Svetový deň životného prostredia
5. jún 2020

Pod záštitou Organizácie spojených národov je 5. jún od roku 1974 dňom environmentálneho povedomia.
Každoročne tak celosvetovo upriamuje pozornosť na otázky životného prostredia od znečistenia po
globálne otepľovanie a udržateľnú výrobu potravín až po ochranu voľne žijúcich živočíchov.

BIODIVERZITA
¨

Niekoľko typov ako chrániť seba aj
životné prostredie

téma Svetového dňa životného
prostredia 2020.

¨

Biodiverzita
je
výsledkom
evolúcie
trvajúcej 3,8 miliárd rokov a ľudstvo bez nej
nemôže prežiť. Je všade okolo nás a aj my
sme jej súčasťou. Pozostáva z troch
hlavných kategórií - prvkov:
¨

¨

¨

a najzdravší pohyb pre človeka. Ak sa
musíte prepraviť na väčšiu vzdialenosť
použite radšej hromadnú dopravu,
individuálna cesta autom zaťažuje
životné prostredie.

¨

rôzne typy druhov, ktoré žijú na Zemi
vrátane živočíchov, rastlín, zeleniny,
húb, rias, baktérií či dokonca aj
vírusov,
rozdiely medzi jednotlivcami toho
istého druhu – v rozmeroch, tvaroch
a farbách,
rôzne ekosystémy, napr. oceány,
lesy alebo koralové útesy a druhy,
ktoré ich obývajú a ich vzájomné
pôsobenie.

¨

Kupujte len to, čo skutočne
potrebujete.
Nakupujte do textilných tašiek,
igelitové vrecúška vymeňte za
textilné. Nezamorujete plastom našu
planétu.

¨
¨

Dajte prednosť produktom bez
obalu, výrazne eliminujete odpad.
Trieďte odpad. Zapojte sa do
mestského triedenia
bežné kontajnery.

¨
Podľa vedeckých údajov je na Zemi okolo
1,9 milióna rôznych živých druhov, no
skutočné číslo je oveľa vyššie. Mnohé druhy
sú mikroskopické alebo žijú hlboko v zemi
alebo v oceánoch, iné jednoducho neboli
ešte objavené.
Vplyvom nerozumného hospodárenia a
necitlivých zásahov človeka dochádza k
10-krát rýchlejšiemu ubúdaniu biologickej
rozmanitosti a vyhynulo už 1 milión živých
druhov.

Používajte „pešibus“, autobus, či
vlak. Chôdza je najprirodzenejší

Ochranou
prírody
a
obnovou
ekosystémov a biodiverzity znižujeme
zraniteľnosť a zvyšujeme odolnosť v
našom boji proti zmene klímy.

¨
¨

¨

využívajte

Obnosené, alebo nenosené šaty
posuňte priateľom, či ľuďom
v núdzi.
Uprednostňujte ekologické čistiace
prostriedky.
Používajte čistú prírodnú kozmetiku
a
kozmetiku
zvieratách.
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Vodovodné kohútiky vymeňte za
pákové. Vodu šetrite šetrnými
kohútikmi,
ekologické.
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