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Повна назва свята — День заповідників і національних парків. Це офіційне свято, що 
відзначається за ініціативою ряду екологічних організацій. Святкується щорічно 11 січ-
ня (наказ про створення першого Баргузинського заповідника, на території сучасної 
Республіки Бурятії, що знаходиться в Росії, було підписано 29 грудня 1916 року, а за но-
вим стилем — 11 січня). Це був державний заповідник, метою якого стало збереження 
популяції баргузинського соболя та інших тварин на Байкалі. Вперше День заповідни-
ків і національних парків почав відзначатися в 1997 році за ініціативи Центру охорони 
дикої природи і Всесвітнього фонду дикої природи. Перший заповідник на території 
України був створений ще у 1886 році українським природознавцем Володимиром Ді-
душицьким. Це був перший заповідник і у Європі, який був природним резерватом пло-
щею 22,4 га поблизу с. Пеняки (нині Бродівський р-н Львівської обл.) та отримав назву 
«Пам’ятка Пеняцька».

11
Ñ²×Íß

Äåíü
çàïîâ³äíèê³â
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Кожного року 26 січня святкується Всесвітній день екологічної освіти. У червні 1972 року 
в Стокгольмі, Швеція, на конференції ООН з питань довкілля людини було прийнято 
Декларацію, в якій зазначено необхідність розробки критеріїв та загальних принципів 
щодо збереження та поліпшення якості навколишнього середовища. Екологічна освіта 
є динамічним та спільним процесом для людського усвідомлення того, що дозволяє ви-
явити екологічні проблеми як глобального, так і місцевого рівнів. Вона також спрямо-
вана на виявлення взаємодій між людиною та довкіллям, а також стосується гармоніза-
ції діяльності людини з природою на основі сталого розвитку для забезпечення якості 
життя майбутніх поколінь. У країнах, що розвиваються, більшість екологічних проблем 
спричинені недостатньою освіченістю населення. Необхідно не тільки сприяти інфор-
муванню населення, а й розвивати відповідну його поведінку.

26
Ñ²×Íß

Âñåñâ³òí³é äåíü
åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè
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Великий зимовий облік птахів проводиться щорічно в останні вихідні січня. У цій зимо-
вій події можуть брати участь усі охочі, адже кожному під силу занотовувати кількість і 
види птахів, побачених протягом години біля годівниці на подвір’ї, в міському саду, сквері 
чи міській водоймі. Зимовий облік птахів часом називають Різдвяним. Традиція обліку 
птахів народилася в 1990 році, у США, коли редактор орнітологічного журналу Bird-Lore 
Френк Чепмен запропонував новий спосіб проведення Різдвяного полювання — з біно-
клем в руках замість зброї. За його закликом вперше 26 людей провели цей святковий день 
разом із пташками, спостерігаючи та вивчаючи їх, радіючи їх польоту та свободі. З того 
часу «звичка» обліковувати птахів в Різдвяні дні широко поширилася на теренах США, 
Канади, Латинської Америки, Карибських і деяких Тихоокеанських островів. Сьогодні 
більше, ніж 50000 людей обліковують птахів. Головна мета зимового обліку — з’ясувати 
чисельність птахів і види, які залишилися зимувати поряд із нашими домівками. Звісно, 
що ці результати не можуть дати точної відповіді скільки саме птахів зимує в українських 
містах і селах, але завдяки зібраним даним, ми маємо змогу відстежувати потенційні зміни 
й дізнаватися чи перегукуються вони з результатами наукових досліджень.

Îñòàíí³
âèõ³äí³

Ñ²×Íß

Äí³ âåëèêîãî
çèìîâîãî îáë³êó ïòàõ³â
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День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни відзначається у всьому світі в річ-
ницю прийняття Делійської декларації, основною метою якої є заклик до припинення 
гонитви ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних ар-
сеналів країн світу та усунення самої загрози ядерної війни. Делійська декларація була 
прийнята 29 січня 1985 року в столиці Індії Нью-Делі на нараді глав держав і урядів де-
кількох країн — Індії, Греції, Мексики, Аргентини, Танзанії та Швеції, які стали перши-
ми країнами, що підписали цей документ. Саме з моменту прийняття даної декларації 
про принципи вільного від ядерної зброї та ненасильницького світу і веде свою історію 
сьогоднішнє свято. Сьогодні багато країн світу мають у своєму озброєнні ядерну зброю, 
але застосування її заборонене. Це пов’язано із сумними подіями 1945  року, коли на 
японські міста Хіросіму та Нагасакі було скинуту дві бомби, що забрали багато життів, 
а наслідки цих подій відображаються досі.

29
Ñ²×Íß

Äåíü ìîá³ë³çàö³¿ çóñèëü
ïðîòè çàãðîçè ÿäåðíî¿ â³éíè
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Ця подія покликана привернути увагу громадськості і урядів різних країн світу до цін-
ності водно-болотних угідь для підтримки сталого розвитку нашої планети. Конвен-
ція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення в першу чергу в якості 
середовища проживання водоплавних птахів, була підписана 2 лютого 1971 р. в місті 
Рамсар (Іран), і з тих часів носить назву Рамсарської конвенції. День її підписання в 
1997 р. було оголошено Всесвітнім днем водно-болотних угідь. Головною ціллю конвен-
ції є збереження і раціональне використання водно-болотних угідь як засіб досягнення 
сталого розвитку в усьому світі. На сьогодні до Рамсарської конвенції приєдналося 144 
держави, а загальна кількість Рамсарських угідь перевищила 1400, із загальною площею 
122 млн га. 

2
ËÞÒÎÃÎ

Âñåñâ³òí³é äåíü
âîäíî-áîëîòíèõ óã³äü
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Міжнародний день захисту морських ссавців вважається днем захисту не лише китів, 
але й усіх морських ссавців та інших живих істот морів та океанів. Цей День був засно-
ваний у 1986 році, коли вступив у дію мораторій на китовий промисел, введений Між-
народною китовою комісією (МКК) (International Whaling Commission, IWC). Цей мо-
раторій діє і до нині, і означає, що у всьому світі полювання на китів, дельфінів, а також 
торгівля китовим м’ясом, заборонені. Сьогодні промисел китів дозволений виключно 
для задоволення потреб корінного населення (так званий «аборигенний промисел») 
та вилучення китів у наукових цілях за спеціальними дозволами урядів-членів МКК.   
Перш за все, День захисту морських ссавців  — це привернення уваги громадськості, 
представників влади і всього людства до питань захисту цього унікального виду тварин 
і взагалі всіх морських ссавців, яких до тепер на нашій планеті збереглися всього 119 ви-
дів. У багатьох країнах існують клуби та товариства любителів цих тварин, створюються 
морські заповідники, де їх життю нічого не загрожує. А безпосередньо в цей день що-
річно різні природоохоронні групи, екологічні організації та громадськість проводять 
всілякі акції на захист китів та інших морських ссавців.
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Основною метою проведення Дня полярних ведмедів є поширення інформації про цих тва-
рин і привернення уваги суспільства до необхідності їх охорони. Також йдеться про необхід-
ність вирішувати проблему танення полярного льоду — основну причину загрози зникнен-
ня популяцій полярних ведмедів. Ще однією причиною, яка загрожує життю білих ведмедів, 
є розробка нафтових родовищ з подальшим забрудненням навколишнього середовища. За 
приблизними оцінками вчених, сьогодні у світі налічується приблизно 20–25 тисяч особин 
білого ведмедя. Провідні світові фахівці, які вивчають полярних ведмедів, опублікували дані 
про те, що з 19 субпопуляцій полярного ведмедя — вісім зменшилися, три залишаються ста-
більними, а одна збільшилася. Дані про решту сім субпопуляцій зібрати поки важко. Танен-
ня льодів в Арктиці, що відбувається в результаті глобального потепління, може призвести 
до зникнення двох третіх білих ведмедів до 2050 року. В першу чергу Міжнародний день по-
лярного ведмедя знаменний для п’ятьох країн та територій, де мешкають популяції цих тва-
рин — Росії, Норвегії, Канади, Гренландії та Сполучених Штатів Америки (Аляска). У травні 
2008 року США занесли полярного ведмедя в Червону Книгу зі статусом виду, що перебуває 
під загрозою зникнення. Канада і Росія визначили статус білого ведмедя як «уразливий вид».
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Всесвітній день дій проти гребель започаткований у 1997 р. за ініціативи громадської 
організації «Міжнародна мережа річок» (США). Цей день було запропоновано відзнача-
ти з метою об’єднання зусиль людей всього світу в боротьбі проти гребель, а також здій-
снення просвітництва щодо впливу гребель на річкові екосистеми. У березні 1997 року в 
Бразилії, в місті Курітіба, відбулася Перша міжнародна конференція проти будівництва 
великих гребель, яка встановила щорік 14 березня відзначати день боротьби з греблями 
на захист річок, води і життя. Конференція запропонувала всі дії проводити під гаслом: 
«Хай вода несе життя, а не смерть!» і призвала уряди, міжнародні агентства та інвес-
торів встановити мораторій на будівництво великих гребель, поки не буде розроблено 
міжнародну незалежну експертизу проектів їх зведення, та передбачено компенсований 
збиток людям і природі. Активістам руху на захист річок на сьогодні вдалося домогтися 
деяких реальних результатів. Зокрема, в США демонтовані дві греблі заввишки 60 м, а в 
Швеції ухвалено закон, що забороняє зводити греблі заввишки більше 15 м.

14
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Міжнародний день захисту бельків був встановлений з ініціативи Міжнародного фонду за-
хисту тварин IFAW. Бельки — дитинчата гренландського тюленя — є об’єктом полювання вже 
багато десятиліть. Ще кілька років тому його можна було легально продати в Європі, Росії, 
Китаї та багатьох інших країнах. Гренландські тюлені мешкають в Північній Атлантиці, Біло-
му, Баренцевому, Карському і Гренландському морях. Протягом близько двох тижнів після 
народження, поки самка годує молоком, хутро белька залишається білосніжним. Саме через 
це хутро щорічно десятки тисяч бельків гинуть, а їх вбивство відбувається досить жорстоко: 
їх забивають залізними киями. До кінця 20 століття комерційне полювання на дитинчат грен-
ландського тюленя поставило цей вид тварин на межу зникнення. IFAW привернув до пробле-
ми широку суспільну увагу. Щорічно по всьому світу організовуються тисячні демонстрації 
і пікети. Завдяки цій активній діяльності, влади багатьох країн світу були змушені приймати 
економічні заходи, які робили промисел бельків невигідним. А починаючи з 1986 року, імпорт 
і продаж хутра бельків в США, Мексиці і країнах Європи були взагалі повністю заборонені. 
Однак і сьогодні промисел продовжується — таке вбивство не заборонено в Канаді, Намібії
і Норвегії. У серпні 2010 року ЄС ввів заборону на торгівлю всіма видами продукції з тюленя.

15
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20 березня відзначається Всесвітній день горобців. Це свято має на меті підвищити обі-
знаність про такого птаха як горобець хатній, а також інших поширених в міському 
середовищі птахів. Свято було запропоновано відзначати індійським співтовариством 
Nature Forever Society у співпраці з Eco-Sys Action Foundation (Франція). Ініціативу під-
тримали також численні інші національні та міжнародні організації. Спільноту Nature 
Forever Society заснував індійський еколог Мохаммед Ділавар. Він є автором ідеї засну-
вання Всесвітнього дня горобців для того, щоб виділити важливість збереження по-
пуляції хатніх горобців, які сьогодні мають одні з найбільших популяцій у містах, але 
чисельність цих птахів з кожним днем неухильно скорочується. Якщо проблему ігнору-
вати, то горобці можуть потрапити в список зникаючих видів птахів.

20 ÁÅÐÅÇÍß
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Всесвітній день лісів святкується у день весняного рівнодення у Північній півкулі, що за 
традицією вважається першим днем весни і символом нового життя та нових починань. 
День лісу відзначає внесок лісів та лісового господарства у життя суспільства. Щороку в 
цей день фахівці з усього світу обговорюють користь лісу, товарів та послуг, отриманих 
з лісу; люди можуть дізнатися про стале управління лісами, невиснажливе використан-
ня лісових ресурсів з метою їх збереження для майбутніх поколінь. Традиція святку-
вання Дня лісу була заснована в 1971 році під час загальних зборів Європейської кон-
федерації сільського господарства, метою яких було обговорення важливості цінувати 
значення власних лісових ресурсів. Так і зародилася ідея, яка одразу ж була підтримана 
Організацією ООН з питань продовольства і сільського господарства. Всесвітній день 
лісів пов’язаний з діяльністю щодо посадки лісів та висвітлення важливості збільшення 
кількості зелених насаджень. Цей день відзначається урядами та міжнародними органі-
заціями для визначення плану збереження лісів.

21
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Всесвітній день води бере свій початок від Конференції з довкілля та розвитку, що мала 
місце у 1992  році в Ріо-де-Жанейро. Основною причиною святкування цього дня є 
швидке зменшення запасів питної води. Генеральна асамблея ООН оголосила 22 берез-
ня Всесвітнім днем водних ресурсів. Метою проведення цього Дня є підвищення рівня 
обізнаності про значення і важливість води для продовження життя на Землі, а також 
про те, як раціональне використання водних ресурсів сприяє підвищенню рівня еко-
номіки і соціального добробуту. З 1993 року офіційно на всій планеті стали святкувати 
Всесвітній день води. Цього дня організації із захисту довкілля звертається до всіх дер-
жав, що існують на планеті, із закликом приділяти більше уваги захисту водних ресур-
сів планети і проводити конкретні дії на національних рівнях. У червні 1999 року на ІІІ 
Конференції міністри екології і охорони здоров’я 35 європейських країн, у тому числі й 
України, підписали Протокол про проблеми води і здоров’я, зобов’язавшись оберігати 
своїх громадян від захворювань, пов’язаних із забрудненням води, захищати водні ре-
сурси, створювати системи усунення небезпечних ситуацій.

22
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Міжнародна метеорологічна організація (ММО) була заснована у 1872  році. 11  жов-
тня 1947 року була відкрита для підписання Конвенція, внаслідок якої була утворена 
Всесвітня метеорологічна організація замість ММО, а 23 березня 1950 року Конвенція 
набула чинності. Всесвітня метеорологічна організація як спеціалізована міжурядова 
організація системи ООН дозволяє підтримувати міждержавне співробітництво в га-
лузі гідрометеорології та оперативної гідрології, що можливо шляхом координації гло-
бальних, регіональних, національних систем спостереження та міжнародного обміну 
гідрометеорологічними даними. За ініціативою Всесвітньої метеорологічної організа-
ції, починаючи з 1961 року, світовим співтовариством 23 березня стало відзначатися як 
Всесвітній метеорологічний день — професійне свято метеорологів всієї планети. Ко-
жен рік цей день святкують під певним девізом, приділяючи особливу увагу до конкрет-
ної та актуальної на той момент теми. Мета — акцентувати важливість метеорології і 
метеорологічної служби для забезпечення добробуту населення.

23
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ЕПЛ — правозахисна організація, яка з 1994 року відстоює екологічні права, здійснює 
діяльність в сфері охорони довкілля, підтримання, відновлення та покращення його 
стану; та надає правову допомогу в захисті інших, насамперед дотичних до екологічних, 
прав людини. Робота організації спрямована на трансформацію безпечного, а нерідко й 
надзвичайно забрудненого довкілля в сприятливе для життя та здоров’я, на збереження 
біорізноманіття, припинення неконтрольованих викидів та скидів небезпечних речо-
вин у навколишнє середовище та усунення інших факторів впливу, боротьбу з бездіяль-
ністю щодо глобальних екологічних проблем в цілому та зміни клімату зокрема.

24
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Година Землі була започаткована в Сіднеї (Австралія) у 2007 році, а вже через рік ця по-
дія стала світовою екологічною ініціативою, до якої долучилося більше 100 мільйонів 
людей у 35 країнах світу, а в 2009 році й Україна разом із 87 іншими країнами. Година 
Землі проводиться в останню суботу березня та має на меті продемонструвати урядам 
країн світу, бізнес-організаціям та людям, що дії проти глобального потепління не тіль-
ки необхідні, але й можливі. Ця щорічна міжнародна подія, започаткована WWF, закли-
кає господарства та комерційні установи вимкнути необов’язкове світло та електричні 
пристрої на одну годину, щоб стимулювати зацікавлення до потреби протидіяти зміні 
клімату.

Îñòàííÿ 
ñóáîòà
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Міжнародний день птахів проходить щорічно в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і 
біосфера» і не випадково саме в квітні. 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна 
конвенція з охорони птахів. День птахів — це не лише річниця Конвенції, але і час при-
льоту пернатих із зимівлі. Вперше цей день, як масове дитяче свято, став проводитися у 
Сполучених Штатах Америки. Організатором виступив педагог з містечка штату Пен-
сільванія. Незабаром його підтримала одна з популярних газет «Пітсбурзька телеграфна 
хроніка», що почала популяризацію дня птахів. Список птахів, що зникають, поповню-
ється з сумною постійністю. На Землі вже зникло понад 160 їх видів і підвидів. У Європі 
під загрозою зникнення знаходиться понад 50 % птахів. В Україні їх налічується близько 
360 видів, а разом із птахами, які є залітними на території країни — близько 456 видів. 
До Червоної книги України (2009) занесено 87 видів птахів.

1
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У цей день була заснована Всесвітня організація охорони здоров’я. З’явившись у 
1948  році, ця організація об’єднала у своїх рядах представників 191 держави світу. 
У зв’язку із постійною зміною довкілля щораз загальнішим стає питання охорони 
здоров’я. Цей день проголошений ООН для того, щоб більшість країн звернули особли-
ву увагу на різноманітні аспекти охорони здоров’я. Вперше святкування Всесвітнього 
дня здоров’я відбулося у 1950 році. Уже тоді глобальною ідеєю заходу була пропаганда 
здорового способу життя і боротьби з поширенням різних захворювань. Щороку для 
офіційних заходів, присвячених Всесвітньому дню здоров’я, обирається окрема тема: 
активність життя, захист вагітності, вплив клімату на здоров’я людини, медична допо-
мога постраждалим в результаті надзвичайних ситуацій тощо.
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Генетично модифікований організм — це організм, генотип якого було змінено за допо-
могою генної інженерії, яка з’явилася у 70-х роках. Генетичний матеріал при цьому пере-
носять із одного організму в інший. Комерційне застосування ГМО набуло поширення 
у 90х роках та ставало більш популярним з кожним роком. Міжнародний день боротьби 
проти ГМО — можливість нагадати суспільству про шкідливу дію генетично модифіко-
ваних організмів, хоча на сьогодні науковці та лікарі продовжують дискутувати на тему 
шкідливості генетично модифікованих організмів і однозначної відповіді й досі немає.
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Історія цього дня починається з 1992 року, коли на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, 
де обговорювалися проблеми навколишнього середовища, було підкреслено величез-
не значення екологічної освіти населення всіх країн світу в реалізації стратегії сталого 
розвитку людства. В Україні день екологічних знань відзначається з 1996 року за ініці-
ативи громадських природоохоронних організацій. Основним завданням цього дня є 
інформованість громадськості про стан справ у сфері екологічної безпеки, дотримання 
місцевими суб’єктами чинного природоохоронного законодавства. День відзначається 
шляхом організації та проведення конференцій і семінарів, круглих столів, присвяче-
них питанням довкілля. З огляду на те, що майбутнє належить зростаючому поколінню, 
його вмінню оцінювати ситуацію, адекватно реагувати на зміни і вирішувати проблеми, 
пов’язані з виживанням планети, то все важливішим стає формування екологічної по-
ведінки людини, яка базується на повному екологічному мисленні.
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Цей день відзначається в Україні щороку у третю суботу квітня, починаючи з 1999 року 
і установлений Указом Президента України «Про День довкілля» на підтримку ініціа-
тиви Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 
України і громадських природоохоронних організацій, з метою розвитку діяльності, за-
початкованої Всеукраїнською акцією «Дерево-Життя» та іншими громадськими ініціа-
тивами. Український день довкілля супроводжується підготовкою тематичних заходів, 
пов’язаних з висадкою рослин в лісах і парках, прибиранням паркових територій, пла-
нуванням скверів, газонів, клумб в населених пунктах, ліквідацією стихійних звалищ в 
громадських місцях, місцях відпочинку і дозвілля.
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Його історія почалася в Англії, де це свято було засноване в 1984 році. Взагалі у світі, 
залежно від кліматичної зони, підсніжники зацвітають від січня до квітня. А оскільки у 
Великобританії їх цвітіння припадає на середину квітня, то і свято було приурочено до 
цього періоду — початку весни і теплих сонячних днів. В Англії підсніжники — це дуже 
популярні квіти, а ставлення до них вельми трепетне. Є думка, що це пов’язано зі старо-
винним англійським повір’ям, яке говорить про те, що підсніжники, посаджені навколо 
будинку, вбережуть його жителів від злих духів. Але перш за все, підсніжники  — це 
перші квіти, які з’являються після зимових холодів і, відповідно, символізують початок 
весни, перемогу тепла над холодом і дарують надію на краще. Сьогодні підсніжники 
ростуть на багатьох територіях Земної кулі, всього їх налічується близько 20 видів, але 
практично всі вони занесені до Червоних книг та списків різних країн.
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Марш парків святкується з 1995  року за ініціативи Центру охорони дикої природи 
(ЦОДП) в Росії, Україні, Білорусії, Вірменії та державах Центральної Азії щорічно. Марш 
парків — міжнародна акція суспільної підтримки об’єктів природно-заповідного фонду, 
що проводиться протягом третього-четвертого тижня квітня. ЦОДП виступає органі-
затором і координатором проведення «Маршу парків», сприяє його проведенню в Росії 
та СНД. Щорічно в «Марші парків» беруть участь сотні тисяч людей. Більше 200 неуря-
дових організацій співпрацюють з ЦОДП в якості організаторів місцевих Маршів. Під 
час «Маршу парків» відбуваються круглі столи, концерти, фестивалі, конференції, екс-
курсії тощо. Марші парків сприяють залученню національного бізнесу в природоохо-
ронну благодійну діяльність. Спеціально розроблені заходи пропаганди та заохочення. 
За п’ять років Марші парків принесли заповідникам та національним паркам 650 000 до-
ларів спонсорської допомоги.
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22 квітня 1970 року у США, в Нью-Йорку, студенти, школярі та їхні вчителі вперше орга-
нізували національний День Землі, запропонувавши зазирнути вглиб екологічних про-
блем і разом пошукати їх вирішення. З 1990 року цей день проголошено міжнародним, а 
в Україні він відзначається з 1992 року. У цей день кожен мешканець планети може зро-
бити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища: очистити від 
сміття прилеглі території, висадити хоча б одне дерево, відмовитися хоча б на один день 
від використання автомобіля тощо. День Землі щорічно відзначається в 147 країнах.
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Цей день був заснований Міжнародною асоціацією проти експериментів на тваринах у 
1979 році і підтриманий ООН. Спочатку він відзначався зоозахисними організаціями в 
низці країн, а сьогодні вже по всьому світу активно розвивається рух проти вівісекції 
(експериментів і дослідів над лабораторними тваринами), який підтримують активіс-
ти різних громадських організацій. Поняття «лабораторна тварина» склалося в кінці 
19 століття у зв’язку з бурхливим розвитком експериментальної біології і медицини, а з 
другої половини 20 століття метод наукового експерименту над тваринами сформувався 
як самостійний напрям. Сьогодні лабораторні тварини використовуються для моделю-
вання патологічних процесів та випробовування ліків, косметичних засобів, цигарок, 
харчових добавок, засобів побутової хімії. Щорічно сотні мишей, кролів, мавп та собак 
гинуть в лабораторіях. Окрім того, тварин використовують під час навчання майбутніх 
медичних працівників і ветеринарних лікарів. Саме з метою привернення уваги світової 
громадськості до даної проблеми і був заснований Всесвітній день захисту лаборатор-
них тварин.
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Сьогодні у світі відзначається всесвітній день пінгвінів. Приблизно в цей день пінгвіни 
Аделі починають міграцію на північ. Цікаво, що у них немає кінцевої точки подорожі. 
Вони плавають по океану в пошуках криля, зрідка зупиняючись на відпочинок на дрей-
фуючих льодах. Пінгвіни живуть виключно в південній півкулі, правда, іноді їх можна 
зустріти досить далеко від південного полюсу — на Галапагоських островах, розташова-
них близько до екватора, або в Північній Гавані в австралійському Сіднеї. Патагонський 
пінгвін здатний плисти протягом двох-трьох тижнів, при цьому він покриває відстань 
близько 1500 км.
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Відзначати цей день започатковано в Росії. Приводом для установлення були трагічні 
події, що відбулися у 1974 році на заводі хімічної зброї в Новочебоксарську. 28 квітня 
на заводі сталася пожежа, загорівся недобудований цех готової продукції. Згоріло бага-
то авіаційних бомб, що вміщували токсичний V-газ, і в довкілля потрапило кілька тон 
отруйних речовин. Інформацію про подію та наслідки було приховано від населення, 
вона стала доступною тільки в 90-х роках з ініціативи екологів та природоохоронних 
організацій. Вперше День було відзначено 1997 року за ініціативи російської громад-
ської екологічної організації Союз «За хімічну безпеку». У наступні роки цей день став 
відзначатися як День хімічної безпеки. Його мета — перш за все, критичний аналіз вза-
ємодії людини з хімічними речовинами, як небезпечними, так і корисними.
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Щоб привернути увагу до можливостей використання відновлювальних джерел енер-
гії, європейське відділення Міжнародного суспільства сонячної енергії, починаючи з 
1994 року, на добровільній основі організовує щорічний День Сонця. Ентузіасти й про-
фесіонали, громадські організації й фірми з усієї Європи організовують різного роду за-
ходи, пов’язані з демонстрацією можливостей сонячної енергетики. Такі заходи містять 
у собі: дні відкритих дверей сонячних та енергоефективних будинків, дослідницьких і 
проектних інститутів, конкурси, змагання, пробіги сонячних автомобілів, електромобі-
лів, виставки й зустрічі із громадськістю в міських і торгових центрах, зелених зонах та 
інших громадських місцях.
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Міжобласне товариство «Екологічна група “Печеніги”» у 1992 році заснували випус-
кники студентської організації «Дружина охорони природи». Група є членом все-
української асоціації «Зелений світ», всеукраїнського руху «Хортицький форум», 
Міжнародного Соціально-Екологічного Союзу. Основними напрямками діяльності 
товариства є охорона дикої природи та допомога населенню у вирішенні локальних 
екологічних проблем.
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Це щорічна кампанія з підвищення рівня інформованості громадськості, заснована у 
2006 році, з метою збереження як перелітних птахів, так і середовища їх існування в 
усьому світі. Кампанія організована на основі двох міжнародних договорів щодо збе-
реження дикої природи — Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин та 
Угоди з охорони афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів під егідою Про-
грами ООН з навколишнього середовища. У всьому світі у другі вихідні травня націо-
нальні органи влади, неурядові організації, клуби, товариства, університети, школи та 
приватні особи щорічно організовують заходи і програми для залучення уваги до про-
блеми перелітних птахів. На честь святкування Всесвітнього дня перелітних птахів про-
водяться пташині фестивалі, освітні програми та екскурсії зі спостереження за птахами. 
Численні заходи свята закликають зберігати місця проживання перелітних птахів по 
всьому світу. Феномен міграції птахів є одним із показників життя на землі, здоров’я 
та якості навколишнього середовища, змін клімату. Завдяки діяльності перелітних пта-
хів підтримується баланс екосистеми в цілому, наприклад, деякі рослини запилюються 
саме мігруючими птахами. Якщо птахи знаходяться під загрозою зникнення, це явна 
ознака зміни їх умов проживання, що може торкнутися життя й інших видів.
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Стокгольмська конференція з охорони довкілля у 1972 році прийняла рекомендацію про 
створення міжнародної програми за освітою в галузі довкілля. Екологічна освіта у світі 
вважається сьогодні пріоритетним напрямком навчання і виховання загальноосвітніх 
шкіл та вищих навчальних закладів. Конференція ООН в Ріо-де-Жанейро у 1992 році, 
на якій обговорювалися проблеми навколишнього середовища та розвитку освіти, у 
своїх документах і рішеннях також підкреслила величезне значення екологічної осві-
ти в реалізації стратегії виживання та сталого розвитку людства. Цей день святкуєть-
ся викладачами навчальних закладів та студентами у зв’язку з важливістю екологічної 
освіти, формування екологічної свідомості та обміну досвіду між державами. День від-
значається шляхом організації та проведення конференцій та семінарів, круглих столів, 
присвячених питанням екології. Організовується у навчальних закладах усіх рівнів — 
починаючи з дитячих садків та закінчуючи вищими навчальними закладами.
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Святкується у зв’язку з оголошенням метеорологами необхідності захисту клімату як 
ресурсу для добробуту нинішніх та прийдешніх поколінь, адже клімат, погода, природні 
катаклізми здійснюють суттєвий вплив на продовольчу, життєву, майнову безпеку, на 
водні ресурси, відпочинок та сталий розвиток усіх держав без винятку. Вперше явище 
підвищення концентрації парникових газів в атмосфері обговорювалося на світовому 
рівні в 1992 році — на Самміті Землі в Ріо-де-Жанейро. Представники понад 180 кра-
їн світу підписали Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату. Ця угода визначила за-
гальні принципи дій держав, спрямовані на стабілізацію парникових газів в атмосфері 
на тому рівні, який не загрожує кліматичній системі Землі глобальним антропогенним 
впливом.
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20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея оголосила 22 травня Міжнародним днем біо-
логічного різноманіття. В цей день була прийнята Конвенція про біологічне різноманіт-
тя. Раніше цей День відзначався 29 грудня. В 2000 році Конференція учасників Конвен-
ції на п’ятому засіданні рекомендувала змінити дату для того, щоб привернути більше 
уваги до цього заходу. Мета Дня  — поглибити розуміння питань біорізноманіття та 
підвищити обізнаність про них. Період з 2011 до 2020 роки Генеральна асамблея ООН 
проголосила Декадою ООН з біорізноманіття. Головною ціллю Декади є сприяння ре-
алізації Стратегічного плану зі збереження і сталого використання біорізноманіття на 
2011–2020 роки та Цільових задач Айті (Aichi Target), прийнятих під час Десятої наради 
Конференції Сторін Конвенції про біорізноманіття (м. Нагоя, Японія, 2010).
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Свято зародилося в 2000 році за ініціативи Американського товариства порятунку че-
репах. Ця організація була заснована ентузіастами в 1990 році в Малібу для збереження 
популяції черепах, що живуть в околицях міста. Метою свята стало привернення уваги 
громадськості до проблеми загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми. 
У цей день в усіх місцях проживання черепах проводяться акції, під час яких доброволь-
ці рятують тварин, організовуючи для них переходи під жвавими шосе в місцях міграції 
або в інших небезпечних місцях. Також учасники акцій добиваються для морських бе-
регів статусу охоронюваних законом територій для збереження місць відкладання яєць 
черепах. В останні роки День черепахи відзначається не тільки в тих куточках земної 
кулі, де мешкають ці тварини, але і в багатьох інших країнах світу. У цей день люди на-
магаються виключити зі свого раціону страви з черепах, а з ужитку — предмети побуту, 
зроблені з їх панцира (гребені, скриньки, інше).
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Цей день був організований Федерацією ЄВРОПАРК — європейською організацією, яка 
об’єднує природні території, що охороняються, в тридцяти шести європейських краї-
нах. Проведений вперше у 1999 році, цей день тепер святкується щороку по всій Європі 
24 травня, оскільки саме 24 травня 1909 року в Швеції був створений перший з дев’яти 
Європейських Національних Парків. Сьогодні Європейський день парків символізує 
міжнародну солідарність територій, що охороняються. Свято організоване з метою під-
йому профілю заповідників Європи, а також для того, щоб викликати суспільну під-
тримку їх роботи. Цього дня проводяться багаточисельні заходи на території і довкола 
заповідників, присвячених святкуванню природної краси Європи і її культурного над-
бання, висуваючи на перший план їх захист, як в даний час, так і в майбутньому.

24
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15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня Всесвітнім днем 
навколишнього середовища, який буде проводитись з метою поглиблення суспільно-
го усвідомлення необхідності зберігати і покращувати довкілля. Обрання цієї дати 
обґрунтовано тим, що саме в цей день відкрилася Конференція ООН із проблем на-
вколишнього середовища (Стокгольм, 1972) за результатами якої створено Програму 
ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). У 2000 році в цей день розпочато програму 
ООН «Тисячоліття довкілля — приступити до дій». Програма є ще одним нагадуванням 
людству про його роль в охороні довкілля. Всесвітній день довкілля вважається одні-
єю з найважливіших подій екологічного календаря і щороку відзначається в більш ніж 
100 країнах світу, починаючи з 1973 року. Щорічне святкування дня довкілля допомагає 
привернути увагу суспільства до екологічних проблем і підкреслює гостру необхідність 
в зміні ставлення людини до природних ресурсів.

5
×ÅÐÂÍß

Âñåñâ³òí³é äåíü îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà



 ÇÈÌÀ ÂÅÑÍÀ Ë²ÒÎ ÎÑ²ÍÜ

42

Цей день був проголошений у 1992 році на Всесвітній конференції з навколишнього се-
редовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро. Проголошенням цього свята ООН підкреслила 
життєву важливість океанів для планети, а також необхідність турботи про їх благопо-
луччя, збереження органічного світу океанів, екологічну чистоту вод. Цей день нагадує, 
що Світовий океан — запорука розвитку і подальшого існування людської цивілізації, 
його простори — арена світової торгівлі. Роль Світового океану в регулюванні клімату 
є системоутворюючою, а його води — одні із головних поглиначів вуглекислого газу. У 
цей день співробітники багатьох зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв координують свої 
зусилля, щоб боротися за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин і 
стабільну екологічну ситуацію. У 2008 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила, почи-
наючи з 2009 року, відзначати свято офіційно.
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Це досить молоде свято: історично воно почалося як європейське у 2007 році, але вже у 
2009 отримало статус Всесвітнього. У цей день в різних країнах світу проводяться чис-
ленні заходи, що пропагують екологічно чисте й відновлювальне джерело енергії — ві-
тер. Кожен охочий може відвідати вітроелектростанцію, зустрітися з експертами, від-
відати різноманітні заходи, присвячені цій технології та знайти для себе відповідь на 
всі питання, що пов’язані з сучасною вітроенергетикою. Починаючи з 2011 року Укра-
їна стала офіційним учасником цього заходу. Європейська вітроенергетична асоціація 
(EWEA), Всесвітня рада з вітроенергетики (GWEC) спільно з національними асоціація-
ми координують роботу з проведення Міжнародного дня вітру в усьому світі. В Україні 
ініціатором і координатором Міжнародного дня вітру виступає Українська вітроенер-
гетична асоціація. 
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Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами був проголошений Генераль-
ною Асамблеєю ООН у 1994  р. У тому ж році була прийнята Конвенція Організації 
Об’єднаних Націй з боротьби з опустелюванням. Державам запропоновано присвятити 
цей день підвищенню інформованості про необхідність міжнародного співробітництва 
у боротьбі з опустелюванням і наслідками посух, та про хід реалізації Конвенції з бо-
ротьби з опустелюванням. Опустелювання — це один із найбільш тривожних світових 
процесів деградації довкілля. Сьогодні понад 2 мільярди чоловік проживають у пустель-
них або посушливих районах. 90 % цього населення — жителі держав, що розвивають-
ся. Опустелюванням порушено 2,6 мільярди гектарів землі в усьому світі, що становить 
25 % суші. Ризику деградації схильні землі в 110 країнах. Щорічно в результаті опусте-
лювання втрачається 12 мільйонів гектарів землі.
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«Зелений Фронт» — харківська обласна громадська організація екологічного спряму-
вання, яка займається охороною навколишнього природного середовища, захистом 
екологічних та, пов’язаних з ними, соціальних прав громадян. ХОГО «Зелений фронт» 
було створено активістами, які захищали Парк Горького у Харкові від вирубки заради 
будівництва автомобільної дороги та цілого кварталу апартаментів, готелів та інших 
об’єктів.

2ËÈÏÍß
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З огляду на існування по всьому світу дельфінаріїв, ця дата є дійсно актуальною для 
дельфінів і біорізноманіття. На жаль, до цієї не вельми приємної дати приєднується і 
Україна. Адже лише в 2009 році на території сухопутної частини України було відкрито 
шість дельфінаріїв; дельфінарії на узбережжі Чорного і Азовського морів теж не завжди 
відповідають біологічним потребам дельфінів. Тварин з усією впевненістю можна на-
звати полоненими, адже вони спрямовано або випадково були відловлені браконьєра-
ми. Дельфіни — це високоорганізовані морські ссавці з власною мовою, які групуються 
у зграї та мають родини. У браконьєрських сітках частина дельфінів гине, частина трав-
мує плавці, через потрапляння води до дихального клапану розвивається пневмонія, 
дельфін відчуває шок. В Україні всі три види дельфінів (афаліна, білобочка та азовка) 
занесені до Червоної книги України.

4
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Для відзначення нелегкої та сумлінної праці працівників природно-заповідної спра-
ви на території держави Президентом України підписано Указ «Про День працівника 
природно-заповідної справи». В ньому зазначено, що відтепер в Україні встановлено 
професійне свято  — День працівника природно-заповідної справи, яке буде відзна-
чатися щорічно 7 липня. Законодавчим актом враховано вагомий внесок працівників 
природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного і ландшафтно-
го різноманіття, розвиток територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. 
Указ видано на підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища.
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У 1989  році Рада Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй рекомендувала 
відзначати 11  липня як Всесвітній день народонаселення. Ведучи відлік від 11  липня 
1987 року, коли чисельність населення світу перетнула позначку 5 мільярдів мешкан-
ців, цей День має на меті загострити увагу на невідкладності та важливості питань, 
пов’язаних із народонаселенням, зокрема, в контексті планів і програм загального 
розвитку та необхідності пошуків розв’язання цих проблем. Фонд народонаселення 
ООН — одне із провідних агентств систем ООН, яке надає допомогу країнам, що роз-
виваються, і країнам з перехідною економікою у сфері репродуктивного здоров’я та на-
родонаселення. Фонд співпрацює з урядовим та неурядовими організаціями у більш, 
ніж 140 країнах світу. Поточне завдання фонду — успішне проведення країнами світу 
чергового десятирічного раунду переписів населення.
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Це свято було встановлено у 2010 році на Міжнародному форумі «Тигрячий саміт» у 
Санкт-Петербурзі з проблем збереження популяції цієї хижої тварини. Ініціаторами ви-
ступили 13  країн-учасниць форуму, в яких тигри ще мешкають. Під час заходів було 
також розроблено і прийнято програму відновлення тигрячої популяції, розрахована на 
2010–2022 роки, метою якої є збільшення кількості тигрів удвічі за визначений термін. 
На жаль, в дикій природі збережено не більше 5 тисяч особин, і це число продовжує не-
впинно скорочуватись. За останнє століття чисельність цих тварин скоротилась в 25 ра-
зів. Сьогодні тигри знаходяться під загрозою повного зникнення. У більшості випадків 
вони стають жертвами браконьєрів, і ця проблема не може не хвилювати природоохо-
ронну спільноту всього світу. Однією із головних цілей проведення Міжнародного дня 
тигра в різних країнах є інформування громадськості про проблему зникнення тигрів 
та способи їх захисту. Тигр знаходиться під міжнародною охороною, занесений до Чер-
воної книги МСОП, Додатку 1 СІТЕС. З 1947 року діє повна заборона полювання на 
тигрів. У 1955 році був заборонений, а потім суворо обмежений відлов тигрят.
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У цей день, 6 серпня 1945 року американська авіація здійснила атомне бомбардуван-
ня японського міста Хіросіма. Вперше в історії ядерна зброя була застосована проти 
людей і продемонструвала свою жахливу силу. Колосальних збитків було завдано до-
вкіллю і здоров’ю громадян. Наслідки бомбардувань відчутні й сьогодні. Ядерна зброя 
вважається найбільш небезпечною з усіх видів зброї. Крім прямого ураження ударною 
хвилею, світловим випромінюванням та проникаючою радіацією, величезні території 
на багато років забруднюються радіонуклідами і стають непридатними для нормальної 
життєдіяльності людини. На сьогоднішній день більшість країн припинили здійснюва-
ти ядерні вибухи, проте лабораторні випробовування тривають і надалі. 

6
ÑÅÐÏÍß

Äåíü ä³é çà çàáîðîíó
ÿäåðíî¿ çáðî¿
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У 1992 році ISAR (Міжнародне товариство прав тварин) запровадило Національний 
день безпритульних тварин з метою інформування суспільства про трагедію, яка пере-
повнює притулки для тварин кожного року — перенаселення тварин. Згідно з концеп-
цією Міжнародного дня безпритульних тварин, ISAR призначило відзначати щорічно 
третю неділю серпня, щоб запровадити нові кампанії, програми та ідеї з вирішення епі-
демії тваринного надрозмноження. В усьому світі організації збираються в цей день, 
щоб висловити стурбованість щодо епідемії надрозмноження тварин. Заходи, присвя-
чені Міжнародному Дню, часто включають неспання зі свічками, прийняття тварин у 
родину, промови членів рад, місцевих ветеринарів, та cпівробітників притулку. Інші за-
ходи — це слайд-шоу, мітинги, прогулянки з вуличними собаками, день відкритих две-
рей притулків, церемонії нагородження, жива музика, вікторини та ігри.

Òðåòÿ 
íåä³ëÿ

ÑÅÐÏÍß

Ì³æíàðîäíèé äåíü çàõèñòó 
áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí
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НЕЦУ  — одна із перших екологічних громадських неприбуткових організацій націо-
нального рівня, зареєстрованих у незалежній Україні. Заснована 30 серпня 1991 року. 
НЕЦУ ставить собі на меті створення здорового довкілля та поліпшення якості життя 
людей в Україні, намагається донести позиції фахівців в охороні довкілля до посадов-
ців, які приймають рішення у різних галузях господарства. Значна частка роботи НЕЦУ 
пов’язана зі збереженням природи України через створення нових природоохоронних 
об’єктів та відстоювання недоторканності існуючих. НЕЦУ також намагається вплину-
ти на енергетичну політику, розуміючи, що саме новітні підходи до розбудови енерге-
тичного сектора будуть створювати умови для розвитку країни без негативних наслід-
ків для довкілля. Нарешті, НЕЦУ відстоює позицію, що кошти платників податків не 
повинні використовуватися на будівництво об’єктів зі значним негативним впливом на 
населення та навколишнє середовище, і намагається вплинути на рішення про фінансу-
вання проектів міжнародними фінансовими організаціями.

30 ÑÅÐÏÍß

Äåíü íàðîäæåííÿ Íàö³îíàëü íî ãî 
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У цей день в 1914 році в зоопарку м. Цинцинаті, США, загинув останній мандрівний 
голуб  — наймасовіший вид тварин, що зник з вини людини. З нашої планети наза-
вжди зникли індійський гепард, аральський лосось, європейський тарпан, південно-
африканська зебра квагга, безкрила гагарка, каролінський папуга, білодзьобий дятел, 
дронт, стеллерова корова, тур, страус моа, фолклендська лисиця, сумчастий вовк та ба-
гато інших. У більшості випадків людина прямо знищує тварин або руйнує середовища 
їх існування. Багато зі зниклих видів були раніше об’єктами полювання або вважалися 
шкідливими чи небезпечними видами. Щоб уникнути трагедій у майбутньому, людство 
повинне пам’ятати про випадки знищення видів у минулому.

1
ÂÅÐÅÑÍß

Äåíü ïàì’ÿò³ âèä³â,
çíèùåíèõ ëþäèíîþ
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Сьогодні популяція журавлів широко розповсюджена в усьому світі, за винятком Ан-
тарктиди і Південної Америки. Колись журавлі були промисловим видом птахів, але за-
раз вони знаходяться під охороною закону. Проте, незважаючи на протести міжнародної 
природоохоронної та орнітологічної спільноти, в деяких країнах (наприклад, Афганіс-
тані та Пакистані) до сьогодні збереглись традиції полювання на прольотних журавлів. 
Головні місця зимівлі журавлів — Іран та захід Індії. Всього нараховують близько 15 ви-
дів журавлів. В другу неділю вересня планета відмічає Всесвітній день журавля. Вперше 
його відмітили в 2002  році в США, борючись за спасіння зникаючого американсько-
го журавля. Вчені-екологи підкладали його яйця у гнізда інших видів, які гніздували у 
безпечних місцях. День, коли на гніздівлю був відправлений цілий виводок врятованих 
птахів, був оголошений новим екологічним святом, а журавель став символом організа-
цій, що охороняють природу. У якості організатора Дня журавля виступає робоча група 
з журавлів Євразії за підтримки секретаріату Боннської конвенції, Глобального еколо-
гічного фонду з охорони стерха (сибірського білого журавля) та його місць існування, 
Міжнародного фонду охорони журавлів. Святкування Всесвітнього дня журавля збіга-
ється в часі з щорічними обліками журавлів, які проводяться в передвідльотний період.

Äðóãà
íåä³ëÿ

ÂÅÐÅÑÍß

Âñåñâ³òí³é
äåíü æóðàâëÿ
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19 грудня 1994 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним 
днем захисту озонового шару. Цей день відзначається з 1995 року в пам’ять про день 
підписання Монреальського протоколу (у 1987 році) про речовини, що руйнують озо-
новий шар, враховуючи необхідність збереження озонового шару, який фільтрує соняч-
не проміння і попереджує шкідливий вплив ультрафіолетового проміння на поверхню 
Землі, тим самим зберігаючи життя на планеті. Втрата озонового шару стратосфери, 
який захищає усе живе, вважається однією з головних глобальних екологічних проблем, 
з якими світова спільнота ввійшла у нове тисячоліття.

16
ÂÅÐÅÑÍß

Ì³æíàðîäíèé äåíü
çáå ðåæåííÿ îçîíîâîãî øàðó
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Це професійне свято працівника лісового господарства, лісової, деревообробної про-
мисловості України. Відзначається щорічно у третю неділю вересня. Мета роботи пра-
цівників лісу  — забезпечити раціональне використання лісу для потреба людини та 
зберегти це багатство для наступних поколінь. За офіційними даними третину суші на 
планеті займають ліси. Але їх площа стрімко скорочується через нерозумну вирубку та 
відсутність планомірних рішень з відродження лісу. Цей день звертає увагу всіх людей 
на необхідність турботи про лісові насадження, про неприпустимість масової вирубки 
лісів та їх засмічення.

Òðåòÿ
íåä³ëÿ

ÂÅÐÅÑÍß

Äåíü
ïðàö³âíèêà ë³ñó
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Однією із найбільш незвичайних природоохоронних дат є Ніч кажанів, яку відзнача-
ють в ніч з 20 на 21 вересня. З 1997 року це загальноєвропейська природоохоронна ак-
ція, в якій беруть участь всі країни, що є сторонами Угоди про збереження кажанів у 
Європі  — EUROBATs (діє з 1991  року, ратифікована ВРУ 19 травня 1999  року). Мета 
угоди — узгодження дій, розроблення і провадження європейськими державами спіль-
них заходів щодо збереження кажанів та місць їхнього перебування. Одним із пріорите-
тів діяльності в рамках Угоди є підвищення екологічної свідомості населення стосовно 
важливості збереження кажанів. Проведення в Україні ночі кажанів є значною подією, 
оскільки на території нашої держави всі види рукокрилих занесені до Червоної книги 
України та потребують охорони. Міжнародна ніч кажанів проводиться з 2001  року в 
більш, ніж 60 країнах.

20–21
ÂÅÐÅÑÍß
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Вперше цей день відмічався в 1998 році у Франції, коли низка міст припинила автомо-
більний рух. У наступні роки цю традицію перейняли інші європейські країни та міс-
та, а останніми роками — і деякі неєвропейські країни (наприклад, Канада, США). Цей 
день святкується за рішеннями органів місцевої влади того чи іншого міста і проходить 
у вигляді акцій, кампаній під різними назвами, спосіб проведення яких теж визначаєть-
ся місцевою владою. Як правило, в цей день забороняється пересування на автомобілях, 
а мешканці використовують альтернативні способи пересування. Часом акція, кампанія 
триває більше, ніж один день. Мета такого заходу  — привернути увагу до проблеми 
забруднення атмосферного повітря транспортними засобами, знизити рівень концен-
трації відпрацьованих газів у міському повітрі, зменшення шумового навантаження, 
сприяння розвитку альтернативних видів пересування.  День без автомобілів в Україні 
офіційно не відзначається, однак такі акції проходять за ініціативи громадськості чи 
місцевих органів влади в окремих містах України.

22
ÂÅÐÅÑÍß
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Цей день був встановлений за ініціативою екологів і небайдужих людей, стурбованих 
скороченням чисельності найбільших сухопутних ссавців на планеті. У різних краї-
нах світу цього дня влаштовують усілякі заходи з метою звернути увагу світової гро-
мадськості до проблеми зменшення популяції цих величних тварин на нашій планеті. 
Сьогодні у світі налічується близько 500 000 слонів у Африці, в Азії популяція скоро-
тилася до 30 000, проте при існуючому стані речей вони можуть зникнути за декілька 
років. Вже зараз ці тварини занесені до Червоного списку МСОП. Головна небезпека 
походить від браконьєрів, що вбивають слонів через слонову кістку. Страждають ста-
рі тварини з великими бивнями. Загибель слоних — причина тяжкого стану їх стада. 
Як наслідок такої ситуації — поява великого числа слоненят-сиріт, які помирають, не 
досягнувши 40-річного зрілого віку. Найбільш масштабно відзначається День захисту 
слонів в Таїланді.

22
ÂÅÐÅÑÍß

Âñåñâ³òí³é äåíü
çàõèñòó ñëîí³â
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Метою свята, заснованого Генеральною Асамблеєю ООН 27 вересня 1979 року, є попу-
ляризація туризму як рушію генеральної та світової економіки, висвітлення його вне-
ску в охорону навколишнього природного середовища світової спільноти, зміцнення 
дружніх стосунків між державами. Країни, що ратифікували положення Генеральної 
Асамблеї ООН про Міжнародний день туризму, зокрема України, відзначають свято 
проведенням різноманітних фестивалів та цікавих заходів. У жовтні 1997 року Україна 
стала дійсним членом Всесвітньої туристичної організації — головної міжнародної між-
урядової організації у сфері подорожей і туризму, що є виконавчим органом ООН та 
займається активізацією та розвитком туризму, розробкою та впровадженням світової 
туристичної політики.

27
ÂÅÐÅÑÍß
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МОКС-паливо (від англ. MOX — mixed oxides) — змішаний оксид урану та плутонію, 
один з видів ядерного палива. Ідея проведення Міжнародного дня боротьби за заборону 
МОКС-палива виникла в Росії, де екологічні організації в 1998 році закликали громад-
ськість виступити проти використання такого палива для реакторів АЕС, враховую-
чи високий екологічний ризик його використання. Цей день відзначається в пам’ять 
про одну з найбільших ядерних катастроф XX століття — вибух на плутонієвому заводі 
«Маяк» в м. Челябінськ в 1957 році. Ідею проведення такого дня підтримали більше со-
тні громадських організацій світу.

28
ÂÅÐÅÑÍß
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Цей День відзначається з 1978 року за рішенням Х сесії Асамблеї Міжнародної мор-
ської організації, що відбулася у листопаді 1977  року. У різних державах в останній 
тиждень вересня вибирають один день, коли відбуватиметься таке святкування. Мета 
проведення такого дня — привернути увагу державних органів, громадськості до пи-
тань охорони та захисту морського середовища, вжиття заходів з покращення стану 
морів. Ідея святкування Всесвітнього дня моря виникла як реакція на масштабний ви-
лов риби в морях і океанах нашої планети. Бездумні дії людства наносять непоправну 
шкоду природі і стають причиною зникнення багатьох рідкісних видів риби. Крім того, 
це призводить до забруднення вод та глобального потепління на планеті. За статис-
тикою, щорічно в світовий океан в результаті аварій потрапляє більше 20 мільйонів 
барелів нафти. Всесвітній день моря входить до переліку міжнародних днів, що відзна-
чаються під егідою ООН. 

Îñòàíí³é
òèæäåíü

ÂÅÐÅÑÍß

Âñåñâ³òí³é
äåíü ìîðÿ



 ÇÈÌÀ ÂÅÑÍÀ Ë²ÒÎ ÎÑ²ÍÜ

63

Щорічний захід, спрямований на просування різноманітних аспектів вегетаріанства та 
відмічається в усьому світі. Заснований Північноамериканською вегетаріанською спіл-
кою у 1977 році на вегетаріанському конгресі в Шотландії та підтримано Міжнародним 
вегетаріанським союзом в 1978 році. Вегетаріанство в своєму сучасному вигляді зароди-
лося в Англії, де в 1847 році було засновано перше вегетаріанське товариство. З Всесвіт-
нього дня вегетаріанства починається так званий «місяць вегетаріанської свідомості», 
який включає в себе низку свят схожого напрямку та продовжується до Міжнародного 
дня вегана, який відзначається 1 листопада. 
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Мета дня єнота — згадати всіх тварин, а особливо єнота, які, будучи важливою части-
ною їх екосистем, помилково сприймаються місцевими жителями як шкідливі або не-
приємні тварини. День єнота покликаний поширити знання про цих тварин та змінити 
свідомість людей в бік їх цінування. Підкреслюється необхідність попередити знищення 
місць існування єнотів та інших тварин за допомогою екологічної просвіти. День єнота 
було розпочато відзначати з 2002 року маленькою дівчинкою у Каліфорнії, яка хотіла 
довести, що єноти не є шкідливими тварини. Згодом свято поширилося до інших країн.

1
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День охорони місць існування відзначають у всьому світі. Це свято було затверджено в 
1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої фауни і флори та природних місць іс-
нування в Європі. Людина своєю діяльністю вже давно впливає на природу, змінюючи 
її. З кожним роком у світі все більше територій переходять в категорію сільгоспугідь, 
пасовищ, змінюються у зв’язку зі зростанням міст, видобутком корисних копалин, бу-
дівництвом заводів та інших об’єктів народного господарства. За 19 століть нашої ери у 
світі зникло 150 видів ссавців, в основному великих, і 160 видів птахів. Кожен зниклий 
вид — дуже важка втрата, адже все, що зникає, — зникає назавжди.

Ïåðøèé
ïîíåä³ëîê

ÆÎÂÒÍß
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Всесвітній день свійських тварин святкується з 1983 року 2 жовтня, у день народження 
Махатми Ганді — передового борця за гуманне поводження з свійськими тваринами. 
Відзначення цього дня має на меті викрити, оприлюднити та досягти зменшення у май-
бутньому даремних страждань та смерті мільярдів свійських тварин кожного року на 
тваринницьких підприємствах та в місцях для забою худоби. В цей день також викрива-
ються спустошувальні наслідки впливу інтенсивного тваринництва на здоров’я людини 
та стан навколишнього середовища.
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Всесвітній день захисту тварин прийнято відмічати у день смерті Святого Франциска 
Ассізького — шанованого католицького угодника, який вважався заступником та по-
кровителем усіх беззахисних, у тому числі тварин. Рішення про щорічне святкування 
такого дня 4 жовтня було прийнято ще у 1931 році учасниками Міжнародного конгре-
су прихильників руху з захисту природи, який проходив в Італії. Це рішення підтри-
мали організації, створені з метою захисту тварин у різних країнах світу, і проводять в 
цей день різноманітні заходи з метою підвищення суспільної свідомості та активності 
громадян щодо захисту тварин. Цей міжнародний день покликаний звернути увагу 
людства на проблем решти мешканців планети. Ідея проведення подібного дня при-
жилася в усьому світі, і у 2008 році різні заходи, присвячені цій даті, пройшли вже у 
66 країнах світу.

4
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З 1993 року Міжнародною асоціацією з Охорони птахів у перші вихідні жовтня про-
водяться Всесвітні дні спостереження за птахами. В 1995 році понад 115 тисяч людей із 
77 країн світу взяли участь в цій акції, яка мала за мету привернути увагу суспільства до 
проблем захисту птахів та їх місць проживання. Увагу учасників привернули більш, ніж 
два мільйони птахів 2764 різноманітних видів. Такі дні організовуються з ініціативи то-
вариств охорони птахів і до них залучаються усі охочі. Під час акції фіксується, які види 
птахів зустрічаються у тій чи іншій місцевості, в якій кількості, особливості їх поведін-
ки тощо. Основною метою цієї акції є заохочення широкого загалу до пізнання світу 
пернатих і привернення уваги до проблем їх збереження, оскільки внаслідок діяльнос-
ті людини і забруднення навколишнього середовища, чисельність деяких видів значно 
зменшується або ж знаходиться під загрозою зникнення. Результати своїх спостережень 
учасники акцій надсилають в товариства охорони птахів, де вони опрацьовуються, уза-
гальнюються та оприлюднюються. Зараз під загрозою знаходяться 1111 з 9600  видів 
птахів світової фауни, тобто кожний восьмий вид. З 195 рідкісних видів птахів Європи 
153 зустрічаються в Україні, 10 з них знаходяться під загрозою знищення.

Ïåðø³
âèõ³äí³
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Вперше відзначався згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22  грудня 
1989 р. в рамках Міжнародного десятиліття щодо зменшення небезпеки стихійних лих 
(1990–1999). У 1999 році Генеральна Асамблея вирішила продовжувати щорічно відзна-
чати цю дату як Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих. Відзначається 
у другу середу жовтня в якості одного з інструментів, що сприяють формуванню гло-
бальної культури зменшення небезпеки стихійних лих. Мета цього дня — довести до 
відома широкої громадськості важливість запобігання стихійним лихам та проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення та громад, які найбільш схильні до небезпеки 
стати жертвою стихійних, екологічних та техногенних лих, щодо доступних засобів із 
запобігання переростання небезпек в катастрофи.

Äðóãà 
ñåðåäà

ÆÎÂÒÍß
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Мета Всесвітнього дня здорового харчування — залучити увагу громадськості до про-
блем харчування в сучасному суспільстві. За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, 80 відсотків усіх захворювань пов’язані тією чи іншою мірою з харчуванням, а 
40 відсотків з них пов’язані безпосередньо з фактором харчування людини. У цей день в 
багатьох країнах світу проходять демонстрації й пікети проти мережі швидкого харчу-
вання «МакДональдз». Саме в цей день 40 років тому «МакДональдз» відкрив свій пер-
ший заклад в Іллінойсі, США. З тих пір ця компанія захопила у свою мережу вже 70 кра-
їн, де ведуть свою діяльність 15 тисяч закладів, готуючи шкідливу для здоров’я їжу та 
погіршуючи стан навколишнього природного середовища. Щороку «МакДональдз» ви-
трачає більше 2  мільярдів доларів на рекламу, поширюючи образ «зеленої» компанії, 
якою насправді не є.

16
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Це свято відзначається у день, коли в 1996  р. шість причорноморських країн  — Бол-
гарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія й Україна — підписали Стратегічний план дій 
щодо реабілітації та захисту Чорного моря. Цей План був розроблений після проведен-
ня всебічних досліджень морського середовища, які показали, що його життєздатність 
суттєво погіршилась у порівнянні з попередніми трьома десятиріччями. План перед-
бачає здійснення практичних дій, спрямованих на відновлення та збереження довкілля 
Чорного моря (зменшення забруднення, вдосконалення управління живими ресурсами, 
підтримку соціального розвитку у спосіб, що не шкодить довкіллю, а також фінансуван-
ня екологічних проектів). Екологічні організації причорноморських країн відмічають 
цей день рядом акцій, щоб привернути увагу до деградації морського середовища та 
проведення необхідних заходів щодо запобігання цьому на регіональному рівні.
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Це свято відзначається з 1994 року в річницю першої «Веганської спільноти», утвореної 
у 1944 році у Великобританії. Цього дня проводяться акції та заходи, присвячені вага-
нам та веганізму. Вегани — це строгі вегетаріанці, які не тільки вилучили зі свого раці-
ону м’ясо та рибу, але й будь-які інші продукти тваринного походження: яйця, молоко, 
сир, мед тощо. Вони не носять одягу зі шкіри та хутра, вовни, шовку, не мають мила, 
подушок та ковдр тваринного походження, та навіть не користуються продуктами, які 
проходили тестування на тваринах. Причини відмови можуть бути різними, але голо-
вна — небажання бути причетним до вбивства тварин заради потреб людей і жорсто-
кого поводження з ними. Активісти проводять пікети, акції та засідання, намагаючись 
залучити до своїх ідей якомога більше людей.
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5 листопада 2001 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 6 листопада кожного року 
Міжнародним днем попередження експлуатації навколишнього середовища під час ві-
йни та військових конфліктів. Приймаючи це рішення, вона враховувала, що шкода, яка 
наноситься навколишньому середовищу під час військових конфліктів, ще довго після 
їх закінчення відображається на стані екосистем і природних ресурсів і часто виходить 
за межі національних територій та період життя одного покоління. Генеральна Асамб-
лея послалась також на Декларацію тисячоліття ООН, в якій підкреслено необхідність 
вживати заходи з охорони спільного навколишнього середовища. Міжнародний день 
експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів був за-
снований з метою залучення уваги до екологічних наслідків війни і важливого значення 
відмови від безглуздо заподіяної шкоди екосистемам в прагненні досягти військових 
цілей.

6
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За ініціативи міжнародної екологічної мережі «Шкільний проект з використання ресур-
сів та енергії» (SPARE) 11 листопада було оголошено Днем енергозбереження. Рішення 
про заснування цього свята було прийнято у квітні 2008 року на міжнародній нараді ко-
ординаторів SPARE, що проходила у Казахстані. А вже в листопаді 2008 року світ відзна-
чив перший День енергозбереження. Це свято отримало статус міжнародного, оскільки 
взяти участь у проекті побажали близько 20 країн. Основна мета свята — привернути 
увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та розвитку від-
новлювальних джерел енергії. Проблема енергозбереження набагато глибша, ніж може 
здаватися на перший погляд. Економія енергії дозволить знизити забруднення довкілля.
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За останні 30 років людство витратило третину наявних на Землі ресурсів. З кожним 
роком споживання ресурсів збільшується на півтора відсотка. Тому такого важливого 
значення набуває економія природних ресурсів, пошуки альтернативних ресурсів, вто-
ринна переробка сировини. Для залучення уваги громадськості, промислових структур 
до проблеми вторинної переробки відходів, проводиться День вторинної переробки. У 
цей день доречне проведення акцій, що стосуються вторинної переробки чорних і ко-
льорових металів, зношених автомобільних шин, пластикових пляшок, паперу.
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Автором ідею Дня є рекламіст Тед Дейв, який переконаний, що «реклама обманює, 
коли обіцяє, що ми станемо щасливішими, якщо придбаємо більше речей». Мета цього 
дня — звернути увагу на соціальні, економічні, екологічні та етичні наслідки сучасної 
культури споживацтва і дати зрозуміти людству, що крім товарів у світі є ще багато 
більш цінних і цікавих речей. Ця щорічна акція проводиться на знак протесту проти 
надмірного споживання в розвинених країнах, яке багато в чому нав’язане рекламою, а 
також проти нерівного розподілу матеріальних благ у світі.

Îñòàííÿ 
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Цей день відзначається за ініціативи Американського онкологічного товариства з 
1977 року і має на меті нагадати курцям про шкідливість паління і закликати їх звільни-
ти світ та навколишнє середовище від тютюнового диму. В цей день проводяться акції, 
заходи, спрямовані на боротьбу з палінням. В цей день по всьому світу проходять анти-
тютюнові акції. У березні 2006 року Верховна Рада України ратифікувала Рамкову кон-
венцію ВООЗ з боротьби тютюну. Конвенція зобов’язує учасників вживати конкретних 
заходів, спрямованих на подолання тютюнової пандемії.

Òðåò³é 
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Міжнародна коаліція боротьби з пестицидами (Pesticide Action Network (PAN) Inter-
national) у 1998 році оголосила 3 грудня «Міжнародним днем без пестицидів» у пам’ять 
найстрашнішої хімічної і промислової катастрофи у 1984 році. Завод пестицидів ком-
панії Union Carbide у Бопалі (Індія) вибухнув та викинув в атмосферу смертельний газ 
(метил ізоціанат), що викликало більше 500 тис. захворювань та більше 200 тис. смер-
тей в наступні роки. Випадки хронічних захворювань досі трапляються серед тих, хто 
вижив. В усьому світі продовжується виробництво, розподіл та використання хімічних 
пестицидів, що має руйнівні наслідки для людини і довкілля. З третього грудня 1998 PAN 
в Азії та Тихоокеанському регіоні організувала кампанії та заходи разом зі своїми парт-
нерами з 8 країн світу та місцевими адвокатами організації, в пам’ять про катастрофу та 
для підвищення громадської проінформованості про негативні наслідки використання 
пестицидів, а також для сприяння формування сталих альтернативних методів веден-
ня сільського господарства без використання пестицидів. У попередні роки кампанія 
носила назву «День без пестицидів». Після багатьох дискусій було прийнято розшири-
ти кампанію до тижня. Тож зараз «Міжнародний тиждень без пестицидів» починається 
3 грудня і закінчується 10 грудня, у світовий День прав людини. 
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Рішення про встановлення цього свята в ім’я економічного і соціального розвитку було 
прийнято Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році. Асамблея також закликала уря-
ди країн вжити заходів з метою підвищення проінформованості про важливий внесок 
служби добровольців, тим самим спонукаючи ще більше людей у всіх сферах діяльності 
пропонувати свої послуги як добровольців на батьківщині та за її межами. Волонтери — 
це люди, які витрачають свій вільний час на благо суспільства. Вони присвячують сус-
пільству свій талант, час, енергію, не чекаючи на винагороду. Існує Програма Волонтери 
ООН — це організація, створена Генеральною Асамблеєю у 1970 році з метою сприяння 
глобальному розвитку та забезпечення миру. Вона мобілізує кваліфікованих волонтерів 
та заохочує людей до активного волонтерства.
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4 грудня 1950  р. Генеральна Асамблея запропонувала всім державам та зацікавленим 
організаціям відмічати 10 грудня День прав людини і посилити свої зусилля в цій сфері. 
Цей день знаменує прийняття Загальної декларації прав людини в 1948 році, беручи до 
уваги, що Декларація є важливим кроком вперед на шляху людського прогресу і пови-
нна заслуговувати на увагу у всіх державах. 
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Це міжнародне екологічне свято, що відзначається щороку і спрямоване на визнання 
і захист прав тварин. Цей день об’єднує всіх, хто виступає на захист тварин і проти 
вбивства тварин заради м’яса, хутра, дослідів і розваг. Всесвітня декларація прав тва-
рин заснована на Всесвітній декларації прав людини, прийнятій Генеральною асамбле-
єю ООН 10 грудня 1948 року, має на меті припинення експлуатації та вбивства тварин. 
Міжнародний день прав тварин був заснований в цей день 1998 року — у 50-ту річницю 
підписання Декларації прав людини. Щорічно 10-го грудня (або в найближчі дні) про-
ходить Демонстрація запалювання свічок — по всій Великобританії, Європі, Північній і 
Південній Америці і в багатьох інших країнах, де права тварин ігноруються, і де тварини 
страждають і гинуть.
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Міжнародний день гір проголошено Генеральною Асамблеєю у 2003 році з метою за-
лучення уваги до проблем розвитку гірських районів планети і необхідності надання 
допомоги їх населенню. У відповідній резолюції Генасамблеї було відзначено особливу 
актуальність дій, спрямованих на сталий розвиток гірських регіонів. ООН закликала 
міжнародне співтовариство організовувати в цей день заходи на всіх рівнях з метою 
пропаганди значення сталого розвитку гірських регіонів. Гірські райони займають при-
близно 26 % поверхні Землі і є важливим джерелом води, енергії та біологічного різно-
маніття. Крім того, вони служать джерелом таких найцінніших ресурсів, як корисні ко-
палини, лісові та сільськогосподарські продукти, і відкривають широкі можливості для 
зеленого туризму. Будучи однією із найбільших екосистем, гори мають велике значення 
для виживання глобальної екосистеми.
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Всеукраїнська екологічна ліга — громадська організація, яка була заснована 12 грудня 
1997 року. Метою діяльності ВЕЛ є поліпшення екологічної ситуації в Україні, форму-
вання нового природоохоронного світогляду, забезпечення екологічних прав громадян, 
формування в Україні засад сталого розвитку, побудова громадянського суспільства, 
що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах екологічної етики, захист 
екологічних, соціальних, економічних та спільних інтересів членів ВЕЛ.
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БЕР — громадська екологічна організація, створена з метою сприяння охороні довкіл-
ля та здоров’я людей, реалізації та захисту екологічних прав та інтересів осіб, захисту 
прав споживачів на безпечну для життя та здоров’я продукцію та достовірну інформа-
цію про неї. БЕР складається із правників, журналістів, спеціалістів-екологів, залучає до 
співпраці інших журналістів та неурядові організації, а також сприяє проведенню їхніх 
власних розслідувань та іншій діяльності, спрямованій на захист довкілля та здоров’я 
людей, попередження екологічних негараздів. Основними напрямками досліджень БЕР 
на даний час є небезпечні відходи (в тому числі їх транскордонне переміщення) та не-
безпечні виробництва, зміна клімату та викиди парникових газів, СО3, збереження 
біорізноманіття та запобігання незаконній торгівлі видами що зникають, збереження 
природно-заповідного фонду та інше.
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