22 АПРИЛ
ДЕН НА ЗЕМЯТА
“Ние не сме
наследили
ЗЕМЯТА от
нашите
предци, ние я
вземаме
назаем от
нашите
деца.”

Древна
Индийска поговорка

Как започва денят на Земята?
Първият Ден на Земята се празнува на 22 април
1970г. Този ден е създаден от природозащитникът
Джон Амкконъл, американския сенатор от
Уисконсин Гейлорд Нелсън и студента от
Харвърд/природозащитник Денис Хейс, за да
накарат хората да осъзнаят важността на
опазването на планетата здрава и чиста. На този
ден, хората, направили обещания да помогнат на
околната среда и да направят положителни
промени в тяхната общност. Оттогава, повече от 500
милиона души в над 180 държави са участвали в
дейности за Деня на Земята! През 1990г. празникът
на нашата планета е обявен за международен.
България се включва в отбелязването през 1993г.

ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА 2013
Мотото е: ,,Лицата на изменението на климата”

Това мото призовава всеки човек да насочи вниманието си и да предприеме действия за
постигане на по-устойчив начин на живот. Изменението на климата има много лица и те
не са само човешки. Лицата на изменението на климата се увеличават всеки ден.
За много хора, това все още изглежда неясен и сложен проблем, който някой друг, в
бъдеще, трябва да реши. Това съвсем не е така, само защото хората се чувстват все още
изолирани и далеч от директните му последици. Изменението на климата има много
реални ефекти върху хората, животните и екосистемите, върху природните ресурси, от
които всички зависим. Вече 43 години, на 22 април, милиони хора по света се обединяват
с обща отговорност за запазване на Земята.

ДРУГИТЕ ЛИЦА…
Позитивните лица на изменението на климата, също се увеличават всеки
ден. Всеки човек, който предприеме свое действие, за да се справи с проблема,
е лице на изменението на климата: предприемачите, които виждат възможност
в създаването на нова „зелена“ икономика, инженерите, които проектират
чисти технологии на бъдещето, държавните служители, които подготвят закони
за изменението на климата, както и обикновените хора, които се ангажират и
полагат усилия да живеем по един по-устойчив начин ден след ден.
Денят на Земята през 2013 г. ще бъде като отправна точка, в която се настоява
за незабавни действия за осигуряване на защита на планетата ни. Този ден цели
да вдъхнови хората да се грижат по-добре за околната среда и да ги научи да се
гордеят с това. Някои ще организират разходки сред природата, с надеждата, че
това ще вдъхнови повече отговорност към околната среда. Други – ще
направят почистване, за да стане околната среда по-добра за живеене. Каквото
и да е Вашето действие, Денят на Земята е чудесен повод Вие да допринесете
възможно най-много във вашата общност. Всички инициативи заедно не само
ще окажат въздействие върху въглеродните емисии в света, но и ще покажат
силата на малките индивидуални действия за опазване на планетата Земя.

НАЙ-ЛЕСНОТО, КОЕТО МОЖЕ ДА НАПРАВИШ НА
22 АПРИЛ, Е ДА КАЖЕШ НА ВСИЧКИ, КОИТО
ПОЗНАВАШ, ЧЕ Е ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА

Всеки може да помогне по някакъв начин,
колкото и малко да е това, но ако се
прави от много хора, резултатите
са наистина впечатляващи.

КАКВО ОЩЕ МОЖЕМ ДА
НАПРАВИМ ЗА ЗЕМЯТА?
Заменете обикновените крушки с енергоспестяващи;
Заменете стар електроуред с енергийно ефективен, който можете да си
позволите, поне от клас А;
Избягвайте “режима на готовност” (Standby) на телевизора, монитора,
зарядните устройства и др.;
Използвайте чантички за многократна употреба при пазаруване в
супермаркета.
Изхвърляйте вашите отпадъци в определените за това места, а не където ви
попадне. Рециклирайте каквото можете, за да минимизирате домакинските
отпадъци;
Купувайте тетрадки от рециклирана хартия;
Плащайте месечните си сметки по електронен път, което ще замени
хартиените фактури;
Опитвайте се да използвате автомобила си колкото се може по-рядко. За подълги разстояния използвайте обществения транспорт.

ДА ОПАЗИМ “БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ”
НА ЗЕМЯТА…
Засаждайте дръвчета и поддържайте
зелените площи около дома си.
Не паркирайте колите си върху зелените
площи.

Пазете горите и при необходимост
уведомявайте съответните органи за
изсичане или палеж.

ДА ИЗПОЛЗВАМЕ РАЗУМНО ВОДНИТЕ
РЕСУРСИ…

Само 3% от водата на Земята е годна за пиене. Основен
източник на замърсяването й са отпадъчните и канални
води, фабриките и селското стопанство.

България е една от страните в Европа с най-малко водни
ресурси. Затова е изключително важно да осъзнаем
негативното влияние на измененията на климата. Макар
прогнозите да са за далечното бъдеще, има райони, в които
водата вече е на изчерпване.

Ако не спираме чешмата, докато извършваме обичайни
дейности в бита, губим средно по един литър на всеки шест
секунди.
Всяка спестена капка е от значение.

ДА СЪХРАНИМ ИЗЧЕЗВАЩИТЕ
ВИДОВЕ…
В България са установени около 383 вида птици. Под защита
са 327 от тях, а 100 са включени в Червената книга.
Във второто издание на Червената книга намират място 285
вида животни, около 550 вида висши растения и 150 вида
гъби, които получават различен статут – изчезнали, критично
застрашени, уязвими и т.н. Второто издание на Червената
книга на застрашената флора и фауна в България съдържа и
трети том, посветен на застрашените местообитания – много
важен фактор за оцеляването на видовете. През последните
50-60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16
вида животни. Освен това около 400 вида растения и 78
вида животни са застрашени от изчезване.

ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ КЪМ
ЗЕМЯТА

БЪДЕЩЕТО Е
В НАШИТЕ РЪЦЕ…

