Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Tulcea celebrează, in
fiecare an pe data de 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului,
principalul eveniment ecologic, de informare publică şi de acţiune
pentru mediu al Naţiunilor Unite (UNEP), marcat în peste 100 de
ţări, pentru a încuraja şi a conştientiza populaţia privind
necesitatea protejării mediului.

Mediul inconjurator este constituit din totalitatea factorilor biotici
si abiotici. Inca din cele mai vechi timpuri omul traieste intr-o stransa
legatura cu mediul inconjurator si cu tot ce ii ofera acesta. Inca din
antichitate omul a inceput sa valorifice ceea ce ii oferea natura,
facandu-i viata mult mai usoara. Omul stie sa se bucure de ceea ce
ii ofera mediu inconjurator, iar la randul sau si mediul ar trebui sa-si
primeasca partea de fericire, insa acest lucru nu se intampla. Cu
trecera timpului omul a inceput sa construiasca, uitand cu
desavarsire de consecintele faptelor sale si de raul pe care il
produce naturii inconjuratore.!..Tot ce a realizat el, a facut-o
impotriva acesteia fara sa-si dea seama.
Sanatatea fiecarui om este influentata de sanatatea mediului;
fiecare om afecteaza mediul in care traieste. Starea mediului
inconjurator este pe an ce trece tot mai ingrijoratoare:spatiile
impadurite se reduc, desertul se extinde, solurile agricole se
degradeaza, stratul de ozon este mai subtire, numeroase specii de
plante si animale au disparut, efectul de sera se accentueaza. In
general se poate afirma ca tarile cele mai dezvoltate produc cele
mai mari cantitati de deseuri si poluanti, consuma cantitati mari de
energie si resurse naturale. Impactul pe care acestea le au fata de
mediul natural este puternic distructiv. Se remarca astfel existent
unei proportionalitati inverse intre nivelul de industrializare si starea
mediului inconjurator.
Mediul este cel mai mare dar al nostru, iar daca noi nu avem
grija de el..atunci cine? Noi l-am "stricat"..si acum trebuie sa ne
reparam gresala. Binele planetei se afla in mainile noastre!!

Sarbatorita in fiecare an in data de 5 iunie, Ziua Internaţională a
Protecţiei Mediului reprezinta una din principalele modalitati prin
care Natiunile Unite stimuleaza pe plan global constientizarea
oamenilor in privinta problemelor de mediu si intareste actiunile
politice in acest domeniu. Ziua Internationala a Mediului a fost
stabilita de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite pentru marcarea
deschiderii Conferinţei „Ecologia Umana” de la Stockholm în 1972.

Tema aleasă pentru celebrarea Zilei Mediului în anul 2015
“Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with care.” ( "Sapte
miliarde de visuri. O planeta. Consuma cu grija." ) In acest an se
concentrează asupra modului în care bunăstarea umanității, a
mediului și a economiilor depinde în ultimă instanță cu privire la
gestionarea responsabilă a resurselor naturale ale planetei. Dovada
este că oamenii consuma mult mai mult decât ceea ce resursele
naturale ale planetei poate oferi în mod durabil.
Este timpul! Încă o dată UNEP urmărește să facă cel mai mare apel
la nivel mondial și mobilizarea pentru acțiune la 5 iunie, Ziua
Mondială a Mediului (WED).
Fiecare om trebuie sa realizeze si sa accepte sa-si asume
responsabilitatea privind impactul pe care viata lui o are asupra vietii
planetei.

Sărbătoriți Ziua Mondiala a Mediului 5 iunie !
In Fiecare An. Peste tot. Toată lumea. Protejazi natura!

Multe dintre ecosistemele Pământului se apropie in puncte de
basculare critice de epuizare sau de schimbări ireversibile, împinse
de creștere ridicată a populației și dezvoltarea economică. Până în
2050, în cazul în care consumul și producție actuale rămân aceleași
și cu o populație în creștere, vom avea nevoie de trei planete pentru
a susține modul nostru de viață. Condiții de viață și în limitele
planetare este strategia cea mai promitatoare pentru a asigura un
viitor sănătos.
Sarbatorirea Zilei Mondiale a Mediului ne ofera, in fiecare an,
ocazia de a analiza efectele negative pe care le au actiunile noastre
asupra mediului, dar si masurile pe care trebuie sa le intreprindem
pe viitor pentru a reface ceea ce nepasarea si inconstienta au
distrus. De asemenea, reprezinta un binevenit semnal si un indemn
de a actiona unitar pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe
care avem datoria de a-l lasa nealterat generatiilor viitoare

