
2 października 

Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych  

Dzień ten często łączony jest z obchodami 

Światowego Dnia Wegetarianizmu,  jako dnia 

promocji sposobu odżywiania wolnego od 

okrucieństwa wobec istot żyjących. Obchodzony 

jest w rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego 

(1869-1948). Ten lider indyjskiego ruchu  

niepodległościowego przez większość swojego 

życia był wegetarianinem, a z czasem stał się także głośnym obrońcą zwierząt. 

Wprowadzenie tego dnia w 1983 roku było inicjatywą Ruchu na Rzecz Praw 

Zwierząt Hodowlanych (FARM). W wielu krajach organizuje się wtedy 

wydarzenia edukacyjne, pokazy gotowania wegańskiego albo protesty 

przeciwko okrutnemu traktowaniu zwierząt w hodowli i w rzeźniach. 

Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych ma uświadomić ludziom, że konieczne 

jest przestrzeganie międzynarodowych przepisów dotyczących transportu oraz 

uboju zwierząt – tak, aby odbywało to w sposób humanitarny i przy możliwie 

jak najmniejszym cierpieniu zwierząt. 



 

3 października 

Światowy Dzień Siedlisk 

W 1992 roku Unia Europejska zatwierdziła 

Dyrektywę, w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(92/43/EWG). Zawiera ona spis i uniwersalną 

klasyfikację siedlisk uznanych za „ważne dla 

Europy” oraz spis gatunków, których siedliska 

również podlegają ochronie. 

Ogromna ekspansja mieszkaniowa człowieka sprawia, że zmniejszają się 

naturalne siedliska zwierząt. Coraz trudniej jest na mapie Polski znaleźć duże, 

niezmienione przez ludzi obszary, tak potrzebne do różnorodnego rozwoju flory 

i fauny. Obchodząc 3 października Światowy Dzień Siedlisk pamiętajmy, że 

szukając miejsca na własny dom czy mieszkanie często zabieramy go niektórym 

zwierzętom czy roślinom. 

 

 



4 – 11 października 

Światowy Tydzień Zwierząt 

Obchodzony 4 października Światowy Dzień Zwierząt i 

rozpoczynający się wtedy Światowy Tydzień 

Zwierząt  mają na celu zmienić zachowanie ludzi 

w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz 

i ma swoje prawa. Obchody celebrują organizacje ekologiczne i działające na 

rzecz ochrony zwierząt, organizacje non-profit, a także wegetarianie. 

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji 

ekologicznej we Florencji, w Polsce po raz pierwszy został zorganizowany 

Polsce w 1993 roku. 

Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los 

bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe 

w schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle 

psów szkolonych do walk. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt 

Towarzystwo Ochrony Zwierząt  zachęca do adoptowania zwierząt, organizując 

w schroniskach Dni Otwartych Drzwi.  

 



 

10 października 

Światowy Dzień  Drzewa  

To święto wymyślone przez Juliusa Sterlinga 

Mortona, sekretarza rolnictwa Stanów 

Zjednoczonych, prywatnie miłośnika 

przyrody. Zaapelował on do rodaków, by 10 

kwietnia 1872 r. posadzili drzewa. Dziś Arbor 

Day to akcja znana na całym świecie, w Polsce 

oficjalnie obecna od 2002 roku i corocznie 

obchodzona 10 października. 

 

 

 

 

 

 

 



20 października 

Dzień Krajobrazu  

 

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy 

z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Data 20 października 

została wybrana na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej. Główną ideą święta jest przede wszystkim budowanie 

świadomości społecznej w zakresie wzorcowych praktyk względem krajobrazu, 

jak i inspirowanie różnych podmiotów do podejmowania działań na rzecz 

najwyższej jakości krajobrazów. 

 



 

25 października 

Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt  

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Kundelka – nieformalne polskie święto kundelka, czyli wszystkich 
wielorasowych psów, obchodzone corocznie 25 października, tj. w 
dzień po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt. Data 25 
października to również Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, a miesiąc 
październik jest miesiącem dobroci dla nich.  

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


