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Септември









16 Септември – Международен ден за защита на озоновия слой –
На през 1987г. този ден бива подписан Монреалския договор,
който има за цел по – малкото използване на материалите
разрушаващи озоновия слой
16-22 Септември – Европейска седмица на мобилността – След
големият успех на „Европейският ден на автомобили“ през 2000 и
2001г. на 2002г. се започва „Седмица на мобилността“, която има
за цел да се намалят замърсаванията от автомобилите
22 Септември – Европейски ден без автомобили – За първи път
отбелязан през 2000г., тя има за цел да се намалят
замърсяванията от автомобилите и да се опита да подтикне хората
към ползване на натуралният начин на превозване.
27 Септември – Международен ден на туризма - Отбелязва се от
1980 г. по повод приемането на устава на Световната организация
по туризъм. През 2015-та година за първи път България участва в
конкурс на Световната организация по туризъм. Страната ни се
представи с имиджовия клип "Bulgaria - A discovery to share".

Октомври







4 Октомври – Световен ден за защита на животните - Решение за
отбелязването му е взето през 1931г. на Международния конгрес
на привържениците на Движението на защита на природата във
Флоренцията, Италия. В Бълграия Законът за защита на животните
е в сила от 2008 година.
18 Октомври – Ден за мониторинг на водата – Световният ден за
мониторинг на водата се отбелязва на 18 октомври от 2002 г., която
беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава
ежегодно през септември и октомври в цял свят се провежда
мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават
ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на
екосистемите.
31 Октомври – Световен ден на Черно море - На този ден през
1996 година е подписан Стратегическия план за Черно море. През
1996 година правителствата на черноморските държави приемат,
че замърсяването на общото ни море създава рискове за всички
гранични страни.

Ноември


16 Ноември – Международен ден на толерантността – На
16.11.1996г на общо събрание на ООН е приета Декларация за
принципите на толерантността. Като член първи е залегнала
дефиницията на това що е толерантност. Когато говорим за
толерантността на едно общество е добре да се замислим за
нашата лична толерантност.Това можем да направим на 16
ноември.

Декември



11 Декември – Международен ден на планината - Всяка година на
11 декември по цял свят се отбелязва Международният ден на
планината. Идеята на деня е повече хора да осъзнаят важността
на планините за живота на планетата и да се предприемат
действия за положителна промяна

Февруари


2 Февруари – Международен ден на влажните зони – на
02.02.1971г. е подписана „Конвенцията за влажните зони“. Тя има
за цел предприемането на действия за опазването на влажните
зони.

Март



22 Март – Световен ден на водата - Световния ден на водата се
отбелязва на 22 март съгласно резолюция 47/193 на Общото
събрание на ООН от 22 февруари 1993 г., съобщи ТАСС.
Целта на деня е да привлече вниманието на обществеността към
проблема за достъпа на хората до чиста питейна вода, към
значимостта на опазването и съхранението на запасите от прясна
вода и на водните ресурси като цяло.



Последната събота на март – Часът на Земята - Часът на Земята е
най - голямата природозащитна инициатива в света. Провежда се
винаги в последната събота на март от 20:30 до 21:30. Тази година
(2018) Часът на Земята е на 31 март. По време на Часът на Земята,
милиони хора от целия свят символично изгасяват осветлението в
домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват фасадите
си. Така всички отправяме призив за по - устойчиво бъдеще.

Април





1 Април – Международен ден на птиците - На 1 април отбелязваме
Mеждународния ден на птиците. Решението за обявяването му за
специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на
Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите
природозащитни дати в международния календар от глобални
събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за
опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.
Първата цяла седмица от месец април – Седмица на гората - Найголямото събитие в горския сектор започва официално на 5 април.





Цяла седмица активности ще запознават хората с грижата за
българската гора, както и с екосистемните ползи от нея
8 Април – Световен ден срещу генно-модифицираните организми Хората, които се включват в инициативата целят и да покажат
несъгласие основно със сегашната политика на Европейския съюз
и САЩ за толерантност към отглеждането на ГМО култури
22 Април – Международен ден на Земята - Световният Ден на
Земята се отбелязва всяка година на 22 април за привличане на
вниманието върху опазването на планетата и съхраняването на
живота върху нея.За първи път инициативата се отбелязва на 22
април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на нашата
планета е обявен за международен, като България се включва в
отбелязването му през 1993 г.. Целта е да се обединят хора от цял
свят в защита на околната среда.

Май






15 Май – Световен ден на климата - На 15 май се отбелязва
Световният ден за борба с климатичните промени Денят на
климата е обявен от страните членки на Рамковата конвенция на
Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни
1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е
ратифициран през март 1995 г.
21 Май – Световен ден за засаждане на дръвчета – Участниците в
този ежегоден празник засаждат дърво в опит на подобряване на
околната среда и намаляне на щетите от безразборния сеч на гори.
23 Май – Национален ден на природните паркове - В рамките на
инициативата от 2007 г. досега всяка година доброволци почистват
и освежават инфраструктурата на единадесетте природни парка в
страната, които са Витоша, Рилски манастир, Златни пясъци,
Врачански Балкан, Русенски Лом, Странджа, Шуменско плато,
Българка, Сините камъни, Персина и Беласица.

Юни









5 Юни – Световен ден на околната среда - Всяка година на 5 юни
се отбелязва Световния ден на околната среда, който е наймащабното събитие, посветено на опазване на природата. От
отбелязването му , 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.
8 Юни – Ден на океаните - Целта на Световния ден на океана е да
се информира обществеността за въздействието на човека върху
световния океан и да се мобилизира световното гражданско
движение в негова защита.
17 Юни – Световен ден за борба със сушата и настъпване на
пустините - Международната общност отбелязва всяка година на
17 юни Световния ден за борба със сушата и настъпването на
пустините, за да напомни на хората, че планетата ни се превръща
в пустиня. Има наистина спешната необходимост от спиране на
процеса на опустиняване и поставяне на въпроса със сушата в
центъра на вниманието.

27 Юни – Световен ден на риболова - Днес е Световният ден на
риболова. Чества се от 1985 г. по решение на Международната
конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена
през юли 1984 година. У нас представители на спортния и
любителския риболов ще отбележат празника с масови посещения
на язовирите, реките и черноморското крайбрежие с надеждата, че
на днешния ден ще хванат най-добрия улов за годината.



29 Юни – Ден на река Дунав - Кампанията се отбелязва на 29 юни
– датата, на която в София е подписана Конвенцията за
сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река
Дунав. Мотото на кампанията през тази година е „Бъди активен за
по-чист Дунав“. Мисията на Деня на Дунав е да привлече
вниманието към значението и опазването на реката и притоците й.

