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До 100-річчя з дня народження видатного українського

біолога, етнографа та фольклориста Олекси Воропая.

Звичай, а також мова – це ті найміцніші елементи,

що об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю.

Олекса Воропай

ПЕРЕДМОВА

На зорі розвитку людства, коли на нашій планеті все живе існувало за
законами природи і не підлягало необдуманому руйнуванню з боку
людини, коли у природи вистачало власних сил відновити свої
ресурси, формувалася система етноприродних стосунків людини і
навколишнього середовища. Впродовж року з дня у день люди
впроваджували правила і норми, за якими згодом будували свої
взаємостосунки із довкіллям. 

Кожна нація, кожен народ і навіть кожна соціальна група мають свої
звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками.

Але звичаї – це не відокремлене явище в житті народу, це – втілення в
рух і дію світовідчуття, світосприймання та взаємин між окремими
людьми. А ці взаємини і світовідчуття безпосередньо впливають на
духовну культуру даного народу, що в свою чергу впливає на постання
народної творчості. Саме тому народна творчість нерозривно
пов’язана зі звичаями народу.

Звичаї народу – це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в
сучасному, а й в його історичному минулому. Вони охоплюють усі
ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Звичай, а також
мова – це ті найміцніші елементи, що об’єднують окремих людей в
один народ, в одну націю. 

В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї і мову, 
карається людьми і Богом. Він блукає по світу, як блудний син, і ніде не
може знайти собі притулку та пристановища, бо він загублений для
свого народу.

Українці розселені на сотні кілометрів один від одного, були розірвані
державними кордонами, але, на щастя, мають більше звичаєвих
особливостей спільних ніж різних. Коли ми почнемо приглядатись, то
побачимо, що звичаї нашого народу на диво між собою близькі, і хто
його знає, чи не є ця близькість звичаїв тим цементуючим матеріалом, 
що перемагає своєю міццю всі інші сили, які працюють на руйнування
єдності нашого народу.





11 січня - День заповідників

Вперше День заповідників людство почало відзначати у 1997
році за ініціативою Центру охорони дикої природи та
Всесвітньої Організації дикої природи. Перший заповідник на
території сучасної України був створений у 1886 році
українським природознавцем Володимиром Дідушицьким. Це, 
до речі, був і перший заповідник у Європі, який являв собою
природний резерват площею 22,4 га поблизу с. Пеняки (нині
Бродівський р-н Львівської обл.) та отримав назву "Пам'ятка
Пеняцька".  Спеціально уповноваженим органом державного
управління в галузі організації, охорони та використання
природно-заповідного фонду є Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України. При ньому в
2001 р. створено урядовий орган – Державну службу
заповідної справи. На сьогодні вже розроблено програму
розвитку заповідної справи до 2020 року, якою
передбачається збільшення площі природно-заповідного
фонду вдвічі. Тим саме довести показник заповідання до
середньоєвропейського.
29 січня - День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни

Святкується з 1985 р., з моменту прийняття Делійської
декларації про принципи вільного від ядерної зброї та
ненасильницького світу, в якій міститься заклик до
припинення гонки ядерного озброєння, скорочення
та поступової ліквідації ядерних арсеналів і усунення загрози
ядерної війни. Декларація була прийнята на нараді голів
держав і урядів Індії, 
Аргентини, Греції, Мексики, Танзанії та Швеції.

НАРОД ЗАПРИМІТИВ
• Якщо на новий рік падає сніг, то рясно ростимуть гриби.
• Якщо у перший день нового року сильний мороз і малий

сніжок, то добре вродить хліб. Тепло й безсніжно – хліб
уродить погано.

• Березень у січні – бійся січня в березні.
• У січні зимна з морозом погода – буде в полі урода.
• На деревах рясний іній – озимина дасть добрий урожай.
• Якщо на Василя добрий сніг – сій гречку.
• Багато інею на деревах – чекай на добрий взяток меду.
• Був уночі іній – удень сніг не впаде.
• Іній на деревах – на мороз, туман – до відлиги.
• Коли багато інею на деревах – на сухе і тепле літо.
• Зоряне небо на Святвечір – кури будуть добре нестися, 

вродить горох, літо видасться сухим і урожайним. Ожеледь
на деревах – зародять горіхи і садовина. Іде сніг – буде
урожай на яблука.

• Тепло 7 січня – весна буде холодна, сніг рясний – на добру
озимину. А якщо сонячно, вродить дорідний хліб.

• Коли на Меланки (13 січня) сонячно й відлига, чекай
теплого літа; яка Меланка – такі й Петро з Павлом.

• Якщо 14 січня , на Василя, сильний мороз і сніг – на врожай, 
якщо тепло і безсніжжя – на неврожай.

• 15 січня на полях іній – чекай сльотливого року.
• 17  січня – як сніг глибокий, то буде хліб добрий. Небо з

повним місяцем – до великого весняного розливу.
• Яскраві зорі на Щедрий вечір (18) – на добрий приплід

худоби, темно – вродить гречка.
• 19 січня – Водохреща. Ясно і холодно – на посушливе літо, 

похмуро й сніжно – на рясний урожай. Чим міцніший
йорданські морози – тим спекотніше літо.

• Якщо на Григорія (23) на скиртах іній, то літо очікується
дощове.

• Тетянин день – 25 січня. Прогляне сонце – рано птахи
прилетять. Сніг піде – на дощове літо.

• 28 січня вітряно – увесь рік буде сирий.
• - Мороз 29-го (на Петра Вериги) віщує, що влітку буде

спека. Радіють люди, як напередодні ніч місячна та
зоряна, бо то на врожайний рік.





2 лютого - Всесвітній День охорони водно-болотних угідь

Цього дня у 1971 році в Іранському місті Рамсар підписано
Конвенцію про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином, як середовища існування
водоплавних птахів (Рамсарська конвенція). У 1996 році
постійний комітет Конвенції вибрав день 2 лютого, річницю
підписання Рамсарської конвенції, як дату святкування та
проголошення Конвенції про водно-болотні угіддя на цілій
земній кулі. Водно-болотні угіддя є важливою частиною
біорізноманіття і цей день існує, зокрема, щоб підкреслити
необхідність розумного їх використання.
19 лютого – День захисту морських ссавців

Всесвітній день захисту морських ссавців (День китів) був
проголошений у 1986 році, коли після 200 років нещадного
винищування Міжнародна китова комісія ввела заборону на
китовий промисел. Він діє і понині, і це означає, що по всьому
світу полювання на великих китів, а також торгівля китовим
м’ясом заборонена.
Цей день вважається днем захисту не лише китів, але і всіх
морських ссавців та інших живих істот морів і океанів. Щорічно
19 лютого різні природоохоронні групи проводять акції на
захист китів та інших морських ссавців. Часто екологи
об’єднуються і присвячують цей день захисту одного
унікального виду, якому загрожує смертельна небезпека.

НАРОД ЗАПРИМІТИВ
• Коли мороз у лютому гостро тримає, тоді вже недовго зима буває.
• Лютий багатий снігом – квітень буде щедрий на воду.
• Лютий без снігу – літо без хліба.
• Лютий без снігу – березень без води; березень без води – квітень без

трави; квітень без трави – травень без молока; травень без молока –
уся доля гірка.

• Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.
• До Стрітення лиши дерева спати, а по Стрітенню можеш обрізати, 

але не барися; бо потім дереву вже болить, зріжеш галузку –
просльозиться.

• Коли на Стрітення іній – вродить добре гречка і картопля.
• У лютому дерева вкриваються пухнастим інеєм – на щедрий

медовий взяток.
• У лютому білі світлові кола навколо сонця чи місяця збережеться

тиха і ясна погода.
• Уже лютий геть підгриз – кидай сани бери віз.
• Якщо 1 лютого, на Макара, погода ясна, то весна буде красна.
• 2 лютого – Юхима. Коли опівдні сонечко – на ранню весну.
• На Максима-сповідника (3) ясно – до морозу. Вийде місяць у тумані

з-за хмар – вродить жито.
• Хуртовина на Тимофія – тиждень не вщухне. Якщо сонячно – на

ранню весну.
• 6 лютого – Оксанин день. Яка Оксана – така й весна. Коли день

ясний – рання та гожа, а як із хуртовиною, то довго зима не
вступиться.

• На Григорія Богослова (7) загадується на наступну зиму. До
полудня – перша половина, а до вечора – друга.

• 9 лютого сонце до ранньої весни.
• Принесе Юхим (10) вітер – на сире літо.
• Трьох святителів – 12. Сніг лапатий полетів – до відлиги.
• 14 лютого. На Трохима, небо в зорях – на пізню весну.
• 15 лютого – Стрітення Господнє. Якщо в цей день сонце визирає з-

за хмар, то весна не забариться.
• Якщо на Стрітення півень з калюжі води нап’ється, то на Юри (6 

травня) віл напасеться. Тепло – то й весна буде тепла.
• Семена й Ганни – 16. Вранці випаде сніг – на врожай хлібів у

полудень – зернові будуть середні, під вечір – на недорід.
• Морози 19 лютого обіцяють бурхливу весну, сухе й спекотне літо.
• Власів день – 24 лютого. Якщо цього дня відлига – морозів більше

не буде.
• Погожий день на Мелетія (27) – літо буде гарне, але морози ще

нагадають про себе.





14 березня - Всесвітній день дій проти гребель, на захист річок, води й
життя

Цей день започаткований у 1997 р. з метою об’єднання зусиль людей всього
світу в боротьбі проти гребель, а також здійснення просвітництва щодо
впливу гребель на річкові екосистеми.  11-14  березня 1997  р.  у м. 
Куритиба (Бразилія) відбулася 1-а Міжнародна зустріч людей, що потерпають
від гребель, головною метою якої було посилення міжнародного руху проти
гребель
Друга субота - День землевпорядника
Професійне свято – День землевпорядника - відзначається в Україні щорічно у
другу суботу березня з 1999 року, коли таким чином Указом Президента №
1556/99 була підтримана ініціатива Державного комітету України з земельних
ресурсів і Спілки землевпорядників України. 
21 березня - Всесвітній День лісництва
21 березня відоме всьому світу як Всесвітній день лісівництва. Всесвітній день
лісівництва святкується у день весняного рівнодення у Північній півкулі, що за
традицією вважається першим днем весни і символом нового життя та нових
починань. Звичайно, в Південній півкулі цей день є днем осіннього
рівнодення, що також сприятливо для посадки та росту дерев. Традицію
святкування Дня лісу було започатковано у 1971 році під час загальних зборів
Європейської конфедерації сільського господарства, метою яких було
обговорення важливості вміння цінувати значення власних лісових
ресурсів. Так і зародилася ідея проголошення Всесвітнього дня лісівництва, 
яка одразу ж була підтримана Організацією ООН з питань продовольства та
сільського господарства. Європейська конфедерація сільського господарства
зазначила, що Всесвітній день лісівництва потрібно використовувати для
розповсюдження інформації щодо всіх аспектів багатства лісу, представлених
з трьох точок зору: виробництво, захист та відновлення. 
22 березня – Всесвітній день води (Всесвітній день охорони водних ресурсів)
Вперше думка про встановлення такого свята була озвучена на Конференції
ООН, присвяченій охороні довкілля і розвитку (ЮНСЕД) у 1992 році, в Ріо-де-
Жанейро. Генеральна Асамблея ООН в 1993 році прийняла офіційне рішення
про проведення Всесвітнього дня охорони водних ресурсів, що нагадує всім
жителям планети про значення і важливість води для продовження
життя на Землі. Цього дня Організація із захисту довкілля звертається до всіх
держав , що існують на планеті, із закликом приділяти більше уваги захисту
водних ресурсів планети і проводити конкретні дії на національному рівні.
У червні 1999 року в Лондоні на ІІІ Конференції міністри екології і охорони
здоров’я 35 європейських країн, у тому числі й України, підписали Протокол
щодо проблем води і здоров’я, зобов’язавшись оберігати своїх громадян від
захворювань, пов’язаних із забрудненням води, захищати водні ресурси, 
створювати системи усунення небезпечних ситуацій.
Щороку 22 березня ООН призначає конкретний підрозділ власної організації, 
який контролюватиме дотримання правил проведення Всесвітнього дня води. 
Кожного разу цього дня піднімається нова проблема, пов’язана із
забрудненням водних ресурсів на планеті, і звучить заклик до її розв’язання. 

Але основні цілі проведення свята залишаються незмінними.
Цей день покликаний привернути увагу світовій спільноти до того, 
наскільки освоєння водних ресурсів сприяє підвищенню рівня продуктивності
економіки і соціального добробуту людей. В Україні Всесвітній день води
(World Water Day) присвячують здійсненню рекомендацій ООН і проводять
конкретні заходи, необхідні в національному контексті.
23 березня - Всесвітній метеорологічний день
У 1960 р. Всесвітня організація метеорології вирішила, що 23 березня буде
святкуватися як Всесвітній день метеорології. Мета – акцентування важливості
метеорології і метеорологічної служби у забезпеченні добробуту населення. 
Кожного року вибирається нове гасло цього дня, яке покликане допомогти
людям зрозуміти значення метеорологічної служби. Сторінка Всесвітньої
організації метеорології.

НАРОД ЗАПРИМІТИВ
• Березень із водою, квітень із травою, а травень із квітами.
• Кинь ячмінь у болото – вбере тебе в золото.
• Коли в березні орють, а квітень студений – травень буде теплий і зелений.
• Крига навесні тоне в ріці, багато її залишається на березі – влітку можна

чекати спеки.
• Довгі бурульки – весна буде затяжною; якщо багато довгих і товстих

бурульок – на врожай ярини.
• У березні за молодиком дивляться. Як народиться новий місяць дощової

пори, то й літо буде мокрим.
• Якщо березень спершу хмарний, а потім болотний – буде хліб намолотний.
• Ранній грім у березні – чекай повернення морозів.
• Качки прилетіли гладкі й вгодовані – весна буде довга й холодна.
• Якщо граки прилетіли до середини березня – літо буде мокре, а сніг зійде

рано.
• Як на Казимира (4) погода – буде на бараболю урода.
• Якщо 9 березня, на Івана, випаде сніг, випаде сніг, то й Великдень буде

холодним.
• Довгі бурульки на Василя-крапельника (13) – на гарний льон.
• Якщо граки до Явдохи (14) прилетіли – бути літу мокрому.
• Явдоха красна – вся весна ясна. На Явдоху погоже – все літо пригоже, на

огірки врожай. Падає сніг – на урожай, холодно – зайвих два тижні худобу
годувати. З південними західними вітрами – літо буде медовим.

• На Явдоху вода – на Юра (6травня) – трава.
• Звідки вітер на Явдоху, звідти й літо усе.
• 15 березня - Федот. У цей день замети – довго трави не буде.
• Сіли граки на гнізда – за три тижні можна сіяти.
• 18 березня – Конон-городник. Час готувати грунт,  насіння до посіву. Гожий

день – то влітку граду не буде.
• 22 березня – «Сороки» (сорок мучеників). Дружно танутиме сніг, то слід трав

чекати дружних. Яка погода, така буде й у Петрівку. Хмарно і мороз – то
скоро буде тепло і можна сіяти . Як тепло, то ще 40 днів буде гожа погода і
навпаки.





1 квітня - Міжнародний День птахів
Міжнародний день птахів проходить щорічно в рамках програми

ЮНЕСКО "Людина і біосфера". 1 квітня 1906 року була підписана
Міжнародна конвенція з охорони птахів. День птахів - це не лише
річниця Конвенції, але й час повернення пернатих додому. За
традицією в цей час саме навесні в очікуванні пернатих розвішуються
шпаківні, дуплянки та інші «пташині будиночки». Повернення птахів
святкувалося, також, як прихід весни. За звичаєм цього дня пекли
«жайворонки» з тіста і співали особливі святкові пісні. Поряд з тим, 
Міжнародна організація по захисту диких птахів (Birdlife
international) щорічно проводить наприкінці вересня осінні Дні
спостережень птахів, метою яких є залучення громадськості до
проблем захисту пернатих.
7 квітня – Всесвітній день здоров’я
Ідея Всесвітнього дня здоров’я була висунута на першій сесії
Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в 1948 році. З 1950 року цей
день відзначається 7 квітня у день ратифікації Статуту ВООЗ. ВООЗ –
міжурядова спеціалізована установа ООН, покликана координувати
міжнародну співпрацю в області охорони здоров’я і надавати
допомогу державам в поліпшенні медичного обслуговування. Метою
ВООЗ є досягнення всіма народами можливого вищого рівня здоров’я. В
Статуті ВООЗ здоров’я визначене як стан повного фізичного, 
душевного і соціального благополуччя, а не лише як відсутність хвороб
і фізичних вад. Щороку цього дня надається можливість привернути
увагу світової громадськості до якої-небудь важливої теми глобальної
охорони.
15 квітня – День екологічних знань
Важливе завдання Дня – інформування громадськості про стан справ в
області екологічної безпеки, дотримання місцевими суб’єктами
чинного природоохоронного законодавства. День знаменується
організацією і проведенням конференцій і семінарів, круглих столів, 
присвячених питанням екології.
Перша неділя - День геолога
День геолога в СРСР засновано Указом Президії Верховної Ради СРСР
від 31 березня 1966 р. на відзначення заслуг радянських геологів у
створенні мінерально-сировинної бази країни. Свято встановлено в
Україні «…на підтримку ініціативи працівників геології, геодезії та
картографії України…» згідно з Указом Президента України «Про День
геолога» від 7 лютого 1995 року № 110/95.
Третя субота квітня - Всеукраїнський День довкілля
В Україні стали відзначати Всеукраїнський День довкілля з квітня 1999 
року, після того, як 6 серпня 1998 року Президент України Леонід
Кучма на підтримку ініціативи Міністерства охорони природного
довкілля і ядерної безпеки України і громадських природоохоронних
організацій, видав указ «Про День довкілля» № 855/98. За цей час вже
склалися своєрідні традиції святкування. Цього дня проводяться
заходи.

спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, очищення
водних джерел, озеленення, збереження заповідних об’єктів, поширення
екологічних знань
3-4 тиждень - Щорічна міжнародна екологічна акція на підтримку

заповідної справи "Марш парків"
Марш парків святкується з 1995 р. за ініціативою Центру охорони дикої
природи в Росії, Україні, Білорусії, Вірменії та державах Центральної
Азії щорічно. Марш парків — міжнародна акція громадської підтримки
особливо охоронюваних природних територій. ЦОДП виступає
організатором і координатором проведення “Маршу парків”, сприяє
його проведенню в Росії та СНД. Щорічно в “Марші парків” беруть
участь сотні тисяч людей. Більше 200 держав та неурядових організацій
країн СНД співпрацюють з ЦОДП в якості організаторів місцевих
Маршів. Під час «Маршу парків» відбуваються круглі столи, концерти, 
фестивалі, конференції, екскурсії тощо. Марші парків сприяють
залученню національного бізнесу до природоохоронної благодійної
діяльності. Спеціально розроблені заходи пропаганди та заохочення. За
п’ять років Марші парків принесли заповідникам та національним
паркам 650 тис. доларів спонсорської допомоги.
22 квітня - Міжнародний День Землі
День Землі – це узагальнена назва, що використовується по
відношенню до різних заходів, що проводяться навесні, і покликані
спонукати людей бути уважнішими до тендітного і вразливого
навколишнього середовища на планеті Земля. День Землі - це цивільна
ініціатива, вона відкрита для приєднання будь-яких людей, груп і
організацій. Перша акція в цей день відбулася ще в 1970 році в США. Її
успіх окрилив організаторів, і з тих пір святкування стало регулярним. 
На хвилі громадської та політичної активності в День Землі, в США
було прийнято багато законів і актів, що стосуються охорони
навколишнього середовища. У цей день прийнято озеленювати сквери
й вулиці, звільняти парки та водойми від сміття і робити інші
"екологічні" кроки, які демонструють, що наша планета і наша природа
нам не байдужі.
26 квітня - Міжнародний день пам`яті жертв радіаційних аварій і

катастроф
26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС - первісток атомної енергетики
України - стала символом найбільшою в історії людства техногенної
катастрофи. В результаті аварії на АЕС сталося радіоактивне зараження
в радіусі 30 кілометрів. Загальна площа радіаційного забруднення
України склала 50 тисяч квадратних кілометрів в 12 областях, 
радіаційному забрудненню піддалися 19 російських регіонів з
територією майже 60 тисяч квадратних кілометрів і з населенням 2,6 
мільйона чоловік, було забруднено 46,5 тисяч квадратних кілометрів
території Білорусії, де проживало близько 20 відсотків населення
країни. У вересні 2003 року на саміті СНД президент України Леонід
Кучма запропонував країна--учасницям Співдружності оголосити 26 
квітня Міжнародним днем пам`яті жертв радіаційних аварій і катастроф. 
Рада глав держав СНД підтр



• НАРОД ЗАПРИМІТИВ
• Мокрий квітень, травень сухий – для картоплі рай земний.
• Не ламай піч – ще на дворі квітнева ніч.
• Роботи квітневої на май не відкладай – будеш мати коровай.
• У квітні ранковий туман віщує ясну погоду.
• У квітні вітер із південного заходу – чекай тривалої негоди.
• У квітні ясні зорі закінчуються приморозками.
• Як квітень студений, травень буде теплий і зелений.
• Квітневі хмари води не несуть.
• Яка погода на Дарини (1) – така буде й у жовтні. Як цей день

погідний, то буде рік дорідний.
• 4-го – Василя-капіжника. Встало цього дня сонце «у вінку» (з

кругом навколо) – буде гарний урожай.
• На Захарія і Якова (6) тепла ніч – на добру весну.
• 7 квітня – Благовіщення. Який цей день, таким буде і кінець місяця, 

такий і Великдень. Нема хмар – на недорід, дощить – гарне буде
жито, мороз – на гриби, грози – на тепле літо і врожай горіхів. Не
прилетять ще ластівки – на холодну весну.

• Якщо 7 квітня сонце світить до обіду, а потім ховається за хмари, 
кукурудза буде рання, коли ж навпаки: визирає з-за хмар тільки
після обіду – пізня. Якщо того дня буде хмарно, а потім негода –
кукурудза не вродить.

• На Благовіщення гарна погода – чекай на гарний урожай.
• Якщо 7 квітня ще лежить на дахах сніг, то 1 та 6 травня він

залишатиметься у полі.
• Яка погода на Гаврила (8) – такої чекай і в жовтні.
• Якщо на свято Марка (11) дощ іде, то й на камені овес зійде.
• 14 квітня - Марʼяни. Коли до цього часу не рушать весняні води, то

буде літо буде холодним і дощовим. Повінь – Рясні будуть трави.
• На Євтихія (19) день тихий – на врожай ярини.
• 21 квітня, на Родіона, загадують на літо. Буде ясна погода, то й літо

погоже, а задощить – то холодне ц мокре.
• Якщо до 22 квітня (Вадима) погода не встановиться, рік буде

сухий.
• 24-го – Антип-скресник. Коли цього дня ще лежить на ставках та

ріках лід, то літо буде нездалим.
• Якщо жаби на Мартина (27) кричать, а після Мартина мовчать –

неодмінно похолодає.
• 30-го – Семена-бджодяра. Буде бджола уз взятком – чекай

медоносного літа.





3 травня – День Сонця
Аби привернути увагу до можливостей використання
поновлювальних джерел енергії, Європейське відділення
Міжнародного товариства сонячної енергії (МОСЕ) (ISES-Europe), 
починаючи з 1994р.,на добровільній основі організовує щорічний
День Сонця.
Ентузіасти і професіонали, громадські організації і фірми по всій
Європі організовують різного роду заходи, пов’язані з демонстрацією
можливостей сонячної енергетики.
Друга субота-неділя травня - Всесвітній День мігруючих птахів
Всесвітній день мігруючих птахів був ініційований Угодою про
збереження афро-азіатських мігруючих водно-болотних птахів у
співпраці з Конвенцією про збереження мігруючих видів тварин у
2006 році, як глобальна інформаційно-освітня кампанія, спрямована
на створення сприятливих умов для мігруючих птахів та середовища
їх проживання у всьому світі. Птахи є одними з найкращих
індикаторів стану та тенденцій біорізноманіття. Щороку велика
кількість мігруючих видів птахів перетинає моря і океаниr
пов’язуючи екосистеми. Зберігаючи їх, ми робимо внесок у
глобальне збереження біорізноманіття. Щороку мігруючі птахи
долають гори, океани, пустелі і негоду під час своїх мандрівок на
виживання. Останнім часом чисельність мігруючих птахів, які
здійснюють перельоти між Африкою, Близьким Сходом і Європою, 
значно скоротилася. Відзначення цього свята пропонує всім
приєднатися та зробити свій внесок для мінімізації існуючих перед
птахами загроз. Це можуть бути втілені проекти щодо вивчення
птахів у природних умовах, навчальні програми, лекції, екскурсії, 
художні виставки чи громадські події – будь-яка участь сприятиме
успіху даної кампанії
12 травня – День екологічної освіти
Кожного року 12 травня природолюби відзначають день екологічної
освіти, покликаний об’єднати людей в справі захисту
навколишнього середовища, нагадати про те, що планета, яка
дарувала нам життя, унікальна й має потребу в турботі й захисті. 
Відзначається свято у зв'язку з важливістю екологічної освіти, 
формування екологічної свідомості та обміну досвіду

. У цей день викладачі навчальних закладах усіх рівнів,
починаючи з дитячих садків та закінчуючи вищими
навчальними закладами організовують та проводять семінари, 
круглі столи, присвячені питанням екології.
Людство досягло такої стадії розвитку, коли антропогенний
вплив на біосферу набув незворотного характеру, різко
загострилисяпротиріччя між зростаючими потребами
суспільства і можливостями природи. Екологічна освіта була
висунута ЮНЕСКО і програмою ООН з охорони довкілля в
розряд основних засобів гармонізації взаємодії людини і
природи.Стокгольмська конференція з охорони довкілля в 1972 
році прийняла рекомендацію про створення міжнародної
програми щодо освіти в галузі охорони довкілля. Для
виживання необхідне переосмислення самої суті взаємин
людини, суспільства і природи на основі нових підходів і
ідей. Практична реалізація ідей сталого розвитку повqязана із
зміною стереотипу культури взаємин людини і природи. Як
визнають вітчизняна і світова громадськість, головним
чинником у вирішенні проблем взаємин «людина – суспільство –
природа» стає екологічна освіта.
Екологічна освіта і в світі і в Україні вважається пріоритетним
напрямом навчання і виховання у загальноосвітніх школах. 
Конференція ООН у Ріо-де-Жанейро в 1992 році, що
обговорювала проблеми довкілля і розвитку освіти, в своїх
документах і рішеннях також підкреслила величезне значення
екологічної освіти в реалізації стратегії виживання і стійкого
розвитку людства. Вищою і кінцевою метою екологічної освіти
(ЕО) і виховання вважається формування екоцентричного типу
екологічної свідомості, оскільки лише свідомість визначає
поведінкові реакції людини, її вчинки, що виражаються в екологічній

культурі.
15 травня - Міжнародний День захисту клімату
Щорічно в усьому світі відзначається Всесвітній День Захисту
Клімату, мета якого - привернення уваги до проблеми зміни
клімату. Організатори численних акцій в багатьох країнах
прагнуть не просто повідомити громадськість про існування
такої небезпеки, а й показати шляхи вирішення проблеми через
персональні дії кожного окремого громадянина. З метою
стабілізації парникових газів в атмосфері на рівні, який би не
допускав глобального антропогенного впливу на кліматичну
систему, у 1992 році була підписана Рамкова
конвенція ООН про зміну клімату, а у 1997 році – Кіотський протокол
до неї. Україною протокол ратифікований 4 лютого 2004 року. 



Предметом Кіотського протоколу є обмеження та зниження викидів
парникових газів у 2008-2012 рр. усіма країнами, які його
ратифікували. Згідно з Протоколом, Україна та інші держави мають
зобов'язання не перевищувати рівня 5% викидів парникових газів
1990 року у період з 2008 по 2012 роки.
22 травня - Міжнародний День біологічного різноманіття
20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 22 
травня Міжнародним днем біологічного різноманіття. Саме в цей день
у 1992 році була прийнята Конвенція про біологічне різноманіття на
спеціальній Конференції з прийняття узгодженого тексту даного
документу (Найробі (Кенія)). Починаючи з 1994 року й до цього часу
Міжнародний день біорізноманіття відзначався 29 грудня, тобто в
день, коли Конвенція про біологічне різноманіття вступила в силу. 
Зміна дати святкування Міжнародного дня біорізноманіття відбулася
за рекомендацією П’ятої Конференції Сторін Конвенції про
біологічне різноманіття (Найробі (Кенія), 2000 рік), з метою
привернення ще більшої уваги до проблем біорізноманіття та
підвищення поінформованості населення планети з цих питань.
24 травня – Європейський День парків
Європейський день парків був організований Федерацією ЄВРОПАРК
(EUROPARK Federation) – це європейська організація, яка обʼєднує
природні території, що охороняються, в тридцяти шести
європейських країнах. Проведений вперше в1999 році, цей день
тепер святкується щорічно по всій Європі 24 травня. Дата святкування
була вибрана не випадково – саме 24 травня 1909 року в Швеції був
створений перший з девʼяти європейських національних парків. 
Сьогодні Європейський день парків символізує міжнародну
солідарність територій, що охороняються. Свято організоване з
метою підвищення профілю заповідників Європи, а також для
забезпечення суспільної підтримки їх роботи. Цього дня проводяться
численні заходи як на території, так і довкола заповідників, 
присвячені вшануванню природної краси Європи і її культурного
надбання, висуваючи на перший план їх захист, як нині, так і в
майбутньому.
31 травня – Всесвітній День проти куріння
31травня у всьому світі проводиться міжнародна акція по боротьбі з
курінням – Всесвітній день без тютюну, тобто день, вільний від
тютюнового диму. Він був встановлений 1988 році Всесвітньою
організацією охорони здоров’я на 42 сесії Всесвітньої асамблеї
охорони здоров’я (Резолюція № W НА42.19).

• НАРОД ЗАПРИМІТИВ
• Травень теплом починається – кінець буде холодним і навпаки.
• Якщо голки в будяка розмʼякли, майже стулилися і не коляться –

це перед дощем, а коли наїжачилися – на спеку.
• Якщо корови ввечері, йдучи додому, часто вдихають повітря, 

здіймають голову догори, лижуть ноги і з ревінням заходять до
хліва – чекай негоди.

• Якщо корови ввечері пожадливо скубуть траву – наступного дня
збереться на дощ.

• У травні два холоди – коли черемха цвіте і коли дуб розвивається.
• Кажани ввечері густо літають – завтра буде гарна погода.
• Удень пройшла гроза, але не стало прохолодніше – вночі вона

знову нагадає про себе.
• Ранкове сонце здається надто великим – на дощ.
• Якщо у травні дощів багато, то вересень буде сухий, і навпаки.
• Дикі качки мостять гнізда біля самої води – літо буде сухе, а чим

далі від води – тим воно буде мокрішим.
• Закувала зозуля на Юрія (6) – буде поганий урожай. На Юрія роса –

ідуть добрі проса. Як до Юра листяний ліс не розівʼється – то хліб
не вродить. Якщо Юрій щедрий на пашу, то в грудні буде надійна
санна дорога.

• 13 травня – Якова. Якщо вечір теплий і ніч зоряна, літо буде
погідне.

• 15 травня – Борисів день, соловʼїне свято. Не співав соловей – не
сій гречки, не стрижи овечки. Заспівав соловей – чекай
похолодання.

• Велика роса на Йова (19) – на врожай огірків.
• 22 травня – літнього Миколи. На першого Миколи (22) не буває

холодно ніколи; на другого (19 грудня) – не буває тепло ніколи. На
Миколи дощовито – влітку буде гарне жито.

• Туман на Мокія (24) – на мокре літо.
• 25-го – Єпифана. Ранок у тумані – літо буде сухе.
• Як на сидора (27)холодно, то й усе літо холодне.
• 28 травня, на Пахома, діє протилежна прикмета: як тепло то й

літо тепле. Прийшов Пахом – запахло теплом.





5 червня - Всесвітній День охорони навколишнього природного
середовища

15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея в резолюції 2994 
(XXVII) оголосила 5 червня Всесвітнім днем довкілля, який
проводитиметься в цілях поглиблення усвідомлення
громадськістю необхідності зберігати і покращувати довкілля. 
Вибір цієї дати обґрунтований тим, що цього дня відкрилася
Конференція Організації Об'єднаних Націй з проблем довкілля
(Стокгольм, 1972 рік), за якою послідкувало створення
Програми Організації Об'єднаних Націй по довкіллю (ЮНЕП). 
Всесвітній день довкілля вважається однією з найважливіших
подій екологічного календаря і щорік відзначається 5 червня 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 відношення людини до природних
ресурсів.
7 червня – День працівника водного господарства
Свято встановлено в Україні «…Ураховуючи вагомий внесок
працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу у
розвиток водного господарства і меліорації земель, 
задоволення потреб населення і галузей національної
економіки у водних ресурсах…» згідно з Указом Президента
України «Про День працівників водного господарства» від 18 
березня 2003 року № 226/2003.
8 червня – Всесвітній день океанів
Цей день був проголошений у 1992 р. на Всесвітній конференції
з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро. 
Проголошенням цього свята ООН підкреслила життєву
важливість океанів для планети, а також необхідність турботи
про їх благополуччя. Це свято досі офіційно не затверджене
Організацією Об’єднаних Націй, але відзначається всіма
людьми , які мають навіть найвіддаленіше відношення до
світового океану.
Цього дня співробітники зоопарків, акваріумів, дельфінаріїв, 
координують свої зусилля у спільній боротьбі заправа
мешканців морських глибин та стабільну екологічну
обстановку. Якщо свято буде прийнято офіційно ООН, людство
отримає ще одну можливість загальними зусиллями зберегти
природу в її кращому вигляді і поклопотатися про флору і
фауну океану, що запобігатиме вимиранню багатьох видів.

17 червня - Всесвітній день боротьби із запустелюванням та
посухами

У серпні 1977 року набрав чинності План дій щодо боротьби із
запустенюванням, а у 1994 р. був проголошений Генеральною
Асамблеєю ООН (резолюція 49/114)  Всесвітній день боротьби
із засупустелюванням, тоді ж була прийнята Конвенція ООН
про боротьбу із запустелюванням. Державам запропоновано
присвятити цей день підвищенню інформованості про
необхідність міжнародного співробітництва у боротьбі із
запустелюванням і наслідками посух та про хід реалізації
Конвенції про боротьбу із запустелюванням.
Генеральна Асамблея проголосила 17 червня «Всесвітній день
боротьби із засухою» у 1995 році у звʼязку з річницею з дня
прийняття Конвенції ООН по боротьбі із запустелюванням 17 
червня 1994 року.
Запустелювання – це один із найбільш тривожних світових

процесів деградації довкілля. Воно загрожує здоровʼю і
джерелам засобів до існування більше 1 млрд людей.
27 червня – Всесвітній день рибальства
Всесвітній день рибальства відзначається щорічно з 1985 року. 
Свято встановлено рішенням Міжнародної конференції з
регулювання та розвитку рибальства, що відбулася в липні 1984 
року в Римі.



НАРОД ЗАПРИМІТИВ
• На кінець весна вмивається, світу в пояс к
• ланяється: якщо перші два дні ллє дощ, увесь місяць

сухий.
• Якщо в червні дощ почався на світанку – дощитиме весь

день, випогодиться хіба що надвечір.
• Якщо в червні зацвіла липа – на сонячне й тепле літо.
• Глухий грім – на тихий дощ, гучний та лункий – на

зливу. Перед негодою конюшина схиляє головки
суцвіть і стуляє листочки, а перед стійкою гарною
погодою стебла й листочки її рівні, суцвіття підняті
догори.

• Квіти кульбаби перед похолоданням чи сльотою
завжди закриваються.

• Якщо краплини роси висять на самісіньких кінчиках
травинок чи листків – буде дощ.

• Горобці зранку купаються в пилюці – після обіду буде
дощ.

• Якщо відсиріло сіно в покосах – на дощ.
• 2 червня – Фалалей-огірник. Ще раз садимо огірки. Суха

земля в цей день – зима буде люта, а як мокра - мʼяка.
• Костянтина й Олени (3) – ранні роси, то пісні вівси, але

довгий льон. Буде цього дня дощ, то й осінь буде
негожа.

• Коли між 6 і 11 червням (від Семена до Теодозії) 
холодно, то так буде до 8 липня.

• Якщо 14 червня, на Харитона, піде дощ, то така погода
переважатиме до кінця місяця. Гожий ранок – на добрий
налив жита.

• 16-го – Луки. Коли вітер західний – на мокре літо, 
південний – літо буде добре для ярини.

• 22-го, на Кирила, віддає землі сонце всю силу. 
Найдовший день, найкоротша ніч. Зацвіте до цього часу
липа – буде літо теплим і сонячним.

• Варфоломій і Варвара (24) дня уривають, ночі –
доточують.

• Онуфрія (25) – примітний день: сонце – на зиму, літо –
на спеку. Рясні роси – на добрий врожай.

• 29-го – Тихона. Сонце йде тихше – і птахи замовкають, лиш зозуля
ще подає голос.

• Як 30 червня, на Мануїла, погода дощова, то й зима сніжна.





7 липня - День працівника природно-заповідної справи

Президент України Віктор Ющенко установив в Україні професійне
свято – День працівника природно-заповідної справи, яке буде
відзначатись щорічно 7 липня. Про це йдеться в указі глави держави
від 18 серпня 2009 року. Указ видано, «ураховуючи вагомий внесок
працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення
біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та
об’єктів природно-заповідного фонду України та на підтримку ініціативи
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України».

НАРОД ЗАПРИМІТИВ

• Купальська ніч зоряна – вродять гриби.

•На Івана Купала баба муки не мала, на святого Петра пирогів напекла.
•Після Івана не треба жупана.

•На Мефодія (2) дощ іде, то дощитиме з перервами сорок днів.

• Веселка віщує зміну погоди: вечірня обіцяє гожу, а рання –
дощову. Висока й крута веселка – на вітер, низька й положиста –
на дощ.

• Багато влітку комарів – врожай на ягоди, а мошки – на гриби.

• Небо хмарне, а квіти жовтцю розкриті – дощу не буде.

• Коли на широких листках канн зранку видно прозорі крапельки
води – вдень буде дощ.

• 6 липня – Горпина-купальниця. Цього дня збирають трави.
• Рясна роса 7 липня, на Івана Купала – на врожай огірків. 

Купальська ніч зоряна – будуть гриби. А ще – який то Купало, що
дощем не бризне? Жита до цього дня мають виколоситися, 
інакше не чекай врожаю.

• Як дощ 7-го заплаче, то через пʼять днів сонечко засміється.

• Коли 7 липня, на Івана, гроза, то горіхи не вродять і будуть пусті.

• 10 липня – Самсон-сіногній. Як піде дощ – до бабиного літа
мокро буде.

• Як на Петра (12) дощ – урожай непоганий, два дощі – добрий, а
три щедрий. Жаркий день – на теплу осінь.

• Кузьма і Демʼян (14) загубили жупан: починаються
найспекотніші дні.

• Зʼявились на Фотія (15) жовті листочки на деревах – на ранні
осінь і зиму.

• Як на Кирила й Опанаса (18) місяць яскравий – на щедрий
урожай.

• 21 липня – зажинковий день. Коли він дощовий, треба бути
пильним, бо хліб у снопах (валках) може прорости.

• Багатий Антонів день (23) блискавицями буде рік з пожежами.

• 25 липня – Прокла. Проклові роси здавна вважалися найкращим
засобом від пристріту й зурочень. Коли нема роси й туманів – до
негоди.

• Сильний дощ із грозою на Гаврила (26) – на сльотаву осінь, а
сухо – то й осінь буде гожою.

• 29 липня: коли дощ – пильнуй за снопами, щоб не проросли. 
Буде тепло та сонячно – не стане негода доброму господарю на
заваді.





8 серпня – День дій за заборону ядерної зброї

У цей день 6 серпня 1945 р. американська авіація піддала атомному
бомбардуванню японське місто Хіросіма. Вперше в історії ядерна
зброя була застосована проти людей і продемонструвала свою
жахливу силу. Колосальних збитків було завдано довкіллю 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 здійснювати ядерні вибухи, проте лабораторні
випробовування тривають і надалі.

НАРОД ЗАПРИМІТИВ

•Якщо в літку багато польового осоту, зима буде холодною.

•Якщо вранці квіти мокриці закриті й пониклі, то вдень слід чекати
дощу.

•Суцвіття нагідок перед дощем не розкриваються.

•Сильно пахне мʼята – невдовзі збереться на дощ.
•Відсиріло з обіду підсохле сіно – з обіду потягне хмарами.

•Якщо вранці суха трава – з обіду затягне хмарами.

•Парує туман над лісом – пора йти на гриби. 

•Якщо хмарно, але бджоли не ховаються у вулик, а все-таки летять у
поле – дощ не буде.

•Якщо в тиху погоду шумить ліс перед грозою.
•Коли на Мокрини (1) зранку дощ, то початок осені буде мокрим, опівдні
– середина, а під вечір – кінець.

•На Іллі (2) загадується на врожай наступного року. Зʼявляться хмари
зранку – добре зародять ранні посіви, в обід – середні, під вечір – пізні.

•Як 7 серпня, на Ганни-холодниці, ранок холодний, то й зима холодна, 
те ж – коли день сонячний. Яка погода до обіду – такий буде грудень. 
Йде дощ – на часті сніги.

•Яка Параска (8) такими в основному будуть наступні чотири тижні.

•Сила (12) починає сіяти озимину.

• 14 серпня – Маковей, Перший Спас. Якщо за тиждень до цього
свята лелеки почнуть готуватись до відльоту, зима рано стане і
буде морозною, а після неї – тепла весна.

• Коли 16 серпня вітряно – на сніжну зиму. Який Антонів день, 
таким буде й жовтень.

• 17 серпня погожий день – то й листопад буде погожий.

• 18 серпня – Євстахія. Який він – такий грудень.
• 19 серпня – Преображення Господнє. Який Спас – такий січень.

• Який Омелян (21) – такий січень.

• 23-го (Лаврентія) – осінь загадуємо. Коли спека чи дощі, то так
буде всю осінь. Ще на воду треба дивитись: тиха вода – осінь
тиха.

• Якщо 27 серпня журавлі полетять у вирій, то всередині жовтня
буде мороз, якщо ні – зима прийде пізніше. Коли в цей день, на
Феодосія, буде буря – то вересень буде з поганою погодою.

• 28 серпня Успіння Пресвятої Богородиці. Яка Перша Пречиста –
така й осінь.

• Як на Третього Спаса (29) відлітають журавлі – на ранню зиму.





16 вересня - Міжнародний день захисту озонового шару

У 1985 році у Відні 22 країни підписали конвенцію про охорону
озонового шару. Через два роки 16 вересня був підписаний
Монреальський протокол про речовини, які руйнують озоновий шар. 
Основною метою цих двох угод є запобігання руйнуванню озонового
шару в результаті антропогенних дій. В рамках протоколу Монреаля
вдалося заборонити виробництво і вжиток 100 видів хімікатів, що
руйнують озоновий шар. Багато з цих речовин сприяють глобальному
потеплінню. В цілому, світовий вжиток таких з'єднань скоротився більш
ніж на 95%. Саме тому Генеральна асамблея ООН проголосила день
підписання протоколу - 16 вересня - Міжнародним днем охорони
озонового шару планети.

У 2009 році в Копенгагені підписана угода, що відкриває для всіх
держав можливість стати на шлях забезпечення стабілізації обʼєму
викидів тепличних газів в атмосферу і що передбачає необхідність
надання уразливим країнам фінансової допомоги для адаптації до
наслідків змін клімату. Глава ООН вважає, що ця угода дозволить не
лише добитися прогресу у вирішенні однієї з найбільших гострих
проблем забруднення повітря в місцях втрати біологічного
різноманіття, а також і усунути інші небезпеки.

Третя неділя – День працівника лісового господарства

Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи працівників
лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-
паперової промисловості України…» згідно з Указом Президента
України «Про День працівника лісу» від 28 серпня 1993 р. № 356/93. До
встановлення Дня працівників целюлозно-паперової промисловості
День працівника лісу був професійним святом, зокрема, працівників і
целюлозно-паперової промисловості.
30 вересня – Всесвітній день моря

Цей день відзначається з 1978 р. за рішенням Х сесії (IMCO/C 
XXXVIII/21) Асамблеї Міжнародної морської організації (ІМО), що
відбулася у листопаді 1977 року. У різних державах в останній тиждень
вересня вибирають один день, коли відбуватиметься таке
святкуваннязокрема нафтою.

Мета проведення такого дня - привернути увагу державних органів, 
громадськості до питань охорони та захисту морського середовища, 
вжиття заходів з покращення стану морів. Два найбільш важливі
завдання – підвищення безпеки на морі і попередження забруднення
морського середовища,

• 30 вересня-1 жовтня - Міжнародні дні спостереження за
птахами

• Такі дні проводяться з ініціативи товариств охорони птахів. До
них залучаються усі бажаючі. Під час акції фіксується, які види
птахів зустрічаються у тій чи іншій місцевості, в якій кількості, 
особливості їх поведінки тощо. Основною метою цієї акції є
заохочення широкого загалу до пізнання світу пернатих і
привернення уваги до проблем їх збереження, оскільки
внаслідок діяльності людини і забруднення довкілля, чисельність
деяких видів значно зменшується або ж знаходиться під
загрозою зникнення. Результати своїх спостережень учасники
акцій надсилають в товариства охорони птахів, і такі результати
опрацьовуються, узагальнюються та оприлюднюються.

НАРОД ЗАПРИМІТИВ

• Бабине літо непогідне – осінь суха.
• Багато опеньок восени – на сувору зиму.

• Горобина рясна від ягід – осінь буде дощова, мало ягід – суха.

• Бджоли восени щільно воском заліплюють чарунки, залишаючи
ледь помітний отвір – на холодну зиму; залишають його
відкритим до теплої зими.

• Зайці рано нагуляли жиру – на холодну й сніжну зиму.
• Зʼявився в саду заєць – буде зима сувора.

• Уранці туман стелиться водою – день порадує теплом.

• Туман над водою не розходиться – буде гарна і суха погода.

• Вранці туман піднімається, утворюючи купчасті хмари – чекай
дощу, а коли припадає до землі – буде сонячна днина.

• Вересень каже: посієш жито на поспіх, то воно вродить на
посміх.

• Як на Андрія Стратилата (1) вітер з півдня – очікуйте наступного
року гарного врожаю вівса.

• Коли на Фадея (3) день ясний, то ще чотири тижні стоятиме
гарна погода.

• На Боголіпа (4) мало павутини – до сухої осені.

• Дощ на Євтихія (6) обіцяє суху осінь і добрий урожац.



• Прийшов Варфоломій (7) – жито на зиму сій. Суша цього дня –
на гостру зиму.

• Коли на Мусія (10) листя на дубі міцно тримається, то зима
буде люта.

• На Івана Предтечу (11) журавлі на південь полетіли – рання
зима буде. Грім у цей день – на довгу і теплу осінь.

• Семен (14) теплий, той зима тепла. Був з болотом – осінь
дощова, ясним – осінь золота.

• Як на Єлизавети (18) горобинове листя пожовкло – на ранню
зиму.

• Як на Якима (22) мряка і водночас погідно – буде легка зима і
врожайний рук.

• 23 вересня спостерігаємо за вітром. Північно-західний свідчить
про люту зиму, південно-східний – про теплу.

• На Федора (24 вересня) будь-яке літо кінчається, осінь
починається.

• 25 вересня – день осіннього рівнодення.

• Після Корнелія (26) корінь у землі не росте.
• Воздвиження (27) – жупан з плечей зсуває і кожух одягає.

• Журавлі полетять (28) – Покрова (14 жовтня) буде морозна, 
коли не полетять – зима настане пізніше.





4 жовтня - Всесвітній День захисту тварин

Всесвітній день захисту тварин прийнято відмічати у день смерті Святого
Франциска – шанованого католицького угодника, який вважався
заступником та покровителем усіх беззахисних, у тому числі тварин. 
Рішення відзначати Всесвітній день тварин було прийняте 4 жовтня на
Міжнародному конгресі прибічників руху в захист природи, який проходив у
Флоренції в 1931 році. Спільноти захисту тварин багатьох країн світу
заявили про свою готовність щорік організовувати всілякі масові заходи. 
День захисту тварин встановлений з метою підвищення усвідомлення
громадськістю необхідності захисту довкілля, підвищення активності щодо
захисту тварин.

6 жовтня – Всесвітній день охорони місць існування

День охорони місць існування відзначають у всьому світі. Це свято було
затверджено в 1979 році в рамках конвенції про охорону дикої фауни і
флори і природних місць існування в Європі.

Людство своєю діяльністю вже давно впливає на природу, змінюючи її. З
кожним роком в світі все більше територій переходять в розряд
сільгоспугідь, пасовищ, піддаються змінам у зв’язку із розростанням міст, 
видобутком корисних копалин, будівництвом заводів і інших об’єктів
народного господарства. За 20 століть нашої ери на земній кулі зникло 150 
видів ссавців, в основному великих, і 139 видів птахів. Кожен зниклий вид –
дуже важка втрата. Все, що зникає у тваринному світі – зникає назавжди.

Друга середа – Міжнародний день із зменшення небезпеки стихійних
лих

Генеральна Асамблея ООН, проголосивши з 1 січня 1990 р. Міжнародне
десятиріччя із зменшення небезпеки стихійних лих, вирішила оголосити
другу середу жовтня Міжнародним днем зі зменшення небезпеки стихійних
лих і відмічати його щороку протягом Міжнародного десятиріччя (резолюція
44/236 від 22 грудня 1989 року). 
У 1999 році Генеральна Асамблея вирішила продовжувати щорічно
відзначати цю дату як Міжнародний день захисту від стихійних лих другої
середи жовтня – як один із засобів формування глобальної культури для
зменшення небезпеки стихійних лих, включаючи запобігання стихійним
лихам, пом’якшення їх наслідків і забезпечення готовності до них.

Міжнародна стратегія щодо зменшення небезпеки стихійних лих
переслідує, перш за все, мету доведення до відома широкої громадськості
важливості завдання запобігання стихійним лихам, і проведення
роз’яснювальної роботи серед населення, яке найбільше вразливе щодо
небезпеки стати жертвою стихійних, екологічних та техногенних, відносно
доступних засобів для запобігання переростанню небезпек в катастрофи.

31 жовтня – День Чорного моря

Це свято відзначається у день, коли в 1996 році в Стамбулі шість
причорноморських країн - Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія та
Україна - підписали Стратегічний план дій щодо реабілітації та захисту
Чорного моря. Цей План був розроблений після проведення всебічних
досліджень морського середовища, які показали, що його життєздатність
суттєво погіршилась у порівнянні з попередніми трьома десятиріччями. 
План передбачає здійснення практичних дій, спрямованих на відновлення
та збереження довкілля Чорного моря (зменшення забруднення, 
удосконалення управління живими ресурсами, підтримку соціального
розвитку у спосіб, що не шкодить довкіллю, а також фінансування
екологічних проектів). Екологічні організації причорноморських країн
відмічають цей день низкою акцій, щоб привернути увагу до деградації
морського середовища та до необхідності проведення заходів щодо
запобігання цьому на регіональному рівні. День підписання – 31 жовтня –
оголошений Міжнародним днем Чорного моря.



НАРОД ЗАПРИМІТИВ

•Восени довго не зникають мухи – осінь буде затяжною і сніг ляже
пізно.

•Восени багато грибів – на неврожай.

•Великі і високі мурашині купи восени – на сувору зиму.

•Якщо навіть стара кішка починає гратися – перед дощем.
•У котрий день тижня випаде перший сніг восени, то в такий день треба
садити навесні картоплю – буде гарний урожай.

•Якщо восени сірий ранок – то жди ясного дня.

•Нічний вітер віщує дощ наступного дня.

•Якщо посилюється «плакун» – західний вітер – то неодмінно надме
дощу.

•Коли стиглий овес удруге зазеленіє – осінь буде непогожа.
•1 жовтня – Ярини. Відлетять цього дня журавлі – за два тижні чекай
морозу.

•3 жовтня, на Дениса, загадують на погоду: вітер з півночі – на холод, з
півдня – на тепло, із заходу – на опади, зі сходу – буде зимно, але
сонячно. Коли на Фотія (5) берези ще в листі, то сніг ляже пізно.

•8 жовтня – Євфросінії. Випаде сніг – зима встановиться на Михайла. 
Ранній сніг – на ранню і теплу весну, як він рясний – на наступний рік
буде добрий урожай, сухий – наступне літо буде погідним. Якщо тепло, 
то сподівайся тепла ще три тижні.

•На Івана Богослова (9) – дощ зі снігом, то в січні тричі йтиме дощ або
будуть сильні відлиги, а як сонячно й тепло – червень буде дощовий і
холодний.

•Як перед Покровою сніг не випаде – зима не скоро настане.
•14 жовтня Покрова. Яка цього дня погода – такою і зима буде. Коли
вишня ще зелена – зима буде люта. Якщо в цей день не покрив сніг
землі, не покриє він її і в листопаді.

•Як на Сергія (20 жовтня) зелень вкривається сніжком, то через місяць
чекай справжньої зими.

•Після Якова (22) – тепла ніякого.

•Як почнеться Параскеву-Пʼятницю (27) моква, то вже аж до морозів.

•На Овсія (30) колесо з водою прощається.





6 листопада - Міжнародний день попередження експлуатації
навколишнього середовища під час війни та військових
конфліктів

5 листопада 2001 р. Генеральна Асамблея ООН оголосила 6 
листопада кожного року Міжнародним днем попередження
експлуатації навколишнього середовища під час війни та військових
конфліктів (резолюція 56/4). Приймаючи це рішення, вона
враховувала, що шкода, яка наноситься навколишньому середовищу
після їх закінчення відчувається на стані екосистем і природних
ресурсів і часто виходить за межі національних територій та період
життя одного покоління. Генеральна Асамблея послалась також на
Декларацію тисячоліття ООН, в якій підкреслено необхідність
вживати заходи з охорони спільного навколишнього середовища. 
Декларацію російською мовою Ви можете знайти за адресою

19 листопада - День працівника гідрометеорологічної служби

Свято встановлено в Україні «…враховуючи важливу роль
працівників гідрометеорологічної служби у забезпеченні органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, населення
гідрометеорологічною інформацією, прогнозами і попередженнями
про небезпечні та стихійні явища, у вирішенні інших
загальнодержавних завдань…» згідно з Указом Президента України
«Про День працівників гідрометеорологічної служби» від 11 березня
2003 року № 208/2003.

НАРОД ЗАПРИМІТИВ

•Пізній листопад – до суворої, сніжної і затяжної зими.

•Пізнє опадання листя – на тяжкий рік.

•Після листопадових заморозків настає грудневий мороз.

•Листопад стелить землю листям, а грудень – снігом.
•Корови збиваються до купи – на негоду.

•Два вечори поспіль немає місяця, а зорі світять – на дощ.

•Вечірня зоря має рожевий колір, а ранок сірий і похмурий – буде
ясний день і вечір зі слабким вітром.

•Вечірній зорепад – на нічний мороз.
•Як листопад дерев не обтрусить, зима довго бути мусить.

•4 листопада, в день Казанської Богоматері, якщо небо плаче, то
вслід за дощем і зима прийде.

•Коли на Якова (5) сипатиме снігова крупа, то на Матрону
(22листопада), настане справжня зима.

•Як на Дмитра (8) земля замерзла в вітряно – снігу не буде до Нового
року, коли дощ – то на Введення (4грудня) снігу по коліна. Випаде сніг
– увесь листопад буде морозний, а весна – пізня.

•10 листопада – Параскеви. Сонячно – чекай теплої зими, хмарно –
всередині грудня будуть сильні морози.
•14 листопада – Кузьми і Демʼяна. Сніг у цей день обіцяє наступної
весни велику повінь. Якщо розвезе – не жди морозів до початку
грудня.

•Коли йде на Павла (19) сніг – зиму чекай сніжну, сприятливу для
озимини.

•Якщо дерева на Михайла (21) вкриються інеєм – чекай великих
снігів, а коли день почнеться туманом, буде відлига – не жди санного
шляху до 19 грудня. Вітер з полудня – буде тепло і до пів грудня.

•На Федора (24) відлига – чекай морозів.

•27-го Пилип. Якщо хмарно або сніжно – наступний травень буде
непогожий, іній – врожай вівса, якщо дощ – вродить пшениця.
•Коли на Матвія (29) сніг уже лежить, то лежати йому до повені.

•На Григора (30) погода добра – буде зима погодна.





3 грудня - Міжнародний день боротьби з пестицидами

Відзначається у день, коли в 1984 році на пестицидному заводі в Бхопалі
(Індія) сталася екологічна катастрофа. Щоб привернути увагу до вирішення
проблем, які виникають в результаті виробництва та застосування
небезпечних хімічних речовин, Латиноамериканська мережа активістів
проти пестицидів оголосила 3 грудня Днем боротьби з пестицидами, який
незабаром став міжнародним. У цей день екологи усього світу проводять
акції та протести, нагадуючи про накопичення в навколишньому середовищі
значної кількості шкідливих хімічних речовин, зокрема пестицидів, які
акумулюються в навколишньому середовищі і накопичуються організмах
людей та тварин, спричиняючи важкі наслідки для їх здоров'я..

Девіз Міжнародного дня боротьби з пестицидами – «Пестициди –
безвихідь цивілізації». За даними ВООЗ, щорічно у світі реєструється
близько 2 млн отруєнь пестицидами, переважно при роботі з ними. Деякі
хімікати вважаються гормонально активними сполуками і викликають
розлади ендокринної та імунної систем. Дію інших пов’язують із затримкою
розумового розвитку, репродуктивними проблемами і раком. Саме
пестициди вважаються головною причиною «тихої катастрофи» – так
експерти ООН охарактеризували полягання ґрунтів у Європі. 
29 грудня – Міжнародний день збереження біологічного різноманіття

Бездумна експлуатація природних ресурсів, така як вирубка лісу для
опалення, використання зайнятої лісом землі для пасовищ і використання
водних джерел на господарські потреби, сприяє втраті біологічного
різноманіття.

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро була відкрита для підписання Конвенція про
біологічне різноманіття, основною метою якої є збереження біологічного
різноманіття на генетичному, видовому, екосистемному рівнях. Вона
набула чинності 29 грудня 1993 року, після чого Генеральна Асамблея ООН
проголосила Міжнародний день збереження біологічного різноманіття, аби
поглибити розуміння питань біорізноманіття і підвищити обізнаність про
них.

НАРОД ЗАПРИМІТИВ

•У грудні сонце на літо, а зима на мороз повертають.

•Часті відлиги в грудні – весна буде дощова.

• Якщо в грудні випадають великі сніги, то літо буде плодове.

• Як у грудні сніг заляже, то в серпні жито виляже.

• Який перший день грудня – такою буде зима.
• Миготять зірки в небі – на сніг.

• Зірки блищать яскраво – до морозів, мало їх на небі – чекай негоди.

• Зірки в нічному небі яскраві і добре видно Чумацький Шлях – на
сильний мороз.

• Починають «плакати» вікна – знизиться тиск і потеплішає.
• Туманне коло навколо сонця – на хуртовину, якщо стовпи біля нтого

– чекай морозяної погоди.

• Грудень холодний та сніжний – хліб буде буйний та пишний.

• Платон та Роман (1грудня) зиму скажуть нам. Який день така й зима.

• Введення – льодяні ворота зими.

• Прийшов Прокіп (5) – розрив замет, по снігу ступає, дорогу копає.
• Катерина на льоді – Різдво Христове на воді. Як на Катерини зима

заплаче, то до Варвари морозів не буде.

• 12 грудня йде сніг – бути хурделицям цілий тиждень. Морозяний сніг
– до сухого літа; лапатий і мокрий – до вологого.

• 13 грудня, на Андрія Первозваного, випав сніг – зима буде довга й
холодна, не випав – тепла й малосніжна.

• Якщо проти Варвари (17) вночі небо в зорях – чекай холодів, сліпе й
тьмяне – на тепло.

• Коли на Миколая (19) зима слід замітає, то дорозі не встояти. Коли ж
земля промерзла і вкрилась снігом – до врожаю.

• 22 грудня – зимове сонцестояння. Сонце – на літо, зима – на мороз. 
Спостерігають на Ганни за сходом сонця. Зʼявиться воно з
«короною» - до морозів, а у «вінку» - чекай заметілей.

• 25 грудня день довшає. Хоч на горобиний скік, а прибуде. Якщо на
Спиридона сонце ясне, Новоріччя буде морозним, якщо ж ховається
за хмари, а на деревах висне іній – на Новий рік буде хмарно і
відлига.

• Коли 29 грудня мороз – стояти йому аж до Водохреща.

• Як іній на Данила (30), то через тиждень буде відлига. Різдво буде
теплим.
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