Światowy Dzień Żółwia  został zainicjowany w 2000 roku przez American Tortoise Rescue. Organizacja ta została założona w 1990 roku przez małżeństwo Susan Tellem i Marshalla Thompsona. Ustanowienie Światowego Dnia Żółwi ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że każdy chociaż w drobnej części może przyczynić się do ochrony tych zwierząt. 
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Dzień Żółwia organizowany jest w Polsce od 2009 roku przez Stowarzyszenie Krakowscy Żółwiarze wraz zaprzyjaźnionymi szkołami i hodowcami. Żółwie są jedynymi kręgowcami z zewnętrznym szkieletem. Są jajorodne i składają jaja na lądzie, a płeć młodych zależy od temperatury w jakiej rozwijały się jaja. Występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, lecz zdecydowana większość to mieszkańcy ciepłej i umiarkowanej strefy oraz wysp oceanicznych i oceanów. 
Żółwie  są gatunkiem zagrożonym wyginięciem z powodu niszczenia naturalnych siedlisk, handlu ich mięsem oraz intensywnego rybołówstwa.
Jedynym gatunkiem żółwi naturalnie występującym w Polsce jest żółw błotny. W naszym kraju jest on objęty ścisłą ochroną gatunkową od 1935 r. Jednocześnie jest on wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią zagrożenia EN, czyli gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony wyginięciem. 
Na liczebność żółwia błotnego można zaliczyć zarastanie lęgowisk, niekorzystne warunki klimatyczne oraz presję drapieżników niszczących gniazda. Młode żółwie padają ofiarą lisów, borsuków, jenotów, kruków, czapli, a nawet niektórych owadów jak pływak żółtobrzeżek. Dopiero twardy pancerz zapewnia młodym żółwiom ochronę przed drapieżnikami, a ten twardnieje około piątego roku życia.
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W wielu krajach żółw błotny wyginął zupełnie. Obecnie występuje jeszcze w basenie Morza Śródziemnego oraz środkowej i wschodniej Europie. W naszym kraju liczniejsze populacje występują na Polesiu - na terenie Poleskiego Parku Narodowego, oraz na południowym Mazowszu - na terenie rezerwatu Borowiec, w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleńki. Na kilku obszarach, m.in. zachodniej części Pojezierza Pomorskiego i niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, środkowej części Pojezierza Mazurskiego i północno-wschodnim fragmencie wyżyny Małopolskiej – występują stosunkowo nieliczne populacje. Pojedyncze osobniki spotykane są w różnych częściach kraju.
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Żółwiom grozi coraz większe niebezpieczeństwo i to właśnie niestety ze strony człowieka:
🐢 żółwie są łowione i sprzedawane jako zwierzęta domowe
🐢 w niektórych krajach żółwie mięso oraz jaja są przysmakiem ludzi
🐢 siedliska naturalne żółwi ulegają dramatycznemu zmniejszeniu z uwagi m.in. na rozbudowę ośrodków turystycznych.
Żółwie są zagrożone wyginięciem. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 50 lat mogą zniknąć z powierzchni ziemi :( .

Każdy, chociaż w drobnej części, może przyczynić się do ochrony żółwi m.in. poprzez promocję pozytywnych postaw wobec tych niesamowitych zwierząt.

Warszawskie ZOO bierze udział w programie reintrodukcji żółwi błotnych - jedynego gatunku żółwia występującego w Polsce. Pierwsze warszawskie żółwie właśnie dziś, w Światowy Dzień Żółwia, zostały wypuszczone do natury 🌱🌱🌱 do wybranego siedliska na terenie Mazowsza. 
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Chrońmy te niesamowite, cudowne zwierzątka!!!

Zachęcam do przeczytania artykułów:
·	https://www.facebook.com/hashtag/chronimygin%C4%85cegatunki?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClvK-rHB1-ac9KmI1YkmqCFIk30LORyrN5z4CLDi2y-MI4H7nn0A3XFFmoxcpTX__0lMaIhmPm9H00EjdJ4OWBUu4qrAFjjSjzZz58mP-tPLF3m9ydRWbdgEarGxFDCRD9E4JkCWXGeIa5dZFVLCYDYPIUEXPWcmCGFWfEhT4Mt1m4qFQP9YwZI2Anj1aSwEWeKU3rB38oFv83sZ3IygInV703PA9ni7WdhmQ9FPdCHOY0c4YCa9nRAIGjcolfRZKd2mAu_pfQhN87xuqDmlciYXM-Hbnc_gf6bKf5UVSZYzl1TBoXhWoHIrUplKa6KdyJjHLctzYJ4DdHF9kKHmQvGA&__tn__=%2ANK-R
·	
https://www.facebook.com/hashtag/%C5%BC%C3%B3wie?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARClvK-rHB1-ac9KmI1YkmqCFIk30LORyrN5z4CLDi2y-MI4H7nn0A3XFFmoxcpTX__0lMaIhmPm9H00EjdJ4OWBUu4qrAFjjSjzZz58mP-tPLF3m9ydRWbdgEarGxFDCRD9E4JkCWXGeIa5dZFVLCYDYPIUEXPWcmCGFWfEhT4Mt1m4qFQP9YwZI2Anj1aSwEWeKU3rB38oFv83sZ3IygInV703PA9ni7WdhmQ9FPdCHOY0c4YCa9nRAIGjcolfRZKd2mAu_pfQhN87xuqDmlciYXM-Hbnc_gf6bKf5UVSZYzl1TBoXhWoHIrUplKa6KdyJjHLctzYJ4DdHF9kKHmQvGA&__tn__=%2ANK-R

