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 "Обичай Земята ! Тя не ти е наследство от 
твоите родители ,тя е твоят дълг към твоите 
деца ! 

 Когато бъде отсечено последното 
дърво,когато бъде отровена последната 
река , когато бъде уловена последната 
птица,едва тогава вие ще разберете,че 
парите не стават за ядене." 

 Индиански мъдрости.💐





 Денят на Земята - 22 април е най-големият 
нерелигиозен празник в света, отбелязван от над 
половин милиард хора.

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, а от 1993 година се отбелязва 
и в България.



 България е една от първите страни, присъединили се към 
международното отбелязване на Деня на Земята, което 
започва от 1990 г.

 На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават 
хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, 
посветени на опазването на околната среда.

 На 22 април 1992 г. президентът на Република България 
Желю Желев подписва клетвата в името на Земята.

 Над 30 хиляди български деца се подписват под 
Декларацията за пълномощие за живот на 
Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за 
околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро 
през юни 1992 г.

 Оттогава всяка година България участва в отбелязването на 
Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и 
здравословна околна среда, както и съхраняване на живота на 
планетата.
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Ето 11 простички неща, които може да направите, за да 
помогнете за спасяването на нашата планета:
 - отглеждайте собствени хранителни продукти или си набавяйте 

такива от земеделци
 - принтирайте от двете страни на листа, вместо да използвате два
 - спрете да пиете бутилирана вода
 - предвижвайте се с колело
 - инвестирайте в зарядно за телефон, захранвано със слънчева 

енергия
 - посадете дърво
 - не сушете дрехите си в сушилнята, използвайте простора на 

терасата
 - поне един ден в седмицата бъдете вегетарианци. Това ще е в полза 

и на организма ви
 - не оставяйте водата да тече, докато миете зъбите си
 - изключвайте компютъра си през нощта
 - редуцирайте използването на найлонови торбички
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 Земя като една човешка длан...

 Но по-голяма ти не си ми нужна,

 Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна,

 че е от кремък твоят стар Балкан.



 Защитени територии в България е обобщено понятие, 
обхващащо всички паркове, резервати, 
забележителности и защитени местности. 
В България през годините са обявени множество такива 
територии. През 1933 г.е обявен първият резерват в 
България – Силкосия. През 1934 г. е обявен първият 
природен парк не само в България, но и на Балканския 
полуостров – Витоша.

 Закон за защита на тези територии е обнародван през 
1998 г. от тогавашното Народно Събрание, последно е 
изменен през 2009 г. Той носи името Закон за 
защитените територии (ЗЗТ). Териториите попадащи 
под закрилата на този закон представляват около 5% от 
цялата територия на Република България. В защитените 
територии влизат над 7% от територията на горските 
площи.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/1933
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/1934
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1


 Червената книга на Република България е списък със 
застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, 
живеещи на територията на България.

 В България идеята за издаването на национална 
„Червена книга“ е на бележития зоолог и 
природозащитник Николай Боев[1][2][3]Първото ѝ издание 
излиза в 2 тома – през 1984 г. първи том, посветен 
на растенията, а през 1985 г., втори том, посветен 
на животните. Преди това в света вече са издадени 
няколко подобни книги. Вече има второ издание на 
Червената книга на застрашените растителни и 
животински видове в България (информация към 2012 
г.) Описаните в нея биологични видове са приоритетни 
за опазване в задължителния за България европейски 
проект Натура 2000.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/1984
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/1985
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_2000
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