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A FÖLD NAPJA



„A természet hatalmas, az ember parányi.
Ezért aztán az ember léte attól függ,
milyen kapcsolatot tud teremteni a
természettel, mennyire érti meg, és
hogyan használja fel erőit saját hasznára.”

(Szent-Györgyi Albert)



JELES KÖRNYEZETVÉDELMI NAPOK

- a VIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAPJA– február 2.

- a VADVILÁG VILÁGNAPJA – március 3.

- a NEMZETKÖZI ENERGIAHATÉKONYSÁGI NAP – március 6.

- az ERDŐK VILÁGNAPJA – március 21.

- a VÍZ VILÁGNAPJA – március 22.

- METEOROLÓGIAI VILÁGNAP – március 23.

- a FÖLD ÓRÁJA – március utolsó szombatja

- A FÖLD NAPJA – április 22.

- MADARAK ÉS FÁK NAPJA – május 10.

- KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP – június 5.

- ÓCEÁNOK VILÁGNAPJA – június 8.

- a NAP NAPJA – június 21.

• Folytathatnám a sort, hisz nagyon sok környezetvédelemmel kapcsolatos világnap

van még, de a mai foglalkozáson a FÖLD NAPJA világnapot szeretném kiemelni, erre

szeretném felhívni a figyelmeteket.

• Szeretném ha tudatosulna bennetek:

- „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

- (David Brower)



A FÖLD NAPJA

• EGY NAP a HOLNAPÉRT!

• 2020. április 22.

a 30. magyar és az 50. 

világméretű

FÖLD NAPJA a KLÍMÁÉRT!



1970-BEN KEZDŐDÖTT

• Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista

kezdeményezésére, 1970. április 22-én 20 millió amerikai

emelte fel szavát a természetért.

• Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban –

és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott! 

• Az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek 

védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több 

millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.



1990-BEN VILÁGMOZGALOMMÁ VÁLT

Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit látva -

• a bioszféra pusztulását,

• az ipari szennyezést,

• az őserdők irtását,

• a sivatagosodást,

• az üvegházhatást,

• az ózonlyukakat,

• a veszélyes hulladékokat,

• a túlnépesedést,

• a savas esőt,

• az óceánok szennyezettségét stb.

- kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös

felelősségre hívják fel a figyelmet.



MAGYARORSZÁG AZ ELSŐK KÖZÖTT CSATLAKOZOTT

• A felhívásra Magyarországon környezetvédők 1990-ben

megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot

is létrehoztak az első magyar Föld napja eseményeinek

koordinálására.



Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?

 Így hangzik a Föld napja

mozgalom egyik jelmondata.

 1990 óta Magyarországon

évről évre egyre többen érzik

úgy, legalább megpróbálják –

és legalább a Föld napján,

április 22-én tesznek valamit

ennek érdekében.



• Bár sokat tettünk az elmúlt harminc évben környezetünk fontosságának

tudatosítása érdekében, de nem eleget.

• Már van szelektív hulladékgyűjtés, vásárolhatunk környezetbarát

termékeket, szélkerekek, napkollektorok segítik az energiaellátást, de még

mindig sok a felesleges fogyasztás, a vegyszerhasználat, a szemét, az

autózás, az energiapazarlás, általában a természet szolgáltatásainak

túlhasználata.

• Mindezek következményeként pedig nő az üvegházhatású gázok

kibocsátása, és ez növeli az éghajlatváltozás veszélyét.

És ez a változás nem a távoli jövő eseménye. Az éghajlatváltozás már itt

van.

• Tennünk kell, cselekednünk kell! Vigyázzunk kell a Földünkre, jövőnkre!



„AZ EGYETLEN ESEMÉNY” 

• A kezdettől, 1970-től 2020-ig 

eltelt 50 évben a Föld napja 

világméretű megmozdulássá 

vált: "az egyetlen esemény, 

amelyet az egész világon 

egyszerre ünnepelnek, 

mindenféle származású, 

vallású és nemzetiségű 

emberek".



VÉSZHELYZET!

• Számos ország és város 

hirdetett 

klímavészhelyzetet.

• Sokat tettek, de nem 

eleget! 

• Nincs idő tovább 

halogatni a cselekvést!



• 2100-ig szinte teljesen ki kell vonni a forgalomból a fosszilis 

tüzelőanyagokat (szén, kőolaj, földgáz) az IPCC legújabb jelentése 

szerint, ha el akarjuk kerülni az 5 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést. 

• Az elmúlt öt év volt az eddigi legmelegebb a Földön a mérések 1900 

körüli kezdete óta, és a következő 5 még melegebb lesz, ha nem 

változtatunk radikálisan életmódunkon. 

• Az IPCC szerint 10 évünk maradt, hogy elkerüljük a 1,5 fokos 

felmelegedést.

• Sokat tehetünk 10 év alatt!

• Fontos, hogy azok a döntéshozók, akik a túlfogyasztásra épülő gazdasági 

növekedést a környezet, a klíma védelme elé helyezik, belássák, hogy a 

korlátlan növekedés és a klímavédelem kizárja egymást. 

https://fna.hu/hir/nullaracsokkenszen
https://fna.hu/hir/12evmaradt
https://fna.hu/hir/vegesvegtelen


ÓVD A FÖLDET!

• A Föld egy törékeny ökológiai

rendszer, melynek megőrzése a

mostani és az eljövendő

generációk közös feladata. A

globális környezeti problémákra

hívja fel a figyelmet a következő

videó is!

• https://youtu.be/7ytpRrhkmAY

https://youtu.be/7ytpRrhkmAY


Földanya üzenete

Kérlek, nézd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=A27dA0UVwF4

https://www.youtube.com/watch?v=A27dA0UVwF4


• Bízom benne, hogy felkeltettem érdeklődésedet. 

• Fontos, hogy értéknek tekintsd a természet és az 

ember alkotta környezet esztétikumát, fenntartható, 

harmonikus működését, s legyen késztetésed 

környezetünk értékeinek megőrzésére.

• Törekedj az „ember-környezet viszony” harmóniájának 

megteremtésére!

• Te is tudsz tenni, cselekedni, óvni, védeni.

• Kérlek, írd meg, mit tudsz tenni környezetünk, Földünk 

védelme érdekében!



Köszönöm a figyelmet!
Forrás: https://fna.hu/tortenetunk/afoldnapja

Végezetül, szeretném ha meghallgatnád a következő dalt!

A FÖLD DALA

https://www.youtube.com/watch?v=yMPpJR1h0eU

https://fna.hu/tortenetunk/afoldnapja
https://www.youtube.com/watch?v=yMPpJR1h0eU

