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22 kwietnia

• Dzień Ziemi nazywany także 
Światowym Dniem Ziemi
oraz Międzynarodowym 
Dniem Ziemi to święto 
obchodzone 22 kwietnia 
niemal na całym świecie. 



Celem święta jest zwrócenie 
uwagi mieszkańców. Ziemi na 
ekologiczną stronę planety i 
promowanie postaw 
związanych z ochroną przyrody.



Gdzie narodził się pomysł obchodów Dnia Ziemi?

• Pomysł obchodów Dnia Ziemi narodził się w Stanach 
Zjednoczonych w 1970 roku. Pierwszy Dzień Ziemi 
został ustanowiony w równonoc wiosenną, czyli 21 
marca. Pomysłodawcą był amerykański senator 
Gaylord Nelson, który bardzo często włączał się w 
ochronę natury. Miesiąc później przeprowadzono 
manifestację ekologiczną, a na pamiątkę tego 
wydarzenia za datę święta uznano 22 kwietnia. 
Kolejnym krokiem było wprowadzenie w 2007 roku 
Godziny dla Ziemi, przypadającej w ostatnią sobotę 
marca. Celem akcji jest zachęcenie do oszczędności 
energii elektrycznej oraz refleksja nad zmianami 
klimatycznymi. Na jedną godzinę w wielu domach, 
biurach, a nawet miastach gasną światła oraz 
wyłączane są urządzenia elektryczne. Oficjalnie w 
2009 roku ten dzień Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ogłosiła Międzynarodowym Dniem 
Matki Ziemi. 



Od kiedy w Polsce obchodzimy Dzień Ziemi?

• Do Polski Dzień Ziemi dotarł 
dopiero w 1990 roku i od 
tamtej pory bierze udział w 
wielu programach, powołuje 
instytucje zajmujące się 
ekologią w kraju oraz 
podejmuje działania 
zmierzające do poprawy 
stanu środowiska.



Jak obchodzimy Dzień Ziemi?

• W ramach akcji proekologicznych w 
szkołach, przedszkolach i innych
placówkach oświatowych pojawiają
się naklejki w widocznych miejscach z 
hasłami takimi jak: gaś światło, zakręcaj
wodę czy oszczędzaj wodę. Coraz
częściej zamiast lekcji przyrody i
biologii czy geografii dzieci biorą udział
w apelach, projektach związanych ze
środowiskiem oraz “sprzątaniu świata”, 
czyli wyjściach do parków i lasów, gdzie
dzieci poprzez zbieranie odpadów uczą
się niezaśmiecania planety.



Jak obchodzimy Dzień Ziemi? 

• W niektórych polskich miastach i 
gminach organizowane są pikniki 
rodzinne i festyny, podczas których 
mieszkańcy mogą angażować się w 
sprawy ekologiczne. Zapraszane są 
różne firmy i instytucje zajmujące się 
kwestiami środowiskowymi, np. 
zakłady oczyszczania miasta czy 
fundacje związane z ochroną 
środowiska, które przygotowują 
pikiety, konkursy, zabawy, a także 
warsztaty edukacyjne i plastyczne dla 
najmłodszych.



Co roku 22 kwietnia organizacje działające na rzecz ekologii przypominają co możemy 
zrobić dla świata by troszkę mu ulżyć. Bo trzeba przyznać, że z ludzkością nie ma on lekko. 
Oto lista największych zagrożeń dla planety. Czy coś da się z nimi zrobić?



Zanieczyszczenie powietrza, szkodliwe emisje

• Od dawna na całym świecie toczy się dyskusja jak 
ograniczyć szkodliwe emisje do atmosfery.

• Pamiętacie sytuację w Krakowie gdy zadymienie 
przekraczało dopuszczalne normy? Albo zdjęcia 
satelitarne, na których nie było widać Chin, ponieważ 
pokrywała je chmura dymu z miast i fabrycznych 
kominów? Właśnie o tym mówimy.

• Niedawno w Paryżu miała miejsce międzynarodowa 
konferencja ONZ poświęcona klimatowi. Ustalono na 
niej, że społeczność międzynarodowa ma wspólnie 
starać się utrzymać wzrost globalnych średnich 
temperatur na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza, a 
w przyszłości starać się obniżyć ten poziom do 1,5 
stopnia.

http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/szalu-nie-ma-czyli-greenpeace-o-porozumieniu-klimatycznym


Odpady

• To znak rozpoznawczy ludzkości. Niestety mimo 
świadomości zagrożenia wciąż produkujemy ich 
gigantyczne ilości i nierzadko nieodpowiednio 
składujemy.

• Przykłady? Na oceanie znajdziecie z łatwością 
widzialną z kosmosu śmieciową wyspę. Na śmieciach 
można doskonale zarobić co także nie ułatwia sprawy, 
wystarczy przypomnieć sobie spory we Włoszech 
wokół otwierania wysypisk czy kryzys, podczas 
którego przestano wywozić odpady w Neapolu.

• Ludzkość musi poradzić sobie jednak nie tylko z 
bieżącym strumieniem śmieci. Osobną kwestią są na 
przykład odpady radioaktywne, spadek po zimnej 
wojnie, których proces degradacji jest niezmiernie 
długi, a ewentualny wyciek katastrofalny w skutkach.



Wycinanie lasów

• Najłatwiej zabić każde żywe 
stworzenie po prostu je dusząc. Z 
planetą jest to samo. Niszcząc jej 
zielone płuca wydajemy na 
siebie pewny wyrok.

• Mimo próby tego ograniczenia wciąż 
trwa wycinka w lasach deszczowych, 
gdzie dżungla zmienia sie w pola 
uprawne i pastwiska.

• Problem w tym, że pastwiska i pola 
uprawne nie mają tak zbawiennego 
wpływu na atmosferę jak las.



Niszczenie bioróżnorodności

• Życie na naszej planecie jest niesamowicie 
zróżnicowane. W tym biologicznym 
szaleństwie jest metoda, bo każdy z gatunków 
ma swoją rolę w ekosystemie.

• Problem w tym, że ludzkość lubi w tej 
różnorodności mieszać. Z radością przenosimy 
rośliny i zwierzęta z miejsca na miejsce by 
tworzyć odpowiednie dla gospodarki uprawy. 
Pozbywamy się "szkodników" i "chwastów", 
podczas gdy w przyrodzie mają one swoją 
rolę.

• Zmiany w różnorodności potrafią zaburzyć 
ekosystem i doprowadzić nawet do 
wymierania gatunków.



Roztapianie się lodowców

• Wraz z roztapianiem się pokryw 
lodowych wzrastają poziomy 
oceanów. Niektóre miasta w 
USA opracowują już plany na 
wypadek zalania.

• Znikanie lodowców to także 
czarny scenariusz dla żyjących w 
ich obszarze niektórych 
zwierząt, na przykład 
niedźwiedzi polarnych.



Wycieki

• Wystarczy przypomnieć katastrofę platformy 
wiertniczej BP w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku. 
Według informacji podawanych przez Agencję Reuters 
plama ropy, która rozlała się po morzu, miała 
powierzchnię 6500 km². W wodzie znalazło się 
około 698 milionów litrów ropy. Ile gatunków zwierząt 
ucierpiało? Tego nie da się policzyć.

• Katastrofa w Zatoce Meksykańskiej nie była 
pierwszym spektakularnym wyciekiem. W przyszłości 
możemy obawiać się kolejnych, bo większość naszej 
cywilizacji wciąż nie może obyć się bez ropy. Zresztą 
sprawa nie dotyczy tylko ropy, bo korzystamy przecież 
wciąż z ogromnej ilości chemikaliów, które podróżują 
w cysternach, na zbiornikowcach i kontenerowcach. O 
wypadek wcale nie jest tak trudno.



Wojny

• W tym ludzkość jest naprawdę dobra. Nasz postęp technologiczny 
pozwala nam zabijać się nie wstając z fotela. Wysyłamy na każdy 
kraniec świata pociski, samoloty, drony i wiele innych maszyn.

• Trudno nie mówić o tragedii ludzi podczas wojen, ale środowisko 
także je odczuwa, choćby poprzez dewastację jaką niosą za sobą 
coraz lepsze bronie. Płonące zbiorniki z ropą na Bliskim Wschodzie, 
pola minowe w różnych stronach świata, niewybuchy, rozjechana 
przez gąsiennice czołgów przyroda.

• Nie wspominając już o takich zagrożeniach jak broń jądrowa. Do tej 
pory użyło jej jedynie USA, zrzucając dwie bomby na Japonię. Od 
tamtego czasu ludzkość żyje w ciągłym strachu przed atomową 
apokalipsą, która z naszego pięknego świata uczyniłaby radioaktwyną 
pustynię. 



Dziękuję za 
uwagę


