„Iba jedna zem“

„Žiť trvalo udržateľne
v súlade s prírodou“

Svetový deň životného prostredia 2022 sa tohtoročne venuje téme „Iba jedna Zem“, ktorá zdôrazňuje potrebu žiť trvalo
udržateľným spôsobom v súlade s prírodou, prinášaním transformačných zmien prostredníctvom politík a našich rozhodnutí
smerom k čistejšiemu a ekologickejšiemu životnému štýlu.
Životné prostredie je všetko čo človeka obklopuje, živá i neživá príroda, budovy, hospodárske zariadenia,
dopravné prostriedky ale aj ostatní ľudia. Čisté životné prostredie je základným predpokladom pre ľudské
zdravie a blahobyt. Poskytuje základné zdroje, ako je čistý vzduch, čistá voda, úrodná pôda na výrobu
potravín, ako aj energia a suroviny pre výrobný priemysel. Pôda pokrýva len okolo 30% našej planéty a
žije na nej viac ako 7 miliárd ľudí.

AKÉ SÚ DÔSLEDKY ZNEČISTENIA ZEME ?
o
o

o

o
o

Znehodnotenie podzemných vôd: kontaminanty z fariem,
priemyselných oblastí a skládok končia v podzemnej vode.
Strata ornice: používanie hnojív a pesticídov mení zloženie
ornice. Stáva sa náchylnejšou na eróziu, na zníženú plodnosť a
produktivitu.
Enviromentálny dopad: strata stromov ovplyvňuje dažďový
cyklus, čo vedie k nepravidelným dažďom, záplavám,
nesezónnym zmenám počasia a globálnemu otepľovaniu.
Klimatické zmeny a vznik požiarov: znečisťujúce látky v pôde
vytvárajú suché podmienky a dokonalé prostredie pre požiare.
Dopad na ľudí: my tiež musíme čeliť priamym účinkom
znečistenia pôdy, ktoré vplývajú na kvalitu nášho života a
zdravia. Toxické chemikálie sa môžu dostať do nášho tela
prostredníctvom potravín pestovaných v znečistenej pôde.
Zvyšuje sa tak riziko vzniku vrodených chorôb u detí, ochorenia
kože a dýchacích ciest.

PREČO DOCHÁDZA K ZNEČISTENIU ZEME?
85% energie, ktorú vyrobíme, pochádza
z fosílnych palív.
124 miliónov ton hnoja vytvorí dobytok na
celom svete za jeden rok.
110 miliónov baní je rozptýlených v 64
krajinách okolo celého sveta.
37% chemických látok je považovaných za
nebezpečné pre životné prostredie.

ČO MÔŽE SPRAVIŤ JEDNOTLIVEC PRE
NAŠU ZEM?







Trieďte odpad.
Recyklujte plasty.
Nakupujte do textilných tašiek.
Dajte prednosť produktom bez obalu.
Uprednostňujte ekologické čistiace
prostriedky.
Kupujte
len
to,
čo
skutočne
potrebujete.
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