
22. април – Међународни Дан планете Земље 

22. априла 2020. године 

навршава се тачно 50 година од првих 

демонстрација за заштиту животне 

средине које су организоване у 

Сједињеним Америчким Државама и у 

којима је учествовало више од 20 

милиона људи. Овај празник се 

службено обележава од 1992. године 

када је у Рио де Жанеиру организована 

конференција Уједињених нација 

посвећена одрживом развоју. На 

предлог владе Боливије Скупштина 

Организације Уједињених нација 

прогласила је 2009. године 22. април за 

Међународни Дан планете земље. У 

обележавању овог празника, који има за циљ скретање пажње човечанства на 

стање наше планете и повећање свести о неопходности побољшања квалитета 

животне средине, учествује више од 190 земаља. У том смислу, широм света се 

организују различите манифестације и акције које имају за циљ подизање 

свести о неопходности чувања нашег дома – планете Земље. 

Циљ овог празника је јачање свести и поштовања људи према животној 

средини и природи. Осим што би требало да утиче на све државе, његово 

обележавање треба да утиче и на сваког појединца да се активно укључи у 

глобалну акцију ширења еколошке свести. Чињеница је да се човечанство 

суочава са брзим нестанком и изумирањем биљних и животињских врста. Развој 

људског друштва, индустријализација и многобројне тековине савременог доба 

довеле су до прекомерне потрошње енергије и нарушавања еколошке 

равнотеже, односно угрожавања биодиверзитета, а актуелни догађаји везани за 

пандемију вируса COVID 19 нас упозоравају да је и опстанак човека на Земљи 

доведен у питање. Дан планете Земље је прилика да се сетимо да загађивањем 

и уништавањем планете, њеног биљног и животињског света, у ствари највише 

угрожавамо себе. 



Колико је ситуација 

озбиљна најбоље говоре 

подаци из извештаја УН 

који кажу да на Земљи 

тренутно постоји милон 

угрожених биљних и 

животињских врста, од 

осам милиона колико их 

има укупно. Чак 75% 

копнене животне средине 

угрожено је крчењем 

шума, интензивном 

пољопривредом, растућом 

урбанизацијом и 

рударством.  Као главни еколошки проблеми који угрожавају живи свет на 

Земљи издвајају се глобално отопљавање односно климатске промене (које 

настају као последица прекомерне употребе фосилних горива), загађивање 

вода, загађивање ваздуха и уништавање шума. 

 Да би се ситуација променила неопходна је дубока промена начина 

производње и начина размишљања савременог човека коме је потрошња 

приоритет. Слика о будућности људске врсте, чији опстанак зависи од природе, 

приказана у том извештају је прилично суморна. Уколико се ситуација не 

промени у позитивном смислу, уколико не постанемо свесни шта радимо и 

колико загађујемо нашу животну средину, и ми људи ћемо бити угрожени. Брже 

него што мислимо.   

 И зато, не прљај! Немаш изговор. 

 

                                                                            Дејан Ковачевић 


