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Київ відзначив 30-річчя підняття українського прапора

6 - Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
8 - Всесвітній день кішок
- День фізкультурника
9 - День працівників ветеринарної медицини
- Міжнародний день корінних народів світу
12 - Міжнародний день молоді
15 - Всесвітній день бездомних тварин
- День археолога
19 - Всесвітній день гуманітарної допомоги
- День пасічника України
- Преображення Господнє
23 - Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму
- День Державного Прапора України
- Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації
24 - День Незалежності України
29 - День авіації України
- Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
30 - Міжнародний день жертв насильницьких
зникнень
- Свято Жнив

Мінекології розробить
державну стратегію
управління лісами на 15 років

24 липня у музеї Києва за участі депутатів Першого демократичного скликання
Київради кількох чиновників КМДА та
журналістів відбулося відзначення 30
річниці підняття над будівлею Київради
національного синьо-жовтого прапору.
Серед депутатів Першого демократичного
скликання Київради на урочистостях були
присутні й депутати від УЕА «Зелений світ»:
голова УЕА «Зелений світ» Юрій Самойленко та голова Партії зелених України
Віталій Кононов.
Ця подія була доленосною для нашого
народу і держави. Після ухвалення Верховною Радою Декларації про державний
суверенітет України 16 липня 1990 року в
столиці УРСР за участі понад сотню тисяч

українців перед будинком Київради замайорів національний український прапор. Перед тим, як підняти синьо-жовтий
прапор, його освятили у Софійському
соборі та почесним ходом принесли
до будівлі столичної ради, де зібрався
багатотисячний мітинг.
У складних умовах абсолютного
контролю Кремля, саме столичним
депутатам вдалося ухвалити доленосне
рішення про національну символіку, за
рік і місяць до ухвалення рішення про
Незалежність України. Понад рік після
цього національний прапор став державним і замайорів над Верховною Радою.
Сьогодні – це вже історія, яка творилася українським народом.

Замах на українську мову провалився

16-17 липня Парламент так і не розглянув законопроект «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України

щодо навчання державною мовою в закладах освіти».
«Можна привітати нас з перемогою!
Сьогодні другий день поспіль українці вийшли під стіни Верховної Ради захищали українську мову від московських
посіпак в українському парламенті.
Наші активісти УЕА «Зелений світ»
та Всеукраїнського об’єднання ветеранів
разом з патріотичною громадськістю під
стінами парламенту вимагали не чіпати
нашу мову.
Організатори заходу запалили димові фаєри, які символізують вогонь на знак
протесту. Коли хлопці намагалися пронести дрова, поліцаї влаштували бійку.
Сумна ця перемога. Ніколи не думав,
що після Майдану, після рік, пролитої
московитами української крові за останні
роки, нам знову доведеться захищати
нашу мову від внутрішнього окупанта»,
– зазначив голова УЕА «Зелений світ»
Юрій Самойленко.

Міністерство захисту навколишнього
середовища і природних ресурсів планує
розробити державну стратегію управління
лісами до 2035 року, головними пріоритетами
якої стануть розвиток лісового господарства,
лісокористування та лісовідновлення. Про це
повідомила прес-служба міністерства з посиланням на міністра охорони навколишнього
середовища і природних ресурсів Романа
Абрамовського. «Необхідно розробити стратегію на наступні 15 років і визначити головні
пріоритети розвитку лісового господарства,
лісокористування, лісовідновлення, шляхи фінансування заходів з лісовпорядкування, охорони лісів, запобігання і ліквідації наслідків
лісових пожеж», – цитує прес-служба слова
міністра. Згідно з повідомленням, складовою
цієї стратегії буде розробка і впровадження
Національної системи захисту природних
ландшафтів від пожеж.

Президент Угорщини
поскаржився Зеленському на
карпатське сміття

Президент Угорщини Янош Адер написав
листа президенту України Володимиру Зеленському та румунському лідерові Клаусу
Йоганнісу із закликом вирішити ситуацію із
забрудненням річок Тиса і Сомеш. Води цих
річок несуть купи сміття в Угорщину, заявляє
Адер. Про це повідомляє видання Index, передає Liga.net.
«З видаленням відходів наші машини
вже не в змозі впоратися», – йдеться в листі
Адера з уточненням, що ситуація, яка склалася зі сміттям небезпечна з епідеміологічної,
рибальської, туристичної та екологічної точок
зору. Із середини червня угорська влада, за
словами Адера, вивезли 938 кубометрів відходів із річки Тиса та 846 кубометрів відходів
із річки Сомеш.
Адер попросив Зеленського і Йоганніса
використовувати свій вплив, щоб зупинити
забруднення.
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УЕА «Зелений світ» створена в 1988 році як реакція суспільства на жахливий екологічний
стан в Україні, спричинений
Чорнобильською катастрофою
1986 року. Асоціація є членом
Міжнародної федерації «Друзі
Землі«.
Голова УЕА «Зелений світ»
Юрій Іванович Самойленко.
Газета «Зелений Світ» була,
на час створення, одним з найперших неформальних антирежимних видань, в якому відкривалася правда про стан здоров’я
нації та екологічні негаразди
в країні. Газета стала рупором
демократії. В епоху тотального
замовчування та брехні на наших
шпальтах відкривалися жахні
картини радянської дійсності.

Води Азовського моря викинули на
узбережжя Приморська та Бердянська Запорізької області сотні медуз. Тварини жалять,
тому близько підходити місцеві мешканці не
наважуються, повідомляє місцеве видання
Голос Запорожья.
Кожна з медуз розміром з долоню та має
своє забарвлення. Появу медуз пов’язують
з нещодавнім штормом. Втім, не всі береги
містечка ними заповнені: у кількох селищах
їх немає взагалі. Особливо обережними
радять бути алергікам, адже жало медузи
може викликати у таких людей набряки та
подразнення.

Чорне море «зацвіло»,
купатися не радять

Вода Чорного моря забарвилась у зелений колір, що може вплинути на здоров’я,
повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в
Одеській області.
«Вода на узбережжі Одеси раптово
згустилася, як кисіль та стала смарагдовою. Навіть у відкритому морі з’явилися
величезні жовто-зелені плями. Хвилі, що
нагнало вітром, пофарбували у зелене пляжі
й самих відпочивальників. До речі, лякає не
тільки колір води, а і її запах», – йдеться у
повідомленні прес-служби.
Екологи пояснюють ситуацію тим, що до
берега прибилось багато водоростей, які під
впливом високої температури повітря почали
розкладатися. Тому фахівці застерігають
населення від купання у такій воді, особливо
дітей. Отруйні речовини, що супроводжують
«цвітіння» морської води, здатні накопичуватись в організмах морських мешканців.
Бажано утриматись від споживання морської
риби, мідій, які виловлено в одеському прибережжі та причорноморських лиманах.

у браконьєрів вилучили понад
60 мішків з рапанами

Поблизу міста Вилкове на Одещині правоохоронці вилучили у дунайських браконьєрів
30 тисяч скельних равликів — рапанів, повідомили у Державній прикордонній службі.
Браконьєрів виявили представники Ізмаїльського загону Морської охорони та
Чорноморського басейнового управління
Держрибагентства. Потім викликали Нацполіцію.
На судні у браконьєрів було 60 мішків, в
яких понад 30 тисяч рапанів. За підрахунками ДПСУ, незаконний вилов завдав державі
збитків на 250 тисяч гривень. Правоохоронці,
крім улову, вилучили заборонені знаряддя
лову та судно. Відомості про порушення внесли до Єдиного реєстру.

На Івано-Франківщині вода в
криницях стала непитною

Працівники філій ДУ «Івано-Франківський
обласний лабораторний центр МОЗ України» дезінфікують джерела водопостачання в
зоні затоплених територій. Про це повідомив
директор центру, головний санітарний лікар
Івано-Франківської області Руслан Савчук на
сторінці у Facebook.
Унаслідок повені на Прикарпатті вода
у багатьох криницях, розташованих на
території підтоплення, непридатна для споживання.
«Після проведеного обстеження джерел

водопостачання та повного відкачування
води з підтоплених криниць проводять
дезінфекцію з подальшим відбором проб
води для проведення мікробіологічного та
санітарно-хімічного дослідження у наших
лабораторіях», – пише Руслан Савчук.

гірські райони України
не здатні вирішити проблеми
утилізації сміття

Гірські райони України роками не можуть
вирішити проблеми утилізації сміття, одна з
найгірших ситуацій – у Закарпатській області. На сьогоднішній день типовою картиною
на Закарпатті стали: гарна природа, курорти
і сміттєві звалища. Приміром – село Кваси
Рахівського району, де поруч із турбазою
розкинулося величезне сміттєзвалище –
прямо біля річки, повідомляє 24 канал з
посиланням на місцеві ЗМІ.
Як зазначає видання, формально ця
територія паспортизована і має статус полігона для збору і зберігання сміття, попри
те, що, за правилами, такі об’єкти не можна
облаштовувати поблизу водойм. Місцева
влада у свою чергу виправдовується, що
провести рекультивацію, консервацію і
перенос полігону неможливо через гірську
місцевість.
Крім того, сміття із закарпатських стихійних звалищ постійно відносить до сусідньої
Угорщини річкою Тиса, через що Україна
несе додаткові витрати. Як пояснює керівник
практики “Вода” Всесвітнього фонду дикої
природи (WWF) Ольга Денищик, угорці щорічно ловлять у Тисі велику кількість пластикових пляшок, які припливли з України.
За європейським законодавством вони не
можуть їх пропустити далі в Дунай, за що
щороку Україна отримує чек від Угорщини.
Втім, сміття – далеко не єдина проблема
охорони довкілля в Україні. Експерти WWF
перераховують найбільш кричущі з них.
По-перше, в Україні критично знижується
рівень підземних вод. Вода більше не потрапляє в підземні горизонти так, як повинна, а
швидко стікає в море. Виявилося, що наша
система господарювання не враховувала
ймовірність зміни клімату і нестачі води.
Тож не виключено, що незабаром Державне
водне агентство буде змушене обмежувати
використання води для українців.
По-друге, в Україні процвітають незаконні полювання і торгівля рідкісними видами
тварин. Такий продаж взагалі став одним з
найприбутковіших бізнесів у світі – займає
третє-четверте місце після торгівлі наркотиками, зброєю та людьми.
По-третє, протягом останніх років значно збільшилась кількість втручань людини
в різні екосистеми. Наприклад, будуються
автобани з парканами, що ізолюють тварин і
позбавляють їх можливості вільно переміщатися і схрещуватися під час розмноження.
По-четверте, Україна гостро потребує
нової лісової політики. Екологи заявляють
про величезну прогалину в «лісовому»
законодавстві, яке вимагає термінового
реформування. Адже через варварську вирубку лісу зникає кожен п’ятий вид тварин і
кожен восьмий вид рослин, які є в Червоній
книзі України. Але кількість вирубок при
цьому тільки зростатиме.
Тим часом, українські політики, замість
того, аби вирішувати проблеми охорони
довкілля, просто «піаряться» на екологічній
темі, особливо – перед виборами.
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Діяльність екологістів

зловмисники напали на
Керівництво заповідника
«Тузлівські лимани»

На Одещині
браконьєри побили керівництво
національного
природного парку «Тузлівські лимани», яке проводило інспекцію
заповідника, про
це в соціальних
мережах заявив
відомий еколог,
заступник директора заповідника Іван Русєв.
За його словами, напад стався, коли
співробітники заповідника інспектували
територію разом з кількома громадськими діячами. Він зазначає, що напад
вчинило подружжя Саченків, які, як
стверджують екологи, здійснюють незаконну підприємницьку діяльність на 30 га
Лебедівського лісу нацпарку. Зокрема, як
зазначив Русєв, подружжя разом з групою
зловмисників, які називають себе співробітниками охоронного агентства, напали
на керівника нацпарку Ірину Вихристюк,
на Русєва та начальника відділу держохорони заповідника Віталія Дімова.
«Це відбувалося під час обстеження
території нацпарку. Поки наші інспектори
вгамовували нападників, Світлана Саченко увірвалася в машину держохорони
нацпарку, де сиділа і працювала Ірина Вихристюк, і била її палицею, а також рвала
її волосся...», – написав Русєв. Він пояснює, що громадські та інші працівники
заповідника не змогли припинити побиття
директора, бо автомобіль обступило
«охоронне агентство». «Ми отримали
травми... Дали свідчення поліції, їдемо на
судмедекспертизу», – заявив Русєв.
Як повідомив лідер громадської організації «Вуличний фронт» Дем’ян Ганул, в
понеділок скоєно напад на команду парку
«Тузлівські лимани», яка кілька років
бореться проти свавілля на заповідних
територіях. «На цей раз на них чинили
фізичний тиск представники охоронної
фірми «Транс-Експорт», за вказівкою
браконьєра Саченко», – написав Ганул.

активісти виграли справу в
орендаря ділянки території
державного заказника

Активісти громадського формування «Екологічний патруль»
повідомили про
перемогу в суді
апеляційної інстанції у справі
проти фермера,
який орендував
земельну ділянку
в межах заповідної території, повідомляється на сторінці
організації у Facebook.
Мова йде про заказник загальнодержавного значення «Приорельський». Як
заявили в «Екопатрулі», ділянку фермер
орендував з метою сінокосіння, «а в цей
час нахабно розорював землі, які відносяться до ПЗФ». «Ця судова справа для

нас поки що є найдовшою, бо почалась
вона ще на початку 2018 року... Ми намагались вирішити питання іншим чином.
Звертались до обласного ГУНП, відкривали кримінальне провадження, але вони
перенаправляли справу до Магдалинівського РОВД, який не без корупційної
складової залишав справу без руху. Але
цей пост не про корупцію, яку важко не побачити у Магдалинівському районі, а про
перемогу, яку ми змогли домогтися через
суд», – йдеться у повідомленні.
Активісти уточнили, що за два роки
розгляду отримали документи, які підтвердили порушення законодавства.
«Це перша практика в Україні, коли суд
прийняв сторону громадськості, а не
бізнесу. Хоч і не з першого разу. Ми відстояли дострокове розірвання договору з
Магдалинівською райдержадміністрацією
та повернення землі громаді», – заявили
в організації.

На Івано-Франківщині через
зсуви ґрунту зникло озеро –
екоактивістка

У Верховинському районі ІваноФранківської області через зсуви ґрунту зникло озеро Криве, повідомила у
Facebook екоактивістка Яніна Лучейко.
«У Верховині, присілок Кривець,
сталося три зсуви. Один зсув повністю
перегородив дорогу в присілок. Люди
залишилися відрізаними. Зсув пройшов
недалеко від житлової хати. Зникло
невелике карпатське озеро Криве. Два
зсуви відбулися навколо озера, природню дамбу знесло і все понесло у Чорний
Черемош...», – розповіла вона.
За інформацією Лучейко, це озеро
утворилося у 2008 році так само під час
паводку. «Тоді зсув перекрив потік, даючи
життя новій природній локації», – зазначила екоактивістка.

Стало відомо, хто «кришує»
вирубку радіоактивного
лісу під Чорнобилем – ЗМІ

Радіоактивно забруднений ліс у Чорнобильській зоні активно вирубується і
розвозиться по всій Україні під виглядом
безпечної деревини, йдеться в розслідуванні програми «Гроші», повідомляє
«Оглядач».
«Щоб побачити ці вирубки, не потрібно навіть заїжджати «за колючку».
Відкривши карту на комп’ютері, бачимо
шокуючі масштаби власними очима. Заповідні ліси являють собою суцільні вирізки.
Ось просто в декількох сотнях метрів від
пропускного пункту Дитятки – гори лісу,
тирси і вже готового до відправлення по
всій країні матеріалу.
Василь (власник пилорами в селищі
Іванків Київської області. – Ред.), який не
побоявся прямо зізнатися в переробці такого лісу, каже, що за всім стоять впливові
люди», – розповів кореспондент.
З високою часткою ймовірності заробляти на вивезенні радіоактивного лісу
з-під Чорнобиля можуть чиновники, які
повинні стежити, щоб цього не відбувалося – припускають автори розслідування.
На підтвердження своїх підозр пропонують звернути увагу на майно чиновників,
яке ніяк не могло би бути придбано за
скромні зарплати. «Ті, хто має доступ
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до ключів від зони, обростають просто
шаленими статками. Тільки подивіться
на віп-нерухомість екс-очільниці зони
відчуження Катерини Павлової. Це
елітний будинок в центрі столиці, в
якому вже екс-виконуюча обов’язків
голови Державного агентства з управління зоною відчуження має одразу три
квартири – 162, 144 і 269 квадратів. Все
це майно придбано з 2015 по 2019 рік.
Орієнтовна вартість тільки житла – 500
тисяч доларів. Якими талантами вдалося
заробити на таке майно зі скромними
задекларованими доходами сім’ї в 300
тисяч гривень на рік?
Через скандал і створення системи
«смотрящих» у зоні» утриматися в кріслі керівниці зони відчуження вона не
змогла – звільнили, коли зона палала,
як сірники», – стверджує кореспондент
програми журналістських розслідувань.
Автор підкреслив: радіоактивний ліс
розвозиться по всій Україні і використовується для виготовлення буквально всього:
меблів, вікон, дверей, наповнювачів для
котячих лотків тощо. Всі ці предмети з радіоактивної деревини шкодять здоров’ю
людини. Однак найбільшої шкоди приносить опалення будинку дровами, привезеними із зони відчуження.

EcoHike допомагає
боротися зі сміттям

Українські розробники запустили додаток EcoHike, що допоможе боротись із
забрудненістю нашої країни. Застосунок
фахівці компанії GlobalLogic представити
ще минулого року, у презентації брав
участь і 24 канал.
EcoHike максимально простий у
використанні. Користувач завантажує
карту (вона доступна в офлайн-режимі).
Тож, якщо під час прогулянки у горах
турист помічає купи сміття, які він не
може розчистити самостійно, то робить
фото, фіксує місце на карті та додає опис
проблеми. Таким чином інші туристи, що
збираються на толоку, щоб очистити гори,
вже мають точні координати з проблемними ділянками.
Зараз у EcoHike з’явилися нові функції. Вони дають змогу не лише заявити
про проблему забрудненості, але й
організувати зустріч, щоб прибрати це
сміття. Зокрема у додатку вже з’явилися
партнерські заходи з прибирання сміття.
Незабаром додадуть можливість усім користувачам створювати власні заходи.
Загалом, у 2019 році за допомогою
EcoHike активісти прибрали понад тонну
побутового сміття.
Наразі EcoHike доступний лише в
Україні, однак його творці сподіваються,
що згодом він запрацює і в інших країнах
світу.

В Одесі врятували майже 400
котів та собак

В Одесі у притулку для тварин сталася пожежа, повідомляє прес-служба ГУ
ДСНС України в Одеській області.
Як зазначається, пожежа була ліквідована на площі 100 кв. метрів. Під час
гасіння пожежі були евакуйовані 40 котів
та 350 собак. Загиблих та постраждалих
немає. Причина пожежі та збиток встановлюються.
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Водні ресурси

ДНІПРО гине від діяльності людини

Екологи та активісти застерігають, що
через непоправні зміни країна може втратити питну воду.
Фахівці кажуть, що у воді можна знайти всі елементи таблиці Мендєлєєва. Річка
Либідь у Києві, котра впадає у Дніпро, фактично є міським зливним колектором. Туди
потрапляють не лише каналізація, а й неочищені стоки з автомийок разом із потужними фосфатами, мастилами та бензином.

Бортницька станція аерації вичерпала свій
ресурс і чекає на модернізацію. Отруйні
скиди й відсутність контролю стрімко погіршують ситуацію в Дніпрі. Екологи твердять,
що країна може втратити питну воду.
Очищувати стоки столиці мають на
Бортницькій станції, але не можуть ні від
фосфатів, ні від нафтопродуктів, бо механізмам 70 років і проти сучасних стоків вони
безсилі. Крім того, обладнання повністю
відпрацювало свій експлуатаційний термін.
Станцію мають переробити до 2025 року, а
доти Дніпро в Києві гнитиме, зацвітатиме і
ставатиме болотом, бо від численних дамб
течії практично немає.
Лякають і висновки іхтіологів – риба
щорік стає більш хворою, і теж через
забруднення. «Останнім періодом ми

зустрічаємо хвороби, які не були характерні.
Збільшується і кількість паразитів, які
на рибі зустрічаються», – констатують
фахівці. Зарадити процесам не можна, бо
на перевірки забруднювачів існує мораторій, а екоінспекція за законом може перевіряти лише планово, тобто попереджаючи
заздалегідь. Низькі штрафи також не
сприяють піклуванню про чистоту стічних
вод на підприємствах.
До людського нехлюйства додається
також невідворотний вплив глобального
потепління, що висушує річку. Тож про
перспективи екологи говорять дуже
сумно – навіть ухвалення нових стандартів моніторингу води їх не тішить, бо
лабораторне обладнання для праці за
критеріями ЄС з’явиться не скрізь і не
швидко, а концентрація отрути в Дніпрі
лише збільшується.

Чиновники Держгеокадастру та екологічної інспекції знищують Десну
…У зв’язку з варварським розоренням
луків і пасовищ у прибережній захисній
смузі Десни у серпні минулого року на
сполох забили жителі придеснянського
села Хотянівка, що у Вишгородському
районі Київської області. За підписами 133
громадян до Служби безпеки України та
Київської обласної державної адміністрації
було спрямовано заяву наступного змісту:
«На прибережній смузі р. Десна в районі с.
Хотянівка, в зоні санітарної охорони водойми, відбувається самовільне зайняття та
забудова земельної ділянки (кадастровий
номер – 3221888800:38:140:0922; тип
власності – державна власність; цільове
призначення – 09.01 – для ведення лісового господарства та пов’язаних з ним
послуг; площа – 48,9472 га). При цьому
здійснюється зняття родючого шару ґрунту,
видобуток та вивіз піску та чорнозему, викорчовування реліктових дерев. Розорено
аж до берегової лінії останнє пасовище,
де селяни поколіннями випасали худобу.
Дорогу повністю зруйновано, перерізано
глибокими ровами. Нелегальні земляні
роботи не лише завдають шкоди довкіллю,
а й наражають на небезпеку все населення.
Адже у разі необхідності ці перешкоди не
зможуть подолати ні швидка, ні аварійні
служби – і такі випадки вже були. Селяни
не можуть вивезти скошене на власних
паях сіно. На відстані кількох десятків
метрів від берегової лінії на огородженій
земельній ділянці розміщені споруди невідомого призначення. 15.08.2019 в акваторії
вказаної земельної ділянки з дна р. Десна
видобувається пісок та завантажується на
баржу. З берега за процесом спостерігає
поліція».
Наведені в заяві факти підтверджувались фотодоказами. Реакція чиновників
на порушення земельного законодавства
виявилась цілком протилежною від передбаченої їх повноваженнями. Служба безпеки України відморозилась.
Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції столичного
округу Олексій Пономарчук повідомив:
«Виїздом на місце встановлено, що зняття
родючого шару ґрунту, забудова території
та викорчовування реліктових дерев не виявлено. Власників та осіб, які здійснюють
видобування піску з акваторії р. Десна
встановити не вдалося, інформація в Хотянівській сільраді відсутня, направлено лист
до правоохоронних органів «для вжиття

заходів реагування відповідно до чинного
законодавства».
Куди направлено листа? Чи не до
вишгородської поліції, яка вірою і правдою пильнує за безперебійною роботою
земснаряду?
У розорюванні земель водного фонду
не побачив нічого протиправного і заступник начальника управління з контролю за
використанням та охороною земель Держгеокадастру у Київській області, він же –
начальник відділу здійснення державного
контролю за додержанням земельного
законодавства та оперативного реагування Микола Терещенко. Разом з тим, він
повідомив, що між ДП «Вищедубечанське
лісове господарство» та ГО «Озерна»
укладено договір довгострокового тимчасового користування лісами. Відповідно
до зазначеного договору, ГО «Озерна» у
користування виділена лісова ділянка, яка
розташована в Хотянівському (Старосільському) лісництві ДП «Вищедубечанське
лісове господарство.
Тобто, «винуватці торжества» відомі.
Але, напевне, володіють якоюсь «охоронною грамотою», що паралізує правоохоронні органи і дозволяє безкарно
порушувати Конституцію, Земельний та
Водний Кодекси України.
А те, що закони України для засновника ГО «Озерна» не писані, зрозуміло
з інформації заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в
Київській області Юрія Мосійчука, згідно
з якою, спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого
шару ґрунту) на вказаній земельній ділянці
не видавався, відомості про розроблення,
погодження та затвердження відповідного
робочого проекту землеустрою відсутні.
Водний кодекс України визначає
прибережну захисну смугу як частину
водоохоронної зони відповідної ширини
вздовж річки, моря, навколо водойм, на
якій встановлено більш суворий режим
господарської діяльності, ніж на решті
території водоохоронної зони.
Водоохоронна зона та прибережна захисна смуга є обмеженнями прав на землю,
що відрізняються між собою за порядком
встановлення, розміром та режимом господарської діяльності, і які потребують нормативного закріплення як обмеження прав
власності та прав користування землею.
У прибережних захисних смугах уздовж

річок, навколо водойм та на островах забороняється:
– розорювання земель (крім підготовки
ґрунту для залуження і залісення), а також
садівництво та городництво;
– зберігання та застосування пестицидів і добрив;
– влаштування літніх таборів для
худоби;
– будівництво будь-яких споруд (крім
гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач,
гаражів та стоянок автомобілів;
– миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
– влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих
відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.
Однак ці заборони не діють на новоявлених господарів деснянських берегів
поблизу Хотянівки, не спонукають до дій
ані Службу безпеки України, ані адміністрацію Київської області. Під прикриттям
правоохоронних та контролюючих органів
вандали продовжують знищувати унікальну
деснянську флору і фауну.
Статтею 246 Кримінального кодексу
України, за незаконну порубку лісу передбачено: штраф, арешт на термін до шести
місяців, обмеження волі на термін до трьох
років тощо.
А поруч, вздовж Десни біля с. Хотянівка, сміттєзвалища, сміттєзвалища,
сміттєзвалища…
Тож створення якихось спеціальних
груп з певних представників Держекоінспекції і Держгеокадастру – не що інше,
як імітація стурбованості ситуацією, що
склалася, та окозамилювання. Дії таких,
з дозволу сказати, державних посадовців,
мовою Кримінального Кодексу кваліфікуються щонайменше як службова
недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх
службових обов’язків через несумлінне
ставлення до них, що завдало істотної
шкоди охоронюваним законом правам,
свободам та інтересам окремих громадян,
державним чи громадським інтересам або
інтересам окремих юридичних осіб.
Те саме діяння, якщо воно спричинило
тяжкі наслідки, – карається позбавленням
волі на строк від двох до п’яти років (ст. 367
ККУ). Чекаємо дій від прокуратури.
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У WWF застерігають

Україна ризикує отримати
серйозне погіршення
проблем з екологією

Експерти Всесвітнього фонду дикої
природи (WWF) наполягають, що Україні
терміново необхідна національна стратегія
збереження біорізноманіття та середовища існування видів. Сучасний світ опинився в критичній ситуації через пандемію
коронавірусу та економічну кризу.
Але Україна до того ж має ще одну
дуже серйозну проблему – екологічну.
Українці вже наочно побачили і відчули
на собі, до чого призводить неправильне
ставлення до навколишнього середовища. Жахливі засухи і зливи, масштабні
пожежі, вбивчий смог, спад ґрунтових
вод та інші колишні аномалії стають нашою новою реальність. І, як вважають
фахівці, можливо, це лише початок. Саме
тому невідкладно, аби ситуація не стала
безнадійною, Україна повинна прийняти
низку важливих законів про захист навколишнього середовища і відповідальне
використання природних ресурсів.
Зокрема, Україні потрібен закон про
відходи, крім того, треба реформувати
екологічний контроль, ввести сучасну
систему моніторингу стану навколишнього середовища та багато іншого. Про це
йдеться у матеріалі 24tv.ua. Наголошується, що експерти Всесвітнього фонду дикої
природи наполягають, що Україні терміново необхідна національна стратегія
збереження біорізноманіття та середовища існування видів. «Країна обов’язково
має займатися захистом життя і здоров’я
людей, але не менш важливо зберегти ті
види рослин і тварин, які нині зникають
безповоротно. Так, в Україні процвітають
незаконні полювання і торгівля рідкісними видами тварин. Такий продаж взагалі
став одним з найприбутковіших бізнесів
у світі – займає третє чи четверте місце
після торгівлі наркотиками, зброєю та
людьми. І наша країна тут не стоїть осторонь. Також протягом останніх років
значно збільшилась кількість втручань
людини в різні екосистеми. Наприклад,
будуються автобани з парканами, що ізолюють тварин і позбавляють їх можливості вільно переміщатися і схрещуватися під
час розмноження», – йдеться в матеріалі.
На думку авторів статті, окремої уваги і
важливих рішень вимагає проблема води.
«Слабка екологічна політика призвела
ще й до того, що системно порушується
природний баланс проживання риб. А
тим часом, критично знижується рівень
підземних вод . Вода більше не потрапляє
в підземні горизонти так, як повинна, а
швидко стікає в море. Виявилося, що
наша система господарювання не враховувала ймовірність зміни клімату і нестачі

води. Тож не виключено, що незабаром
Державне водне агентство буде змушене
обмежувати використання води для українців», – наголошується в матеріалі. Як
йдеться у статті, якщо рівень води суттєво
падає, то температура повітря в Україні
останні 30 років навпаки постійно підвищується. «Це призводить до регулярних
лісових пожеж. Крім того, постійно збільшується кількість вирубок лісу, тому існує
ризик подальшого погіршення ситуації,
аж до зникнення лісів. Зважаючи на це,
Україна гостро потребує нової лісової
політики. Існує «командна» система, яка
залишилася в спадок з радянських часів,
вона зарегульована купою нормативів та
не відповідає сучасним реаліям. Тим часом, через варварську вирубку лісу зникає
кожен п’ятий вид тварин і кожен восьмий
вид рослин, які є в Червоній книзі України.
Але кількість вирубок при цьому тільки
зростає…», – йдеться в матеріалі.

В Україні Червона книга
постійно поповнюється

Протягом останніх десятиліть в Україні є тенденція до зменшення чисельності
видів тварин і середовища їхнього проживання. Люди почали будувати автобани
з парканами, які мають подвійний ефект,
також існує маса інших прикладів, коли
людина втручається в екосистеми. Екологи України, організації повинні перешкоджати цим процесам, а не вибірково
займатися якимись окремими, зручними
для них темами, повідомляє в матеріалі
«Української правди» керівник практики
«Рідкісні види» Всесвітнього фонду дикої
природи WWF України Богдан Вихор.
Якщо говорити про автобани, то вони
ізолюють тварин, які позбавляються
можливості вільно переміщатися і схрещуватися під час розмноження. Тому в
країнах ЄС будують так звані віадуки
— спеціальні мости, якими тварини з
одного «острівця» або лісу можуть переходити на інший, йдеться в матеріалі. В
Україні ж такої практики немає, тварини
страждають. «Якщо говорити про рибу,
то колись осетри з Чорного моря могли
допливати по Дністру мало не до самої
Львівщини. Внаслідок будівництва дамб
Дністровського каскаду утворилися фізичні бар’єри для міграції риб, відповідно
риби не мають можливості безперешкодно підніматися по воді на свої нерестовища», – повідомляє експерт.
За даними вчених зі Всесвітнього
фонду дикої природи, Україні терміново
необхідна національна стратегія збереження тварин. «Повинна бути національна
стратегія збереження біорізноманіття і середовища існування видів. Ми не можемо
зберігати рись, якщо ми не думаємо про
ліс, в якому ця рись буде жити», – йдеться
у матеріалі.
В Україні має бути чітке бачення, що
ми хочемо зробити, щоб зберегти природу взаємозв’язку, і зробити так, щоб
кількість рідкісних видів у Червоній книзі
щороку зменшувалася, а не так, як зараз,
коли маємо тенденцію до збільшення,
резюмує автор.

червонокнижні види
зникають через вирубку лісів

Кожен п’ятий вид тварин і кожен
восьмий вид рослин, які є в Червоній
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книзі України, зникають через вирубки
лісу. Найбільш істотні зміни відбуваються,
коли вирубують ліс і змінюють цільове
призначення цієї землі. При цьому кількість вирубок в Україні зростає, а законодавство в цій сфері просто провальне,
повідомляють у матеріалі «Української
правди» експерти Всесвітнього фонду
дикої природи.
За даними WWF, близько 16% території України – ліси. Їхня площа становить
майже 10,4 мільйона гектарів. Україна
посідає дев’яте місце за площею лісів у
Європі. У першій трійці Швеція, Іспанія та
Фінляндія. Однак Україна стоїть на шляху
зникнення лісів, рослин і тварин через
відсутність адекватної лісової політики,
йдеться в матеріалі.
«Зараз необхідно створити нову лісову
політику. В Україні немає документа, який
дає відповіді на питання – якими ми бачимо
наші ліси? Які цілі є головними?», – пише
зоолог, експерт Всесвітнього фонду дикої
природи Андрій Плига.
Найбагатші на ліси – Закарпатська та
Івано-Франківська області. Також високу
лісистість мають Волинська, Рівненська і
Житомирська області. При цьому, за словами експерта, сліди вирубок найбільш
помітні в горах.
«Річ у тому, що на рівнині ми не бачимо весь масштаб, а в Карпатах — гори,
рельєф і великі плями вирубок. Скандали
піднімаються і на Поліссі, але в Карпатах
більше, тому що там це помітно візуально», – каже експерт, вказуючи, що такі
явища – наслідки відсутності системної
політики в лісовій галузі. Старе, ще радянське законодавство в частині лісів
не адекватне щодо сучасних реалій та
призводить до того, що тим людям, які
повинні вирощувати ліс, в умовах відсутності державного фінансування вигідно
рубати ліс.
За словами експертів, політики поки
що не змогли захистити українські ліси,
тварин і рослини. «Подаються окремі
точкові зміни, а чогось комплексного, на
жаль, немає», – йдеться в матеріалі.

екоінспекція має зайнятися
проблемами забруднення
водойм

Українська екологічна інспекція має займатися питаннями дотримання законодавства про водойми, яке повинно працювати
за європейським зразком. Тільки в цьому
випадку ситуація з водоймами в Україні
може покращитися, повідомляє в матеріалі
керівник практики «Вода» всесвітнього
фонду дикої природи Ольга Денищик.
«Якщо говоримо про Закарпаття, наприклад, басейн Тиси, дуже красивої важливої
річки, там проблемою є непрацюючі очисні
споруди, зокрема ті, які були зруйновані під
час повені 1998 року», – пише експерт.
Крім того, в українців не розвинена
культура екологічної поведінки. «Ще не
закріпилося розуміння, що пластикові
пляшки не можна кидати у воду. Угорці
щороку ловлять в Тисі велику кількість
пластикових пляшок, які прибули з України.
Це ганьба», – говорить Денищик.
Крім того, через слабку екологічну політику щодо водойм, в Україні порушується
природний баланс проживання риб. Важко
досліджувати кількість риб у водоймах...
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аномальну патологію знайшли
У хворих коронавірусом

Ця аномалія не спостерігається у випадку інших типів легеневих інфекцій,
заявляють ірландські вчені.
Ірландські вчені виявили аномальну
патологію організму людини, яка стає
смертельною у разі зараження коронавірусом, заявив професор Джеймс
О’Доннелл, який очолює Ірландський
центр судинної біології в Дубліні. Про це
йдеться в науковому журналі Eurekalert.
У статті наводиться спільне дослідження Ірландського центру судинної
біології, Королівської колегії хірургів
Ірландії і лікарні Сент-Джеймс. Згідно з
його результатами, у пацієнтів з важкою
формою COVID-19 спостерігалося аномальне згортання крові, що призводить до
виникнення мікротромбів у легенях.
Так, науковці в процесі дослідження
виявили сотні тромбів по всій легені, чого
не спостерігається за інших типів легеневої інфекції.
«Наші нові результати показують,
що COVID-19 пов’язаний з унікальним
типом розладу згортання крові, який
в основному зосереджений в легенях і
який, безсумнівно, сприяє високому рівню
смертності, що спостерігається у пацієнтів
з COVID-19», – зазначив О’Доннелл.
За його словами, ця особливість пояснює, чому під час важкої форми COVID19 рівень кисню в крові різко падає.
О’Доннелл додав, що необхідно провести
додаткові дослідження, щоб з’ясувати, чи
можуть різні методи розрідження крові
знизити ризик утворення згустків.

як позбутися варикозу

Близько 20% дорослих рано чи пізно
стикаються з варикозом, ось чому так
важливо знати етіологію і способи лікування. Причинами цього захворювання
можуть бути вагітність, ожиріння, вікове
старіння і нерухомий спосіб життя.
Але варикоз на ранніх стадіях можна
лікувати з допомогою натуральних засобів. Ось 7 простих дій, які допоможуть вам
запобігти погіршенню стану або взагалі
позбутися від варикозного розширення
вен.
1. Регулярно виконуйте фізичні вправи

Екологія і здоров’я
без додаткового навантаження на ноги.
Вони покращують кровообіг, підтримують
м’язи в тонусі і допомагають контролювати
вагу. Кращий вибір: плавання, велоспорт,
йога і ходьба.
2. Не носіть занадто тісний одяг, який
перешкоджає нормальному кровообігу.
3. Використовуйте компресійні панчохи, які покращують кровотік, а також
зменшують дискомфорт, біль і набряки
в ногах.
4. Ходіть на високих підборах як
можна рідше.
5. Позбавтеся від шкідливих звичок,
таких як куріння і почніть худнути (якщо
у вас є зайва вага).
6. Перегляньте свою дієту: мінімізуйте
споживання солоних продуктів і додайте
в раціон продукти, багаті калієм, флавоноїдами і клітковиною.
7. Регулярно відвідуйте свого лікаря.
Використовуючи натуральні інгредієнти, можна створити власні домашні
ліки, щоб полегшити біль, свербіж і дискомфорт у ногах.
Алоє + морква + оцет
Візьміть 3 листка алоє, 1 морквину і
півсклянки яблучного оцту. Зробіть з цих
інгредієнтів пасту і нанесіть на проблемні
ділянки. Потримайте на ногах 30 хвилин, а
потім змийте прохолодною водою.
Оливкова олія + вітамін Е
Змішайте в мисці рівні частини оливкової олії і вітаміну Е. Перед використанням
суміш потрібно розігріти. Нанесіть її на
проблемні ділянки легкими рухами, а через 15-20 хвилин обполосніть водою.
Імбирний чай
При «перших дзвіночках» рекомендується регулярно пити чай з імбиру,
оскільки це рослина мінімізує ризик появи варикозних вен. Дрібно наріжте (або
потовчіть) свіжий корінь. Додайте теплу
воду, мед і приймайте один раз на день.
Петрушка
Ця трава багата вітаміном С і рутином, що робить її відмінним засобом
проти опухлих вен. Регулярно додавайте
петрушку в кулінарні страви, а також використовувати її як компрес на проблемних
ділянках.
Подрібніть листя і прокип’ятіть їх у
воді протягом 5 хвилин. Коли відвар охолоне, додайте капсулу вітаміну Е і добре
перемішайте. Нанесіть отриману пасту з
петрушки на вени на 20-30 хвилин, а потім
змийте водою.
Часник
Це багаторічна трав’яниста рослина
є потужною зброєю проти запалених вен
завдяки високому вмісту алліцину. Він
буквально «нашпигований» вітамінами
і здатний видаляти токсини з організму.
Крім додавання часнику в їжу, спробуйте
його в якості припарки.
Змішайте 6 подрібнених зубчиків з
соком 3 апельсинів. Додайте 2 столові
ложки оливкової олії. Поставте суміш на
12 годин в темне місце. Потім струсіть її і
нанесіть невелику кількість на проблемну
область на 15-20 хвилин, а потім змийте
водою.
Іглиця колюча (Рускус)
Ця трава містить безліч корисних
речовин, одна з яких здатна полегшувати
біль і знімати запалення в варикозних
венах. Рускус також має протизапальні й
антиеластазні властивості.

Витяжка цієї рослини містить вітаміни
В і С, кальцій, хром, магній, марганець,
калій, селен, кремній і цинк. Рекомендується приймати по 100 г цієї натуральної
добавки три рази на день.
Однак якщо ви страждаєте високим
кров’яним тиском або доброякісною
гіперплазією передміхурової залози, то
попередньо порадьтеся з лікарем.
Важливо пам’ятати, що ці натуральні
методи лікування варто використовувати
лише як доповнення до основного лікування.
Дана стаття носить виключно інформаційний характер. Не займайтеся
самолікуванням і в будь-якому випадку
проконсультуйтеся з кваліфікованим
медичним фахівцем.

Очищення судин головного
мозку

Очищення судин головного мозку
дуже важлива процедура, яка здатна значно покращити ваше самопочуття при ряді
заxворювань, від остеоxондрозу шийного
відділу до атеpосклерозу.
Регулярне очищення сyдин дозволить
вам позбутися від важкості в гoлові, зникнуть гoловні бoлі, проясниться свідомість,
покращиться настрій.
5 ефективних і перевірених рецептів
очищення сyдин головного мoзку.
1-а методика: мед і волоські
горіхи
Необхідно подрібнити п’ять волоських
горіхів і ретельно змішати з однією столовою ложкою натурального липового
меду, додати по щіпці подрібнених кориці
та імбиру, перемішати, помістити суміш на
добу в холодильник.
Приймати цілющу суміш слід три рази
на день за півгодини до їди по одній столовій ложці.
2-а методика: цибулевий сік і
мед
Необхідно вичавити третину склянки
соку з цибулі, змішати його зі склянкою
натурального меду, вживати цілющу суміш слід по одній чайній ложці три рази на
день за півгодини до прийому їжі. Цілюща
суміш НЕ тільки ефективно очищує судини, але і зміцнює імунітет.
3-тя методика: натуральні соки
Щодня за півгодини до обіду і вечері
вживати по половині склянки гранатового соку (чергувати з яблучним соком і
морквяним).
4-а методика: настій лопуха
Необхідно залити окропом в термосі жменю (близько 10 грам) висушених
коренів лопуха, дати настоятися 8-10
годин, після чого процідити і поставити в
холодне місце.
Приймати цілющий настій слід по 4
столові ложки за півгодини до сніданку.
Курс прийому – один місяць.
5-а методика: корисні продукти
Для загального оздоровлення організму і очищення сyдин слід щодня за
півгодини до сніданку з’їдати по одному
мандарину, жмені родзинок і волоських
горіхів, через 15-20 хвилин випити склянку води з однією чайною ложкою меду і
часточкою лимона, ще через 10-15 хвилин
можете приступати до сніданку.
Пам’ятайте, що при серйозних проблемах із здоров’ям, консультація лікаря
є обов’язковою.
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Депутат-кандидат на посаду
в лісгоспі раніше хизувався
трупом рисі

Депутат Рахівської міської ради
Михайло Кабаль претендує на посаду
в лісгоспі, попри те, що він браконьєр.
Його можуть призначити тимчасовим
виконувачем обов’язків заступника директора Ясінянського лісомисливського
господарства. На Закарпатті він відомий
тим, що потрапляв у скандал через хизуванням тілами вбитих тварин. Про його
можливе призначення написала на своїй
фейсбук-сторінці місцева журналістка
Олена Мудра.
Михайло Кабаль разом із своїм батьком, лісничим Устєріцького лісництва
ДП “Рахівське лісове господарство”
Володимиром Кабалем, прославився у
листопаді 2017 року. Тоді у мережу потрапили світлини, на яких вони позують з
впольованими червонокнижними тваринами – риссю та тетеруком. Фото одразу
ж згуртували екоактивістів та волонтерів,
які надали справі розголосу.
За фактом оприлюднення світлин,
на яких браконьєри позують з мертвими
тваринами, поліція відкрила кримінальне
провадження за частиною 1 статті 248
кримінального кодексу – незаконне
полювання.
Зрештою лісника Володимира Кабаля
звільнили з Рахівського держлісгоспу. Він
судився з держлісгоспом за відновлення
на роботі, проте безуспішно.
Щодо справи про браконьєрство –
справа до суду не дійшла, як пише журналістка Олена Мудра. У фінансовому звіті
за 2019 рік відсутня інформація про дохід
із місця роботи. У графі про доходи вказана сума у 51 тисячу гривень – проценти
від “Приватбанку”, а також гонорар у 20
тисяч за цивільно-правовим правочином.
У Кабаля є три авто: Mercedes Benz
1997-го року, Nissan Patrol 1986 і Volkswagen Golf 2009.

Вероніка Климська

Уряд не зробив нічого, щоб
запобігти стихії

Фракція “Голосу” попереджала, що
необхідно повернути гроші на управління
природним фондом і природоохоронні
заходи, які забрали при перегляді бюджету. А це — близько 700 мільйонів гривень,
без яких найвправніші рятувальники і
вогнеборці не зможуть протистояти стихійному лиху.
Про це заявила депутатка фракції “Го-

лосу” у Верховній Раді, членкиня комітету
ВР з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко.
«Ми наполягали на розробці планів
запобігання надзвичайним ситуаціям та
їх катастрофічним наслідкам. Ми разом
з іншими колегами по парламенту подали
відповідні законопроєкти, поклали початок інвентаризації лісів, переконали уряд
у необхідності повернути Міністерство
захисту довкілля. Але, крім формального
поділу міністерств, уряд досі не зробив
нічого, щоб уберегти від стихії людей,
їхнє майно і природу», – заявила Леся
Василенко.
Сьогодні в Україні повністю відсутнє
управління лісами. Держлісагентство не
реформоване і працює за принципом:
одна й та сама структура і заробляє на
дереві, і має стежити, щоб не було масових рубок. Місцеві депутати кажуть, що на
місці сьогоднішньої пожежі якраз і була
масова вирубка лісів, щодо якої вони
зверталися до міністра Авакова. Але він
ніяк не відреагував.
“Крім того, коли вся Європа бореться
зі змінами клімату, Україна провалює і цю
роботу. При цьому ЄС готовий нам давати
мільйони євро на ці програми, але Мінекономіки не спроможне написати програму далі ніж на три роки. Під таке ніхто
гроші не дасть. Поки вогнеборці рятують
ситуацію на місцях, як можуть, поки
депутати розробляють закони, щоб дати
уряду всі можливості реагувати вчасно і
ефективно, — уряд чекає нових жертв.
Чи чого?», – запитує Василенко.

Даша Птаховська

на Львівщині збудують
вольєри для тварин

У Львові є два притулки, в яких загалом утримують понад 1200 диких тварин,
які травмувалися або постраждали від
жорстокості людей. У частині Снопківського парку, що прилягає до екологонатуралістичного центру, планують облаштувати вольєри для тварин.
Зараз у Львові реабілітацією диких
тварин займаються два центри. Це Дитячий еколого-натуралістичний центр на
вул. Кубанській, 12 та Домівка врятованих
тварин в парку «Знесіння». Тут рятують
тварин, які зазнали травм чи жорстокого
поводження людей. Часто їх викуповують,
щоб вберегти від смерті чи неволі.
На вул. Кубанській проживає близько
250 видів тварин, а кількісно їх більше
тисячі. За інформацією начальниці управління екології та природних ресурсів
ЛМР Олександри Сладкової, екологонатуралістичний центр зараз дуже переповнений.
«Ми зараз працюємо над тим, аби
у межах Снопківського парку додати
територію до еколого-натуралістичного
центру і там зробити вольєри нового типу,
які передбачатимуть, що людина не буде
ходити поміж клітками, а зможе заходити
у клітку, де є дикі звірі. У парку якраз прекрасний рельєф для цього», — розповіла
Олександра Сладкова.
Директор еколого-натуралістичного
центру Ігор Антахович розповів ZAXID.
NET, що ідея розширити територію центру виникла майже 10 років тому. На 2 га
території парку, що позаду центру, облаштують вольєри з мінімальним втручанням
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у загальний ландшафт. Там розселять
в основному копитних тварин і птахів.
Жодних капітальних споруд там не буде,
запевняє Ігор Антахович. Проект розрахований до 2024 року. Зараз вирішують
юридичні питання.
Еколого-натуралістичний центр співпрацює з Домівкою врятованих тварин.
Обидві організації домовилися розмежувати між собою видовий склад тварин.
Спочатку у Домівку прилаштовували
тих диких тварин, які самі не вижили б у
природі, — травмованих чи визволених з
кліток. Та притулок щоразу розширяється
і перетворюється в повноцінний Центр
утримання та реабілітації диких тварин.
Тут живе вже близько 250 птахів і звірів. В
центрі є штатний ветеринар-реабілітолог,
що здійснює первинну медичну допомогу
та адаптацію тварин.
Ті з них, яких готують повернути у
дику природу, проходять реабілітацію і
перебувають на віддалі від відвідувачів.
Для них облаштовують умови на території
важкодоступного пагорба (гора Стефана).
Інші, які вже не повернуться в природні
умови, живуть у вольєрах і звикають до
контакту з людьми.

1500 пеліканів прихистили
«Тузлівські лимани»

У національному парку “Тузлівські
лимани” під Одесою зараз мешкають
близько 1500 рожевих пеліканів. Про це
повідомив в Facebook заступник директора нацпарку Іван Русєв.
За словами вченого, більшу частину
часу вони полюють і відпочивають. Але
також багато часу витрачають на чищення
пір’я, тому виглядають фотогенічно і привабливо, написав Русєв у дописі.

В Одесі будуть підземні
контейнери для сміття

В Одесі облаштовують підземні контейнери для сміття. На сьогодні на Приморському бульварі в 3-х місцях встановлено 8 таких контейнерів, повідомляє
пресслужба міськради.
Зазначається, що до цього проєкту
місто йшло не один рік. Спочатку був
вивчений європейський досвід, а також
особливості збору і вивезення твердих
побутових відходів (ТПВ) в Одесі.
Нові підземні контейнери, на відміну
від німецьких аналогів, мають гідравлічну
систему підйому і не потребують підключення до електропостачання, що дозволяє
встановлювати їх у будь-якому місці і в
короткі терміни. Конструкція контейнерів
дозволяє спорожняти їх, використовуючи
наявні у компаній, що вивозять сміття,
сміттєвози.
Для споживача залишаються видимими тільки сміттєзбірники, які зовні
нагадують урну. Зверху сміттєзбірник
накритий кришкою, що відкривається за
допомогою педалі. Його горловина не
дозволяє скидати сюди великі побутові
відходи.
Відповідне маркування і можливість
зміни розміру отвору сміттєзбірника дозволяє реалізувати систему роздільного
збору сміття, а сама конструкція – застосовувати різні опції. Як зазначили у
міськраді, пілотний проєкт реалізований
за позабюджетні кошти.

Галина Мельник
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як допомогти тваринам
пережити спеку

За нинішньої надміру спекотної погоди важко не лише людям, а й тваринкам.
Тому потрібно дбати про них і не залишати чотирилапих у зачиненій автівці.
Як з’ясував ТСН.Тиждень, усього 10-15
хвилин у зачиненій автівці за сильної
спеки і чотирилапі друзі людей опиняються на межі життя і смерті. При цьому
в середньому на покупки людина витрачає
40 хвилин.
«Якщо це тварина похилого віку, або
котик чи собачка зі сплюснутою мордою,
у них час зменшується вдвічі. Це навантаження серця і, як наслідок, набряк
легень, набряк мозку», – пояснив ветеринар Василь Алєксєєнко. Аби допомогти
тваринкам пережити спеку, потрібно
наливати їм воду в одразу декілька тарілок, забезпечити постійну вентиляцію
і щільно закривати вікно шторками, аби
прямі сонячні промені затримувалися
й не нагрівали квартиру надто сильно.
Потрібно забути і про тваринні стрижки:
стригти котів і собак не можна, адже вони
не вміють пітніти – кожушок є їхньою
природною терморегуляцією, підшерсток
створює повітряну подушку, тоді як гола
шкіра не здатна опиратися сонцю.
Основними ознаками перегріву тварини на сонці є слинотеча, часте дихання
і відкритий рот із висунутим язичком, а
також гарячі вуха. За словами Василя
Алєксєєнка, у разі виявлення таких ознак
знадобиться вода, миска і рушник – покласти вологий рушник на ділянку шиї,
поки тварина не почне дихати вільніше.

Австралійські вчені
розробили план порятунку
морських тварин

Третина видів, що мешкають у Світовому океані, може зникнути в доступній
для огляду перспективі. Для того, щоб
зберегти біологічне різноманіття мор-

смакотинка

Салат з копченою куркою
Ніжна, соковита, з яскравим смаком і
ароматом копчена курка відмінно поєднується з будь-якими продуктами. До складу

Дозвілля
ських екосистем, людству потрібно звернути найпильнішу увагу на водну стихію –
говорять учені з Австралії, які розробили
план з порятунку океанів.
Як повідомляє Урядовий кур’єр,
Новий план порятунку океанів Землі передбачає створення великих територій,
що охороняються. Їх сумарна площа, як
підрахували співробітники Університету
Квінсленда, повинна скласти вісім з половиною мільйонів квадратних кілометрів.
«Сьогодні ми спостерігаємо дуже
тривожну картину – ареал тридцяти відсотків морських видів скоротився до десяти
відсотків від нормального. Якщо створити
нові великі території, що охороняються в
океані, то можна буде вберегти величезну
кількість морських видів від повного зникнення», – розповідають австралійські
дослідники. У рамках масштабної роботи
щодо створення плану порятунку океанів
Землі вчені визначили площу, необхідну
для нормального існування кожного виду,
якому загрожує вимирання. Найпроблемніші території, на які необхідно звернути
максимальних зусиль вже сьогодні – це
північ Тихого океану (зокрема, акваторії
близько Китаю і Японії), а також частина
Атлантичного океану між Америкою і
Західною Африкою.

загинули Мільйони
морських птахів

Вчені з Університету Вашингтона
з’ясували, що потепління води в океані
спровокувало загибель мільйонів морських птахів менш, ніж за рік — одне з
найбільших масових вимирань в історії
людства. Про це повідомляє CNN.
Уточнюється, що сильна спека, яка
вперше почалася у 2013 році і посилилася
з літа 2015 по 2016 роки нагріла ділянку
довжиною 1600 км у Тихому океані на
3-6°C. У результаті, гребінь високого
тиску заспокоїв води океану, залишивши
без штормів, щоб допомогти воді охолонути. Це завдало сильної шкоди морській
салату входить бальзамічний оцет – темний, з багатим букетом, він цінується за
здатність надавати стравам вишуканого
смаку. Проте, оскільки він дуже концентрований, тому його слід використовувати
обережно.
Склад: 250 г помідорів чері; 200 г печериць; 100 г філе копченої курки; 100 г
суміші будь-яких видів листових салатів;
100 г рукколи.
Для соусу: 100 г зеленої цибулі;
5 ст. л. оливкової олії; 1 ст. л. бальзамічного оцту.
Приготування:
Приготувати соус: зелену цибулю нарізати кільцями, збризнути бальзамічним
оцтом, додати оливкову олію, посолити і
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екосистемі регіону. Відбулося скорочення
водоростей, якими харчувався цілий ряд
тварин. При цьому масово зацвіли шкідливі водорості, так само убивши багато
тварин. Це призвело до виснаження від
голоду птахів і їх масового вимирання.

Люди у всьому світі
помирають від змін клімату

Вже сьогодні тисячі людей по всьому
світу гинуть від згубних наслідків кліматичної кризи, але офіційне документування
смертей не враховує вплив цих масштабних
екологічних катастроф. Як повідомляє
Science Alert, до такого висновку дійшла
група австралійських експертів в області
охорони здоров’я. Їх стаття опублікована
в журналі The Lancet Planetary Health.
Вчені вважають, що в Австралії аномальна спека є найбільш небезпечним
ризиком, пов’язаним з глобальним потеплінням. Якщо рівень викидів у світі
залишиться на нинішньому рівні, до 2080
року в містах країни смертність від підвищеної температури може збільшитися
щонайменше у чотири рази.
«Зміна клімату – це вбивця, але
ми не вказуємо це у свідоцтвах про
смерть», – зазначає лікар Арнагретта
Хантер з Австралійського національного
університету. На думку вчених, в Австралії
кількість смертей від спеки значно занижена в офіційній статистиці – щонайменше,
в 50 разів.
Автори зазначають, що ці дані є важливими для розуміння масштабів кризи,
хоча визнають, що можна діагностувати
у пацієнта серцевий напад або рак, але
обгрунтовано зв’язати його смерть з кліматичними факторами – набагато складніше. Дослідники попереджають, що зміна
клімату стане одним із найскладніших викликів для охорони здоров’я, навіть після
приборкання епідемії коронавірусу.
«Ми успішно відстежуємо смертність
від коронавірусу, але нам також потрібні
працівники охорони здоров’я і системи
для підтвердження зв’язку між нашим
здоров’ям та довкіллям», – вважають
медики.
поперчити.
Гриби розрізати на 4 частини, обсмажити в оливковій олії, посолити, поперчити і дати трохи охолонути.
Великі листки салату і рукколи порвати на шматочки, куряче філе тонко
нарізати, помідори розрізати навпіл.
Усі інгредієнти розкласти на тарілки,
полити соусом і подати до столу.

