
Dzień Ziemi



Dzień ziemi-co to jest?

 Dzień Ziemi to akcje prowadzone 
corocznie wiosną, których celem jest 
promowanie postaw 
proekologicznych w społeczeństwie. 
Organizatorzy Dnia Ziemi chcą 
uświadomić politykom i obywatelom, 
jak kruchy jest ekosystem planety 
ludzi. 

 Typ święta: międzynarodowe

 Znaczenie: promowanie postaw 
ekologicznych w społeczeństwie

 Inne nazwy: Światowy Dzień Ziemi

 Dzień: równonoc wiosenna



Dzień ziemi-kiedy go obchodzimy?

 Dzień ziemi znany też jako 

Światowy Dzień Ziemi lub 

Międzynarodowy Dzień Ziemi, 

obchodzi się go 22 Kwietnia lecz w 

Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest 

od 1990 r.

 Jest to największe na świecie 

święto ekologiczne, obchodzone od 

1970 roku.



Śmieci

 Dzień ziemi powstał po to żeby 

ludzie wychodzili na ulicę, do 

lasów i parków, żeby je posprzątać 

bo ziemia to planeta na której żyje 

dużo organizmów.

 Dzień ziemi zapobiega temu->



Recykling

 Recykling jedna z metod ochrony 

środowiska naturalnego. Jej celem 

jest ograniczenie zużycia surowców 

naturalnych oraz zmniejszenie 

ilości odpadów. Recykling obejmuje 

odzyskiwanie surowców z 

produktów odpadowych i 

wykorzystywanie ich do produkcji 

nowych, poszukiwanych towarów. 

Materiały, które nadają się do 

ponownego wykorzystania, bywają 

opatrzone kodem recyklingu.



Zanieczyszczenie powietrza (smog)

 Zanieczyszczenia powietrza są 

głównymi przyczynami globalnych 

zagrożeń środowiska. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy 

definiuje je jako wszelkie skażenie 

powietrza przez substancje, które 

są szkodliwe dla zdrowia lub 

niebezpieczne z innych przyczyn, 

bez względu na ich postać 

fizyczną.



Lasy

 Las (biocenoza leśna) – kompleks 

roślinności swoisty dla danego 

kontynentu geograficznego, 

charakteryzujący się dużym 

udziałem drzew rosnących w 

zwarciu, wraz ze światem 

zwierzęcym i różnymi czynnikami 

przyrody nieożywionej oraz 

związkami, które między nimi 

występują.



Pingwiny

 Pingwiny, bezlotki – rząd oraz rodzina 
taków z infragromady ptaków 
neognatycznych.

 Rodzina pingwinów obejmuje gatunki 
morskie (na lądzie pojawiają się 
jedynie w strefie brzegowej) 
zamieszkujące zimne morza półkuli 
południowej. Najliczniejsze wokół 
Antarktydy i sąsiednich wysp oraz 
wybrzeży Ameryki Południowej, 
najwięcej gatunków w pobliżu Nowej 
Zelandii. Jedynym gatunkiem 
gnieżdżącym się nieco na północ od 
równika (na Galapagos) jest pingwin 
równikowy.



Flamingi

 Najbardziej rozpowszechniony 
gatunek flaminga – zamieszkujący 
wyspowo Afrykę na południe od 
Sahary (w tym Madagaskar), baseny 
Morza Śródziemnego (z dużą 
koncentracją na lagunie w Camargue
we Francji, w Hiszpanii, w Turcji i w 
znacznej liczbie biotopów Grecji) i 
Morza Czarnego, a także w Azji 
Środkowej, na Bliskim Wschodzie 
oraz w Pakistanie, Indiach i na 
Cejlonie. Jest częściowo wędrownym 
gatunkiem. Całkowity zasięg 
występowania szacowany na 5 060 
000 km.



Wybredny koala

 Koala preferuje eukaliptusy 

(Eucalyptus), ale uzupełnia też 

dietę liśćmi kilku gatunków z 

rodzajów Corymbia, Angophora, 

Lophostemon, banksja (Banksia), 

Leptospermum i Melaleuca. Dorosły 

osobnik zjada dziennie od 0,5 do 1 

kg liści.



Dziękujemy za uwagę 

Grupa ziemianie
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