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Dan planeta Zemlje

 Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja u više od 150 zemalja

diljem svijeta

 Na konferenciji UNESCO-a 1969. godine John McConnell prvi je put 

predstavio ideju obilježavanja Dana Zemlje i iste je godine

dizajnirana Zastava Zemlje, a sam je naziv Earth day prvi put 

upotrijebio 21. Ožujka gradonačelnik San Francisca Joseph Alioto 1969. g., 
u proglasu kojim je odlučeno da se u gradu i na područja San Francisca 

proslavi kao Dan planeta Zemlje

 U Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje organizirano obilježava od 1990. godine

 Dan planeta Zemlje službeno se obilježava od 1992. godine kada je 

tijekom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru na kojoj je 

sudjelovao velik broj predstavnika vlada i nevladinih udruga usklađen

dalekosežni program za promicanje održivog razvoja

 Na prijedlog bolivijske vlade 2009. godine Opća je skupština Ujedinjenih

naroda 22. travnja proglasila međunarodnim Danom planeta Zemlje



Kad se male ruke

slože...

 Lijep primjer toga kako jedan čovjek može
učiniti mnogo za prirodu svakako je akcija
“Očistimo Hrvatsku od autoolupina”

 Prije desetak godina fotoreporter Romeo 
Ibrišević krenuo je u čišćenje rijeka, 
slapova, planina, dolina i otoka od 
krupnoga otpada

 Akumulatori, maziva ulja, kiseline i ostale
otrovne tekućine iz starih automobila
prijetnja su ne samo ljudskome nego i
biljnome i životinjskome svijetu

 Željezo se u prirodi razgrađuje od 50 do 
100 godina, pri čemu ispuštaju štetne tvari
u atmosferu

 Plastici je za razgradnju potrebno 100 

godina, a limu od 10 do 100 godina



Za čistu rijeku!

❑ U povodu svjetskoga dana voda i 

dana planeta Zemlje tradicionalno se 

organizira velika međunarodna 

akcija “Eko Kupa” u Brodu na Kupi

❑ Učenici, nastavnici i svi 

zainteresirani okupljaju se svake 
godine na početku mjeseca travnja 

kako bi očistili prirodu od otpada, 

dok marljive ruke čiste obalu, 

ronioci izvlače otpad iz rijeke



World Wide Fund for 

Nature
 Iz organizacije Svjetski fond za zaštitu

prirode - World Wide Fund for Nature 
poručuju kako je Dan planeta Zemlje
podsjetnik o važnosti očuvanja našeg
zajedničkog doma

 WWF Adria poziva sve građanke i građane
da se na ovogodišnji Dan planeta Zemlje
povežu s prirodom i naprave male, ali
značajne korake za naš planet poput
svakodnevnog recikliranja i razvrstavanja
otpada, prestanka korištenja jednokratne
plastike, podržavanja održivih proizvoda i
rješenja kako bi smanjili naš utjecaj na
planet

 Kako ističu naš planet je suočen s 
dvostrukim izazovom klimatskih promjena i
propadanja biološke raznolikosti, a naša je 
dužnost osigurati održivu budućnost
planeta

 Priroda može bez ljudi, ali mi ne možemo
bez nje te je važno osvijestiti kako je 
održivi razvoj jedini od kojeg imaju korist i
priroda i ljudi



Čuvajmo naš planet!



Dan planeta Zemlje - video



Problemi na planeti


