Всесвітній день охорони навколишнього середовища (5 Червня )

15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня Всесвітнім днем
навколишнього середовища, який буде проводитись з метою поглиблення суспільного
усвідомлення необхідності зберігати і покращувати довкілля. Обрання цієї дати обґрунтовано
тим, що саме в цей день відкрилася Конференція ООН із проблем навколишнього
середовища (Стокгольм, 1972) за результатами якої створено Програму ООН з
навколишнього середовища (ЮНЕП). У 2000 році в цей день розпочато програму ООН
«Тисячоліття довкілля – приступити до дій». Програма є ще одним нагадуванням людству
про його роль в охороні довкілля. Всесвітній день довкілля вважається однією з
найважливіших подій екологічного календаря і щороку відзначається 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 ставлення
людини до природних ресурсів.
Майже сорок років тому, у 1972 році, на Стокгольмській конференції, що була присвячена
проблемам навколишнього середовища, двадцять сьомою сесією Генеральної Асамблеї ООН
біло проголошене нове свято – Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Свято
почали відмічати щорічно 5 червня.
Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції звернулася до урядів усіх держав на планеті
Земля з пропозицією приєднатися до щорічного заходу і цим підтвердити готовність брати
участь у поліпшенні і зберіганні довкілля на Землі.
Україна приєдналася до світової спільноти і прийняла Всесвітній день охорони
навколишнього середовища як офіційне свято в 1998 році.
Святкування цього дня розраховано на те, щоб збільшувати людський внесок у питання
охорони довкілля, надати можливість активно сприяти розвитку природоохоронних рухів.
Всесвітній день охорони навколишнього середовища в Україні – «народна подія», що
супроводжується різноманітними мальовничими видовищами: вуличними мітингами,
парадами велосипедистів, «зеленими» концертами, конкурсами творів та плакатів в школах
та університетах, висадкою насаджень, організацією прибирання територій, масовими
суботниками.

Всесвітній день вітру (15 червня)

15 червня на нашій планеті відзначається Всесвітній день вітру (Global Wind Day).
Ініціаторами створення такого незвичайного, на перший погляд свята стали Європейська
асоціація вітроенергетики і Всесвітня рада з енергії вітру. Мета його проведення - залучення
уваги громадськості (в першу чергу, представників енергетичних комплексів різних країн) до
величезного потенціалу вітроенергетики.
На думку експертів, розвиток вітроенергетики допоможе вирішити низку проблем не
тільки енергетичний, але й економічного, а також екологічного характеру. Зокрема, активна
робота в цьому напрямку може призвести до скорочення величезних сум, які щорічно
вкладаються в енергетику. В результаті, не буде так гостро стоятиме проблема обмеженості
ресурсів викопного палива, світ зможе подолати кризу глобальної зміни клімату.
«За вітроенергетичними установками - майбутнє!» - кажуть експерти. Багато країн
розуміють це вже зараз. Попри сумніви скептиків, які вважають «приручення вітру»
безперспективною затією, вітроенергетичні установки (ВЕУ) сьогодні успішно діють майже
в 80 країнах світу, а у виробництві енергії з вітру беруть участь тисячі людей.
Основними лідерами по потужності введених в експлуатацію ВЕУ на даний момент є
Китай, США, Німеччина та Іспанія.

