“, „Toyota“ ir „Honda“ jums parduos vandeniliu varomą automobilį, 
o BMW tvirtina, kad jie turėtų, ką pasiūlyti, pakilus paklausai, tačiau žmonės nesiruošia pirkti vandeniliu 
varomų automobilių, jei negali jų niekur papildyti. Ir tai tiesa, iki šiol nebuvo tokios infrastruktūros. Nors 
dabar atrodo, kad tai keičiasi, bent jau kai kuriose Europos dalyse. Vokietija, Olandija, Belgija, Austrija ir 
Danija vis labiau vysto infrastruktūrą ir jų degalinėse galima rasti vandenilio, tikiuosi, kad likusi Europa, o 
tuomet ir likęs pasaulis pradės sekti jų pavyzdžiu.


KARANTINO METU KELIAUK ARTI 
EGLE M.


Turbūt tai yra vienas iš tų dalykų, apie kurios šiais laikais 
svajojame daugiausiai. Manau, tikrai ne vienas iš mūsų 
karts nuo karto atsiverčiame kelionių nuotraukų albumus 
telefone ar kompiuteryje ir grįžtame į keliones bent jau 
mintimis.


Kadangi šiuo laikotarpiu tikrai didelė dalis pasaulio 
šalių yra paveiktos pandemijos ir keliavimas nebėra 
toks paprastas ir lengvas, o tuo labiau saugus dalykas,  
šio mėnesio „Small steps big changes“ „Maži žingsniai 
dideli pokyčiai“ skiltyje norėčiau pakalbėti apie mažus 
kelionių žingsnelius, kuriuos galime atlikti čia ir dabar, 
tiesiog ten kur esame šiuo metu. 

Karantino laikotarpiu bent jau Lietuvoje, kurioje šiuo metu 
esu, keliauti yra ganėtinai nelengva netgi šalies viduje, 
todėl daugiausiai laiko praleidžiame savo namų apylinkėse, 
kuriose esame registruoti arba kuriose dirbame. Bet tai 
mūsų kelionių nesustabdo. Mes keliaujame į šalia esančius 
miškus, kaimiškas vietoves, žygiuojame aplink įvairiausius 
ežerus ir atrandame tiek daug nuostabių ir dar neregėtų 
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dalykų. Anksčiau neturėjome tiek laiko, vis bėgdavome, lėkdavome, keliaudavome į tolimiausius kraštus, o dabar 
paaiškėjo, kad norint keliauti, nebūtina leistis į tolimiausias ir egzotiškiausias keliones. Geroms kelionėms užtenka 
kuprinės, gerų batų žygiui ir termosinio puodelio arbatos. 


Tad nenusiminkime, kad negalime keliauti pažinti kitų kultūrų bei šalių, išnaudokime galimybę pažinti savas šaknis 
ir savą gimtąjį kraštą. O kas svarbiausia, prisiminkime, kad net ir tokios nedidelės kelionės bei žygiai čia ir dabar, 
ten, kur esame, reiškia tikrai daug, patiriame daug naujų emocijų pamatę dar neregėtus vaizdus, pasisemiame 
įkvėpimo iš gamtos ir judame į priekį, mažais žingsneliais, bet į priekį.


Smagių kelionių, likite sveiki! 


ĮVEIKTI VANDENYNĄ 
JOHN P.


Šį straipsnį pradėjau rašyti 2020 metų balandžio mėnesį, kai pasaulis buvo uždarytas dėl koronaviruso 
pandemijos. Tuo metu labai maža dalis žmonių keliavo kur nors toli. Tuo metu atrodė, kad ši situacija 
negali trukti amžinai, nors štai po devynių mėnesių nemažai daliai šalių nutraukus judėjimo ribojimus ir 
atvėrus kelius, daugelyje vietų teko įvesti apribojimus naujai.


Tuo metu mes buvome Meksikoje ir planavome iki metų pabaigos grįžti į Europą, bei ieškojome, kokį 
kelionės būdą pasirinkti, kad paliktume kuo mažesnį poveikį aplinkai.


Atsižvelgdami į visus neigiamus dalykus, susijusius su kelionėmis lėktuvu, ir į tai, kad viešai ir plačiai 
skelbiama, jog skrydžiai yra baisiausi planetos niokotojai, manėme, kad mums reikėtų užduoti klausimą: 


Kokiu gi būdu grįžti iš Amerikos į Europą 
išvengiant lėktuvų? Vėliau paaiškėjo, kad tai 
iš tikrųjų nebuvo teisingas klausimas. 
Netrukus prie to sugrįšiu. 


Remdamiesi prielaida, kad skraidymas yra 
blogiausias dalykas, kurį galime padaryti, 
pradėjome ieškoti alternatyvų. Akivaizdu, kad 
dėl esamų vandens platybių mūsų galimybės 
buvo šiek tiek ribotos, matėme dvi galimybes - 
plaukti per vandenį, arba skristi virš jo.


Taigi pradėjome nagrinėti kelionių krovininiu 
laivu perspektyvas ir išlaidas, nes jie ketina 
kirsti vandenyną su keleiviais arba be jų, taip 
pat krovininis laivas yra „ant bangos“, ir tai yra 
puiki galimybė pasirodyti nuotykius mėgstančiu 
ir apie ekologiją mąstančiu žmogumi.


Tačiau problema ta, kad kelionės krovininiu laivu, pasirodo, yra pernelyg 
brangios. Jos daug kartų brangesnės už skrydžio kainą ir taip pat brangesnės, nei daugumos kruizinių 
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lainerių kelionės. Kaina priklauso nuo kelionės 
dienų skaičiaus, jos trunka bent jau 14 dienų. Taip 
pat reikia nuvykti į pasirinktą uostą, nėra tikslaus 
išvykimo ar atvykimo laiko, ir tikėtina, kad vis tiek 
reikės bent vienos transporto priemonės pasiekti 
numatytą uostą.  


Atsižvelgdami į tai, mes ieškojome alternatyvų ir 
atradome „kruizinių laivų perstatymą“. Tai atrodė gera idėja, paremta panašia logika kaip ir krovininio 
laivo kelionė, kad plaukimas laivu turi būti švaresnis nei skraidymas. Laisvas vis vien bus 
pertransportuojams į kitą vietą, todėl jam teks perplaukti vandenyną bet kokiu atveju, net jei jis bus ir 
visiškai tuščias.


Tai iš tikrųjų buvo daug įperkamesnis variantas nei plaukti krovininiame laive, todėl užsisakėme kelionę 
per vandenyną atgal į Europą.


Tačiau tik užsisakę, mes pradėjome iš tikrųjų gilintis ir lyginti, kokie yra realūs plaukimo ir skrydžio 
paliekami pėdsakai aplinkai....


Remiantis tiksliausiais duomenis, kokius man pavyko rasti, ir kurie, prisipažinsiu, nėra labai nauji, 
kruiziniai laivai išskiria apie 0,43 kg CO2 vienai keleivio myliai, palyginti su 0,257 kg CO2 
išskriaimo ilgųjų skrydžių. Ir tai tik nedidelė istorijos dalis, kadangi įprastoje savaitės trukmės 
kelionėje kruizinis laivas sugeneruoja daugiau kaip 50 tonų šiukšlių ir milijoną tonų pilkojo 
vandens, 795 000 litrus nuotekų ir 132 500 litrų nafta užteršto vandens. Teoriškai visas šis 
nešvarus vanduo ir nuotekos yra išvalomi prieš pumpuojant juos į vandenyną, tačiau kruizinių 
įmonių duomenys apie tai yra labai neaiškūs. 

Ši praraja taip pat didėja. Kol lėktuvai 
tampa tvaresni, išmeta mažesnį teršalų 
kiekį ir taupiau naudoja degalus, kruiziniai 
laivai nesikeičia..


Taigi, ar mes priėmę kelionės sprendimą 
padarėme ekologinę klaidą? Panašu, kad 
kruiziniai laivai pritraukia mažai dėmesio, 
tačiau iš tikrųjų yra daug blogesni aplinkai 
nei lėktuvai. Norėjau sau pasiteisinti tuo, 
kad laivas bus plukdomas per vandenyną, 
nepriklausomai nuo to, ar jame bus 
žmonių, ar ne. Žinau, kad šis argumentas 
buvo ydingas, bet tai yra geriausias 
dalykas, kurį galėjau sugalvoti.


Tuomet, kai visos kelionės tapo neįmanomos, mūsų kelionė buvo atšaukta ir grąžinti sumokėti pinigai. 
Tai reiškė, kad mes galėjome laisvai nusipirkti kur kas tvaresnius bilietus skrydžiui namo nenukentėdami 
finansiški. 


Reikalas tas, kad žmonės nesiruošia ir, mano nuomone, neturėtų nustoti keliauti. Kelionės per šalį ar 
žemyną visada gali būti vykdomos tvaresniais būdais: keliauti elektra ar vandeniliu varoma transporto 
priemone, traukiniais, trumpo nuotolio elektriniais skrydžiai, kurie yra netolima ateitis. 
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''Problema ta, kad kelionės krovininiu 
laivu pasirodo pernelyg brangios, 
daug kartų didesnės už skrydžio 
kainą.''

 nuotrauka  Ross Parmly
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Tuomet kai pasiekiame tūkstančius kilometrų atviro vandenyno ir turime jį perplaukti, galimybės staiga 
tampa daug ribotesnės, ir mes turime tai pakeisti.


Dar prieš dyzelinių variklių ir lėktuvų išradimą mes kažkaip sugebėjome kirsti vandenynus 
laivuose su burėmis. Jie buvo lėti ir ne visada saugiausia priemonė kelionei, tačiau neabejotinai 
buvo tvarūs, pasitelkdavo vėjo jėgą, kad perplauktų jūras visame pasaulyje. Nuo to laiko 
technologijos labai išsivystė, ir mes gana gerai naudojame vėją energijos gamybai, galbūt tik 
būtų pravartu žvilgtelti šiek tiek atgal ir pritaikyti šiuolaikinę technologijų magiją, kad 
atgaivintume buriavimo dienas. 

Panašiai ir su skrydžiais. Aš nesiūlau atsigręžti į energijos nenaudojančių skrydžių laikus, tačiau mes 
sukūrėme lėktuvus, kurie visi atrodo be galo panašūs ir kuriuos dešimtmečiais varo tas pats variklio 
dizainas ir tipas. Argi nėra būtų kaip tai pakeisti? 


Atsakymas yra ne nustoti keliauti, o tai daryti apgalvotai, derinti trumpas keliones į ilgesnes ir mažiau 
kirsti vandenynus, o laivus ir orlaivius, kurie mus per tuos nuostabius vandenynus perkelia, paversti kur 
kas tvaresniais.


HOLISTINĖS KELIONĖS SU SYDNEY 
INTERVIU 

Sydney Yelton, be visų savo veiklų, yra „Star Heart“ tinklalaidės vedėja ir savaitinių „Travel Reset 
Movement“ diskusijų vedėjas. Kalbėjomės su ja apie tai, ką, jos manymu, reiškia tvarios 
kelionės ... 

Šis TL numeris yra apie tvarias keliones. Jūs 
kalbate apie tvarias keliones ir jas taip pat 
vadinate „holistinėmis kelionėmis“. Ką jums 
reiškia abi šios frazės? 

Taigi, tvarios kelionės man reiškia pažvelgti ir 
atsižvelgti į visas tvarumo šakas: aplinkos, socialinę, 
ekonominę ir žmogiškuosius tvarumo aspektus. 
Kelionės natūraliai neigiamai arba teigiamai veikia 
visas tas sritis. Pvz., aplinką neigiamai veikia per 
didelis turizmas ir išteklių krūvis tose vietose, kur nėra 
infrastruktūros tiek daugeliui žmonių palaikyti. Tačiau 
tuo pat metu daugeliui bendruomenių labai  naudinga 
ekonomine prasme.


Manau, kad tikslas yra priversti kelionių bendroves 
įgyvendinti šią tvarių kelionių praktiką, nes jos turi labai 
daug įtakos pramonei, tačiau individualūs keliautojai taip pat gali dalyvauti keisdami savo praktiką. 
Tvariose kelionėse didžiausias dėmesys skiriamas kelionėms kaip dalykui, o holistinėse kelionėse 
atsižvelgiama į patirtį. Holistinė kelionė man reiškia, kad keliautojas ar kompanija taip pat turės kuo 
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daugiau skirtingų patirčių. Holistinių kelionių šakos, kurias kiekvienas keliautojas turėtų apsvarstyti prieš 
keliones, jų metu ir po jų; tvarios praktikos, atsižvelgiant į kelionių priežastis, pinigus (kur eina pinigai), jų 
ir bendruomenių sveikatą, tikslų nustatymą, asmeninių poreikių tenkinimą neišstumiant kitų poreikių, 
mąstyseną, sąmoningumą, švietimą ir refleksiją . Manau, kad holistinės kelionės yra svarbios, nes jos 
sukuria gilesnę asmeninę patirtį.


Jūs ką tik paminėjote problemas, kurias gali sukelti per didelis turizmas, kurios gali būti tiek 
aplinkos, tiek socialinės, bet ir tai, kad vietos ekonomika remiasi turizmu. Kaip manote, į ką 
atkreipti dėmesį, kaip sumažinti turizmo žalą nepakenkiant vietos ekonomikai? 

Manau, kad visa tai yra sąmoningumas ir 
tinkamas pasiruošimas. Perteklinio turizmo 
tikrovė yra ta, kad didžioji dalis pinigų tenka 
ne vietiniams gyventojams, o didelėms 
įmonėms. Analizuotike kelionių kompanijas, 
viešbučius, restoranus ir pan.Pažiūrėkite, kur 
iš tikrųjų keliauja jūsų pinigai; ir dar geriau remti mažąsias įmones, vykti ne sezono metu, į mažesnes 
vietas ir pasimėgauti nežinomybe. 

Vis dėlto kaip planuojate tokią kelionę, kai daug mažų vietinių vietų gali nebūti didžiosiose 
rezervavimo svetainėse, kuriomis naudojasi dauguma žmonių. Ar turite kokių nors įrankių ar 
patarimų, kaip užsisakyti iš anksto, ar jums patinka idėja tiesiog vykti be plano ir būti lankstiems? 

Yra įvairių būdų tai padaryti; vienas iš mano 
mėgstamiausių būdų yra žmonių, kuriuos 
pažįstu, žodžiu ar net prisijungimas prie tvarių 
kelionių „Facebook“ grupių ir klausimų 
pateikimas. Puikus šaltinis, apie kurį daugelis 
daug negalvoja, ieškoti mažų kompanijų per 
„Instagram“. Taigi, ieškokite naudodamiesi 
raktiniais žodžiais, taip pat tiesiog naršyti 
internete.


Noriu pridurti, kad planuoti tokią kelionę nėra 
taip sunku; susiraskite linksmą nakvynės namelį 
ar nakvynės namus naudodami vietinius 
gyventojus palaikančią programą 
„HostelWorld“, pasidomėkite, ar jūsų pasirinktas 
viešbutis palaiko tiesioginę bendruomenę, 
pirkite daiktus ir suvenyrus tiesiogiai iš vietinių 
gyventojų, rinkitės ne prašmatnius restoranus, o 
mažus vietinius , kurie, mano nuomone, dažnai 
yra daug geresni!


Absoliučiai, geriausios vietos pavalgyti visada yra ten, kur eina vietiniai gyventojai! Jūs 
vadovaujate įmonei, vadinamai „Star Heart Travel“,  nesate kelionių agentūra, kalbate daugiau 
apie žmonių įgalinimą savarankiškoms kelionėms. Ar teisingai?  

Taip! Aš laikau save kelionių ir lyderystės trenere, tai yra labai susipynę (kelionės ir vadovavimas). 
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,,Perteklinio turizmo tikrovė yra ta, kad 
didžioji dalis pinigų net ne vietiniams 
gyventojams, o didelėms įmonėms.''
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Kai pandemija nebus tokia bloga ir pradės keliauti daugiau žmonių, aš vėl padėsiu pavieniams 
keliautojams keliauti. Aš tai dažniausiai darau naudodamas 1: 1 koučingą ir šiame procese kalbame apie 
tai, kaip jie gali praktikuoti tvarias ir holistines keliones, o tada jas planuoti! Šiuo metu taip pat pradedu 
dirbti su aplinkosaugos ir socialinio teisingumo lyderiais, kad padėčiau jiems augti ir gilinti žinias.


Be to, šiuo metu aš kas savaitę vedu diskusijas apie tvarias keliones ir kelionių ateitį  su bendraminčiais 
#travelresetmovement. Norime išnaudoti šį laiką kalbant apie tvarias kelionių praktikas, kad jos taptų 
labiau įprastos, ir mes pandemiją vertiname kaip galimybę teigiamai ir etiškai pakeisti keliones! Visi gali 
laisvai prisijungti ir mes norime išplėsti bendruomenę!


Kaip matote, aš esu aistringa būtybė kalbant apie gamtą ir tvarumą, bet man visa tai patinka; kalbėti, 
padėti kitiems apie tai kalbėti ir paversti realybe.


Taigi, jei jūs turėtumėte ką nors patarti, kaip praktikuoti ir įkūnyti tvarias ir holistines keliones 25 
ar mažiau žodžių ... kaip jūs tai padarytumėte? 

Reikia  rašyti žurnalą apie savo „kodėl“ keliones ir pradėti daryti viską, kad kelionės būtų 
prasmingesnės. Taip pat noriu pridurti, kad niekas nėra tobulas ir tai nėra problema! Svarbu tai, kad 
stengiamės būti tvaresni, pradedam keisti savo mąstyseną. 

Sutinku, tai turi būti supratimas ir mąstymo keitimas! 

Taip !! 

Dėkojame, kad skyrėte laiko pasikalbėti su mumis. Paskutinis klausimas, kokie yra jūsų pačios, 
tvarių kelionių planai po pandemijos? 

Ačiū, kad jūs skyrėte laiko! Iš tikrųjų per pandemiją turėjau keletą vietinių kelionių atradimų, kurie, 
manau,  yra labai puiku, ypač jei jūs imatės atsargumo priemonių! Šią vasarą planuoju atlikti ir daugiau 
tokių kelionių, o grįžus į tarptautines keliones tikrai užtruksiu daugiau laiko išsiaiškinti ir pasirinkti 
geriausius žingsnius pasirinkimams ir kelionėms. Ir, žinoma, praktikuosiu tai, apie ką kalbu.


Jei jus domina daugiau sužinoti ir dalyvauti #travelresetmovement diskusijose, jas galite rasti „Instagram“ 
ir „Facebook“, o Sydney „Star Heart“ tinklalaidę galite rasti „Apple Podcasts“ ir „Spotify“. 

AKMENINIS POPIERIUS, BET NE AMŽIUS 
SĖKMĖS ISTORIJA   BY RIMA P.


Tikriausiai pastebėjote, kad beveik visuose savo straipsniuose dalinuosi asmenine patirtimi ar 
istorijomis. Neleiskime šiam straipsniui būti išimtimi ...


Nežinau, ar tai yra sėkmės istorija, bet žinau, kad ši istorija yra 
kūrybiškumo, mokslo, atliekų tvarkymo, žiedinės ekonomikos 
ir tvarumo pavyzdys bei galimybių atvėrimas.


Studijų metais gyvenau Prahoje ir tuo metu dauguma mano 
sutiktų žmonių labai mažai žinojo apie Lietuvą (taip, aš esu 
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 ''100% be vandens, 
nenaudojamas cheminis 
balinimas, mažiau CO2 
išskyrimo, pagaminta iš 
statybinių atliekų.''
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lietuvė). Taigi, juokavau, kad visi gyvename miške, turime medinius nešiojamus kompiuterius, 
važinėjame akmeniniais automobiliais ir rašome ant akmeninių sienų. Dabar visi jie žino, kad tai buvo tik 
melas, nes didžioji dalis ne kartą lankėsi Lietuvoje, bet ar tikrai visa tai buvo melas? 


Iš tikrųjų lietuviai tikrai rašo ant akmenų! O mes dalinamės šia idėja su plačiuoju pasauliu. 
Žinoma, mes nesinešiojame akmenų savo rankinėse, bet nešiojamės užrašines, pagamintas iš 
akmens. Skaitydami toliau sužinosite, kodėl aš pasakoju apie „Roca Stone Paper“.  

Pirmas įdomus dalykas yra tas, kad šiame 
popieriuje nėra medienos ir jis pagamintas iš 
atliekų. Pagrindinis „ingredientas“ yra kalcio 
karbonato milteliai, pagaminti iš perdirbtų 
akmens atliekų, gautų statybose. Visi 
ingredientai surišti netoksiška derva ir nedideliu 
kiekiu labiausiai perdirbamo plastiko. 


Antra, gamyboje išvengiama balinimo chloru, o 
pats gamybos procesas vyksta 100% be 
vandens, sunaudojama mažiau energijos ir 
išskiriamas mažesnis CO2 kiekis nei tradicinio 
popieriaus gamyboje. Tradicinė popieriaus 
gamyba iš medienos plaušienos sunaudoja daug energijos ir didžiulį 
kiekį vandens.


Be to, akmens popierius yra patvarus, atsparus vandeniui ir be jokios abejonės yra perdirbamas.


Netvirtinu, kad „Roca Stone Paper“ yra tobuli, jie tokie nėra, bet jie visada ieško geresnių sprendimų ir 
tai yra labai svarbu. Bendrovė veiklą pradėjo gana unikaliu projektu – siūlė daugkartinius sąsiuvinius, 
vadinamus „Sequoia“, jie buvo plastikiniai, tačiau daugkartinio naudojimo ir perdirbami. Nuo tada 
kūrėjai ėjo toliau ir sukūrė „Roca Paper“, kuris neabejotinai yra dar vienas žingsnelis tvarumo link. 

Ši užrašinė yra gana naudinga priemonė keliaujantiems ir mėgstantiems su savimi nešiotis 
užrašų knygutes, nes pagaminta iš akmens popieriaus, ji yra ilgaamžiškesnė nei įprastas 
popierius. Kadangi „Roca Paper“ užrašinė yra atspari vandeniui, nereikia jaudintis, kad jūsų 
užrašus sunaikins lietus, upė ar kava, žinoma, priklausomai nuo to kiek vandeniui yra atsparus 
jūsų naudojamas rašalas.  

Aš jau laukiu tolimesnių naujienų iš bendrovės ir dar vieno žingsnio į priekį ekologiškos universalios 
prekės link.


REKOMENDUOJAME 

Dokumentinis filmas KIFARU  

Šio 2019 metų vaidybinio dokumentinio filmo veiksmas vyksta Ol 'Pejeta konservatorijoje, Kenijoje. Filmas seka 
tris raganosių prižiūrėtojus, kurie yra Sudano, pagrindinės filmo žvaigždės, ginkluoti sargybiniai bei globėjai. 
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Sudanas filmavimo metu buvo paskutinis šiaurinių baltųjų 
raganosių patinas pasaulyje.


Filmas kelia ir atsako į klausimus, kaip ir kodėl reikia saugoti 
Sudaną, ir ką iš tikrųjų reiškia šios rūšies išnykimas. Pagrindinė 
žinutė, kurią išsinešame yra „Pažvelk išnykimui į akis“, ir būtent 
tai mes turime galimybę padaryti sekdami Sudano ir jo 
prižiūrėtojų gyvenimą.


Žiūrėdami „Kifaru“ turime galimybę pamatyti, kaip saugoma 
laukinė gamta, šių prižiūrėtojų akimis, deja dauguma žmonių 
pažinti šios pusės niekuomet negalės ir tikriausiai pilnai 
niekuomet nesupras. Jei mėgstate laukinę gamtą ar gamtą 
apskritai, tuomet tai filmas, kurio neturėtumėte praleisti. Jis sustiprina tai, ką jau turėtume žinoti visi - kad jei 
norime išsaugoti tai, ką turime šiandien ir norime turėti rytoj, turėjome nustoti kenkti dar vakar.


 

ECOBNB apgyvendinimo platforma  

Daugelis iš mūsų yra susipažinę su internetinėmis apgyvendinimo 
rezervavimo platformomis. Neįmanoma ieškant nakvynės išvengti šių 
įprastų rezervavimo sistemų. Bet ar nebūtų geriau, jei kažkokiu būdu 
galėtumėte ieškoti tik tvarių vietų kur apsistoti? Iš tikrųjų galite, ir mes 
rekomenduojame naudoti „Ecobnb“.


Ši platforma gyvuoja maždaug septynerius metus, tačiau mes ją atradome 
tik dabar. Kai kurios pasaulio dalys iš tikrųjų nėra pakankamai aprėptos, 
pavyzdžiui, Meksika ar Kanada, tačiau kai kuriose šalyse, ypač Italijoje, 
pasirinkimas tikrai didelis, ir realu, kad jis dar gali augti!


Koncepcija yra puiki ir paprasta. Platforma turi 10 pagrindinių tvarumo kriterijų, kurie atvaizduojami prie kiekvienos 
apgyvendinimo vietos ir leidžia lengvai suprasti, kiek ‘žalia’ yra jūsų pasirinkta gyvenamoji vieta:


Galite rasti įvairių tipų nakvynes, pradedant kempingu, apartamentais ir poilsio namais, taip pat tradicinius 
viešbučius ir nakvynės namus, kainos taip pat varijuoja nuo lengvai prieinamų iki aukštų ir prabangių.


Jūs netgi galite ieškoti nakvynės vietos pagal ekologiškumo sertifikatus, pvz., ICEA ekologinį ženklą, ES ekologinio 
ženklo gėlę ir daugelį kitų.Bet koks įrankis, kuris padeda mums lengvai gauti informacijos apie tvarumą ir padaryti 
tinkamiausią pasirinkimą, mums skamba gerai. Taigi, išbandykime ir šiek tiek padrąsinkime šį projektą.
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1. 100% atsinaujinanti energija 

2. Ekologiškas ir vietinis maistas 

3. Prieinamumas be automobilio 

4. Ekologiškos valymo priemonės 

5. Daugiau nei 80% atliekų perdirbamos 

6. Ekologiškas pastatas 

7. Energiją taupančios lemputės 

8. Saulės šilumos plokštės karštam vandeniui 

9. Vandens srauto reduktoriai 

10. Lietaus vandens surinkimas ir pakartotinis 


	Kuomet kelionės mus šaukia

