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ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА 
Денят на Земята тази година ще бъде отбелязана за петдесети път. Темата за Деня на Земята 2020 

е климатичните действия. Огромното предизвикателство, но и огромните възможности за действие срещу 

изменението на климата определиха въпроса като най-належащата тема за 50-годишнината. 

Изменението на климата представлява най-голямото предизвикателство за бъдещето на 

човечеството и системите за поддържане на живота. За нас всеки ден трябва да е ден на Земята. Всеки от 

нас трябва ежедневно да прави промени през цялата година, за да остане нашият свят обитаем. 

Направете си експеримент в чест на Деня на Земята. Направете едно ново нещо, което ще намали 

консумацията на ресурси или ще намали замърсяването. Едно! И точно от днес! И го правете всеки ден 

оттук нататък. Направете нещо, което ще ви е лесно. Ето някои идеи: 

• Започнете да гасите компютъра в обедната почивка. 

• Светнете една, а не десет лампи като се приберете вкъщи. 

• Заменете неефективните крушки с енергоспестяващи. 

• Присъединете се към почистване на местен парк, река или плаж. 

• Използвайте екологично чисти, нетоксични почистващи препарати. 

• Ползвайте споделено пътуване - Carpool, карайте колелото си, използвайте обществен транспорт 

или карайте електрическа или хибридна кола. Така ще намалете въглеродния си отпечатък когато не 

шофирате. 

• Телеконференция вместо пътуване. Ако летите пет пъти годишно, тези пътувания вероятно 

представляват 75% от личния ви въглероден отпечатък. 

• Спрете да използвате пластмаси за еднократна употреба, особено бутилки, торбички и сламки. 

• Рециклирайте хартия, пластмаса и стъкло. Намалете боклука си с 10%. 

• Дарете старите си дрехи и стоки за дома, вместо да ги изхвърляте. Когато имате нужда от нещо, 

помислете за закупуването на употребявани вещи. 

• Използвайте платнени кърпи вместо хартиени. 

• Плащайте сметките си онлайн. 

• Четете документите си онлайн, вместо да ги отпечатвате. 

• Когато трябва да използвате хартия, уверете се, че тя е 100% рециклирана хартия след 

потребителя. 

• Настройте вашия принтер да печата двустранно. 

• Съдействайте училищните столове и кафенета във вашия район или офис - сграда да изберат 

прибори за хранене, тави и съдове за многократна употреба. 

• Използвайте бутилки за многократна употреба за вода и чаши за многократна употреба за кафе. 

• Носете чанти за многократна употреба, когато пазарувате. 

• Опаковайте обяда си в торба за многократна употреба. 

• Организирайте сервиране на здравословна храна в училищната. 

• Купувайте местна храна, за да намалите разстоянието от ферма 
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 •          Купувайте местна храна, за да намалите разстоянието от фермата до трапезата.  

•      Купувайте направо от фермата, посещавайте местните пазари на местните фермери . 

• Ползвайте стълбите вместо асансьора, за да спестите енергия (и да се упражнявате!). 

• Инсталирайте слънчеви панели на вашия покрив. 

• Намалете температурата на вашия бойлер. 

 • Купете органична храна, за да поддържате тялото и околната среда без токсични пестициди. 

Подкрепете фермери и компании, които използват органични съставки. 

 

И ОЩЕНЯКОЛКО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА: 

• Присъединете се към кампанията на Деня на Земята за  защита на нашите видове. 

• Присъединете се към кампанията на Деня на Земята за  прекратяване на замърсяването на 

пластмасите. 

• Засадете дърво или дарете дърво чрез проект Canopy. 

• Присъединете се към кампанията на Деня на Земята за създаване на  Foodprints за бъдещето. 

 

Източник: https://www.earthday.org/earth-day-2020/ 

 

 

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 

Европейски информационен център  –  Европа Директно ,  Велико Тъ рново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 
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5000 Велико Търново 
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