
Дан планете Земље 
 

 
Земља је једна од планета Сунчевог система и трећа планета по удаљености од Сунца. Настала је 
пре око 4.6 милијарди година. Једина за сада откривена планета на којој постоји живот. 
Земља је уједно и једна од геолошки најактивнијих планета Сунчевог система, и константно се 
мења. 
Дан планете Земље (eng.Earth Day) обележава се 22. априла у више од 200 земаља широм света. 
У јануару 1970. амерички сенатор и активиста Гајлорд Нелсон одлучује да се национална обука 
о животној средини зове Дан Земље и да се одржава 22. априла. У добу политичког активизма и 
студентских протеста Дан Земље привлачи многе репортере који о томе извештавају. Многи 
грађани се прикључују и Дан Земље као “празник” постаје веома успешан у Сједињеним 
Америчким Државама. 
Уз то сенатор Нелсон прокламује 1971. године трећу седмицу у априлу као “Седмицу Земље”, 
која постаје национални догађај. 
 
Дан планете Земље се обележава службено од 1992. године када је током Конференције УН-а о 
животној средини и одрживом развоју у Рио де Жанеиру на којој је учествовао велики број 
представника влада и невладиних организација усклађен далекосежни програм за промоцију 
одрживог развоја. 
На предлог боливијске владе 2009. године Општа скупштина Уједињених нација је 22. април 
прогласила међународним Даном планете Земље. 
 
“Нека буду само мирни и весели Дани Земље у будућности за наш лепи свемирски брод Земљу 
који наставља да се окреће и кружи у хладном свемиру са његовим топлим и ломљивим товаром 
ведрог живота.”--Секретар УН, У.Тант, 21. март 1971. 

Циљ обележавања овог дана је да се укаже на угроженост природе и на човеков немар у односу 
према њој, те на опасност која прети животу на Земљи. 

Свакоднено, путем медија, добијамо информације колико је наша планета угрожена, колико је 
лоше третирана од стране својих становника. Стога, могли бисмо баш на 22. априла почети да се 
према њој односимо са више одговорности и поштовања, али да то примењујемо свакодневно, а 
не само на данашњи дан. 
“Здравствено” стање нашег дома је из дана у дан све горе.  
Узроци су: глобално загревање, озонске рупе, превелика количина тешко разградивог отпада, 
издувни гасови из аутомобила и фабрика и још много малих, али важних загађивача наше 
планете. 

Стручњаци упозоравају да је поред индустријског и технолошког развоја, човек својим 
деловањем довео до драстичног загађења  животне средине. 



Биолози упозоравају да је велики број биљних и животињских врста широм света пред 
изумирањем, што доводи до нарушавања читавог екосистема и биолошке разноврсности. 

Као кључне узроке изумирања врста биолози наводе уништавање станишта људском 
активношћу, неконтролисану експлоатацију свих извора на Земљи и њеног биљног и 
животињског света као и загађење животне средине. 

И у Србији се на овај дан организују бројне акције и манифестације које за циљ имају подизање 
нивоа еколошке свести, едукацију, и мотивисање грађана да се активно укључе у борбу за 
очување планете Земље. 

Сваки појединац сноси одговорност. Сваки појединац може направити промену. 

Смањити потрошњу енергије у домаћинству, одвајати и прописно одлагати отпад, не бацати 
смеће у реке, утицати на државне и локалне власти да усвоје и примењују законе. 

Сачувајмо нашу планету, прелепа је! 

 

Ивана Дамњановић 

наставник биологије у ОШ „Иво Андрић“ у Београду 


