РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ ,,ПРОФ ИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”

Световен ден на околната среда - 5 юни
„Свързване на хората с природата“ е темата на Световния ден на околната среда 2017 г., тема,
която насочва вниманието и призовава да излезем сред природата, да оценим нейната красота и важност
и да защитим нашата обща планета Земя. Световният ден на околната среда е най-мащабното ежегодно
събитие, посветено на защита на природата. Тази година домакин е Канада, която избра темата на деня и
ще бъде в центъра на всички световни събития.
Световният ден на околната среда е събитие за всеки човек, навсякъде по света. От своето
честване, за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития- от почистване на
квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване и възстановяване
на съществуващи гори.
Тазгодишната тема приканва да помислим за това, че сме част от природата, и че тясно зависим
от нея. Предизвикани сме да намерим забавни и вълнуващи начини да опознаем и оценим тази жизнено
важна връзка с природата.

Ценността на природата
През последните десетилетия, научният напредък, както и нарастващите проблеми на околната
среда, като глобалното затопляне, помагат да разберем неизмеримите начини, по които природните
системи подпомагат нашия собствен просперитет и благоденствие. Чрез бързото ускоряване на науката
и технологиите човекът придобива силата да трансформира своята среда по безброй начини и в
безпрецедентен мащаб.
Например, световните океани, гори и почви са огромни резервоари за парникови газове като
въглероден диоксид и метан; фермери и рибари облагородяват природата по суша и вода, за да осигурят
храна; учените разработват лекарства, използвайки генетичен материал, извлечен от милионите видове,
които съставляват удивителното биологично разнообразие на Земята.
Милиарди хора в земеделските райони по света
прекарват всеки работен ден „свързани с природата“ и
осъзнават напълно своята зависимост от природните
водоизточници и знаят, че природата им осигурява
препитание чрез плодородната почва. Те са сред първите
засегнати, когато екосистемите са застрашени от
замърсяване,
изменение
на
климата
или
свръхексплоатация.
Често даровете на природата трудно могат да се
измерят в парична стойност. Подобно на чистия въздух, те
обикновено се приемат за даденост, поне докато станат оскъдни.

Във времето на асфалта, смартфоните и забързаните темпове
на съвременния живот, връзките с природата могат да бъдат кратки,
но с вашата помощ, Световният ден на околната среда може да
покаже по-ясно от всякога, нуждата от хармония между
човечеството и природата, така че и двете да процъфтяват.
Ежегодно експерти от РЗИ – Русе, отдел ,,Профилактика на
болестите и промоция на здравето” провеждат здравнообразователни лекции и беседи, представят мултимедийни
презентации и филми в учебни и детски заведения в Русе и
областта, организират отбелязването на дните от календара на СЗО, свързани с околната среда.
Дейности, свързани с отбелязване на Световния ден за опазване на околната среда - 5 юни
2017 година:
 На 1 юни съвместно спортно мероприятие с ученици от 5 клас на ОУ „Тома Кърджиев” гр. Русе
под наслов „Спорт за чиста околна среда!”. Надпреварата протече в две спортни дисциплини –
футбол и волейбол.
 Участниците получиха грамоти и предметни награди, предоставени от от РЗИ - Русе.
 На 5 юни ще се проведе инициативата „Рисунки на асфалт” с деца от ДГ „Ралица” - филиал
„Братя Миладинови” гр. Русе.

