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Miliarda zelených činov (A Billion Acts of Green) – to je téma tohtoročného Svetového 
dňa Zeme. Stránka Svetového dňa Zeme konštatuje, že ľudia, ktorí sa zapojili do ak-
tivít alebo do kampane k tomuto dňu, mali vykonať a dať podnety na miliardu činov 
environmentálneho charakteru. Organizácia Spojených národov si v ten deň pripomína 
Zem živiteľku.

Pojem Zem živiteľka sa podľa stránky OSN spája s našou planétou a odráža sa ním 
vzájomná závislosť ľudí a ďalších živých tvorov so Zemou.

Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 ešte ako Deň Zeme americký senátor 
Gaylord Anton Nelson. Povzbudzoval študentov, aby vypracovali projekty zamerané na 
ochranu životného prostredia a upozorňovali na potrebu jeho ochrany v prostredí, v 
ktorom sa pohybovali.

Študenti Stanfordovej univerzity v Kalifornii po prvý raz zorganizovali Deň Zeme 
v roku 1970 formou protestného happeningu; koordinátorom podujatia bol Denis 
Hayes. Podľa jedného zo zdrojov sa na ňom zúčastnilo 20 miliónov ľudí.

Najmä ľudia citlivo reagujúci na zhoršujúcu sa situáciu a na zmeny v životnom 
prostredí poukazovali na fakt, že planétu Zem čoraz viac ohrozuje činnosť človeka. 
Aktivisti i ekológovia od roku 1970 spustili kampane a výzvy na spoločné úsilie - na 
záchranu planéty. Adresátom výziev sa stala aj široká verejnosť s tým, aby neostávala 
ľahostajnou k stavu, v akom je a do akého sa postupne dostávala Zem.

Svetovým sa Deň Zeme stal v roku 1990, keď začalo pôsobiť Medzinárodné ústre-
die Dňa Zeme na kalifornskej Stanford University.

V súčasnosti 22. apríl patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na 
záchranu Zeme. Vo svete ho slávia milióny ľudí; počet krajín sa pohybuje okolo 180.

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) uverej-
nila 30. marca 2005 správu o stave ekosystémov na Zemi. Táto hodnotiaca správa 
bola súhrnom neraz neblahých aktivít človeka s ich dosahmi na planétu.

Ľudská činnosť totiž za minulé desaťročia významne modifikovala ekosystémy. 
Človek čoraz viac stupňuje nároky na potraviny, sladkú vodu, drevo, nerastné bohat-
stvo a na energetické zdroje. To, čo človek rastúcim tempom vykonáva, má nezvratné 
dosahy na ekosystémy a v konečnom dôsledku človek ohrozuje seba samého.

Podujatia pri príležitosti Svetového dňa Zeme na úrovni celého sveta pripravuje a 
organizuje mimovládna organizácia Earth Day Network (EDN). Založili ju organizátori 
prvého Dňa Zeme v roku 1970. EDN sa považuje za hnaciu silu podujatí na záchranu 
Zeme a na to, aby sa v človeku pohlo svedomie.

Rôznymi podujatiami si Deň Zeme pripomenulo aj Slovensko. Napríklad čistením 
mesta, mestskej časti, využitím bicykla na dopravu do práce a podobne.

(www.earthday.net, www.nelsonearthday.net, www.wilderness.org, www.enviro.gov.sk, www.un.org, 
www.enviroportal.sk).          Zdroj: TASR

Pri príležitosti Svetového dňa vody Slovenská agentúra životného prostredia 
(SAŽP) v Banskej Bystrici otvorila dvere banskobystrickým školákom a ponúkla 
im prehliadky dokumentárnych filmov z videotéky SAŽP, tematicky zameraných 
na vodu, ocenených na uplynulých ročníkoch Medzinárodného festivalu filmov o 
životnom prostredí Envirofilm. Súčasťou Dní otvorených dverí SAŽP boli aj poste-
rové výstavy Ramsarské lokality na Slovensku, Pitná voda na Slovensku, Voda 
a životné prostredie Európy (SOER). V rámci podujatia bol deťom predstavený 
aj projekt s názvom Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, 
jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode, 
ktorý realizuje SAŽP. Projekt je zameraný na zmenu všeobecne praktizovaných 

Do kina cez otvorené dvere SAŽP
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vá spôsobov využívania vodných zdrojov na Slovensku, ktoré vedú k neefektív-
nemu využívaniu vôd a k ich znečisteniu. Hlavným cieľom projektu je zmeniť 
spôsoby a postoj spotrebiteľov k využívaniu vodných zdrojov, ktorý v súčasnosti 
vedie k ich znečisťovaniu a neudržateľnému využitiu. 

O premietanie filmov počas Dní otvorených dverí SAŽP bol veľký záujem. 
Počas troch dní (22. – 24. marca 2011) sa premietania zúčastnilo 250 detí zo 
siedmich banskobystrických základných a stredných škôl. 

(gudz)Výstavy o vode školákov zaujali

Pri jazierku s rybičkami
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