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4 - Всесвітній день боротьби із захворюванням на рак
12 - Собор трьох святителів: Василя Великого, Іоанна Золотоустого, Григорія Богослова
15 - Стрітення Господнє.
- 450 років від дня народження Галілео
Галілея (1564–1642), італійського фізика,
механіка і астронома, одного із засновників
природознавства
20 - Всесвітній день соціальної справедливості
21 - Міжнародний день рідної мови
24 - 440 років від часу виходу у світ (1574)
першої в Україні друкованої книги «Апостол», виданої Іваном Федоровим у Львові
27 - 160 років від дня народження Олексія
Олексійовича Коротнєва (1854–1915), українського і російського зоолога-дарвініста

Українська наука отримає
найменшу суму із бюджету за
всі роки незалежності

У ботанічному саду зацвіли іриси

У січні Нікітський ботанічний сад радує
не тільки відвідувачів, але і його працівників: щосили цвітуть рослини. На деревах
персика і аличі з’явилися бутони, а троянди
радують відвідувачів своїми квітами.
Що цікаво, цвітуть не тільки оранжерейні рослини, але й ті, що перебувають
під відкритим небом. Підсніжники розпустилися вже в грудні, продовжують
цвісти троянди.

Навіть такі весняні рослини, як нарциси, іриси, півники, і ті не залишилися
осторонь, а радують зараз відвідувачів
своїми розкішними різнокольоровими
пелюстками.
Помилуватися можна як розпустився зимоцвіт, керія японська, саркококка,
каланхоє, алоє, фуркрея. Неймовірно,
але навіть на деревах персика і аличі
набрякли бутони.

Шановні друзі, помолімся!
Майже всі ми вважаємо себе християнами. Сьогодні кожен з Вас через молитву
може сприяти відновленню миру в нашій
країні!
У ці буремні дні наша маленька Домашня церква (я, дружина і Бог, Який
сказав, де 2-3 в ім’я Моє, там і Я) безперевно молимося за нашу Батьківщину, за
наповнення сердець всіх українців Святим
Духом,любов’ю і миром.
Господь вчить: просіть і буде дано.
Приєднуйтесь у своїх сім’ях до цієї молитви.
Отче наш, Всемогутній Боже! Просимо
Тебе: збережи нашу Батьківщину, віддали
від неї всі сили зла, знищи їх і вчини, щоб
наша країна розвивалася в щасті й мирі,
а наш народ в любові і радості досягнув
всього, що потрібно для його гідного
життя.
Господи! Визволи нас від наших недоліків, вбережи нас від ненависті і брехні,
яка губить мир, дай нам мужність жити
в правді, навчи нас бути працьовитими
й терпеливими, щоб ми могли спільно
будувати краще майбутнє у злагоді та братерській єдності. Через Христа, Господа
нашого. Амінь.
У зв’язку з останніми подіями в

Україні, 22 січня 2014 року відбулося
екстрене засідання Всеукраїнської
Ради Церков і релігійних організацій
(ВРЦіРО).
За результатами засідання ми, глави
та представники конфесій:
- Гостро засуджуємо факти вбивств,
за які несе відповідальність перед
Богом кожен, хто до цього причетний.
Нікому не дозволено переступати Божу
заповідь «Не вбивай!»
- Закликаємо негайно припинити
кровопролиття.
- Засуджуємо використання Церков
і релігійних організацій у політичних
технологіях.
- Просимо про термінову зустріч як
із Президентом України В. Ф. Януковичем, так і з очільниками опозиції.
- Закликаємо вірних Церков і релігійних організацій України до посиленої
молитви і посту за збереження миру
та цілісності Соборної Української
Держави.

Юрій Бабінін
спілка “Громадянський дозор”
та Нікопольський
біблейський інститут

На розвиток вітчизняної науки в бюджеті
на цей рік закладено найменше грошей
за всі роки незалежності – менше 0,3%
ВВП.
Про це заявила голова парламентського Комітету з питань науки і освіти Лілія
Гриневич.
За її словами, для виживання галузь потребує хоча б у три рази більшої кількості
засобів. Таке фінансування навіть не покриває виплати заробітних плат.
Педагогам теж грошей не вистачить.
За розрахунками Гриневич, на одного
учня в рік має виділятися близько 10 тисяч
гривень, а направлять 8800. Тому різницю
доведеться перекривати за рахунок батьків,
– припускає представник комітету.

Євросуд прийняв першу
справу про побиття на Майдані

Німецька хвиля - www.dw.de

До Європейського суду з прав людини
у Страсбурзі надійшов перший позов від
активіста Євромайдану, заступника Голови
Національного екологічного центру України, Ігоря Сіренка, побитого силовиками 30
листопада. Суд прийняв справу до розгляду
і підвищив її статус до «пріоритетної».
Позивач Ігор Сіренко повідомляє, що
представники спецзагону «Беркут» били
його під час силового розгону Євромайдану і незаконно затримали 30 листопада
у Києві.
Ігор Сіренко стверджує, що таким чином
були порушені статті третя (заборона нелюдського поводження), п’ята (право на свободу
та особисту недоторканність), одинадцята
(свобода мітингів та зібрань), тринадцята
(право на ефективний правовий захист)
Європейської конвенції з прав людини. Позивач вважає, що ті методи, які представники
української влади застосували до нього та
інших учасників демонстрацій, також порушили низку інших статей Конвенції.
Позов від Ігоря Сіренка Європейський
суд з прав людини отримав 28 січня, а вже
1 лютого керівник секції, до якої був направлений позов, вирішив повідомити про
це український уряд.
Таким чином українській владі пропонується «надати письмові зауваження по суті
справи до 28 лютого поточного року».
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Екологічні вісті

Країна «іноземних агентів»…

Наталка Ковальчук

Не квапся поперед невода рибу ловити,
– каже українська мудрість. І саме вона
якнайкраще підходить до ситуації з прийняттям змін до Закону України №3879, що
були в екстреному порядку проголосовані й
підписані 16 січня нинішнього року.
Зокрема щодо пункту, за яким встановлюється норма щодо іноземного агента, під
яку підпадають ті суспільні об’єднання, що
отримують кошти чи інше майно від (іноземних) джерел…, а також беруть участь, в
тому числі в інтересах іноземних джерел, у
політичній діяльності на території України.
«Невод» цього зовсім нового для незалежної України юридичного поняття розкидали з таким поспіхом, що в нього тепер
може потрапити мало не половина країни.
Скажімо, ті громадські організації, що
співпрацюють з програмами розвитку ООН,
орієнтованого на громаду (ПРООН). Відтепер, з 16 січня поточного року, вони відразу
стали «іноземними агентами», адже для
своєї діяльності використовують кошти з
іноземних джерел.
Дещо детальніше з цього приводу – з
2011 року до 30 червня 2015 року триває
друга фаза проекту «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду», реалізацію якого
почато 2007 року. Фінансується цей проект
Європейським Союзом і співфінансується і
впроваджується Програмою розвитку ООН
в Україні. Тобто, як бачимо, якраз за кошти
іноземних держав.
Щоб отримати ці гроші, завдяки яким в
українських селах проводять водогони, відновлюють вуличне освітлення, ремонтують
дороги, клуби, фельдшерські пункти, місцевій громаді обов’язково потрібно створити
громадське об’єднання і через конкурс, обґрунтувавши свої потреби, отримати грант,
кошти якого і будуть вкладені у розвиток
території. І це немалі суми – другий етап
проекту має бюджет 17,1 мільйона євро, з
яких 98,4% – внесок ЄС, 1,6% – внесок
ООН.
Охочих отримати їх для того, щоб бодай
трохи поліпшити своє життя де-небудь в
глибинці, в Україні доволі. Скажімо, лише
станом на грудень 2012 року (www.cba.
org.ua) шляхом конкурсного відбору було
обрано 835 громад для місцевої діяльності,
сформовано 836 організацій громад за участі
423 000 чоловіків і жінок.
Проект ПРООН триває, тож, мабуть, ще
чимало сільських, вироблених нелегкою
працею дядьків, які хочуть ходити по освітлених вночі вулицях чи пити незабруднену
нітратами воду, ставатимуть, згідно з новим
українським законодавством, «іноземними
агентами».
Але не тільки вони.
У 2013 році Україні гуманітарну допомогу
надавали 33 країни (banker.ua.). Найбільше
її надійшло з Німеччини, Польщі, Нідерландів, Швейцарії, США та інших зарубіжних
держав. З 1 тисячі 496 заявок на отримання
гуманітарної допомоги за 6 місяців минулого
року 798 заявок в Україні реалізовано.
Найчастіше ця «гуманітарка», серед якої

були медичне обладнання, одяг, взуття,
меблі, предмети побуту, спрямовувалася до
релігійних та дитячих організацій, медичних
закладів. Іноземним коштом підтримувалися
також спортивні організації, спілки ветеранів, «чорнобильців».
І навіть… деякі міські і районні адміністрації. (banker.ua). Цікаво, чи виникне щодо
них також підозра, як щодо «іноземних агентів», чи завдяки своєму державному статусу
в розряд «шпигунів» вони не потраплять?
Все-таки у нашій уяві поняття «іноземний
агент» давно вже стало синонімом слова
«шпигун». Так виховані…
Та якраз з цього місця хочеться, як то
кажуть «поподробнее».
Адже з тим самим проектом «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду» (ПРООН) співпрацюють обласні і районні владні
структури. Відповідно й з громадськими
об’єднаннями, що беруть у ньому участь,
тепер вже, певно, в статусі «іноземних
агентів».
Як, скажімо, бути із значною кількістю
українських бібліотек, котрі користуються
майном (ті ж комп’ютери) від іноземних
організацій, отриманим завдяки програмі
«Бібліоміст», яка співпрацює з незалежною
всеукраїнською громадською організацією
– Українська бібліотечна асоціація (УБЛ)?
(ula.org.ua)
Серед партнерів програми «Бібліоміст»,
на підтримку якої Фундація Білла та Мелінди
Гейтс (іноземних громадян для України)
надала грант на суму 25 мільйонів доларів
США, – не тільки УБЛ. Також є й деякі
державні адміністрації, Міністерство культури АР Крим і навіть Міністерство культури
України (bibliomist.org). Логічно виникає запитання: чи безпечно державним структурам
співпрацювати з «іноземними агентами», до
розряду яких у світлі останніх подій потрапляє та ж УБЛ?
Чи не буде тепер так, що в непевну
ситуацію, як «іноземні агенти», потраплять і українські вузи, які співпрацюють
із закордонними навчальними закладами.
Адже іноді до цього процесу долучаються й
студентські ради, які також є громадськими
об’єднаннями?
Перелік тих, кому може бути непереливки через останні юридичні новації, можна
продовжувати. Але чи варто? Давно сказано:
«Поспішиш – людей насмішиш». Ось тільки
сміх цей чомусь крізь сльози…
Термин «иностранный агент» в русском словоупотреблении носит однозначно негативный смысл, являясь синонимом
понятия «шпион» (а не нейтрального
«представитель иностранных интересов»).

людство у смітті
Зазначимо, що
згідно з
останніми
даними
екологів,
Україна
лідирує в
Європі за кількістю відходів. На кожного
українця зараз припадає 750 тонн сміття. Сім
відсотків території України, а це понад 40
тис. кв. км, завалені побутовими та хімічними
відходами. І з кожним роком кількість сміття
у країні збільшується.
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Держземагентство
приховує масштабні карти

звернення щодо
незаконного сінокосіння

«Зелений Фронт» підтримав звернення «Київського еколого-культурного
центру» до Кабінету Міністрів України.
Тема звернення — сінокоси, які проводяться в українських заповідниках за
допомогою автомобільної техніки. Проїзд
техніки по території будь-якого заповідника — це злочин проти природи, який
сам по собі призводить до загибелі тварин
та рослин.
У даний час Мінприродою України
здійснюється видача лімітів на сінокосіння
природним заповідникам. Так, на 2013
р. Опукському заповіднику було видано
ліміт на сінокосіння на 11 га, Горганам
— на 6 га, Луганському — на 223 га , Поліському — на 15 га, Медоборам — на
35га, Дніпровсько-Орільському — на 58
га, Кримському — на 135 га, Єланецькому
степу — на 187 га, Ялтинському гірськолісовому — на 73 га, Казантипському
— на 7 га, Українському степовому —
на 147 га, Розточчя — на 10 га. Крім
цього, для заповідної зони біосферного
заповідника «Асканія-Нова» був виданий ліміт на сінокосіння на 759 га, а
для заповідної зони Чорноморського
біосферного заповідника — був виданий
ліміт на сінокосіння на 140 га. В даний час
сінокосіння в багатьох природних заповідниках і заповідних зонах біосферних
заповідників (на які поширюється режим
природних заповідників), відбувається з
використанням механічних транспортних
засобів — тракторів, комбайнів, роторних сінокосарок та іншої сінозбиральної
техніки. Всі ці механізовані транспортні
засоби пересуваються по всій території
заповідників чи по значній їх частині поза
дорогами загального користування. Вивіз сіна з території заповідників також
здійснюється механічними транспортними
засобами — автомобілями і тракторами
поза дорогами загального користування.
Пересування механічних транспортних
засобів у природних заповідниках заборонено ст. 16 Закону України «Про
природно-заповідний фонд України», а
також завдає значної екологічної шкоди
ґрунтам і фауні заповідників. У зв’язку з
цим необхідно дати доручення Мінприроди України заборонити видавати ліміти на
сінокосіння з використанням механічних
транспортних засобів, а також скасувати
ліміти на сінокосіння в усіх перелічених
вище заповідниках.
Під час роботи механічних косарок
гинуть птахи, які гніздяться у траві, гинуть
плазуни, рідкісні степові комахи. Такий
вид сінокосіння загрожує також деяким
рослинам, які через скошування та трамбування ґрунту різко скорочують свою
чисельність в останні роки. Присутність
техніки у степах провокує виникнення
степових пожеж.

Державне агентство земельних ресурсів залишилось єдиним центральним
органом виконавчої влади, яке створює
необґрунтовані перешкоди для доступу
громадян до картографічних матеріалів.
Згідно з Переліком відомостей, які містять
службову інформацію, у Держземагенстві
до сьогодні під грифом «Для службового
користування» (ДСК) перебувають всі
топографічні, цифрові, електронні карти
масштабів 1:50 000 і крупніше, які містять
характеристики інженерних комунікацій.
До обмежених у доступі карт відносяться
навіть ті, що створені в радянській системі
координат 1942 року. Секретом в Держземагенстві продовжують вважати і координати пунктів Державної геодезичної
мережі та багато інших геоданих.
У 2011-2013 роках Мінрегіон та Мінприроди зняли гриф «ДСК» із власних
картографічних матеріалів. У Міністерстві оборони із 2013 року обмеженими
в доступі є лише карти військового призначення.
Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул у листопаді 2013 року
надав центральним органам виконавчої
влади протокольне доручення забезпечити доступність генпланів міст та інших
картографічних матеріалів. Зокрема,
Держземагентству наказали забезпечити
зняття грифів «ДСК» із геоінформації, на
основні якої розробляється містобудівна
документація. Проте, як стає зрозуміло
із листа заступника Голови Держземагентства Євгена Бєрднікова, в Агентстві
із виконанням доручення Віце-прем’єра
не поспішають, оскільки «опрацювати
порушені питання протягом короткого
строку неможливо».
«Втаємничення держорганами невиправдано широкого переліку картографічних даних створює умови для корупції
в цілому ряді галузей. У містобудуванні,
лісовому та водному господарстві, земельних ресурсах, сфері видобутку корисних копалин значна частина публічної
інформації, зібраної за рахунок коштів
платників податків, зберігається саме у
формі картографічних матеріалів. Проте
ці дані доступні лише обмеженому колу
осіб, що призводить до незаконних маніпуляцій із інформацією. Так, у прихованих
від громадськості генпланах міст за хабарі
незаконно змінюють цільове призначення
земельних ділянок», – розповідає про
корупційні ризики втаємничення геоінформації Володимир Щербаченко, голова
Східноукраїнського Центру громадських
ініціатив.

Акція протесту «Геть
зоокорупцію!»

Київським зоопарком керує «директор-фантом», якого бачили на роботі
лічені рази. Раніше пан Кирилюк очолював психдиспансер. Звичка управляти
безправними людьми призвела до того,
що тварин у зоопарку годують гнилими
продуктами, але купують їх за найвищими
цінами. «Генії» від бухгалтерії напрацювали такі схеми збагачення, які нелегко
розшифрувати працівникам КРУ та УБЕЗ.
Кирилюк та його люди збагачуються за
рахунок тварин, за рахунок сплачених
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киянами податків.
Протестувальники вимагають: звільненити директора Євгена Кирилюка та
поновити на посаді завідувача відділу
птахів Богдана Швайки, припинити чинити
тиск на інших співробітників зоопарку;
створити Громадську раду при Київському
зоопарку (об’єкті природно-заповідного
фонду) для контролю за фінансовими
справами зоопарку та станом утримання
тварин; покарати злочинців, винних у казнокрадстві; гідних умов для тварин, гідних
кормів, гідного персоналу; вільного доступу ЗМІ до зоопарку без попередньої
домовленості.

Олег Андрос

Жителі Сєвєродонецька
самі створять план
розвитку міського парку

Завдяки новій, спеціально створеній
програмі UplanIT сєвєродончани матимуть
змогу самостійно розробити детальний
план розвитку власного парку.
Таку змогу жителі міста Сєвєродонецьк Луганської області отримали у рамках проекту «IT-інновації для креативних
міст. Крок 1: Сєвєродонецьк», реалізація
якого розпочалася напередодні новорічних свят.
Втілення проекту в життя стане можливим завдяки співпраці двох громадських
організацій – Сєвєродонецької агенції
розвитку громади і Східноукраїнского
центру громадських ініціатив.
«Активному залученню громадян
до процесів просторового планування
заважає, зокрема, відсутність досвіду
візуалізації власних ідей щодо того, як
має виглядати власне місто. До того
ж, громадяни не мають практичних інструментів представлення інформації в
графічному форматі, який би полегшив
сприйняття та обговорення проектів забудови»,- говорить керівник проекту Олена
Ніжельська. «UplanIT допоможе вирішити
цю проблему і сприятиме підсиленню
впливу громадськості на прийняття рішень
у сфері планування територій», – продовжує вона.
Практична апробація програми UplanIT у рамках проекту буде здійснена на
знаковому для мешканців Сєвєродонецька об’єкті — парку ім. Горького. Питання
облагородження цього парку для містян
є особливо актуальним. Адже, раніше
він вважався одним з кращих у регіоні.
Сьогодні ж зона «культури і відпочинку»
являє собою жалюгідне видовище.. Зміна існуючої ситуації є пріоритетною для
мешканців Сєвєродонецька.
Уже в грудні 2013 року було проведено дві фокус-групи окремо для
представників громадськості та влади.
Під час заходів сєвєродончани показали
готовність до співпраці, ініціативність,
уміння вести діалог.
«Відверто кажучи ми трохи переживали, чи вдасться знайти точки дотику між
позицією громадськості і місцевої влади.
Після проведених фокус-груп ці сумніви
зникли. І влада, і активісти Сєверодонецька налаштовані виключно на співпрацю.
Це чудовий старт для проекту»,- зазначає
експерт проекту, голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив.

Олена Ніжельська
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В Інтернет виклали посібник
про те, як отримати доступ
до секретів генпланів

Східноукраїнський центр громадських
ініціатив розмістив в Інтернет посібник
«Генеральний план міста для громадянина». Автори книги простими словами
розповідають читачам про те, що являє
собою цей документ, який його зміст, і
як він може вплинути на життя кожного
члена міської громади.
Деталі на http://cityplan.in.ua/news/
view/367

СБУ продовжує дбати про
недоступність генпланів
міст Житомирщини

Формальною причиною недоступності
генпланів Житомирщини для громадян залишається гриф «Для службового користування». Проте свій внесок у збереження
обмеженого доступу до генпланів роблять
і працівники Служби безпеки України.
Як інформує Східноукраїнський центр
громадських ініціатив голова Коростенської міськради Володимир Москаленко,
при проведенні перевірки дотримання в
міській раді норм роботи із службовою
інформацією, працівники обласного
управління СБУ цікавилися і станом відкритості Генплану міста. «Завдяки тому,
що матеріали [Генплану міста] не були
оприлюднені, вдалося уникнути непорозумінь зі Службою по цьому питанню»,
– повідомляє мер Коростеня.
«Ми звикли думати, що в Службі
безпеки працюють професіонали, які
щонайменше знають законодавство. У
Житомирській СБУ мали б знати про
рішення Міноброни зняти гриф ДСК із
усіх карт невійськового призначення. Так
само Мінрегіон ще у вересні 2013 року
скасував вказаний гриф на картографічній
складовій генпланів. Забезпечити доступність генпланів для громадян доручив і
Віце-прем’єр України Олександр Вілкул.
Складається враження, що на Житомирщині спецслужба працює всупереч
намаганням центральних органів влади
зробити землевідведення та будівництва
більш прозорими та відкритими для
громадянам», – висловлює здивування
діями Житомирського обласного управління СБУ голова Східноукраїнського
центру громадських ініціатив Володимир
Щербаченко.

Доступності Генплану
домагатиМУТЬся у Євросуді

Східноукраїнський центр громадських
ініціатив подав скаргу до Європейського
суду з прав людини з вимогою визнати
неправомірним засекречення Генерального плану Дніпропетровська. Згідно з
поданою до суду скаргою громадською
організацією, порушником права на до-

Громадяни і генплани
ступ до публічної інформації є міська рада
Дніпропетровська.
Інформаційний запит на доступ до графічної складової Генплану міста громадська організація направила до міськради
ще у 2009 році. Тоді Центр здійснював
моніторинг доступності генеральних
планів міст. Міська рада відмовилася
надати для ознайомлення Генплан міста,
посилаючись на наявність на ньому грифу
«Для службового користування».
У відповідь на відмову надати доступ
до документа Східноукраїнський центр
громадських ініціатив звернувся із позовом до суду. Проте українські суди підтримали позицію міської ради і вирішили,
що доступ до головного містобудівного
документу повинно мати лише обмежене
коло працівників міської ради.
«В Україні ми вичерпали всі засоби
судового захисту нашого права на доступ
до публічної інформації. Для того, аби
спонукати міську раду Дніпропетровська
зробити документ доступним для всіх
мешканців міста ми змушені звернутися
до Європейського суду з прав людини»,
– пояснює позицію організації голова
Східноукраїнського центру громадських
ініціатив Володимир Щербаченко.

СудИ України ЧЕРЕЗ 3 роки
ЗГАДАЛИ ПРО ЗАКОН

Донецький апеляційний адміністративний суд визнав протиправним ненадання відповіді Сімферопольською
міською радою на інформаційний запит
Східноукраїнського центру громадських
ініціатив.
У своєму інформаційному запиті,
надісланому у 2010 році громадська
організація просила міську раду надати
для ознайомлення графічну складову
Генерального плану міста. Проте міська
рада проігнорувала запит активістів і не
надала жодної відповіді.
У відповідь Центр подав заяву до суду,
звинувативши орган місцевого самоврядування у відмові в доступі до публічної
інформації. У своєму позові активісти
просили суд зобов’язати міську раду Сімферополя надати громадській організації
для ознайомлення карти Генплану.
Розглядаючи позовну заяву Центру,
Донецький адмінсуд вирішив вийти за
межі позовних вимог громадських активістів. Орган правосуддя замість того, аби
зобов’язати міську раду столиці Криму
надати Генплан міста, зобов’язав орган
місцевого самоврядування просто надати
відповідь на інформаційний запит.
«Нам сподобалася ідея Донецького
адмінсуду спонукати міську раду Сімферополя надати відповідь на інформаційний запит. Але додатково ми звернулися
до Вищого адміністративного суду Украї-
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ни із вимогою все-таки зобов’язати міську
раду Сімферополя надати нам для ознайомлення графічну частину Генерального
плану міста. На жаль, у Вищому адмінсуді
вирішили підтримати рішення своїх донецьких колег», – описує подальший хід
подій Вадим Сабінін, юрист Східноукраїнського центру громадських ініціатив.

ГромадськіСТЬ перевірИть
доступНІСТЬ генпланів міст

Мережа громадських організацій перевірить, наскільки у суді можна захистити
право на доступ до публічної інформації.
Експеримент проведуть активісти з Дніпропетровської, Луганської, Львівської,
Сумської, Чернігівської областей та Криму, запитуючи доступ до генпланів міст в
рамках нового проекту «Через моніторинг
та адвокацію – до законних судових рішень у справах щодо доступу до публічної
інформації».
Спочатку члени мережі надішлють до
міських рад обраних областей інформаційні запити з проханням ознайомитися з
головним містобудівним документом. Від
частини міст очікується отримати протизаконні відмови в доступі. Такі відповіді
будуть оскаржені в судах.
«Оскаржуючи відмови в доступі до
генпланів, ми побачимо, як діє у судах
Закон «Про доступ до публічної інформації». До цього часу органи правосуддя,
як правило, підтримували протизаконне
втаємничення цих документів. Судді не
хотіли розбиратися наскільки правомірним є накладення грифу «Для службового користування» на ті чи інші частини
документа. Нове інформаційне законодавство зобов’язує суддів робити це. Ми
перевіримо як працюють згадані норми в
реальному житті», – пояснює проектний
задум Володимир Щербаченко, голова
Східноукраїнського центру громадських
ініціатив, організації – ініціатора проекту.
«На основі зібраних даних ми підготуємо
рекомендації з удосконалення роботи органів правосуддя та будемо домагатися їх
врахування в роботі судів», – продовжує
громадський активіст.
«Наша організація вже не один раз
стикалася з проблемою обмеження доступу до публічної інформації. Особливо
це стосувалося даних, які є необхідними
при оформленні прибудинкової території
ОСББ. Складається враження, що службовці місцевих рад навмисне не хочуть
надавати інформацію про земельні ділянки навколо будинків ОСББ. Ми вирішили,
що треба домагатися доступності цієї
публічної інформації і саме тому ми вирішили взяти участь у проекті», – говорить
Михайло Васюта, керівник Ресурсного
Центру для ОСББ у Львівській області.
«У Криму земельні питання стоять
дуже гостро і проблема доступності
генеральних планів міст є особливо актуальною. Одним із основних напрямів
діяльності нашої організації є захист
права на доступ до публічної інформації.
Хочемо, аби Крим був теж представлений
у проекті і жителі півострова мали можливість отримувати інформацію про земельні
ресурси власних громад», – пояснює
Олена Луньова, юрист Мережі правових
приймалень Криму, організації-члена
учасника мережі.
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Корреспондент: Блакитне золото. Брак питної води створює
новий високодохідний ринок з її транспортування

Загострення проблеми браку чистої
питної води в багатьох регіонах планети,
а також розвиток нових технологій поставили світ на поріг революції в питанні
глобальної торгівлі водою, пише Олег
Шанковський у №1 журналу Корреспондент від 10 січня 2014 року.
В останні дні 2013 року російське
міністерство економічного розвитку
представило на суд публіки новий проект
національної експортної стратегії країни,
покликаний знизити залежність Росії від
продажів нафти і газу. Для досягнення
цієї мети відомство, крім іншого, запропонувало звернути увагу на можливість
масового експорту хутра, ягід, горіхів, а
також прісної води.
Останній пункт викликав особливий
інтерес й активні дискусії в ЗМІ та у вчених
колах, адже Росія володіє величезним
запасом прісної води – 10% усього світового обсягу, – поступаючись за цим
показником лише Бразилії. Що стосується
поверхневих вод, то одне тільки озеро
Байкал містить 20% всього світового запасу цього ресурсу.
Потенційний ринок збуту також величезний. За даними ООН, одна шоста
частина населення Землі не має доступу
до чистої питної води, а одна третина – до
води для побутових потреб. За інформацією вчених, в останні 100 років споживання
цього ресурсу зростало вдвічі швидше,
ніж чисельність населення планети, і є
всі підстави припускати, що ця тенденція
лише посилиться. Згідно з прогнозом
ООН, до 2025 року, якщо не будуть вжиті
заходи, без води можуть залишитися 3
млрд осіб, а дві третини населення Землі
відчуватимуть її брак.
На цей момент найбільше від нестачі
води потерпають жителі Африки на південь від Сахари, Південної та Східної
Азії, а також, меншою мірою, деяких
країн Латинської Америки і Карибського
басейну. За даними ВООЗ, лише дві основні хвороби, що провокуються поганою
якістю води, – діарея і малярія – разом
щорічно вбивають близько 4 млн осіб,
90% з яких – діти до п’яти років. Згідно
з даними звіту Світового банку від 2007
року, країнам, що потерпають від нестачі
або поганої якості води, ця проблема щорічно коштує 0,5-2,5% ВВП.
Авторитетне спеціалізоване видання
Global Water Intelligence оцінило щорічний ринок прісної води в суму від $ 425
до $ 700 млрд
І поки Росія лише замислюється про
те, чи можуть її водні запаси стати стратегічним експортним продуктом, безліч
компаній, учених і цілих країн по всьому
світу вже активно розробляють і втілю-

ють у життя найрізноманітніші варіанти
доправлення чистої води від тих, у кого
вона в надлишку, до тих, хто її гостро
потребує.
Мокра справа
Маленьке містечко Сітка з населенням близько 9 тис. осіб, розташоване
на острові Баранова Олександрівського
архіпелагу на Алясці, славиться наявністю
найчистішої води у своєму величезному
Блакитному озері, а також багаторічними
спробами налагодити масовий експорт
цього ресурсу.
Сітка стала першим містом у світі, яка
вибудувала для цієї мети спеціальну інфраструктуру – трубопровід від озера до
порту. Місцева влада укладала контракти
з кількома компаніями, які брали на себе
зобов’язання експортувати сіткінську
воду в промислових кількостях (одна з
них, S2C Global, навіть обіцяла доставляти
воду із Сітки до Індії за кінцевою ціною
55 коп. за 1 л).
На цей момент ексклюзивними правами на продаж вод Блакитного озера
володіє компанія True Alaska Bottling
(TAB), яка вже займається будівництвом
хабу для подання води з трубопроводу
в танкери, а також домовляється з великими транспортними компаніями про
виділення суден.
За словами керівника TAB Террі
Треппа, співпрацею з його компанією
вже зацікавилося безліч перевізників і
портів по всьому світу. Трепп упевнений,
що зростання в різних регіонах світу потреби в прісній воді вже скоро дозволить
сформувати новий величезний ринок і
перетворить ідею глобальної торгівлі
водою на реальність.
Саме ж місто Сітка у разі продажів
води навіть за мінімальною ціною розраховує заробляти від $26 млн до $90 млн
на рік. Для порівняння: загальний бюджет
міста та двох навколишніх муніципалітетів
у 2013 році склав $68 млн.
Звичайно ж, Аляска зі своїми водними амбіціями не самотня. Ще у 2008 році
віце-президент і провідний економіст
Монреальського економічного інституту
Марсель Бойї презентував докладну доповідь: згідно з нею, канадська провінція
Квебек, 97% поновлюваного водного
ресурсу якої не використовується і потрапляє в океан, могла б заробляти близько
$ 6,5 млрд на рік, продаючи навіть невелику кількість цієї води.
«Відповідальне використання водних
ресурсів стає справою континентальних
і навіть планетарних масштабів і може
створити унікальну можливість для розвитку і збагачення [Квебеку]», – наголошував Бойї.
У травні 2012 року Таджикистан, що
володіє двома третинами всіх прісних вод
Центральної Азії, знайшов їм прибуткове
застосування – він домовився з Іраном
про будівництво парного трубопроводу
між країнами, по якому в Таджикистан
поставлятиметься нафта, а в Іран, що
страждає від посух, – питна вода. Таким
чином Душанбе отримав не тільки нову
статтю доходів, а й знайшов спосіб частково прибрати воду з небезпечно переповненого Сарезького озера.

Туреччина, один зі світових лідерів
на ринку прісної води з річним оборотом
$1,8 млрд, у кінці 2013-го почала будівництво найдовшого у світі водопроводу,
який зв’яже країну з контрольованим нею
Північним Кіпром. Очікується, що труба
завдовжки 107 км і вартістю $ 484 млн
вирішить проблему браку прісної води
на острові.
У 2004 році Туреччина також уклала
контракт з Ізраїлем на постачання 50 млн
кубометрів води на рік протягом 20 років.
Ізраїль був готовий купувати турецьку
воду за ціною $ 0,7 за кубометр. Для порівняння: середня вартість того самого
обсягу російського газу для Європи у
2013-му була майже вдвічі нижчою – $
0,38 .
Пізніше країни домовилися побудувати для цих цілей спеціальний трубопровід,
але напад ізраїльських військових на
Флотилію свободи у 2010 році, внаслідок
якого загинуло дев’ять турків, призвів до
розриву дипломатичних відносин між
державами і заморожування проекту.
Вода в мішках
Основна причина, що стримує початок
масової глобальної торгівлі прісною водою, полягає в труднощах з її доправленням у великих кількостях на довгі відстані.
Для цієї мети розглядаються кілька основних способів: будівництво трубопроводів
і каналів, доправлення супертанкерами, а
також у спеціальних величезних мішках.
Кожен з них має свої недоліки.
Перший спосіб підходить лише для
близько розташованих країн, готових
вкласти значні кошти у створення необхідної інфраструктури. Другий хоча і є
найбільш зручним у разі перевезень на
великі відстані, але може відпасти на
етапі переговорів з власниками суден,
для яких перевезення нафти часто виявляється більш вигідним заняттям. З
цієї самої причини танкери не підходять
для транспортування води на відносно
короткі відстані.
Одним з потенційно найбільш ефективних методів на цей момент вважається третій – транспортування води
за допомогою водяних мішків. Перший
мішок, створений спеціально для транспортування великої кількості води, був
придуманий американцем Террі Спреггом
ще у 1980-х роках. Він являє собою гнучку
циліндричну ємність довжиною 150 м і
діаметром 14 м, здатну вмістити 17 тис.
кубометрів води.
Іншим важливим винаходом Спрегга
є надміцна «блискавка», призначена для
з’єднання мішків між собою. За словами
винахідника, одна баржа без проблем
зможе одночасно транспортувати по океану «поїзд» з 50 мішків загальною вагою
1,3 млн т. Завдяки тому що прісна вода
є легшою за морську, така конструкція
не потоне.
Важливими перевагами цього методу
транспортування є невеликі інвестиції у
створення мішків, низькі операційні витрати, можливість застосування відносно
невеликих суден, легкість логістики.
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Екологія і здоров’я
через кордон з Індією.
У жовтні 2013 року ЮНІСЕФ попередив, що нещодавній спалах поліомієліту в
Сирії становить загрозу і для українських
дітей.
Українські вчені підтвердили висновки
ЮНІСЕФ: критично низький рівень вакцинації населення проти поліомієліту може
спровокувати повернення в Україну цього
смертоносного вірусу, який в останнє десятиліття вважався переможеним.

Індія відзначає три роки
перемоги над поліомієлітом

Індія відзначає три роки з того часу, як
у цій країні зафіксували останній випадок
захворювання на поліомієліт.
Приклад цієї країни вважають досягненням у глобальній боротьбі з недугою.
Міністр охорони здоров’я Індії назвав
це монументальним досягненням. Це
вдалося зробити за допомогою масової
та послідовної програми імунізації.
У 2012 році Всесвітня організація
охорони здоров’я (ВООЗ) прибрала Індію
з переліку країн, неблагополучних з точки
зору поширення поліомієліту. Натомість у
списку залишилися Пакистан, Афганістан
та Нігерія.
До цього переліку внесені країни, де
вірус вільно циркулює і процес інфікування так і не вдалося перервати.
Попри успіхи Індії, експерти не виключають, що спалахи хвороби можуть
виявитися в інших країнах світу.
Загрози від конфліктів
ВООЗ планує наступного місяця офіційно зафіксувати сертифікатом статус Індії як “країни, вільної від поліомієліту”.
У 2011 році в Індії був зафіксований
єдиний випадок поліомієліту, порівняно,
наприклад, з 2009, коли таких випадків
було 741.
Поліомієліт став другою після віспи
хворобою, яку Індії вдалося перемогти.
Під час кожного етапу імунізації близько
2,3 млн волонтерів обходили 209 млн
будинків, щоби вакцинувати близько 170
млн дітей у віці до п’яти років.
Хвороба загрожує переважно малим
дітям. Вірус проникає в організм через
рот, потрапляючи в кишечник. У переважній більшості випадків інфікована
людина навіть не підозрює, що є носієм
вірусу, оскільки він жодним чином себе не
проявляє. Проте менше ніж у 1% випадків
вірус вражає нервові вузли в спинному
мозку, викликаючи параліч на все життя.
Здебільшого відмовляють ноги. В гіршому
разі, діставшись до довгастого мозку, поліомієліт може спричинити смерть.
Ще у 80-х роках вірус виявляли у понад 100 країнах, коли щороку поліомієліт
паралізовував близько 350 тисяч людей.
Попри потужну програму імунізації в
усьому світі експерти побоюються, що вірус найближчим часом може повернутися,
зокрема через конфлікти у таких країнах
як Сирія та Сомалі, де військові конфлікти
перервали імунізацію.
Імунізацію перервали також в Пакистані та Афганістані через напади бойовиків, які вважають медичну кампанію
частиною змови Заходу.
Як пише кореспондент ВВС, якщо програму імунізації у Пакистані не відновлять,
незабаром хвороба може перебратися
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у сфері серцево-судинної медицини
Сотіріс Антоніу пропонує пацієнтам із
проблемами кров’яного тиску, які хочуть
продовжувати пити зелений чай, робити
це через чотири години до або після прийманням ліків. За його словами, це може
допомогти уникнути проблеми.
Хоча, додає він, ця методика ще не
підтверджена – її ефективність вивчили
лише на прикладі з грейпфрутом.
«Зрозуміло одне: як медичні працівники, ми повинні запитувати пацієнтів щодо
споживання різних фруктів та продуктів,
таких як грейпфрут і зелений чай, і про
це слід зазначати у медичних книжках, а
в разі потреби інформувати про необхідність відмовитися від зеленого чаю або
грейпфруту, або, краще, прописати альтернативний препарат, де це можливо».

Зелений чай послаблює дію
ліків від тиску – вчені

У новому дослідженні йдеться про те,
що через вживання зеленого чаю властивості ліків знижувати кров’яний тиск
послабилися у десятьох волонтерів.
Зелений чай може послабити дію
пігулок, які зазвичай призначають від
артеріального тиску, попереджають експерти.
Як виявили японські вчені, трав’яний
напій блокує спеціальні клітинні транспортери, які зазвичай допомагають організму
засвоювати препарати від проблем із
тиском.
Проведені тести продемонстрували,
що люди, які п’ють зелений чай одночасно
із ліками “Надолол”, мають нижчий їхній
рівень у крові.
Дослідники радять пацієнтам уникати
такої взаємодії.
Як і інші ліки, у інструкції до застосування “Надололу” є попередження, що
деякі препарати, у тому числі рослинні
засоби, можуть взаємодіяти з пігулками.
Але там не йдеться про зелений чай.
У дослідженні, опублікованому у
журналі Clinical Pharmacology & Therapeutics, йдеться про те, що через вживання
зеленого чаю властивості “Надололу”
знижувати кров’яний тиск послабилися у
десятьох волонтерів.
Подальші тести у лабораторії підтвердили, що зелений чай перешкоджає
препаратові засвоюватися в організмі
людини.
До цього лікарі вже радили уникати
поєднання ліків із деякими фруктовими
соками, зокрема, грейпфрутовим, кажучи, що він може створювати перешкоди у
роботі загальних ліків.
Ефект послаблення
Вчені встановили, що для цього ефекту людині достатньо випити кілька чашок
зеленого чаю.
Поки що не зрозуміло, чи інші види
чаю мають такий самий ефект.
Водночас дослідники також вказують
на те, що зелений чай має й багато корисних для здоров’я властивостей.
Зелений чай піддають меншій обробці,
ніж інші чаї, відтак він зберігає вищі концентрації антиоксидантів.
Речник Королівського фармацевтичного товариства і консультант-фармацевт

Антидепресанти можуть
викликати діабет

Регулярне споживання антидепресантів сприяє розвитку діабету другого типу
та ожиріння, з’ясували вчені з університету Саутгемптона.
Як зазначив керівник дослідження
Річард Холт, незважаючи на те, що депресія є серйозною проблемою для сучасної
медицини, медикам слід враховувати
потенційний ризик розвитку діабету, особливо при використанні великих доз ліків
протягом довгого часу.
«Коли лікарі прописують антидепресанти, вони повинні стежити за тим, чи не
розвивається діабет у їхнього пацієнта»,
- додав Холт.
Вчені проаналізували понад 22 досліджень, автори яких вивчали побічні
ефекти прийому антидепресантів.
У підсумку медики виявили, що люди,
які приймали ці ліки, справді частіше
страждали від діабету, ніж члени контрольних груп та інші мешканці планети.
Схожі результати для всіх 22 досліджень
дозволяють говорити про те, що існує
якась залежність між прийомом антидепресантів, діабетом і ожирінням.
«Наше дослідження показало, що навіть якщо прибрати всі фактори, що сприяють розвитку діабету, такі як ожиріння,
неправильна дієта та інші речі, антидепресанти все одно збільшують ризик його
виникнення. Враховуючи 46 мільйонів
рецептів, які виписуються щорічно, подібне зростання ризику сильно турбує нас.
Необхідно попереджати людей про цей
факт до того, як ми знайдемо його причину», - підсумовують дослідники.
Раніше вчені попереджали, що ліки
для лікування нервозності, депресії та
безсоння можуть збільшувати ризик потрапляння пацієнтів, які їх приймають,
в автоаварії. Психотропні препарати
впливають на роботу мозку і можуть порушувати здатність контролювати ситуацію
за кермом.
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Росія дає мільярди на
недолугий атомний проект
в Україні?

Україна планує отримати російський
комерційний кредит на добудову енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС. Хоча
національний ядерний регулятор ще у
червні 2013 року повідомив, що основні
концептуальні рішення проекту ХАЕС №3
і 4 неможливо реалізувати на майданчику станції. Початок реалізації проекту у
нинішньому вигляді призведе до зростання зовнішнього боргу нашої держави,
збільшення економічної та енергетичної
залежності від Росії та зростання ризиків
від використання атомної енергії.
9 січня ц.р. в багатьох ЗМІ була
поширена заява Урядового уповноваженого з питань співробітництва з РФ,
країнами СНД та іншими регіональними
об’єднаннями Валерія Мунтіяна про те,
що «Україна може отримати на розвиток
вітчизняної атомної енергетики близько
6 млрд. дол. США». Такі домовленості
нібито були досягнуті в ході засідання
Українсько-Російської міждержавної
комісії. «Комісія дала доручення урядам
двох країн вжити невідкладних заходів,
які будуть сприяти зростанню обсягів
інвестицій в 2014 році. Зокрема, … підготувати пропозиції щодо спорудження 3 і 4
енергоблоків Хмельницької АЕС».
Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) 14 червня 2013
року прийняла Постанову Колегії, в якій,
зокрема, зазначається, що «системи, важливі для безпеки… фізично “не помістяться” в існуючі будівельні конструкції блоків
№3 і 4 ХАЕС»; «інформація базується на
вимогах, що діють в Російській Федерації, і не враховує вимоги норм і правил з
ядерної та радіаційної безпеки, що діють
в Україні» та міститься ряд інших зауважень. На майданчику планованих блоків
№ 3 та 4 ХАЕС знаходяться конструкції,
що були споруджені більше 25 років
тому. Вони проектувалися під інший тип
реактора. Конструкції багато років були
затоплені і немає інформації про можливість їх використання для спорудження
нових блоків. Умови конкурсного відбору
типу реакторної установки містили вимогу
використати існуючі конструкції, що дозволило перемогти російській компанії
ЗАТ «Атомстройекспорт».
«Ми у Екоклубі сподіваємося, що
ДІЯРУ продовжить відстоювати виконання
вимог безпеки у ядерній галузі. В контексті Хмельницької АЕС це, очевидно,
означатиме відмову ввести в експлуатацію
названі блоки, навіть після завершення
так званої добудови. Якщо проект блоків
все ж міститиме необхідні важливі для
безпеки системи, то доведеться зносити

Екологічні події
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бетонні конструкції за кілька метрів від
працюючих блоків. Важко повірити, що
така діяльність буде дозволена. Початок
спорудження блоків №3 і 4 ХАЕС означатиме для українського народу по-перше,
зростання енергетичної та економічної
залежності від Росії; по-друге, небезпечне будівництво на майданчику АЕС.
Складається враження, що Міністерство
енергетики та Енергоатом зацікавлені не
в кінцевому результаті, а у самому процесі спорудження», – говорить Андрій
Мартинюк, голова ради ГО «Екоклуб» з
м. Рівне
Підписана у 2010 році Угода між
Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про співробітництво
в будівництві енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС окреслює умови надання
російського кредиту: державні гарантії та
вживання виключно російського ядерного
палива. Іншими словами, у разі відсутності
прибутків від проектованих блоків повертати кредит доведеться українцям за
рахунок податків. А у разі роботи блоків
Енергоатом купуватиме російське ядерне
паливо за ціною, яку встановлюватимуть
росіяни. Згідно з проектною документацією блоків №3 та 4 ХАЕС, Західний регіон
України не потребуватиме додаткових
генеруючих потужностей на час планованої експлуатації блоків. Тому вироблену
електрику планується експортувати та/
або передавати на енергодефіцитний Схід
держави. Наразі необхідних для такої діяльності ліній електропередач не існує.

якісним бетоном, а потім топлять на
глибині 130 метрів. Хоча за правилами,
треба підняти і спалити всі у спеціальній
установці з плазменим струменем.
У 1996 році в Україні затвердили Програму пошуку та знешкодження залишків
хімічної зброї, затопленої у виключно
экономічній зоні України. Спочатку
необхідні роботи планувалося виконати
протягом 1997-2002 років, але потім
строки ще двічі продовжували – до 2006,
а потім – до 2010. Строк дії програми витік у 2010 році з показником виконання
36-44%, але Кабінет Міністрів відмовився її продовжувати. «У теперешній час
46 саркофагів (77% від перелічених)
знаходяться на робочому майданчику у
прибережній смузі Керченської протоки
на глибині п’ять метрів, але не перезахоронені на великі глибини у відповідності з
технологією знешкодження контейнерів
із залишками хімічної зброї».
Неприйняття Україною заходів з
утилізації захороненої на дні Чорного та
Азовського морів хімічної зброї загрожує Криму екологічною катастрофою.
У цьому випадку є всі підстави звернутися у міжнародні суди та інстанції
з повідомленням, що Росія свідомо
наносить велику небезпеку суверенній
країні. Щоб була можливість звернутися
з проханням до Greenpess за допомогою
у розшуку місць захоронення хімічної
зброї, її підйому, і звернутися з проханням до Ізраїлю по допомогу з утилізацією
цієї зброї.

Для чого Росії потрібна
экологічна катастрофа в
Україні?

На Запорізькій АЕС хочуть
переробляти радіоактивні
відходи

Святослав Клічук,
прес-секретар ГО «Екоклуб»

З часів Другої Світової Війни Україні
дісталася хімічна зброя, яку захоронено
на дні Чорного і Азовського морів. Контейнери з іпрітом, люїзитом, заріном,
заманом затоплені практично по всьому
Кримському узбережжю, а також і у
Азовському морі. Контейнери з хімічною
зброєю було «сховано» під воду в 1941
році, перед оккупацією Криму німецьким
військом. Уже на той період ці отруйні
боєприпаси попали під заборону декількох конвенцій.
Нині тільки Росія має точні координати місць затоплення химічної зброї, але
передати ці відомості український стороні
Росія відмовляється. Вона сподівається
на отримання швидкої окупації України.
Виходячи з тих міркувань Україні знадобиться вести пошук цих контейнерів , які
вже руйнуються, своїми силами.
Технологія настільки ж проста, наскільки й дурнувата. Металеві бочки закладають у саркофаг – залізний каркас,
якого заливають спеціальним не дуже

Міхаель Ґольденберг.
Хайфа, для РП

Кабмін розпорядився створити на
базі ЗАЕС відповідний комплекс.
Варто було з’явитися повідомленням
в інтернеті, як тут же поповзли чутки: ну
ось, скоро до нас відходи будуть звозити
з усієї Європи... Мало нам небезпечних
виробництв – тільки переробки ядерних
відходів не вистачало для комплекту.
Щоб відокремити чутки від істини, дзвонимо безпосередньо на станцію.
- Проект цей у нас реалізується з
2007 року, і ми регулярно про це інформуємо громадськість. Ну а те, що Кабмін
днями підписав розпорядження... ну що
ж... честь йому і хвала, – резюмувала
керівник інформаційного центру станції
Лариса Меркулова. – Ми і зараз відходи
переробляємо. Які? Свої, зрозуміло. А
куди нам їх дівати?
Словом, йдеться скоріше не про
будівництво, а про реконструкцію, удосконалення наявних потужностей. Приймати ж чужі відходи на станції не будуть.
Принаймні, так говорять.
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знайдено скам’янілий
скелет плезіозавра

Колумбійські палеонтологи знайшли
в одній із центральних провінцій країни
скам’янілий скелет плезіозавра.
Як стверджують палеонтологи, виявлені ними кістки належали восьмиметровому динозавру, який жив у часи розквіту
існування свого виду, коли клімат на планеті був значно теплішим, ніж зараз.
«Ця тварина мешкала на Землі приблизно 130 мільйонів років тому, під час
крейдового періоду. У ті часи майже половина Колумбії перебувала під водою,
і залишалася частиною океану до закінчення цього періоду» , – розповідають
експерти.
Плезіозаври – ряд викопних рештків
плазунів, які жили з тріасового по крейдяний періоди, тобто приблизно від 200 до
65 мільйонів років тому. Вони мешкали
в морях і океанах та могли досягати 15
метрів у довжину.

Дозвілля

На Гуам скинули «десант» із
двох тисяч мишей

США скинули на острів Гуам дві тисячі
мертвих мишей, просочених отрутою,
щоб знизити популяцію рептилій, які загрожують екосистемі острова, передає
телеканал NBC.
В останні роки поширення змій на
тихоокеанському острові, зокрема, виду
Коричнева бойга, набуло загрозливих
масштабів.
За даними вчених, через рептилій, у
яких на Гуамі немає природних хижаків,
місцеві птахи перебувають під загрозою
зникнення.
Вчені побоюються, що змії з Гуаму
поширяться і на інші острови, зокрема, на
Гавайські, які розташовані більше ніж за
6,4 тисячі кілометрів від Гуаму.
Крім екологічного збитку, нашестя
змій завдає відчутної економічної шкоди.
Рептилії постійно пробираються в електропідстанції авіабази, викликаючи тим
самим технічні збої. Щорічно на відновлення роботи системи електропостачання
витрачають 4 мільйони доларів.
До кожної миші прив’язані невеликі
парашути, щоб отруєні тварини зачепилися ними за гілки дерев і залишилися висіти
там, де найчастіше полює цей вид змій.
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Крим стане островом

Створена фахівцями видання National
Geographic інтерактивна карта, яка відображає зміни ладшафта Землі після
танення всіх льодів, показала, що Кримський півострів стане островом.
Чорне море розіллється і з’єднається
з Каспійським, в наслідок чого Перекопський перешийок піде під воду, там же
опиняться Херсонська, Миколаївська, частина Донецької та Одеської областей.
На Землі на даний момент більше 20
мільйонів кубометрів льоду, і є думка,
що льодовики повністю розстануть за
більш, ніж 5 тисяч років, – повідомляє
авторитетне видання.

Туристи сприяють
вимиранню ігуан

Ігуани, що живуть на Багамських островах і в інших популярних серед туристів
місцях, набагато частіше страждають від
паразитів і проблем зі здоров’ям, ніж
їхні «дикі» родичі, через те, що туристи
постійно підгодовують їх нездоровою
їжею.

Свинина з чорносливом

смакотинка

Інгредієнти: 300 г філе свинини, 10 шт.
чорносливу, сіль, перець, 1 апельсин, 1
ч.л. борошна, 1 ч.л. соєвого соусу.
Спосіб приготування: М’ясо розрізати
навпіл і добре відбити, посолити, поперчити і викласти в ряд чорнослив. Згорнути в
рулетик і сколоти зубочистками.
Обсмажити рулетик на розпеченій
сковорідці з усіх боків, вийняти зубочистки, загорнути у фольгу і поставити в гарячу
духовку на 10 хв.
Соус: З апельсина вичавити сік, перемішати з борошном, посолити, поперчити
і нагрівати на маленькому вогні, постійно
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Чарльз Кнапп з Центру вивчення та
охорони природи імені Деніела Хертера
в Чикаго і його колеги дійшли такого висновку після двох експедицій, які вони
здійснили на Багамські острови і прилеглі до них клаптики землі під час 2010
і 2012 років.
Під час експедицій вчені забирали проби крові, а також вивчали склад виділень
ящірок, оцінюючи стан їхнього здоров’я,
дієту і кількість паразитів у кишечнику.
Коли вчені об’єднали дані за різними
островами і роками, вони зробили цікаве
відкриття – виявилося, що колонії ігуан
на Багамських островах і в інших місцях
туризму частіше страждали від проблем
зі здоров’ям.
Це проявлялося в порушеному балансі
мікроелементів в їхньому організмі, спалахах діареї та великій кількості паразитів
у кишечнику. Так, майже всі ігуани на
Багамах були заражені паразитами, а
частка глюкози в їхній крові помітно перевищувала норму.
За словами вчених, причиною цього
було те, що туристи підгодовували ящірок
виноградом, іншими фруктами і навіть
м’ясом, які ті з’їдали разом з піском пляжів, у товщі якого часто містяться яйця
паразитів.
«Повну заборону підгодівлі ігуан навряд чи можна реалізувати. Натомість
місцеві природоохоронні служби можуть
звернутися до виробників кормів для домашніх ігуан і попросити «оздоровити»
їхню продукцію. Крім того, туроператори
можуть продавати такі корми своїм клієнтам, що зробить дієту ігуан більш збалансованою і зменшить кількість випадків,
коли тварини будуть ковтати пісок разом
з фруктами», – підсумовує Кнапп.

Сонце на клімат не впливає

Сонце майже не впливає на зміну
клімату, з’ясували американські вчені,
досліджуючи зафіксовані в минулому
температури за допомогою історичних
джерел та річних кілець дерев. Стаття
опублікована в науковому журналі Nature
Geoscience.
Зокрема, їм вдалося встановити, що
аж до 1800 року приблизно протягом
тисячі років ключовим фактором, що
впливав на зміну клімату в північній півкулі
Землі, були виверження вулканів.
З початку XX століття причиною зміни
клімату виявилися парникові гази.
Водночас сонячна активність явно
впливає на періоди аномальних холодів
і аномально теплої погоди. Вчені сподіваються позначити відповідну закономірність у майбутніх дослідженнях.
помішуючи, поки соус не загусне.
Свинину з чорносливом вийняти, порізати на шматочки, викласти на тарілку і
полити апельсиновим і соєвим соусом.
Смачного!

