
Земята–наш дом 

Есе 

 

Денят на Земята се отбелязва всяка година на 22 април. Организират се различни мероприятия 

за запознаване на хората с опазването на планетата Земя. Има мрежа за Деня на Земята. Денят 

на Земята за първи път се отбелязва през 1970 г. и в него участват 193 държави. Земята е наш 

дом и всички трябва да я защитаваме. Ако искаме ние и бъдещите ни поколения да живеем 

дълго, трябва да защитим майка си. Напредъкът и развитието са довели до неблагоприятни 

ефекти върху Земята. Тези изцяло нови тактики разрушават дома ни. Някои от причините са:                                                           

1. Глобално затопляне : Поради отпадъците и токсичното замърсяване озонът се изчерпва, а 

земната температура се повишава. Това е много сериозен въпрос. Този дебат е винаги 

горещата тема за празнуването на деня на Земята. 

2.Обезлесяване : Поради все по-голямото население на тази планета, хората сега изтриват 

дървета и гори, за да направят нови болници, пътища, училища и градове. Това също води до 

повишаване на температурата, топене на антарктически ледници и наводнение в крайна 

сметка. 

3.Използване на изкуствени торове : За да изхранват толкова голямо население, фермерите се 

нуждаят от повече реколта за по-малко време. Това се получава само с изкуствени средства, 

които причиняват толкова много вреди на земите. Ерозия на почвата, безплодие, ниски нива на 

вода се увеличават с всеки изминал ден. Трябва да спрем този акт и да започнем да действаме 

разумно. 

Когато земята е замърсена, тя носи следните вредни ефекти върху хората, растенията и 

животните 

1.Екосистемата е нарушена, тъй като целият живот на Земята се разсейва от изкуственото 

2.Растителните и животинските видове са изчезнали. 

3.Повече наводнения, тъй като снегът по планинските върхове се стопява. 

4.Повече хора умират поради засиленото наводнение. 

 5.Природните бедствия се увеличават поради изчерпването на озона и глобалното затопляне. 

Това е много добра стъпка, който и да е предприел. Този ден има следните предимства 

1.Обучавайте хората за осъзнаването на защитата на Земята. 

2.Има смисъл в хората, че какво правят на своята планета и я унищожават. 

3.Жизнената стойност се разбира от хората и те знаят значението на спасяването на земята. 

4.Опазване на застрашените видове. По този начин хранителната мрежа не се унищожава. 

 Земята е наш дом и всички трябва да разберем нейното значение. Някои училища празнуват 

този ден в училище и обучават учениците за здравословна и устойчива среда. Запазете Земята 

и живейте здравословно. 

                                                                                                                                                   Емре Тунджай Халил ,,9а клаа“ 


