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Vizes élőhelyek napja

1971-ben ezen a napon írták alá az iráni Ramsarban a Ramsari Egyezmény néven
ismertté vált nemzetközi megállapodást a vizes élőhelyek, elsősorban az ott élő
madárvilág védelméért. Az egyezmény az évezred végére már a vizes területek
általános védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. Magyarország 1979-ben
aláírta a dokumentumot, s 2000-ig 19 területet jelölt meg a nemzetközi jelentőségű,
ún. ramsari területek közé.
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Az ötletet John McConnell vetette fel 1969-ben egy UNESCO konferencián, San
Franciscóban. Első ízben 1970. március 21-én tartották. A jeles nap alkalmából
különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld
természeti környezetének megóvására. Az eseményeket az Earth Day Network
koordinálja. A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg.
az ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította.

Föld Napja

függ,

2018-ban került először megszervezésre ez a jeles nap. A legfontosabb üzenete:
ezeknek a rovaroknak számos olyan jelentős ökológiai szolgáltatást köszönhetünk,
melyek nélkül az emberiség valószínűleg a kihalás szélére sodródna. Ennek ellenére
erősen veszélyeztetettek. A jeles nap arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az
egyének mennyi mindent tehetnek a rovarok védelméért.

A világnapot 1992-ben, a Rio de Janieróban tartott nemzetközi Környezet és
Fejlődés konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése. Évente
ismétlődő esemény, melyet 1993 óta minden év március 22-én tartanak meg. A
világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz
fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére.

Víz világnapja

az ember

az ember

kapcsolatot

A világon először Chernel István, a híres ornitológus szervezte meg 1902-ben
Kőszegen, a párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján. Az ünnep hivatalossá
Herman Ottó közreműködésével vált 1906-ban, amikor gróf Apponyi Albert
rendeletben írta elő a jeles nap megszervezését minden iskola számára.
a természettel,
A választás azért esett erre a napra, mert 1992-ben ezen a napon fogadták el az ...
Egyezmény végleges szövegét az ENSZ Környezeti Programjának (UNEP) Nairobiban
tartott konferenciáján. Az egyezmény azt a célt tűzte ki, hogy 2010-re világszinten
jelentősen mérsékelni kell a biológiai sokféleség csökkenésének jelenlegi ütemét. A
2010-re vonatkozó célkitűzést később a Fenntartható Fejlődés Világcsúcs is
elfogadta.
és
1972. június 5-től 16-ig tartották Stockholmban az ENSZ első, „Ember és bioszféra”
címet viselő környezetvédelmi világkonferenciáját. A világszervezet közgyűlése a
konferencia javaslatára még abban az évben határozatában nemzetközi
környezetvédelmi világnappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét.[1]
A világnap központi rendezvényeit minden évben más országban és témában
tartják.

használja

fel

Ki a tanteremből nap!

Az ötlet 2012-ben született Nagy-Britanniában. Ezen a napon a gyermekek és az
ifjúság, a pedagógusokkal közösen – a szülők bevonásával – otthagyják a tantermet
és a természetben tanulnak.

saját

hasznára.

