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         Денят на Земята - 22 април  е най-
големият нерелигиозен празник в света. 
Населението на Земята през 2016 г. ще бъде 
почти 7,3 млрд. души. Увеличило се e за 
година със 78 млн. или 1,08%. Идеята, която 
свързва хората от цял свят на тази дата, е да 
се обединят в защита на околната среда. Да 
си напомним, че майката Земя има нужда от 
нас – да я пазим, обичаме и най-важното – да 
не я променяме, защото и ние имаме нужда 
от нея. 

За първи път 22 април се чества като 
Ден на Земята през 1970 година в САЩ и Канада. 20 години празникът е изцяло американски. 
След това през 1990 година започва да се чества като международен. България е една от първите 
страни, присъединили се към международното отбелязване на празника.  

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече 
от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на 
живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и 
ефективни екологични политики за развитие по целия свят. Този ден дава възможност на всяка 
отделна личност, на корпорациите и правителствата да се обединят в създаването на глобална 
зелена икономика. 

 
                                          Тема на Деня на Земята за 2016 г.:  
 

 “Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”  
 

Да бъде увеличен броя на дърветата по света, е първата от 5-те водещи цели, които се 
предприемат, със стартирането на обратното броене в чест на предстоящата 50-та годишнина от 
честването на Деня на Земята. Сами по себе си и заедно, тези инициативи ще окажат значимо и 
измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-
здравословна и по-устойчива планета за всички нас.  

 
Дърветата помагат в борбата с изменението на климата.  
Те абсорбират излишния въглероден диоксид от атмосферата. В рамките на една година, около 4 
дка залесени дървета абсорбират същото количество въглероден диоксид, което се продуцира от 
автомобил, изминал 26 000 мили (~ 42 000 км).   
 
Дърветата ни помагат да дишаме чист въздух.  
Дърветата поглъщат миризмите и вредните газове (азотни 
оксиди, амоняк, серен диоксид и озон) и филтрират фините 
прахови частици от въздуха, като ги прикрепят по листата и 
кората си.   
 
Дърветата помагат на обществата. 
Дърветата помагат на обществата да постигнат дългосрочна 
икономическа и екологична устойчивост, осигурявайки храна, 
енергия и доходи. 
 
 

Засади дърво 
Заедно можем да се справим! 
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