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На 22 април 2020 г. Денят на Земята отбелязва своята 
50-та годишнина. Тазгодишната тема на кампанията е 
"Действия срещу изменението на климата – огромното 

предизвикателство на нашето съвремие".

Този ден има за цел да
обедини хората в защита на

околната среда. Той е наричан
още празник на чистата вода,

земя и въздух - всичко, което е
необходимо за живота.



История на празника

На 22 април, в малко американско градче
става авария на тръба, по която тече земно
масло (нефт) и замърсява обширни
пространства. За спасяването на природата
взели участие всички жители на градчето и
доброволци от други градове.
Тази трагична случка трогва сърцата на
хора от целия свят и на 22 април 1990
година, започва отбелязването на „ Деня на
Земята“ и всеки човек дава своя принос в
грижите на родната планета.



България е една от първите
страни, присъединили се към
международното отбелязване на
Деня на Земята. На 22 април
1992г. Президентът на Република
България Желю Желев подписва
клетва в името на Земята. Над 30
хиляди български деца се
подписват под Декларацията за
пълномощие за живот на Земята.
Всяка година България участва в
отбелязването на Деня на Земята
и дава своя принос за по-чиста и
здравословна околна среда, за
съхраняване на живота на
планетата.



Денят на  Земята се  празнува
по  различни начини. Но  една
традиция  — биенето на  Камбаната
на  Мира  — се  съблюдава
повсеместно. Звънът на  камбаната
призовава жителите на  планетата
да се обединят и заедно да започнат
да се грижат за здравето и красотата
на  планетата. Първият звън
на  Камбана на  Мира е  прозвучал
в щаб-квартирата на ООН в Ню Йорк.
Интересно е  това, че  камбаната
е  била отлята от  монети, които
са събрани от деца от цялата планета
в  името на  мира на  Земята. За  това
напомня надпис на  камбаната  —
«Да  живее световния мир по  целия
свят».



Съществува и  флаг на  Земята. Той не  може да  се  нарече
официален, тъй като на  нашата планета засега не  съществува
общо правителство и  единна държава. На  флага е  изобразена
Земята на  наситен тъмносин фон. За  основа дизайнерите
използват знаменитата снимка, която е направена на 7 декември
1972 година от астронавтите на «Аполо-17». Именно така изглежда
нашата планета от разстояние 29 000 км.



Какво да направим, за да запазим Земята чиста иКакво да направим, за да запазим Земята чиста и
здрава?здрава?











Те са удобни, но са ужасяващи за околната среда. Когато
пластмасата не се изхвърля правилно, тя застрашава живота.
Нужни са ѝ стотици години, за да се разгради. При изгаряне
пластмасата често отделя отровни газове, които не само са
вредни за нас и околната среда, но и допринасят за глобалното
затопляне.

Решението е:
Пазарувайте в чанти и торби за
многократна употреба и избягвайте да
използвате пластмасови чинии и
посуда. Приготвяйте храната си вкъщи
и я носете в контейнери за многократна
употреба. Това е по-здравословно за вас
и за околната среда.

Идеи как да се свържем с природата:Идеи как да се свържем с природата:

1. Избягвай употребата на пластмасови продукти.1. Избягвай употребата на пластмасови продукти.



Цветята носят свежест между сградите и сивите настилки!
Ако имате място, можете дори да си направите собствена
градина. Грижейки се за растения, вие създавате по-силна
връзка с невероятната природа, която ни заобикаля.

2. Посадете растение!2. Посадете растение!



Насладете се с пълна сила на
красотата и ѝ благодатта, която
дава! Използвайте възможността
да се свържете с природата около
вас. Чуйте вятъра из клоните на
дърветата, шепота на листата.
Природата е прекрасна и е
навсякъде около нас.

3. Излезте на разходка сред природата!3. Излезте на разходка сред природата!



Пилеем храна, която е
коствала природни ресурси.
Затова не забравяйте да
консумирате само толкова,
отколкото се нуждаете.

4. Хранете се устойчиво!4. Хранете се устойчиво!



Има и по-ефективен начин да се грижим за нашата планета 365
дни в годината, а не само в Деня на Земята. Вместо формални
акции и  гръмки слова може мълчаливо да  използваме
възобновяеми енергийни източници. Ако вместо нефт, газ
и  въглища използвате енергията на  слънцето, вятъра
и  биогоривата  — вие значително намалявате замърсяването
на околната среда и намалявате вашите разходи.



Всеки човек сам решава дали да  празнува Денят на  Земята и  дали
да  участва в  организираните акции. Има много начини да  се  отпразнува
Денят на  Земята  — да  посадиш дърво, да  въведеш порядък на  двора  си,
да  събереш поне една торба боклук в  парка, да  вдигнеш кутия от  цигари
хвърлена до кошчето за боклук, да прочетеш на децата разказ за красотата
на  нашата планета. За  всяко, даже и  най-малко действие за  благото
на природата, Земята напълно се отблагодарява на хората.



Тази година отбелязването става в условията на
извънредни мерки заради епидемията от
коронавирус. Това е и една от причините
EARTHRISE да постави нов глобален стандарт за
Деня на Земята 2020 г.
Всеки отделен човек има реално влияние и сила
като потребител в името на промяната. Светът се
нуждае от нас и нашите действия. Има толкова
много неща, които всеки може да направи, за да
защити и помогне за възстановяването на
планетата.
Дори оставайки вкъщи и поддържайки социално
дистанциране, все още можем да упражним
нашата отговорност да действаме в полза на
околната среда. Независимо къде се намираме,
ние можем да направим промяната!


