KILKA MAJOWYCH CHWIL Z EKOLOGIĄ
Dziś, Drodzy Wychowankowie, kilka chwil z ekologią. Kilka świąt nietypowych
związanych z tą tematyką. Myślę, że mogą być aktualne przez cały rok.

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - 9.05.
Święto zostało ustanowione w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Ma na celu promowanie ochrony ptaków wędrownych, głównie
zagrożonych wyginięciem.

Dzień bez Śmiecenia - 11.05.
Człowiek hurtowo produkuje śmieci i najgorsze że wielu zostawia je tam gdzie
popadnie: na ulicy, nad jeziorem, w lesie, na klatce, w biurze.
Sprzątajmy po sobie, a świat będzie czystszym miejscem!

Dzień Niezapominajki - 15.05.
Pomysłodawcą tego święta był redaktor radiowej Jedynki Andrzej Zalewski.
Corocznie obchodzone jest ono 15 maja i choć związane jest przede wszystkim z przyrodą,
to niesie również głębsze przesłanie, by pamiętać o ważnych chwilach.

W tym dniu promujemy szczególnie walory
polskiej

przyrody

i

różnorodność

biologiczną,

przypominamy o potrzebie jej ochrony.
Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu
zachowanie od zapomnienia ważnych chwil wżyciu,
osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji.
Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich,
życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka,
dostrzeżenia go na własnym osiedlu, dzielnicy
czy mieście, przypomina o istocie dbania o nasze
otoczenie.

Europejski Dzień Obszarów Natura 2000 - 21.05.
Program Natura 2000 chroni cenne, zagrożone w skali całej Europy obszary
przyrodnicze. To miejsca, o które trzeba wyjątkowo dbać, gdyż są wyjątkowo piękne.

Dzień Praw Zwierząt - 22.05.
22

maja

1997

roku

największa

kampania

obywatelska na rzecz praw zwierząt w naszym kraju
zorganizowana przez Klub Gaja zakończyła się sukcesem.
Parlament uchwalił ustawę o ochronie zwierząt.
Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy Dzień
Praw Zwierząt.

Światowy Dzień Żółwia - 23.05.
Choć te zwierzęta są znane ze swojej długowieczności, to jednak nie przetrwają bez
pomocy ludzi. Światowy Dzień Żółwia zainicjowany w 2000 roku przez American Tortoise
Rescue może przyczynić się do ich ochrony.

Europejski Dzień Parków Narodowych - 25.05.
Święto to wymyślono na cześć pierwszego
parku narodowego w Europie, którym jest Sarek
w Szwecji.
Od 24 maja 1909 roku, kiedy powstał, na
naszym kontynencie utworzono ponad 250 parków,
w tym ponad 20 w Polsce.

Dzień Bociana Białego - 31.05.
Bocian to ikona naszej kultury i tradycji. Od setek lat przynosi dzieci oraz zwiastuje
wiosnę.
Święto ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura"
w 2003 roku ma na celu nie tylko docenienie tych ptaków, ale i podnoszenie świadomości
odnośnie zagrożenia i potrzeby ochrony bocianów.

Pozdrawiam.
Opracowanie Katarzyna Jankowska

