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2. 2. Světový den mokřadů upozorňuje na význam mokřadů z hlediska ochrany přírody i na význam 
mokřadů pro člověka. Mokřady ovlivňují počasí celé naší planety a minimálně 1/3 lidstva je přímo 
závislá na produkci potravin z mokřadů (rybolov, pěstování rýže). 

22. 3. Světový den vody – vzrůstá velikost lidské populace a s tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí, 
jež často porušují zákonitosti, jimiž se koloběh vody řídí. Hlavním cílem tohoto dne je pořádání 
osvětových akcí k ochraně a rozumnému využívání vodních zdrojů.

1. 4. Mezinárodní den ptactva – hlavním cílem je obrátit pozornost k nebezpečím ohrožujícím ptáky na 
celém světě a pomoci tak jejich ochraně a ochraně jejich stanovišť.

22. 4. Den Země – poprvé ho uspořádali američtí studenti v roce 1970, postupně se stal nejmasověji 
slavenou akcí zaměřenou na propagaci ochrany přírody po celém světě.

22. 5. Mezinárodní den biologické rozmanitosti (= biodiverzity) – od roku 1994 připomíná nutnost 
pohledu na ochranu přírody ve smyslu udržet rozmanitost všech živých organismů i ekosystémů, 
jejichž jsou tyto organismy součástí.

24. 5. Evropský den národních parků – připomínáme si založení prvních národních parků v Evropě v roce 
1909, jejich význam a potřebu vytváření sítě chráněných území.  

5. 6. Světový den životního prostředí – slaví se od roku 1972. Smyslem akce je rozšířit obecné 
povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy 
současnosti.

8. 6. Mezinárodní den oceánů – má zvýšit povědomí lidí o potřebě chránit moře a oceány a dozvědět 
se více informací o mořském prostředí a životě. Má lidem připomenout význam a životadárnou roli 
oceánů.

 

4. 10. Mezinárodní den zvířat – oslavy souvisí se sv. Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve 
stejný den, sv. František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V ČR 
se slaví od roku 1994.
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