22 kwietnia – Dzień Ziemi
22 kwietnia miliony ludzi na całym świecie świętują Dzień Ziemi. Jego celem jest promowanie
postaw proekologicznych w społeczeństwie. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi
niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących.
Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi i domagać się
odpowiednich działań politycznych.

Uznaje się, że tego dnia narodził się ruch ekologiczny, który kontynuując protesty, sprawił,
że politycy musieli się zająć po raz pierwszy tak codziennymi, z dzisiejszej perspektywy,
tematami związanymi z czystością wód i powietrza.
Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli
w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej
planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach
rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to
dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi
odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej,
wszyscy przedstawiciele Homo sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, która - według
organizatorów Dnia Ziemi – jest naszym wspólnym dobrem.
Dzień Ziemi był obchodzony w różnych krajach, lecz stał się naprawdę globalny w 1990 roku,
mobilizując 200 milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi ONZ
w 1992 roku w Rio de Janeiro. W 2000 roku głównym tematem stały się zmiany klimatyczne
– organizatorzy Dnia Ziemi walczyli o uznanie wagi problemu i zaprzestanie jego negowania
przez polityków, domagali się natychmiastowego ograniczenia emisji CO2 i przejścia
gospodarek świata na odnawialne źródła energii.
Budownictwo odpowiada za 1/3 emisji gazów cieplarnianych na świecie. dlatego przy tej
okazji można promować wprowadzanie tzw. efektywności energetycznej, czyli różnych

rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia prądu i ciepła, a co za tym idzie redukcję
emisji. Rozwiązania takie można też promować w skali lokalnej, na przykład zapewniając
lepszą termoizolację budynków, monitorując konsumpcję energii i wyłączając urządzenia
pracujące w trybie stand-by, tworząc zielone ogrody na dachach budynków czy wspierając
tworzenie budynków pasywnych.
Drugi temat to energetyka. Świat staje przed wyzwaniem przejścia od rozwiązań z czasów
scentralizowanego społeczeństwa przemysłowego XX wieku do godnych mobilnego
i sieciowego społeczeństwa XXI wieku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Szczególnie
w Polsce temat wydaje się na czasie, gdyż politycy są ciągle skupieni na przestarzałych
kopalnych źródłach energii jak węgiel, gaz łupkowy czy związane z największym ryzykiem
elektrownie atomowe. Dzień Ziemi jest okazją by rozmawiać o polityce energetycznej
i demonstrować nowoczesne rozwiązania, które są najbardziej przyjazne środowisku, takie
jak: elektrownie słoneczne, wiatrowe czy geotermalne.
Trzeci temat to transport – w tej chwili najszybciej przybywa emisji gazów cieplarnianych
właśnie w tym sektorze, gdyż społeczeństwa są coraz bardziej mobilne, a samochód
globalnie przestał być dobrem luksusowym. Obecnie miasta wdrażają coraz więcej rozwiązań
czyniących pozytywną zmianę, np. bus-pasy dające pierwszeństwo transportowi
publicznemu, rowery miejskie czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Politycy
podejmując zielone decyzje, muszą wiedzieć, że społeczeństwo zamiast kolejnych obwodnic
do obwodnic, chce czystego powietrza i na przykład bezpłatnego transportu publicznego.
Przy okazji Dnia Ziemi warto mówić o tym co każdy człowiek może zrobić by podróżować
ekologicznie i co mogą zrobić władze miast i państw by poprawić swoją politykę
transportową.
Podejmij wyzwanie:
❖ Poszukaj przyrody wokół siebie. Wyjdź z domu i poszukaj przyrody w dziwnych
miejscach. Zobacz, jak przyroda walczy o swoje miejsce w mieście (np. drzewka
na gzymsach, dachach komórek, rośliny wyrastające z murów, w pęknięciach asfaltu,
między płytami chodnikowymi). Przyjrzyj się drzewom w twojej okolicy, dotknij ich,
powąchaj, przyjrzyj się liście, zidentyfikuj gatunek.
❖ Znajdź miejsce do zazielenienia albo rozkwiecenia i zrób to. Kup (albo pozyskaj
od znajomego działkowca) sadzonki albo nasiona mało wymagających, lokalnych
roślin i posadź/wysiej je. Nie chodzi o zakładanie całych ogródków, ale o drobne
zazielenianie okolicy. Pamiętaj o podlewaniu.
Informacje za:
https://www.ekokalendarz.pl/dzien-ziemi/#more-127

