
Zestawienie złotych myśli i sentencji ekologicznych, wierszy,
aforyzmów, przysłów i cytatów o tematyce ekologicznej

Aforyzmy ekologiczne czyli złote myśli, sentencje, maksyma, o pięknie, unikalności i
kruchości otaczającej nas przyrody. Cytaty, wiersze, przysłowia o tematyce ekologicznej,
poruszając kwestię ochrony przyrody i środowiska.

Aforyzm (łac. aphorismus, gr. aphorismós)
To zwięzła, lapidarna, przeważnie jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę
filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący i błyskotliwy.
W prostych słowach chodzi o krótki tekst o wartościowym przekazie, mówiąc krótko mądre
słowa.

Chcąc nie chcąc, my, ludzie, jesteśmy powiązani ze sobą oraz ze wszystkimi roślinami i
zwierzętami na całym świecie. Nasze życia łączą się ze sobą. (…) Rośliny, zwierzęta,
mikroby bardzo długo pracowały wspólnie. (…) Skłonność do współdziałania wykształciła się
w procesie ewolucji. Organizmy, które nie współdziałały z innymi, umierały. Współdziałanie
to nasza natura. Klucz do przeżycia.
Carl Sagan, amerykański astronom i popularyzator nauki

Choćby naturę widłami wypędzał, ona i tak powróci.
Horacy

Chwast jest niczym innym, jak niekochanym kwiatem.
Ella Wheeler Wilcox

Chwast to roślina której zalety nie zostały jeszcze odkryte.
R.W.Emerson

Cieszymy się, ze jesteśmy na tym świecie, jesteśmy z nim związani z nim niezliczonymi
nićmi, które rozciągają się od ziemi do gwiazd.
Rabindranath Tagore

Co zrobicie, gdy przeminą rzeki?
Wódz Seattle

Coraz gorsza jakość powietrza, kurczące się zasoby wody pitnej, rabunkowa gospodarka
leśna, góry śmieci oraz ginące gatunki roślin i zwierząt. Skutki bezmyślnego działania
człowieka coraz dotkliwiej odczuwać będą przyszłe pokolenia. Dlatego oprócz pracy nad
własną postawą wobec natury niezbędna jest także edukacja proekologiczna dzieci.
Anonim
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Coś umrze w nas, ludziach, jeśli dopuścimy do zniszczenia tego, co zostało jeszcze z
przyrody…. jeżeli zatrujemy resztki czystego powietrza, zanieczyścimy pozostałe strumienie
i poprowadzimy nasze wyasfaltowane drogi przez ostatnie miejsca, gdzie panuje cisza.
Wallace Stenger (1909-93)

Cywilizacja ludzka osiągnęła już granice wyznaczone zamkniętym układem naszej planety.
Dalej jest tylko ekorozwój.
Maciej Nowicki

Człowiek jest jedynym spośród zwierząt, którego nie zadowala spełnienie zwierzęcych
pragnień.
Alexander Bell

Człowiek może być leniwy, Ziemia nigdy.
Anonim

Człowiek od początku swego istnienia był pod wpływem środowiska przyrodniczego i
oddziaływał na nie. Podobnie jak każdy ssak. Ten okres nie przynoszący większych szkód
przyrodzie skończył się w chwili, gdy sięgnęliśmy po narzędzia.
Ewa Symonides

Człowiek przez wieki ujarzmiał przyrodę, uzyskując z niej zasoby niezbędne do tworzenia
nowych cywilizacji. I oto nastały czasy, kiedy w wielu regionach kuli ziemskiej pod naciskiem
człowieka przyroda zaczęła ustępować, cofać się, a nawet ginąć.
N. Fiedorenko

Cztery korzenie wszystkich rzeczy: ogień, powietrze, woda i ziemia.
Ralph Waldo Emerson

Czymże jest człowiek bez zwierząt? Gdyby odeszły wszystkie zwierzęta, odszedłby człowiek
z wielkiej samotności ducha. Co przydarza się zwierzętom – wkrótce przydarzy się też
ludziom.
Wódz Seattle

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba….
Tęskno mi, Panie…

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą…
Tęskno mi, Panie…
Cyprian Kamil Norwid, fragment Moja piosnka
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Do tego, aby w całości zachować dziką faunę powinno zostać znalezione coś pośredniego
między okrutną, bezlitosną i bezmyślną rzezią a niezdrowym sentymentalizmem.
Roosevett

Dobrze jest człowiekowi żyć z głową w chmurach a myślom dać mieszkać pośród orłów, ale
musi on też myśleć o tym, że im wyżej drzewo wspina się ku niebu, tym głębiej musi
zapuścić korzenie w serce matki Ziemi.
przysłowie indiańskie z plemienia Crow

Drzewa nie istnieją osobno ani samotnie. Tym, co je łączy, to korzenie.
Jerzy Zawieyski

Drzewa to kolumny ogłoszeń pór roku.
Krecia Pataczkówna
Drzewa wznoszą się za oknem ku górze niczym pełne tęsknoty wołanie niemej ziemi.
Rabindranath Tagore

Drzewa umierają stojąc.
Alejandro Casona

Dzika przyroda jest nam potrzebna bez względu na to, czy kiedykolwiek odwiedzamy
naturalne rejony świata,czy też nie. Potrzebna jest nam jako miejsce ucieczki, choć może
nigdy nie odczujemy potrzeby wyjazdu... Świadomość możliwości ucieczki jest nam
potrzebna tak samo, jak nadzieja.
Edward Abbey

Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
gdy życia na Ziemi nie stanie.
I. Oksińska

Ekologia i ochrona środowiska to (…) nie tylko wielki przemysł, kopalnie i huty. To także
Twoje i moje codzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród.
To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komunikacji, sposobu spędzania wolnego
czasu i taka ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, domu.
Eryk Mistewicz

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek.
Anonim

Główna odpowiedzialność za ocalenie w całości zwierzęcego świata dla jutra, jest złożona
na barki tych, którzy żyją dziś.
D. Adamson
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Góra śmieci nie została ani znaleziona ani zebrana. Jako rzecz nieodwołalnie odrzucona jest
ona w rzeczywistości nieodkrytym, niezidentyfikowanym, nie pożądanym i niezbadanym
terytorium przyszłości.
Derek Bailey

Jedno wiemy. Ziemia nie jest własnością człowieka, to człowiek należy do Ziemi – to wiemy.
Wszystko jest ze sobą złączone jak krew, co wiąże jedną rodzinę. Wszystko jest złączone.
Co się przydarza Ziemi, przydarza się także synom tej Ziemi. To nie człowiek przędzie
tkaninę życia, on jest w niej tylko małą nitką. Cokolwiek uczyni tkaninie, uczyni samemu
sobie.
Wódz Seattle

Jeśli dobrze spojrzysz – cały świat jest ogrodem.
Anonim

Jeśli myślisz rok naprzód
sadź ryż
Jeśli myślisz 10 lat naprzód
sadź drzewo
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód
ucz ludzi
przysłowie chińskie
Jeżeli chcemy, żeby ten kraj sprawnie funkcjonował, muszą istnieć obszary, gdzie przyroda
jest ważniejsza niż człowiek.
Andrzej Kassenberg

Jeżeli jednak będziemy pojmować siebie samych jako pochodzących z ziemi, nie zaś
wrzuconych tutaj skądinąd, to zrozumiemy, że jesteśmy ziemią, jesteśmy świadomością
ziemi. Nasze oczy to oczy ziemi. Nasz głos to głos ziemi.
Joseph Campbell

Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa
się to okrucieństwem.
George Bernard Shaw

Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata
życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem
zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka.
Albert Einstein / Karol Darwin

Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba
– odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy.
przysłowie indiańskie

Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej coraz lepiej rozumiemy sztukę.
Vincent van Gogh
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Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem.
Arthur Schopenhauer

Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie.
Czuang Cy

Kwiat jest uśmiechem rośliny.
Peter Hille

Kwiaty są pięknymi słowami i hieroglifami natury, którymi daje nam ona poznać, jak bardzo
nas kocha.
Johann Wolfgang von Goethe

Ludzie przed ludźmi chronią przyrodę.
Anonim

Ludzie są zainteresowani ekologią tak długo,
jak długo nie ma to specjalnego wpływu
na ich codzienne życie, kiedy mogą mieć
wszystko to, do czego się przyzwyczaili,
krok dalej wymaga wyższej świadomości
akceptującej wyrzeczenia.
James Hindson

Ludzie zatruwają. Zwierzęta i rośliny uzdrawiają.
Jan Stępień

Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas.
Florian Plit

Miarą człowieczeństwa
Jest stosunek do zwierząt.
Anonim

Mimo wszystkich osiągnięć nauki przyroda nadal pozostaje cudem; jest wspaniały,
nieodgadniony, magiczny. Zrozumie to każdy, kto się nad tym zastanowi.
Thomas Carlyle
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Mowa ziemi jest podobna do mowy miłości – ziemia także przemawia w ciszy. Stąd zapewne
bierze się to przymierze między zakochanymi i umierającymi a ziemią. Płynie ono z
pokrewieństwa ciszy.
ks. Józef Tischner

Myśl globalnie, działaj lokalnie. (Think globally, act locally.)
René Dubos, Only One Earth, zdanie to stało się mottem ekologów i alterglobalistów

Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez
przyrody nie.
Arystoteles

Najbardziej palącym współczesnym problemem w dziedzinie ochrony przyrody jest obrona
naszego gatunku przed nim samym.
Dorst

Najintymniejszym kontaktem człowieka z przyrodą jest żywienie się. Żywimy się produktami
roślinnymi i zwierzęcymi – żywimy się życiem. Ten kontakt wymaga szczególnego rozsądku
ekologicznego.
Mieczysław Górny

Najmądrzejsi i najszczęśliwsi są ci, których ścieżki zgodne są ze ścieżkami Natury.
William Wordsworth

Natura jest naga, więc ludzie postanowili przykryć ją śmieciami.
Grzegorz Stańczyk

Natura jest zawsze mądrzejsza od ludzkich pomysłów.
Antoni Kępiński

Natura nie łamie swych praw.
Leonardo da Vinci

Nawet najmniejsze działania czy zmiana codziennych nawyków jest cennym gestem, by
chronić środowisko Ziemi i wpływać na zatrzymanie zmian klimatu.
Anonim

Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las.
przysłowie polskie

Nie marnuj energii! Nie marnuj pieniędzy! Włącz oszczędzanie!!
Zmień codzienne zachowania! Powstrzymaj globalne ocieplenie!
Pomóż przyrodzie i ludziom zagrożonym narastającymi zmianami klimatycznymi!!
Bądź odpowiedzialny i myśl ekologicznie!!
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Włącz oszczędzanie na własną, domową miarę.
Włącz oszczędzanie

Nie proś świata aby się zmienił – to Ty zmień się pierwszy.
O. Anthony de Mello

Nikt nie może posiąść na własność nieba.
Wódz Seattle

Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku
kosmicznego, jakim jest nasza planeta w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej
przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem ożywionej natury.
sekretarz Generalny ONZ U Thant w 1971 roku podczas obchodów pierwszego Dnia Ziemi.

Ocalić gatunek można tylko wtedy, gdy udaje się go uratować we wszystkich miejscach.
O. Leopold

Piękno ziemi jest największym pięknem ziemi.
Johann Heinrich Pestalozzi

Pokój na Ziemi nie może być osiągnięty bez pokoju z przyrodą.
Anonim

Ponieważ Ziemia opiekuje się nami zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość jaką
nas obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu.
Anonim

Powiedziano, że świat stworzono specjalnie dla człowieka - nie ma na to jednak dowodów...
Czyż człowiek miałby siebie cenić wyżej, skoro jest jedynie małą cząstką świata powstałego
na skutek wielkiego procesu tworzenia?
John Muir

Powietrze: magazyn światła, ognia i wody.
Georg Christoph Lichtenberg
Pozwalając na pojawienie się człowieka, natura popełniła więcej niż błąd – zamach na siebie
samą.
Emil M. Cioran

Pozwól naturze robić to, co chce. Ona lepiej od nas wie, co jej potrzeba.
Michel de Montaigne

Prawda to oczywista, że rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości nie dające
się wytworzyć w żaden inny sposób.
Anonim

Przed prawami przyrody nigdzie się nie skryjesz.
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Anonim

Przyroda bez człowieka może żyć
ale człowiek bez przyrody
ZGINIE
Anonim

Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.
Albert Schweitzer

Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje.
R.Ingersoll

Przyroda zawsze jest piękna, nawet we łzach.
Jerome K. Jerome

Ptaki, to najpotężniejsze środki owadobójcze XX wieku.
G. Bryzgalin

Rafa koralowa. Solidarność małych zwierzątek tworzy skały, o które nierzadko rozbijały się
wielkie żaglowce.
Valeriu Butulescu

Sens wynalazkiem natury, bezsens odkryciem człowieka.
Władysław Grzeszczyk

Skarby przyrody to takie unikaty jak na przykład obrazy Rafaela. Zniszczyć je łatwo, ale
odtworzyć? Nie ma możliwości.
I. Borodin

Smutne to, ale przyroda oskarża człowieka.
Selma Lagerlof

Sztuka, chwała i wolnoć przemijaj?, a przyroda zawsze jest piękna.
George Gordon Noel Byron

Świeży powiew nie ma ceny, jasny księżyc nie ma właściciela.
Song Hon

Ten tylko naprawdę poznać może wielkość i mądrość Stwórcy, kto usiłuje wyczytać Jego
myli w wielkiej księdze zwanej przyrodą.
Justus Liebig

Tęcza jest szalikiem nieba.
Ramon Gomez de la Serna
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Tęcza. Przepięknie wygląda światło w fazie rozkładu.
Valeriu Butulescu

Trzęsienia ziemi są grymasami świata.
Leopold R. Nowak

Tu nie chodzi o ratowanie naszej planety. Chodzi o ratowanie nas samych.
David Attenborough w filmie „Życie na naszej planecie”

W dzikości jest przetrwanie świata.
Henry David Thoreau

W naturze jest doskonałość, ukazująca, iż jest obrazem Boga, oraz defekty, ukazujące, że
jest jedynie obrazem.
Blaise Pascal

Wiatr na lądzie wieje po to, aby drzewom wydawało się, że żeglują.
Henryk Jagodziński

Widoki przyrody są różne w różnych miejscach, prawa przyrody są wszędzie te same.
Tadeusz Kotarbiński

Wierzę, że żyjąc otoczeni przez dziką naturę, będziemy mieli czystsze myśli, bogatszą,
świeższą, nieograniczoną wyobraźnię jak niebo – nasze rozumienie istnienia, szerokie jak
równiny – nasz intelekt będzie miał coś z burzy z piorunami, coś z rzek, gór i lasów – nasze
serca głębią i bogactwem odpowiadać będą morzom.
Henry David Thoreau

Większą mądrość znajduje się w przyrodzie aniżeli w książkach.
Barnard z Clairvaux

Wkrótce będzie za późno, aby zmienić kurs i zejść z naszej trajektorii, czasu jest niewiele.
Powinniśmy zrozumieć, zarówno na poziomie życia codziennego, jak i na poziomie instytucji
państwowych, że Ziemia ze wszystkim, co na niej żyje – to nasz jedyny dom.
autorzy drugiego raportu „Ostrzeżenia dla ludzkości”

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.
Albert Einstein

Wstąp w światło poznania. Niech natura będzie twoim nauczycielem.
William Wordsworth

Wszędzie tam, gdzie pojawiają się wątpliwości czy nasza ingerencja w środowisko
przyniesie tylko korzyści, posunięciem słusznym jest zaniechanie. Człowiek jest bowiem
bardzo daleko od poznania całej misternej sieci powiązań przyrodniczych.
Witold Lenart
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Wszystko co jest, posiada bowiem duszę, czy to kamień, czy roślina, czy zwierzę, czy nawet
myśl. To, co znajduje się na ziemi i pod jej powierzchnią, ani przez chwilę nie przestaje się
przeistaczać, bo ziemia jest również bytem żywym i posiada własną duszę. My stanowimy
część tej duszy i rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że ona działa zawsze na naszą
korzyść.
Paulo Coelho

Wycięty las Szumi już tylko w nas.
Jan Sztaudynger

Wydaje się, że nie udała się naturze próba ukształtowania na ziemi stworzenia myślącego.
Max Born (1882 – 1970)

Wystarczy włączyć telewizor i już piękno świata jest wokół nas, przed naszymi oczyma. To
ogromne niebezpieczeństwo cywilizacji pozbawiające nas szansy poznania przyrody,
aktywnego stosunku do życia w środowisku.
Ewa Smuk-Stratenwerth

Z orbity Ziemia jest piękna, błękitna, widać wszystko w cudownych kolorach.
Mirosław Hermaszewski

Zabierz ze sobą wspomnienia, nie pozostawiając nic oprócz odcisków swoich stóp.
Wódz Seattle

Zaczęliśmy badać skamieliny i lodowce... zmiany pór roku, wiatr, albatrosy i stada
pingwinów... byliśmy pielgrzymami na ostatnim skrawku nowej ziemi.
David Campbell

Zacznijmy wszystko od nowa. Przyroda postępuje tak każdego roku.
Valeriu Butulescu

Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą.
Św. Augustyn

Ziemia nie jest spadkiem po twoich rodzicach, lecz spuścizną dla twoich dzieci.
Anonim

Ziemia nigdy nie oddaje bez procentu tego, co otrzymała.
Cyceron (Marcus Tullius Cicero)
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Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi,
przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej
pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie.
Wódz Seattle

Ziemia, planeta ludzi.
Jean Paul Sartre

Ziemia to kropka pod znakiem zapytania.
Stanisław Jerzy Lec

Ziemia, to nie tylko gleba; to strumień energii przepływającej w obiegu: gleba - rośliny -
zwierzęta.
Aldo Leopold

Ziemia więcej mówi nam o nas niż wszystkie książki.
Antoine de Saint-Exupéry

Ziemio nasza, Ziemio miła
Tyś nas wszystkich wykarmiła,
Twe powietrze, lasy, wody,
To największa Twa uroda.
Więc człowieku, pilnuj srodze,
By nie padło wszystko w trwodze,
Bo gdy zniszczysz wszystko wszędzie
To i ciebie też nie będzie.
Magda Syguła

Zostaw Ziemię swoim następcom w stanie przynajmniej takim, w jakim ją zastałeś.
Staraj się zostawić ją w lepszym. Zachowuj się jak dobry lekarz – nie szkodź.
Anonim

Życie na Ziemi może jest kosztowne, ale zawiera w cenie coroczną darmową wycieczkę
dookoła Słońca.
Ashleigh Brilliant

Żyjemy w niebezpiecznej epoce. Ludzie zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli
kontrolę nad sobą.
Albert Schweitzer

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje/zestawienie/artykuł do końca. Jeśli cenisz
sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez
Patronite.

wlaczoszczedzanie.pl
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Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc
maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl
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