A Föld napját ünneplik ma világszerte
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” Így hangzik a Föld
napja mozgalom egyik jelmondata. 2009-ben Evo Morales bolíviai elnök
kezdeményezésére az ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá
nyilvánította.
Az első Föld napján 1970. április 22-én, Denis Hayes amerikai egyetemista
kezdeményezésére, 20 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a
történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain
túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a
levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több
millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
Húsz évvel később Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit (a bioszféra
pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagosodást, az
üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a
savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb.) látva kezdeményezték, hogy az
1990-es évek - a környezet évtizedeként - a közös felelősségre hívják fel a
figyelmet. Ennek érdekében 1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja
Nemzetközi Hírközpontot.
Magyarországon környezetvédők 1990-ben alapították meg a Föld Napja
Alapítványt és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Föld napja
eseményeinek koordinálására. Azóta emlékszik meg a magyarság e jeles napról.
Évről évre egyre többen érzik úgy, hogy legalább ezen a napon tegyenek valamit
a környezetük érdekében.
A Föld napján való megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy az ember
mérlegelje, hogy kíméletesen bánik-e környezetével, és mit tesz azért, hogy a
természet és benne az ember egészségesebben éljen. A Föld napját azonban
nem csak ünnepelni kell! Egész évben úgy kell viselkednünk, élnünk, hogy
szűkebb és tágabb környezetünket is óvjuk. Nap, mint nap szembesülhetünk
azzal, hogy a bolygónk veszélyben van. Elegendő körülnéznünk... mindenhol
szemét, ott is, ahol nem kellene.
Nyugodt
lélekkel
sétálunk
el
egy
szemétkupac mellett,
mondván ez nem az én
szemetem.
Jogosan
merül fel a kérdés: mit
tehetünk
mi
„kisemberek”?
Megállíthatjuk ezt a
pusztítást?
A
természetvédelem
mellett
erkölcsi
felelősséget
is
vállalnunk kell a következő nemzedék iránt, hogy megőrizzük számukra is a
Földet, és annak természeti erőforrásait. A legfontosabb persze az, hogy ne csak
beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem tetteinkkel, életvitelünkkel mutassunk
példát!
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Környezettudatos életmóddal segíthetünk
Az utóbbi egy évben, a
világjárvány kezdete óta
sajnos
mindennapjaink
részévé vált az arcmaszk
használata.
Sok
fajta
mosható,
újrahasználható
maszk létezik, de amennyiben
egyszerhasználatos arcvédőt
és gumikesztyűt használ, azt
hulladékgyűjtőbe
dobja,
ne károsítsuk ezzel is a
környezetet, az élővilágot!
Egy friss felmérés szerint
havonta
129
milliárd
arcmaszkot
dobnak
el
világszerte,
percenként
mintegy 3 milliót. Az eldobott maszkok döntő többsége mikroszálakból készül, így a hulladék
jelentős mennyiségben gyarapítja a világban egyébként is komoly problémát okozó
műanyagszennyezést.
Öltözzünk az időjárásnak megfelelően!
Otthonunkban ez az energiatakarékosság leggyorsabb és legolcsóbb módja. Egy fokos
hőmérséklet-csökkentés a fejlett világ egy átlagos háztartásban évi egyharmad tonna széndioxid kibocsátás megspórolásával jár.
Autózás helyett tömegközlekedés
Ha autó helyett a tömegközlekedést haszáljuk, akkor 60%-kal csökkenthetjük a közlekedéséből
eredő üvegházhatású gázok kibocsátását. Sokat tehetünk, ha rövid és felesleges utakra nem
autóval megyünk.
Törődjünk a háztartási gépekkel!
Otthon a fűtés és a hűtés után az elektromos eszközök és a világítótestek a legnagyobb
energiafogyasztók. A készenléti állapotban tartott eszközök energiafogyasztása az USA-ban
évente 50 millió tonna üvegházhatású gáz kibocsátásáért felelős. A háztartási berendezésekbe
sok fémet és műanyagot építenek be, ezért ne rohanjunk mindig megvenni a legújabb
modelleket.
Csökkentés, újrafelhasználás, újrafeldolgozás
Angolul ez a 3R program (reduce, reuse, recycle). Legfontosabb a csökkentés. Egyre több
csomagolóanyagot, reklámszemetet dobunk ki, rengeteg felesleges tárgyat veszünk a reklámok
hatására. Használjunk műanyag zacskó helyett textíl vagy újrahasznosítható papír táskát. A
műanyag poharakat, szívószálakat stb. szintén helyettesítsük papírból készült termékekkel.
Munkahelyén is gondoljon a környezet megóvására!
A globális felmelegedés elleni harc az otthonokban kezdődik, de a munkahelyeken is folytatni
kell. Ha energiatakarékos eszközökkel szereljük fel az irodát, ha lekapcsoljuk a felesleges
világítást, ha a papír mindkét oldalára nyomtatunk, akkor máris jelentősen hozzájárultunk a
károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.
Forrás: internet
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