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Земляни : інформаційно-методичні матеріали: до Всесвітнього дня охорони
навколишнього середовища / уклад. Л. О. Соколовська; КЗ КОР Київська обласна
бібліотека для юнацтва. – Київ, 2018. – 49 с.
Видання містить інформацію з різних питань охорони навколишнього
середовища. Розглянуто екологічні проблеми світу і України спричинені
антропогенним впливом людини на природу, та можливі шляхи їх вирішення, як на
державному рівні так і просто зміна повсякденних звичок. В методичній частині
надано інформацію про міжнародні та українські екологічні організації, он-лайн
мапи з місцями де приймають втор-сировину, та список фільмів про екологію.
Видання містить, за даною темою, рекомендаційні списки літератури та статей у
періодичних виданнях наявних у фондах бібліотеки.
Видання адресоване бібліотечним працівникам, викладачам, вчителям,
студентам та всім небайдужим до майбутнього людства на планеті Земля.

Укладач: Л. О. Соколовська.
Відповідальний за випуск: Г. Й. Сорока
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НАШ ДІМ
Третя планета від Сонця, наша Земля виглядає здалеку, як
великий круглий синій коштовний камінь в темному просторі.
Вона синя, тому що більшість її поверхні складає океан води, яка
виблискує від світла Сонця. Ніяка інша планета не має стільки
води на своїй поверхні. Всю решту територію займають група
великих континентів і тисяча маленьких островів. Полюси Землі
виблискують білими полярними льодяними вершинами. Земля одна з дев'яти планет Сонячної системи. Як і всі планети, вона
обертається навколо Сонця, а також навколо своєї осі. Земля
являє собою величезну кулю, сплюснуту біля полюсів, поверхня
якої на дві третини вкрита водою, а на одну третину - сушею.
Шари повітря, що оточує Землю, становлять її атмосферу.
Атмосфера містить кисень, необхідний для живих істот.
Порівняно з деякими іншими планетами чи Сонцем Земля - зовсім маленька. Юпітер і Сатурн
більші неї в сотні разів, а Сонце - майже в мільйон разів. Земля має досить солідний вік, що
нараховує 4,5-5 мільярдів років. Площа всієї поверхні земної кулі становить 510 000 000 квадратних
кілометрів. Більшість людей не знає, що Земля має не форму кулі, а еліпса і важить приблизно
6.588.000.000.000 мільйонів тонн. Земля завжди крутиться навколо Сонця зі швидкістю 106 216
кілометрів на годину, крім цього Земля також обертається навколо своєї осі зі швидкістю в 1600 км.
на годину. Її орбіта навколо Сонця має протяжність 38891289 км. Всі знають, що у Землі є один
супутник Місяць, але крім цього є ще 2 cо-орбітальних супутника – астероїди. Наша планета схожа
на великий магніт, з полюсами розташованими з верху і в основі. Це створює сильне магнітне поле,
назване "магнітосфера". Воно захищає Землю від великої кількості сонячних вітрів і радіації.
Земля робить оборот навколо своєї осі не за 24 години, а за 23 години, 56 хвилин і з 4 секунди.
Це означає, що наш день - фактично 4 хвилини коротше, що ми зазвичай думаємо. І рік на нашій
планеті не становить 365 днів, а фактично 365,25 днів. Саме тому і придумали високосний рік. 70%
поверхні Землі покриті океанами. Коли радянський астронавт Юрій Гагарін увійшов у простір, він
подивився на Землю і назвав наш дім "Синьої Планетою". Для того, щоб здійснити кругосвітню
подорож уздовж екватора, доведеться проїхати 40 075,7 кілометра. А от уздовж меридіана,
перетинаючи північний і південний полюси, цей шлях дещо коротший і складає 40 008,5 кілометра.
Тобто на північному полюсі людина знаходиться на 21 кілометр ближче до центру Землі, ніж на
екваторі. З цього випливає, що наша Земля витягнутої форми. Сталося це від обертання навколо
осі. Сила тяжіння, що утримує Землю близько Сонця, неймовірно велика. Для того, щоб усвідомити її
величину, уявіть собі сталевий канат діаметром 8500 кілометрів, тобто лише в півтора рази менше
діаметра земної кулі. Такий канат, як і сила тяжіння, зміг би утримати нашу планету близько Сонця.
Мільйони років тому на кордоні кам’яної тверді нашої планети і навколишнього її повітряного
океану виникла тонка оболонка, в якій існує життя. Вона порівняно невелика складає не більше 1%
від розмірів Землі, але саме тут розмірено коливаються хвилі океанів, йдуть дощі, течуть річки. У цій
оболонці знаходяться високі гори і глибокі западини, виблискують льодовики і дихають спекою
пустелі, формуються грунти, ростуть рослини, живуть тварини, живуть люди. Ця унікальна оболонка
називається географічною.
Ще починаючи з дитячого садку, кожна людина починає замислюватися про світ, який його
оточує, помічати, наскільки світ природи досконалий, які різні існують рослини і тварини. Наскільки
кожен листочок на дереві унікальний і неповторний, кожна квіточка по-різному пахне, скільки у світі
різних видів тварин, риб, комах, і кожен з видів наділений певними здібностями, які допомагають
йому вижити і зробити потомство. Що ж таке природа? Це весь світ, навколишнє середовище
людини в різних її проявах, таких як флора та фауна землі і всі зв’язки, які між ними існують. Флора –
означає весь рослинний світ, все різноманіття рослин нашої землі. Фауна – визначає всіх тварин,
весь тваринний світ. Людина і природа мають найтісніший і безпосередній, нерозривний зв’язок. Ми,
по суті своїй, частина рослинного і тваринного світу планети Землі. Цей світ дає нам всі необхідні
ресурси для життя, оздоровлює і відновлює наш організм. Природа створила всі необхідні умови для
життя людини, це ідеальне для людини довкілля, причому передбачена кожна дрібниця, кожен
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момент цієї неповторної і загадкової системи. Найдивовижніше, що все в природі взаємопов’язане,
все має своє місце і призначення, кожна рослина, кожна, навіть найменша комаха знає, що їй
потрібно зробити за своє коротке життя.
Нажаль Земля як планета у дослідників усе більше асоціюється із джерелом ресурсів, а не рідним
домом. Так як природа це безпосередньо середовище проживання людини і не тільки, дуже важливо
дбайливо до неї ставитися, передати її наступним поколінням. Таке завдання як охорона природи на
сьогоднішній день стоїть перед цілим людством. Питання екології на всій нашій планеті дуже
актуально і дуже гостро стоїть для всіх народів. Загроза екологічної катастрофи – це не міф, це
реальність нашої активної життєдіяльності. І лише від нас залежить, збережемо ми свою планету, і
чи буде екологія на ній чистою і придатною для життя людини в майбутньому. Тому ми повинні
зробити для збереження нашого рідного середовища під назвою флора і фауна все можливе і
залишити мудре повчання майбутнім поколінням, які житимуть після нас.
Останніми роками тема охорони довкілля виникає все частіше. Поступово ця проблема
перетворилася на глобальну і з кожним днем стає все актуальнішою. Причиною такого положення є
різні антропогенні чинники. Це і демографічний вибух, і швидке зростання урбанізації і багато іншого.
На довкілля також справляє великий вплив людський фактор: викиди відходів, забруднення
водоймищ і лісів, збільшення навантаження на орні землі – все це справа рук людини. Деякі
руйнування можуть спричинити катастрофічні наслідки. Внаслідок цього розроблені заходи з
охорони довкілля, які включають комплекс заходів щодо охорони атмосфери, водних ресурсів,
флори, фауни, геологічного середовища. З цього можна зробити висновок, що охорона довкілля – це
комплексні заходи, по раціональному використанню природних ресурсів, їх збереженню і
примноженню, а також забезпечення екологічної безпеки. Основною метою є звести до мінімуму
шкідливі дії на довкілля.
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Охорона навколишнього середовища являє собою форму відносин між суспільством і природою.
Вона здійснюється різними засобами: економічними, правовими, науково-технічними, санітарногігієнічними, біологічними та іншими. Загалом проблема охорони навколишнього середовища
зводиться до вирішення двох завдань: організації раціонального природокористування; та
забезпечення чистоти природних (екологічних) систем. При здійсненні різних видів економічної
діяльності суб'єкти господарювання використовують різноманітні природні ресурси: землю, воду,
корисні копалини тощо. Проте ресурси ці обмежені. Обмеженість природних ресурсів була і
залишається головною і дуже жорсткою умовою, що накладається на розвиток економіки і відповідно
зростання суспільного добробуту.
Раціональне природокористування означає розробку та здійснення концепції і конкретних заходів
щодо раціонального використання і відтворення природних ресурсів, гармонічну взаємодію
суспільства і природи, людини і навколишнього природного середовища. Завдання організації
раціонального природокористування вирішується шляхом:
♦ оптимального розподілу ресурсів між різними господарськими цілями;
♦ використання технологій, що зберігають ресурси;
♦ проведення заходів щодо поповнення природних ресурсів.
Іншим, не менш важливим, завданням охорони навколишнього середовища є забезпечення
чистоти природних екологічних систем, тобто водного середовища, повітряного басейну, ґрунтових
покровів тощо, з тим, щоб забезпечити населення екологічно чистими продуктами харчування,
водою, повітрям і, в остаточному підсумку, зберегти високий рівень здоров'я населення та його
активного довголіття.
В Україні питаннями охорони навколишнього середовища опікуються Міністерство екології та
природних ресурсів України, в складі якого діють: Державна екологічна інспекція України; Державна
служба геології та надр України; Державне агентство водних ресурсів України; Державне агентство
України з управління зоною відчуження; та Департаменти екології та природних ресурсів обласних
державних адміністрацій.
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АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ГРУНТИ
Суша – основна область зосередження
життя на землі. Не дивлячись на те, що
площа суходолу в чотири рази менша
площі,
яку
займає
океан,
на
ній
зосереджено біля 57 % біомаси планети.
Окрім того – це головний постачальник
продуктів харчування для людей і більшості
тварин. Від кількості і стану придатних до
використання у господарстві грунтів в
багато
чому
залежить
вирішення
продовольчої проблеми на планеті. Тому від
того настільки обережно і дбайливо ми
відносимося до земельних угідь буде
залежати не лише наше майбутнє, а й здоров’я та збереження багатьох видів рослин і тварин.
Але, на жаль, досвід сьогодення доводить нам зовсім протилежне. Значні негативні зміни стану
земної поверхні в цілому викликано саме не раціональними діями людей, джерело яких не лише в
рівні знань, але й у погоні за економічною вигодою. Втрата плодючих земель внаслідок їх
виснаження, ерозії, вилучення для промислових потреб та інших факторів призвела до загострення
продовольчої проблеми на земній кулі. Часто землі виснажуються за рахунок того, що засаджуються
щорічно однією чи схожими культурами. Вже через два – три роки спостерігається збідніння таких
земель на іони одних елементів і перенасичення в них інших. Такий дисбаланс приводить до
потреби внесення певних добрив і тимчасової перерви в 1 – 2 роки для відновлення плодючості
землі. Така тактика є неправильною, бо земля в цьому випадку може втратити свою плодородність.
Найчастіше головним ворогом орних земель, зайнятих під сільським господарством, є внесення
добрив не органічного походження, а також пестицидів ( хімічні речовини, які створюються для
знищення різних форм життя: бур’янів, комах та інших шкідників). Небезпечною особливістю таких
речовин є те, що вони мають здатність зберігатися в природі протягом досить тривалого часу,
приносячи величезну шкоду життю тварин, рослин і людині. Пестициди проходять в природі певний
кругообіг, заражаючи і шкодячи всьому живому. Потрапляючи в грунт на значних територіях завдяки
розпиленню пестициди знищують ту форму життя, для боротьби з якою їх було винайдено, потім
разом з вологою та опадами вони потрапляють у грунт, забруднюючи його, пестициди досить
швидко потрапляють у грунтові води, звідти у водоймища, озера, річки, криниці. Отруюючи річкову
невелику річкову рибу хімікати потрапляють з прісною водою в моря і рухаються далі по харчовому
ланцюжку. Тож до людини на стіл забруднювачі потрапляють досить легко і швидко з криничною
водою, з продуктами річок і морів чи з огородиною, в будь – якому випадку це підриває здоров’я
людини (лише за 1 рік на землі від забруднення пестицидами продуктів харчування гине до 90 млн.
чоловік) та небезпечно для життя інших живих організмів.
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЛІСИ
Ліс – легені нашої планети, його
знищення може передрікати нам сумну
участь, адже він є джерелом кисню,
регулятором
вологи
і
життєдайною
скарбницею для Землі. Знищення лісів, а за
останні 2 – 3 тисячоліття люди умудрились
знищити біля половини лісових масивів,
невірні методи землеробства і ряд інших
факторів призвели до втрати цих мільйонів
гектарів. Разом з лісами ми втрачає центри
накопичення та збереження вологи, що
призводить до запустіння територій, в
гірських місцевостях вирубка спричиняє
повені. Останні підрахунки показують, що кожного року відбувається винищення тропічного лісу на

5

площі від 150000 до 200000 квадратних кілометрів, це десь приблизно площа Уругваю. Але як
виявилося вирубка це ще не все на що можуть розраховувати ліси нашої планети. Встановлено, що
близько 94 % лісових пожеж трапляється саме з вини людини і лише 6 % пожеж спричиняють
природні катаклізми. Через недбалість та не обережність людей часто втрачаються величезні ліси і
нові насадження. Проте і це не все. Поширено, зокрема в нашій країні, заснування несанкціонованих
звалищ побутового сміття в районах лісосмуг чи посадок.
Найцікавіше те, що внаслідок вище перерахованих дій з боку людини страждають всі: тварини,
рослини і самі люди. Як наслідок погіршується стан грунтів, повітря, води, підвищується смертність
серед тварин, втрачаються унікальні види представників рослинного світу, погіршується стан
здоров’я людей, зростає рівень природних лих та катаклізмів.
Вирішення цієї проблеми потребує на сам перед зацікавленої зваженої і правильної політики яка
б врегулювала вирубку та використання лісу, зменшила антропогенне навантаження на ліси,
встановила грошову відповідальність за порушення санітарних норм і жорсткий посилений контроль
за їх виконанням, а також активно розпочала відновлення лісових масивів. На сьогоднішній день
люди заповідають все більше територій, до яких належать лісові насадження. Ведеться посадка
лісосмуг. Вживається багато заходів по збереженню лісу, але не зменшується антропогенне
навантаження на них тому суттєвих змін на краще поки що немає. Садячи чи охороняючи одне
дерево, людина натомість викорчовує 4 – 5 дерев і ця сумна статистика ще досі має місце. Чимало
залежить і від кожного з нас, адже розуміння елементарних санітарних норм і обережне, не хижацьке
поводження в лісі допоможе йому легше справитися з нашим впливом на нього і хоча б частково
відновитися.
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Все живе на Землі постійно розвивається і взаємодіє. Ми, люди, є невід’ємною частиною живої
природи і всіляко від неї залежимо. Вона служить джерелом продуктів харчування та ліків, постачає
кисень, необхідний нам для дихання, та інші хімічні елементи, з яких складається наш організм. За
день на свої потреби людство використовує всередньому більш як 40 000 біологічних видів. Всі види,
що живуть на Землі, складають разом складну біосферу. Багато вчених, які займаються вивченням
біосфери, вважають, що їй загрожує небезпека. По оцінкам багатьох вчених, в найближчі 75 років з
лиця Землі може зникнути половина всіх видів рослин і тварин. В наш час головною причиною
зменшення біорізноманіття стала діяльність людини. Це відбувається зряду причин:
Руйнування природного середовища життя. Це основна причина вимирання біологічних видів.
Сюди включається заготовка деревини, добування корисних копалин, вирубка лісу під пасовища,
будівництво дамб і автомагістралей на місці незайманих ділянок дикої природи. Екосистеми змушені
„відступати”, а флора і фауна, що живе в них, втрачає необхідні умови існування. Природне
середовище розчленовується, руйнується і знищується. Порушуються маршрути міграцій. Генетичне
різноманіття бідніє. Зникнення окремих видів може викликати цепну реакцію: руйнування одного з
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компонентів природного комплексу не проходить безслідно для інших його компонентів. Якщо
вимирають основні види екосистеми – це пагубно впливає на більшість інших видів. Чужорідні
види. Коли людина ввозить в будь-яку екосистему чужорідні біологічні види, вони можуть зайняти
екологічні ніші, що до того належали іншим видам. Іноді чужорідні види змінюють всю екосистему
настільки, що витісняють інші види, або приносять із собою такі хвороби, проти яких у них немає
імунітету. Надмірна експлуатація природних ресурсів. Деякі біологічні види гинуть саме з цієї
причини. В результаті полювання деякі види стали на межі зникнення. Швидкий ріст населення. В
середині XIX століття чисельність населення Землі складала один мільярд чоловік. Через півтора
століття, коли ця цифра збільшилась до шести мільярдів, люди стали замислюватися, що
використання ними природних ресурсів перевищує допустимі норми. Населення нашої планети
невпинно зростає, і з кожним роком темпи витіснення нами різних видів тварин викликає все більше
тривоги. Загроза глобального потепління. Згідно оцінкам Міжурядової комісії з кліматичних змін,
протягом останнього століття температура на Землі може підвищитися на 3,5 градуса за Цельсієм.
Таке різке потепління може викликати зникнення деяких видів тварин і рослин. По даним досліджень,
підвищення температури води – одна з причин загибелі коралових рифів, які слугують середовищем
життя багатьох морських організмів.
Як зазначалося в журналі « National geographic», на основі даних, отриманих біологом Стюартом
Піммом, 11% птахів, тобто приблизно 1100 з 10000 існуючих на планеті видів, знаходяться під
загрозою вимирання, більшість з них «дотягне» в кращому випадку до кінця XXI століття. В цьому ж
журналі говоритися що кожен восьмий вид рослин знаходиться на грані зникнення. Під загрозою не
лище види, що живуть на островах чи у вологих тропічних лісах, не тільки птахи і крупні ссавці – під
загрозою опинились всі біологічні види, що існують на Землі. Відбувається повсякчасне масове
вимирання видів. Біорізноманіття життєво важливо, воно забезпечує населення Землі і надає багато
інших «послуг». А скільки користі людям могли б принести ще не відкриті біологічні види! Зі
скороченням числа біологічних видів скорочуються і наші майбутні можливості. Тому нам потрібно
якимось чином вже зараз зупинити знищення біорізноманіття – не лише в ім’я збереження планети, а
й заради самих себе. Екосистеми виконують важливі функції, без яких не можливе життя на планеті.
Продукування кисню, очистка та фільтрація води, захист ґрунтів від ерозії – все це відбувається за
рахунок нормального функціонування екосистем.
Занепокоєні повсякчасним збіднінням флори та фауни, представники держав та неурядових
організацій прийняли Конвенцію про біорізноманіття. В цьому домовлені підкреслюється, що
збереження біорізноманіття – справа всього людства. Хоча в плані кардинальних змін було
досягнуто деяких успіхів, восновному сили спрямовано на боротьбу із симптомами, а не на
ліквідацію їх причин. Людство зараз підійшло до такого кордону, коли час вже не терпить. Щоб
зупинити процес вимирання видів, людське суспільство має в корні змінити своє відношення до
нашої планети та її природних ресурсів. В книзі «Турбота про Землю» відмічається, що обережне
відношення до природи враховує «зміну у поглядах, методах господарювання, а також в соціальній
структурі суспільства».
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ
Близько половини населення Землі дихає
повітрям, яке офіційно визнане шкідливим для
здоров’я. Згідно проведеним дослідженням
забруднення атмосфери є в тій чи іншій мірі
причиною
загибелі
кожного
17-того
та
інвалідності кожного 24-го жителя Венгрії, а в
Китаї смертність від раку легень в міських
жителів у шість разів вище ніж у сільських. Один
з основних видів забруднення атмосфери –
автомобільний
транспорт.
У
викидах
автомобілів знаходяться такі шкідливі речовини
як: угарний газ, окиси азоту, тверді частинки та
летючі органічні з’єднання. Тверді частинки, що
осідають навколо (в тому числі на нашому одязі та шкір) є складовою частиною забруднень від
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автотранспорту. Найменші з них спроможні проникати глибоко в легені, загострюючи распіраторні
захворювання. Вихлопні гази дають одну третю вуглекислого газу, що викидається в повітря,
сприяють утворенню парникового ефекту, який викликає глобальне потепління. Летючі органічні
речовини, такі як поліароматичні вуглеводні та бензол, спонукають утворення смогів. При згоранні
викопного палива і постійній роботі двигунів транспорту в атмосферу виділяються сірка і азот, в
результаті їх з’єднання утворюються кислотні дощі, які є не менш важливою проблемою довкілля.
При випаданні таких опадів наноситься шкода будівлям, спорудам, різним конструкціям,
спостерігається загибель лісів, погіршується урожай і стан водної екосистеми. Найчастіше кислотні
дощі можна спостерігати в країнах Європи, Східній Америці і районах Азії і Латинській Америці.
Автотранспорт – не єдина причина забруднення повітря. Головним його джерелом є промислові
підприємства. Спалювання, наприклад, вугілля на теплових електростанціях супроводжується
викидами диму, який містить двоокис сірки та окис азоту. Окрім згаданих вище наслідків, двоокис
сірки може викликати звужування дихальних шляхів та загострює різні хвороби. В процесі
виробництва пластмас у атмосферу попадають хлороф-торвуглець, які руйнують її озоновий шар.
Відрізняючись великою стійкістю, ці гази спроможні накопичуватись і зберігатися в атмосфері до 100
років. Тому, не дивлячись на спроби скоротити викиди, ми ще довго будемо відчувати на собі
негативний вплив вже того який накопичився у атмосфері. При спалюванні великої кількості
побутового сміття, яке постійно накопичується, виникає дим, у якому знаходяться діоксини.
Одним з методів зниження темпів забруднення атмосфери – це очистка палива, а зокрема
бензину від шкідливих домішок, таких як свинець, який ушкоджує головний мозок дітей. Щоб
зменшити викиди в атмосферу у розвинених країнах повсякчасно встановлюються системи
контролю викидів продуктів згорання, не дивлячись на велику вартість таких систем. Посилюється
контроль над вмістом вихлопних газів, за перевищення норм накладається штраф. Дає результати
установка очисних споруд на електростанціях та інших промислових підприємствах. Введення
технології десульфуризації димового газу на ТЕС, які працюють на вугіллі, дозволяють значно
скоротити вміст двоокису сірки у димі. Установка каталітичних нейтралізаторів на бензинових
автомобільних двигунах дозволить зменшити об’єми викидів у атмосферу оксидів азоту, угарного
газу та вуглеводнів більш ніж на 75%. Необхідність залучати у виробництво більш ефективних і
екологічно безпечних технологій визнають зараз у всьому світі.
У зв’язку із зростанням забруднення атмосфери окислами азоту, фреонами і іншими речовинами
руйнується озоновий шар. По оцінкам фахівців до середини 21 століття можливе зниження вмісту
стратосферного озону на 15%. Тому розробляються особливі заходи по охороні озонового шару.
Катастрофічним є високий вміст в атмосфері вуглекислого газу. Причин цього явища багато, але
основними є: зменшення лісів, деградація земель, зменшення гумусового шару, горіння викопного
палива. По оцінках фахівців до середини 21 століття концентрація газу збільшитися удвічі, в
результаті утворюється так званий “парниковий ефект”, який сприяє поступовому підвищенню
температури. За оцінкою експертів температура приземного шару повітря підвищиться в середньому
на 3 градуси, при цьому найбільше потепління буде відмічено в приполярних зонах, а найменше –
ближче до екватора. Внаслідок цього швидкість танення льодовиків збільшиться, а рівень океану з
кожним роком підніматиметься більш ніж на 0,5 см/год.
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА
СВІТОВИЙ ОКЕАН
Води океану займають дві третини
поверхні Землі майже чотирьохкілометровим
шаром. Води усіх річок складають 5 % від
маси води океану. Океан – колиска життя на
Землі і домівка половини існуючих нині типів
організмів. Приблизна маса всієї насиляючої
океан риби складає 1 млрд. тонн, а це лише
одна тридцять шоста частина всієї біомаси
океану. Але до чого ж не розумно обходиться
людина з цим безцінним скарбом –
океаном. Для океану, так як і для атмосфери,
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найбільшу загрозу нині становить забруднення відходами людської діяльності або, інакше кажучи,
його швидке отруєння. Багато вчених розглядають океан як добре збалансований єдиний організм,
який має механізми захисту своєї температури, хімічного захисту та живих систем. Забруднення
блокує діяльність цих механізмів, що призводить до різких кліматичних коливань, які порушують
природні ритми життя водних і наземних організмів, призводять до загибелі морських тварин, рослин
і мікроорганізмів та в кінцевому рахунку завдають шкоди самій людині. Нафта та нафтопродукти є на
сьогоднішній день найпоширенішим і найнебезпечнішим джерелом забруднення. Тонна нафти
здатна покрити тонкою плівкою 12 км акваторії океану і забруднює майже 1 млн. тонн води. А за рік в
моря поступає від 6 до 15 млн. тонн нафти. Щорічно гине третина молодих морських організмів, які в
декілька разів більше ніж дорослі особини вразливі до несприятливих факторів. Вже станом на 1980
рік четверта частина світового океану була покрита нафтовою плівкою.
Ще одне джерело забруднення океану – скид неочищених відходів. Разом з нафтопродуктами в
океан буквально виливаються сотні тонн ртуті, міді, свинцю, з’єднань, які входять до складу
побутових відходів та тих хімічних речовин, які використовуються в сільському господарстві. Скид
відходів призвів до масової загибелі мешканців океану. Відомий дослідник підводних глибин Жак Ів
Кусто, повернувшись після довгого мандрування по трьом океанам, в своїй статті «Океан – на шляху
до смерті» писав, що за 20 років життя скоротилось на 40%, а за 50 років назавжди зникло не менше
1500 морських тварин (1970 рік). Величезну небезпеку становлять також ядерні та хімічні відходи.
Якими б безпечними і міцними не були ємності, в яких захоронено відходи, завжди існує небезпека їх
розгерметизації в наслідок дії зовнішніх хімічних агентів, великого тиску на морських глибинах,
ударів об тверді предмети при штормах.
Окрім того людина – це хижак по відношенню до живого світу океанів. Їх природні багатства, які
раніше вважались невичерпними, як виявилось, зовсім такими не є. Ось що говорить палеонтолог
Нейлс Елдрідж про надмірне використання природних ресурсів: «Сучасні технології роблять рибну
промисловість настільки ефективною, що вироблене нею на величезних ділянках океанського дна
спустошення входить в порівняння з вирубкою лісу. Застосування цих технологій – справжнє
винищення, так як витягання риболовних сітей чи проходження траулера завжди викликають не
потрібну смерть морських черепах чи тюленів, а також багатьох не промислових видів риб чи
безхребетних». Говорячи про згубні наслідки вилову креветок, журнал «Нешнл джіогрефік»
зазначає, що біля узбережжя Мексиканського заливу зазвичай губиться, заради пару кілограмів
креветок, безліч мешканців моря – і перш за все рибний молодняк. Цю, так названу, непотрібну
частину улова вважають побічним продуктом, який подекуди перевищує у 4 рази корисний улов.
Сучасні океани перетворюються в справжню бійню, де гинуть багато рідких видів тварин. Єдиним
способом боротьби з таким «вбивчим» відношенням до океану є усвідомлення людством його
незрівнянної ролі в житті на планеті у цілому, адже з океану пішло життя на планеті.
Глобальна зміна клімату і перенаселення несприятливо впливають на запаси прісної води. У
найближчі роки, прісна вода може стати рідкісним і дорогим товаром. За останніми підрахунками до
2025 року більше 3,5 млрд. чоловік будуть жити в районах з гострою нестачею води. Тому вчені
всього світу зараз в пошуках екологічно безпечного способу видалення солі з морської води.
Вчені попереджають про сміттєву пляму у Тихому
океані, яка загрожує морським жителям і усьому океану.
У північній частині Тихого океану зібралося найбільше
скупчення пластика у світі. Його виявили ще у 1980-х
роках і символічно назвали сміттєвою "плямою".
Скупчення щороку збільшується і наразі охоплює площу
понад 1,6 млн кв. км, що в рази перевищує попередні
оцінки. Нова оцінка розмірів сміттєвої плями в Тихому
океані збільшила її до розмірів, що в три рази
перевищують
територію
Франції.
Суспензія
з
пластикових частинок нагадує зоопланктон, і медузи
або риби можуть прийняти їх за їжу. Велика кількість
пластику опиняється в шлунках морських птахів і тварин.
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ЯК МИ ЩОДНЯ ЗНИЩУЄМО НАШУ ПЛАНЕТУ
Щодня кожен з нас користується благами цивілізації і навіть не задумується наскільки шкодить
екології своїми щоденним звичками… Ми поступово, але цілеспрямовано вбиваємо нашу планету.
АТМОСФЕРА. Наша атмосфера безцінна.
Саме завдяки їй можливе життя на Землі. Але
щохвилини ми руйнуємо її. Щорічно люди
своє діяльністю викидають в атмосферу
понад 15 млрд тонн вуглекислого газу, 200
млн тонн оксиду вуглецю, понад 500 млн тонн
вуглеводнів, 120 млн тонн золи та ін.
Загальний обсяг викидів в атмосферу
становить більше 19 млрд тонн.
48 кг різних канцерогенних речовин на рік вдихає житель
мегаполісу. Через вихлопні гази щороку помирає щонайменше
225 тисяч людей. Однак, медики кажуть, що реальні цифри можуть
бути в 2 рази більшими…

Що може зробити кожен? Більше
ходити
пішки,
пересуватися
велосипедом,
обирати
марки
автомобілів, які бережуть планету.

ЛІСИ. Людина не здатна жити без повітря навіть декілька
хвилин. Але ми щоденно знищуємо джерело повітря. Щороку
люди вирубують 14 млн га лісів! Тропічні ліси вважаються
легенями нашої планети. Якщо люди не зупиняться і не змінять
свою поведінку, то до 2030 року половина тропічних лісів
Амазонки зникне. Вже зараз сумарна площа асфальту і дахів
будівель займає 1% всієї поверхні планети.
Що може зробити кожен? Мінімалізувати використання паперу, користуватися папером повторної
переробки, дбайливо користуватися дерев’яними меблями, деталями архітектури. Садити дерева самим,
підтримувати акції з озеленення міст.

ПРІСНА ВОДА. Ми не можемо жити
без повітря. Але й без води ми не
протягнемо більше ніж кілька днів. За
останні 40 років кількість прісної води на
кожну людину в світі зменшилася на 60%!
Поки ця негативна тенденція лише
зростає…
Вже зараз кожна
восьма людина на
планеті не має
доступу до
безпечної питної
води.

Що може зробити
кожен? Економити
воду, замінити
прийняття ванни на
душ, зменшити напір
миючи посуд.

ОКЕАНИ. Через нашу з вами діяльність зникає не
лише прісна вода. Серйозної шкоди ми завдаємо й
світовому океану. Найбільша проблема з нафтою.
Навіть без аварій, а лише у результаті судноплавства і
очищення танкерів в океані у воду потрапляє від 5 до
10 млн тонн нафти. А ще протягом останніх 20 років
зникло майже 20% всіх коралових рифів…
Через людську діяльність
щороку у води Тихого
океану потрапляє 9 млн
тонн відходів, і ще понад
30 млн в Атлантику!
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Що може зробити
кожен? Знову ж таки
більше ходити пішки,
використовувати
велосипед. Електрокари.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Подихали, попили, а
як же без їжі? Наше сільське господарство – це
справжнє вбивство для планети! Через обробку землі в
результаті ерозії щороку втрачається 6 млн га землі.
Через виснаження ґрунтів їжа стала значно менш
корисною, аніж 100 років тому. Вміст вітамінів і
мікроелементів в овочах і фруктах знизився на 70%.
Тож, щоб отримати необхідну порцію доводиться з’їдати
більше, а звідси проблеми з ожирінням та супутніми
хворобами…Пам’ятаєте вище ми згадували, що прісної
води стає все менше? Так от: 70-80% всієї споживаної
людьми прісної води витрачається в сільському господарстві!
Для отримання кілограму пшениці доведеться витратити 1 До речі, щороку люди вбивають близько
тисячу л води. А для кілограма яловичини – 15000.
60 000 000 000 тварин.
Що може зробити кожен? Не переводити продукти: купувати і готувати рівно стільки, скільки ви
можете спожити. Вживати екологічно чисту їжу. По можливості відмовитися чи зменшити кількість
продуктів харчування тваринного походження.

СМІТТЯ. Все, що виробляє цивілізація пов’язане з
безперервним продукуванням сміття. Один українець в
середньому створює 0,5 кг сміття вдень. А в рік це 182,5
кг! В Україні звалища сміття займають понад 250 тисяч
га землі! А тепер трішки фактів про розкладання відходів
(дані заокруглені):
папір – 10 років;
консервна банка – до 90 років;
поліетиленовий пакет – до 200 років;
пластмасові вироби – до 500 років;
скло – до 1000 років!
Що може зробити кожен? Максимально обмежити використання одноразових речей. Навчитися
сортувати сміття. Не викидати те, що може комусь знадобитися: є безліч центрів, де з радістю приймуть
ваш "непотріб". Ні в якому разі не викидати сміття у непризначених для цього місцях!

ЯК ЗМІНИЛАСЯ ЕКОСИСТЕМА ПЛАНЕТИ ЗА 2016 РІК
Людство з кожним роком
показує величезний прогрес у
сфері науки і технологій, але
одночасно наближає планету до
загибелі. Глобальне потепління,
забруднення довкілля, нищення
природи – проблеми, які треба
вирішувати, а не ігнорувати. Фільми
про апокаліпсис видаються все
більш реалістичними.
Планета Земля вступила у нову
епоху – антропоцен. Про це
заявили на 35-му Міжнародному
геологічному конгресі у Південній Африці. Цей термін означає геологічну епоху, в якій рівень
людської активності відіграє істотну роль в екосистемі Землі, простіше кажучи, людство серйозно
впливає на планету. Зокрема, за останні 40 років, популяція ссавців, птахів, риб, амфібій і рептилій
скоротилася майже на 60%. Головною причиною цього називають саме діяльність людини. За
словами вчених, глобальне потепління, підвищення рівня моря, відходи від спалювання палива,
пластмасові відходи, різке збільшення ерозії, радіоактивні частинки, що залишилися в результаті
випробувань ядерної бомби, тощо – все це сприятиме змінам у земній гірській породі.
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Глобальне потепління невідворотне. Температура на планеті б’є рекорди. Національна
адміністрація океанічних і атмосферних досліджень США заявила, що у серпні 2016-го року було на
1,66 градуса за Фаренгейтом тепліше, ніж у середньому в ХХ столітті. Шість літніх місяців 2015 -2016
р. увійшли до числа 17 найспекотніших місяців, які будь-коли реєстрували за історію спостережень.
Під час полярної ночі на Північному полюсі вчені зафіксували на 20 градусів вищу від норми
температуру! У NASA показали шокуюче відео, як за 32
роки розтанув льодовий покрив Арктики. Натомість
Антарктида руйнується уже зсередини. Дослідники з
Університету Огайо зафіксували, як льодовик на
континенті розмивають підповерхневі теплі води. У
мережі з’явилося вірусне відео, яке показує, що буде,
коли на планеті розтане весь лід. Тоді половина
людства просто залишиться без домівок.
Наслідки потепління вже відчули брати наші менші.
Біля берегів Аляски через зміну клімату стало менше
риби у Беринговому морі, що спровокувало ланцюгову
реакцію. У штаті зафіксували масову загибель птахів
тупиків, які харчувалися рибою з моря. Причина їхнього
вимирання – важке голодування. Учені попереджають: у
2050 році, коли температура на планеті збільшиться
всього на 1 градус, станеться викид в атмосферу 55
мільярдів тонн вуглецю, що стане причиною
драматичних і непоправних змін у кліматі Землі. Через
потепління і людську діяльність з шаленою швидкістю
висихає Мертве море – приблизно 1 метр на рік.
Незважаючи на це, солоне озеро залишається
популярним місцем відпочинку. Фотограф Моріц
Кюстнер показав, можливо, останні роки "життя"
Мертвого моря.
Вчені також застерігають, що варто бути
готовими до зникнення улюблених продуктів
через глобальне потепління, зокрема, кави,
шоколаду, мідій. Можливо, це змусить людство
задуматися?
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Чи допоможе Паризька кліматична угода? Вирішенню глобального потепління може стати
Паризька кліматична угода, яка набула чинності в листопаді 2016-го. Угода має на меті зменшення
темпів глобального потепління. З 2020 року вона прийде на зміну Кіотському протоколу. 195 держав
домовилися скорочувати викиди в атмосферу, щоб стримувати підвищення температури повітря на
планеті до кінця цього століття в межах двох градусів за Цельсієм від рівня до індустріальної епохи.
Кожна з країн повинна буде самостійно визначати свою політику щодо зниження або обмеження
викидів CO2. В угоди вже є критики, які кажуть, що вона занадто м'яка і складається лише з обіцянок.
Президент США Барак Обама, заявив, що це "історичний день в боротьбі за те, щоб захистити
наш клімат для майбутніх поколінь". Однак його наступник Дональд Трамп думає зовсім інакше і
планує якомога швидше вивести країну з Паризької угоди про клімат. Крім того, майбутній президент
США хоче скоротити фінансування програм кліматичних досліджень і по швидше зайнятися
сланцевою революцією. Не знаємо, чи хорошим президентом Трамп буде для американців, але для
планети Земля, очевидно, таким собі. Вчені NASA уже пригрозили Трампу відставку у випадку таких
дій.
Шалені темпи забруднення океану. Крім глобального потепління, великою проблемою
людства є забруднення світового океану, яке теж веде ланцюгову реакцію у вигляді загибелі
морських істот. За оцінками Комітету з охорони океану, у світовому океані на кожні 3 тонни риби
припадає 1 тонна пластикових відходів. Кожного року до світового океану потрапляє приблизно 8
мільйонів тонн пластику. Наші щоденні звички забруднюють довкілля і, зокрема, світовий океан.
Уважно прочитайте цей текст і постарайтеся обмежити використання згаданих речей заради
нашої планети.

Де найбрудніше повітря. У 2015-му році
Україна посіла дев'яте місце в анти-рейтингу
країн за смертністю від забруднення повітря.
Цього року ситуація, швидше за все, істотно не
змінилася. У мережі тепер є інтерактивна
карта світу, де у реальному часі можна
переглядати рівень забруднення повітря. Мапа
показує забруднення частинками діаметром до
2,5 мікрометрів (вони проникають глибше
всього в дихальні шляхи і становлять
найбільший ризик для здоров’я). Що робиться
з нашим повітрям прямо зараз – можете
подивитися самі.
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Чорнобиль. У Чорнобильській зоні
створють біосферний заповідник. Такий
указ підписав 2016 року президент
Порошенко. Влада планує реабілітувати
території, забруднені радіонуклідами, а
також проводити там міжнародні наукові
дослідження. У планах – встановити в 10кілометровій зоні Чорнобильської АЕС
сонячні електростанції, які дозволять
виробляти 1,5 ГВт-год електроенергії на рік
і щорічно заробляти близько 120-130 млн євро.
Та найбільшою подією року стало зведення саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком
Чорнобильської АЕС. Будівництво об'єкту почалося в квітні 2012 року. 29 листопада 2016-го арку
встановили над енергоблоком. Від місця будівництва захисна конструкція подолала 327 метрів. Це
найбільша з коли-небудь побудованих рухомих наземних конструкцій довжиною 165 м, висотою 110
м і загальною вагою 36 200 тонн. Газета The New York Times назвала зведення саркофагу подвигом
людської винахідливості і прикладом міжнародного співробітництва. Нова арка над ЧАЕС
прослужить 100 років.
«Лисі»
Карпати.
Однією
з
найважливіших екопроблем в Україні є
вирубка
лісів.
Обсяги
незаконного
вирубування лісів у першій половині 2016го зросли на 36% у порівнянні з таким
самим періодом торік. За весь 2015
незаконно вирубано 24 тисячі кубів лісу, а
за першу половину 2016-го – 15,8 тисячі
кубів. Така діяльність уже позначається на
кліматі. Наприклад, на Херсонщині жителі
сіл біля Олешківських пісків стали
потерпати від пилових бур. У мережу
виклали відео з супутника, яке показує
масштаби вирубки лісів у Карпатах за останні 3 роки. Ще трохи і вони стануть зовсім "лисими"...
Українські ліси страждають і від незаконного видобутку бурштину. Для того, щоб дістати цінні
камінці, сотні дерев просто викорчовують. Фото і відео з Рівненщини, викладені активістами навесні
цього року просто шокували світ. Влада заявляє, що з бурштиновою мафією покінчено, але чи дійсно
це так? Хотілося б вірити.
Світ переходить на екологічну енергетику. Світ, в тому числі й Україна, за останні роки
трішки взявся за розум і почав віддавати перевагу відновлювальній енергетиці. Наприклад, північним
країнам Європи (Данії, Ісландії) вдалося повністю перейти на енергію вітру. В Україні ж
відновлювальна енергетика стане доступнішою для простих людей. Депутати ухвалили закон, який
на дає знижку при купівлі електрокарів та сонячних батарей. Кількість українців, які дбають про свою
енергонезалежність, стрімко зростає. За першу половину 2016 року понад 430 приватних
домогосподарств облаштували сонячні електростанції. Для порівняння: у 2015 році сонячні
електростанції встановили 244 приватні домогосподарства, а у 2014 році – лише 21.
Можливо, протягом кількох сотень років ми організуємо колонії людей біля інших зірок, але зараз
у нас є тільки одна планета, і ми повинні працювати разом, щоб захистити її.
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СІМ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ
1. Неякісна вода. Як відомо, організм людини на сімдесят
відсотків складається з води, тому вона відіграє одну з
найважливіших ролей у житті організму. Проте 80% населення
України використовує в своєму житті воду з поверхневих
джерел, а екологічний стан цих вод з кожним роком
погіршується. Недостатнє очищення стоків, неякісне очищення
промислових вод, надмірна насиченість органікою призводить
до того, що сьогодні практично всі водойми країни
наблизилися до 3 класу забрудненості. Але очисні споруди, що виробляють питну воду, розраховані
на прийом води 1-2 класу забруднення. Як результат - вісімдесят відсотків проб води показують, що
її якість не відповідає умовам держстандартів. Майже 75% українців п'є воду з Дніпра, якість якої
погіршується вниз за течією річки. Тож найскладніша обстановка з якістю питної води сьогодні в
Криму. Якщо ж говорити про найчистішу воду в Україні, то її можна спробувати в Полтавській
області, де майже вся вода береться з підземних джерел.
2. Забруднення повітря. Щорічно в атмосферу України
потрапляє понад 6 млн. тонн шкідливих речовин і
вуглекислого газу. Традиційно головними забруднювачами
залишаються промислові підприємства. Однак збільшення
кількості автомобілів на дорогах спричинило і збільшення
шкідливих викидів в атмосферу. За останні роки кількість
відпрацьованих газів, що надходять у повітря на території
великих міст, зросла на 50-70%. Більше половини шкідливих речовин викидають в атмосферу
приватні авто: у 2009 році на них припало 1,7 млн. т шкідливих речовин, тоді як загальна кількість
усіх автомобільних викидів склала 2,3 млн. тонн. За версією Центральної геофізичної обсерваторії
Міністерства надзвичайних ситуацій України, найбільш забруднені регіони - на промисловому сході
країни - це Донецька, Дніпропетровська і Луганська області. А "найбруднішими" містами стали
Макіївка, Дніпродзержинськ та Одеса. Присутність "перлини біля моря" у трійці лідерів фахівці
пояснюють великою кількістю автомобілів і наявністю великого порту. А ось якість повітря в Києві, на
думку геофізиків, вище середнього по країні. У списку екологічно неблагополучних міст столиця
зайняла 27 місце з тридцяти міст.
3. Деградація земельних ресурсів. "Житниця Європи"
сьогодні переживає не кращі часи. Складний стан земельних
ресурсів України зумовлений тим, що 71% всього
агроландшафту країни використовується для господарської
діяльності. Але через надмірне і неправильне використання
родючість землі з кожним роком падає. Екосистема ґрунту
руйнується в основному через інтенсивний розвиток ерозії: останнім часом їй піддалося більше 35%
сільгоспугідь України. Активне використання добрив призвело до збільшення площі кислих ґрунтів
(на 2, 4 млн. га за 15 років). На врожай сільськогосподарських культур впливає і товщина гумусового
шару, а вона за останнє десятиліття знизилася в середньому на 20%. До того ж, майже 40%
загальної площі земельних ресурсів України належать до забруднених земель.
4. Знищення лісів. Україна належить до малолісистих
країн - ліс покриває лише шосту частину її території. Але при
цьому експорт деревини з України в 2,5 рази перевищує
імпорт. Споживче ведення лісового господарства призводить
до того, що ліси не відновлюються і втрачають біологічну
стійкість (площа лісів, уражених шкідниками і хворобами,
постійно збільшується). А цінні деревні породи (дуб, бук і
сосна) заміщуються малоцінними (грабом, березою, осикою).
Найскладніша ситуація в Карпатах та Криму - тут через
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деградацію лісових масивів розвивається ерозія ґрунтів і зсувні процеси. Прямий наслідок
нераціональної вирубки лісів - збільшення частоти та інтенсивності повеней у західних областях
України, особливо - Закарпаття.
5. Низький стан здоров’я населення. Це результат
функціонування
величезних
промислових
та
сільськогосподарських комплексів без відповідних очисних
споруд; відсутність моніторингу та об'єктивної інформації про
екологічний стан довкілля, не виявлення порушників та
відшкодування нанесених збитків; низький рівень екологічної
освіти керівників різних рівнів, підприємців, інженерів і
спеціалістів, низька екологічна культура та свідомість більшості
населення; відсутність ефективних засобів економічного
стимулювання заходів зі збереження навколишнього середовища; низька дієвість державного
контролю за виконанням вимог природоохоронного законодавства, а також покарання винних за
нанесені збитки природі, людині та суспільству. Такий стан - плата за моральний нігілізм, за зневагу
до життя у всіх його проявах, і платять за це передусім перинатальні, тобто ще не народжені діти.
Вже в утробному розвитку на дитину діють небезпечні та шкідливі фактори - хімічні речовини у
харчах, ліках, випромінювання від телевізора, комп'ютера, інших об'єктів у побуті, виробництві.
Народжуваність мертвих дітей за останні 16 років зросла у 65 разів. Діти з хронічною патологією
складають 23,4%, з нервово-психічними захворюваннями - 33,5%. Через недбалість, екологічну
безграмотність, жадобу наживи скорочується населення.
6. Побутові відходи. Однією з найбільш серйозних
екологічних проблем України сьогодні можна вважати проблему
утилізації і переробки різних відходів. У країні діє близько 800
офіційних звалищ, загальна кількість сміття на яких
перевищила 35 млрд. т. Щорічно ця цифра зростає ще на
сімсот-вісімсот тисяч тонн. За інформацією Міністерства
екології та природних ресурсів, загальна площа всіх полігонів з
відходами вже займає 4% площі України. Речовини, які
виділяються в результаті хімічних реакцій на полігонах твердих
побутових відходів, здатні перетворити територію України на
одну суцільну зону екологічного лиха. Адже небезпечні хімічні речовини і бактерії просочуються в
ґрунт, потрапляють в повітря та ґрунтові води, отруюючи життя на відстані десятків кілометрів від
звалища. За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України, щорічно
середньостатистичний українець викидає на смітник близько 250 кілограмів побутових відходів. З
цих 250 кілограмів мінімум 50 можна відправляти не на звалище, а на пункти прийому вторинної
сировини, що дозволило б скоротити кількість твердих побутових відходів на 10 мільйонів
кубометрів.
7. Чорнобильська катастрофа. Сумарна активність
радіонуклідів, які вийшли за межі 4 енергоблоку Чорнобильської
АЕС 26 квітня 1986 року і в наступні дні після аварії,
перевищила 300 млн. кюрі. Аварія призвела до радіоактивного
забруднення більш ніж 145 тис кв.км території України, Білорусії
та Росії. На радіоактивних територіях сьогодні розміщено понад
дві тисячі населених пунктів, в яких проживає майже півтора
мільйони людей. Українські вчені єдині в думці про те, що
наслідки Чорнобильської аварії ще дуже довго будуть про себе нагадувати. Станом на 2009 рік в
Україні було зареєстровано 6049 випадків раку щитовидної залози у людей, які на момент аварії
були дітьми і підлітками. Крім того, за час, що минув після катастрофи на ЧАЕС, зросла кількість
психоневрологічних захворювань, патології серцево-судинної системи. У той же час, за 25 років
радіаційний стан територій навколо станції значно покращився. Цьому сприяли і природні процеси, і
проведення дезактиваційних робіт, і відсутність людини. Так, у регіоні відновилися популяції
вимираючих тварин, а українські чиновники навіть заговорили про можливість скорочення зони
відчуження біля ЧАЕС.
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НАЙБІЛЬШ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ КРАЇНИ СВІТУ
Екологічність країни визначається за показниками: загальний стан довкілля; біологічне
різноманіття; ступінь забруднення повітря; стан водних ресурсів; методи ведення сільського
господарства; ставлення до боротьби з кліматичними змінами у світі і т.п.
ШВЕЙЦАРІЯ. Ця країна є однією з перших за
рівнем життя та економічного розвитку. Швейцарію
можна вважати однією з найкрасивіших і екологічно
стабільних країн у світі. Природа, яка захоплює дух і
прекрасні види Швейцарії сприяють її неймовірному
успіху. Тим не менше, не всі місцеві жителі
підтримують зелену політику. Щоб мотивувати людей
до екологічного способу життя, швейцарські правителі
вирішили ввести штрафи за неправильне викидання
сміття. У Швейцарії є всі умови для того, щоб прожити
довге життя.
НОРВЕГІЯ. З великою кількістю гір, прекрасних
долин і фіордів захоплює не лише своїми
ландшафтами, але й чистим повітрям. А велика
кількість рослинності лише поліпшує його. Але не
тільки від зелені залежить чистота навколишнього
середовища. Річ у тому, що Охорона природи в
Норвегії є одним із пріоритетних напрямків діяльності.
Ще в 1910 році в країні був прийнятий Закон про
охорону природи, який діє й донині. Норвегія, є
жертвою глобального потепління, тому її жителі хочуть
всіма можливими методами захистити Норвегію від
згубної дії змін. Норвежці докладають всіх зусиль для
того, щоб стати вуглець-нейтральною державою,
знижуючи викиди і відновлюючи баланс двоокису
вуглецю в атмосфері. У країні функціонує новітня та
ефективна система очищення стічних вод.
ШВЕЦІЯ. Понад 50% території цієї країни покриті
лісами, й за цим показником Швеція перебуває на
першому місці в Європі. У країні стабільно високі
екологічні
показники,
що
безпосередньо
відображається на здоров'я її жителів. У Швеції
низький рівень забруднення повітря, чиста питна вода,
низький рівень парникових газів. Дев'ять мільйонів
шведів з особливою турботою ставляться до своїх
лісів.
КОСТА-РІКА. Коста-Ріку називають «країноюзаповідником» за величезну різноманітність дикої
флори й фауни. Таку кількість Національних парків
рідко де ще можна зустріти, а охоронювані природні
території становлять майже 25% загальної площі
країни. Економіка Коста-Ріки залежить від індустрії
екотуризму, тому тут серйозна увага приділяється
турботі про навколишнє середовище. На цих
принципах будується і промислова політика КостаРіки. На відміну від своїх латиноамериканських
сусідів, Коста-Ріка уникає вирубки лісу.
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НОВА ЗЕЛАНДІЯ. Малонаселена Нова Зеландія рай для туристів. Вважається найбільш екологічно
чистою країною цього регіону. Вся політика у країні
спрямована на охорону навколишнього середовища.
За індексом чистоти вона набагато випереджає інші
країни регіону за рахунок якості води і повітря. Зелень і
чистота - два головних символи цієї країни. І саме
збереження цих двох параметрів є пріоритетними
напрямками роботи. А ще в Нової Зеландії грандіозні
плани на майбутнє - до 2020 року країна має намір
домогтися визнання статусу найчистішої у світі.
ЛАТВІЯ. Незважаючи на те, що урбанізація в Латвії
розвивається досить стрімко, природа цієї країни все
ще зберігає свою різноманітність і багатство. У Латвії
багато лісових та водних масивів, а помірний клімат і
геологічні умови захищають країну від природних
катаклізмів. Також, у зв'язку з тим, що не території
Латвії практично немає корисних копалин, ризик
забруднення відходами промисловості дуже малий.
Незаймана природа Латвії відображає турботу
місцевих жителів про чистоту і здоров’я навколишнього
середовища, а число природних ресурсів на густоту
населення набагато вища середньоєвропейських
показників.
ЯПОНІЯ. Тривалість життя в Японії - близько 82
років. Це найвищий показник у світі. Частково завдяки
чудовим технологіям очищення води, санітарним
умовам, запобіганню використання хімічних пестицидів
і відносно низькому рівню забруднення повітря.
Проблемою тут є виснаження рибних запасів
прибережних вод і, відповідно, зниження морського
біологічного розмаїття.
КОЛУМБІЯ. Ця країна розділена на 4 природних
регіони, кожен із яких надзвичайно багатий на флору й
фауну. У Колумбії у великій кількості ростуть мангрові
ліси, а пальми й орхідеї взагалі вважаються
національними рос линами країни. Процвітання
Колумбії прямо пов'язано з родючістю земель і
вирощуванням сільськогосподарської продукції. В т.ч.
мова йде про вирощування кави і квітів, які
забезпечують експортний дохід. Південноамериканська
країна оберігає якість своїх земель. Чисте довкілля
Колумбії – запорука здоров'я населення з тривалістю
життя 73 року.
ІСЛАНДІЯ. Якщо раніше, острів на 70% залежав від
поставок вугілля з інших держав, то тепер вугілля в
енергетичному секторі Ісландії складає всього 18%, а
до середини цього століття уряд країни планує
повністю
перестати
використовувати
природні
копалини, зокрема нафту та вугілля.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
Проблема використання енергоносіїв полягає в тому, що людство переважно використовує
невідновні енергоресурси, які з часом можуть вичерпатись, що призведе до різкого загострення
енергетичної кризи не тільки в окремих країнах, а й у всьому світі. Тому загострилось питання
використання альтернативних джерел енергії, які з часом можуть повністю замінити традиційні види
палива і відвести загрозу енергетичного голоду. Крім того, використання альтернативної енергії є
цілком безпечним та екологічно чистим, тобто позбавленим викидів продуктів згоряння та твердих
відходів. В останні роки людство успішно використовує енергію вітру, енергію морів та океанів,
сонячну, геотермальну енергію та енергію біомаси.
Енергія вітру. За підрахунками вчених, загальний
вітроенергетичний потенціал Землі в 30 разів
перевищує річне споживання електроенергії в усьому
світі. Однак, використовується лише мізерна частка
цієї енергії. Енергію вітру здавна використовували
для пересування морських вітрильників. Відомо, що
цей вид енергії використовували ще 2 тисячі років
тому в Китаї та Японії для роботи перших вітряних
двигунів, а стародавні єгиптяни покращували умови
важкої праці з допомогою вітряних водопідйомників
та млинів.
Енергія вітру в останні роки широко використовується на вітрових електростанціях. Найбільші
вітрові установки зосередженні в західноєвропейських країнах, Австралії, Новій Зеландії, США та в
країнах Латинської Америки. Можливості використання цього виду енергії в різних місцях Землі
неоднакові. Для нормальної роботи вітрових двигунів швидкість вітру не повинна в середньому за рік
падати нижче 4-5 м/с, а краще, коли вона становить 6-8 м/с. Для цих установок шкідливі і надто
великі швидкості вітру (урагани), які можуть їх поламати. Найбільш сприятливі зони для
використання вітрової енергії узбережжя морів і океанів, степи, тундра, гори. В межах України
такими ділянками є узбережжя Чорного моря, особливо Крим, а також Карпати, південні степові
райони. Під час роботи ВЕС навколишнє середовище не зазнає жодних забруднень. Єдині негативні
впливи - це низькочастотний шум (гудіння) працюючих вітряків та ще гибель птахів, що потрапляють
у лопасті двигунів.
Енергія морів і океанів. Енергія морів та океанів
містить в собі значний потенціал. Це насамперед
енергія хвиль, океанічних течій та морських припливів
та відпливів. Це більш постійні джерела енергії. Вже
тепер працюють екологічно безпечні, чисті припливні
електростанції у Франції, Росії. Загальна потужність
хвиль Світового океану складає 90 000 млрд кВт. Усі
типи морських хвильових електростанцій, що
будуються і діють сьогодні, побудовані за єдиним
принципом: у спеціальному буї-поплавку під дією
хвилі коливається рівень води. Це призводить до
стискання в ньому повітря, яке рухає турбіну. В експериментальних електростанціях навіть невеликі
хвилі висотою 35 см примушують турбіну розвивати швидкість понад 2 тис. обертів за хвилину.
Метрової висоти хвиля забезпечує від 25 до 30 кВт енергії, а в деяких частинах Світового океану,
наприклад, у Тихому океані, можна одержати до 90 кВт.
Широке впровадження морських електростанцій різних типів стримується відносно високою їх
вартістю. Проте, вчені дійшли висновку, що їх енергетичний баланс (співвідношення одержаної та
затраченої енергії) може бути більш високим, ніжу деяких АЕС і ТЕС, що працюють на вугіллі та
нафті. Розрахунки й проекти інженерів свідчать, що в найближчому майбутньому можливе
спорудження великих електростанцій такого типу. Привертають увагу проекти електростанцій,
розташованих на плавучих установках вдалині від берега. В деяких проектах пропонується
одержувати енергію на таких станціях комплексним способом (наприклад, за рахунок хвиль, різниці
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температур, а також вітру та Сонця). Ця енергія може використовуватися для виробництва водню
або передаватися на берег по підводному кабелю. Робота згаданих електростанцій не спричиняє
забруднення навколишнього середовища, зокрема й теплового, бо вони лише перетворюють
акумульовану в хвилях, припливах тощо енергію Сонця й Місяця на інші види енергії, зокрема
електричну.
У багатьох країнах - США, Японії, Італії, Ісландії, Росії використовується енергія гарячих
природних джерел - гейзерів. Відомо, що на глибині 10 км температура сягає 140-150 градусів за
шкалою Цельсія і цю енергію можна відводити за допомогою пари, використовуючи її для опалення.
Геотермальна енергетика розвивається досить інтенсивно в США, на Філіппінах, у Мексиці, Італії,
Японії, Росії. Найпотужніша геотес (50 Мвт) побудована в США - геотес Хебер. Запаси
геотермальної енергії складають 200 ГВт. Геотермальні ресурси розподілені нерівномірно й основна
їхня частина зосереджена в районі Тихого океану.
Світлова енергія Сонця. Сонце - джерело енергії
дуже великої потужності. В середньому енергетичний
еквівалент 22 днів сонячного сяйва за сумарною
потужністю, що приходить на Землю, дорівнює всім
запасам органічного палива на Землі. За день на
Землю надходить сонячної енергії більше, ніж 6,5
млрд жителів планети можуть спожити за 30 років.
Сонячна енергія, що надходить за рік тільки на
Аравійський півострів, більше ніж в два рази
перевищує запаси енергії всіх нафтових родовищ
світу. Вже в світі експлуатуються три типи
перетворювачів сонячної енергії: а) використання енергії рідини, нагрітої сонячними променями; б)
пряме фотоелектричне перетворення сонячної енергії в електричний струм; в) використання
дзеркал, фокусуючи теплову енергію Сонця на поверхню парових котлів теплових електростанцій.
Всі три типи геліостанцій вже працюють в різних країнах світу - у Франції, Німеччині, США, Ізраїлі. В
установці використовують синтетичне масло, що тече по чорних трубах, які нагріваються
параболічними дзеркалами, що, рухаючись за Сонцем, фіксують його промені. Масло в трубах
нагрівається до 3900 С і перетворює воду в пару, яка крутить турбіни.За прогнозом до 2020 р. такі
джерела замінять близько 2,5 млрд т палива, їх частка у виробництві електроенергії і тепла складе
не менше 8%. Передусім це енергія Сонця, якої поступає на поверхню Землі в 14-20 тис. разів
більше, чим виробляють всі техногенні джерела планети.
У деяких країнах - США, країнах Аравійського півострова існують установки прямого
перетворення світла Сонця в електроенергію за допомогою фотоелементів або фокусування тепла
за допомогою параболічних дзеркал. На півострові Крим працює невелика експериментальна
геліостанція. При сучасних технологіях вартість фотоелектрики складає 25-30 центів за кіловатгодину; сонячно-термічної електрики - 12 центів; енергії теплових електростанцій - 4 центи;
гідроелектростанцій - 3 центи. Така відносно висока ціна фотоелектрики пояснюється низьким ККД до 10 відсотків і високою вартістю установок. Однак ці установки не забруднюють навколишнього
середовища, прості в застосуванні, безшумні, можуть мати різні розміри.
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Вічний двигун і вільна енергія – табу офіційної науки
Протягом багатьох століть сотні вчених, включаючи Леонардо да Вінчі і
Ніколу Тесла, розробляють моделі «вічних двигунів», які здатні
підтримувати самі себе без споживання енергії зовнішніх джерел – палива,
вітру, сонця, електроенергії і т.п. Офіційна ж наука не втомлюється
потужною «палицею» критики бити по головах відкривачів, що мріють про
невичерпну або вільну енергію. Проте чи дійсно неможливо створити
«вічний двигун» чи генератор вільної енергії? На думку багатьох учених, які
займаються подібними розробками, перешкоджають впровадженню таких
машин найбагатші люди планети на пару з місцевими чиновниками. Як
вважають багато екологів і прихильників руху захисту навколишнього середовища, саме ці «королі» з
мільярдними капіталами по всьому світу тримають у кайданах усе людство і, подібно до вампірів,
висмоктують останні гроші і кров жителів Землі. Вже зараз, на їхню думку, можна повністю
відмовитися від нафти, газу, атомних і теплових електростанцій, що забруднюють навколишнє
середовище, і перейти на вільну енергію. Тоді людство здобуде значну незалежність від держави і
великих корпорацій. Жити стане простіше, вільніше і дешевше.
Хоча перші генератори вільної енергії починають
з’являтися
тільки
зараз,
майже
століття
тому
«Електричний Прометей» Нікола Тесла вже плекав ідеї, як
розробити подібні пристрої. Однак їм так і не судилося
з’явитися на світ. Через всі відкриття та експерименти
Тесла червоною ниткою проходить думка про те, що
енергія розливається по всьому світу. У 1891 році він
писав: «Ми стоїмо перед грандіозним завданням –
розробити спосіб, як користуватися цією енергією».
«Надлюдина» – так охрестили Теслу сучасники. Нікола
мислив глобально, піклуючись не про себе і навіть не про
свою країну, а про все людство.
Головний винахід у житті Ніколи, який йому не вдалося довести до кінця, – це Всесвітня
бездротова система передавання енергії та інформації. Енергопередаюча станція направляла б
електроенергію в будь-яку точку на Землі, відбиваючи її від верхніх шарів атмосфери, і через саму
Землю. Скористатися цією енергією могли б усі – автомобілі, літаки, кораблі, заводи. Їм потрібно
було б лише мати установку для приймання енергії. Ця ж система транслювала б на весь світ точний
час, музику, тексти, фотографії, що є прототипом Інтернету, причому безкоштовного — купити
довелося б тільки енергоприймаючу міністанцію. А зі звичайного телефону кожен міг би
зателефонувати в будь-яку точку світу, теж безкоштовно.
Для створення такого пристрою Тесла переконав свого
спонсора Моргана спорудити величезну вежу в Уорденкліфі,
США, і намагався передавати з її допомогою енергію. Проте
перші експерименти зазнали невдачі. Незабаром почалася
Перша світова війна, і на вимогу військових дослідження
були зупинені. Більшість щоденників Тесла втрачені або
знищені. Багато його проектів сьогодні вже неможливо
відновити. Хто їх знищив – залишається загадкою.
Можливо, якісний стрибок до вільної енергії не
відбудеться доти, доки основна маса людей не змінить вкорінену ідеологію – прагнення жити за
рахунок інших. Коли ж люди, подібно Ніколі Тесла, почнуть мислити глобально і піклуватися про
долю всього людства, а не тільки свою, – вільна енергія для всіх і «вічні двигуни» будуть поставлені
на конвеєр.
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Технології що здатні врятувати планету: замітки з Web summit
Про проблеми планети та їх вирішення за
допомогою технологій та штучного інтелекту (АІ)
говорили на щорічному Web Summit 2017 у
Лісабоні, Португалія. Planet:tech - конференція в
рамках щорічного Web Summit, яка об'єднує
найоригінальніші новинки світу, бізнес-гігантів,
впливові та суперечливі голоси з галузей сталого
розвитку,
екологічно
чистих
технологій,
енергоефективності та екоінновацій. Конференція
є однією з найбільших технологічних івентів у світі
та проводиться з 2009 року. В 2017 році захід
зібрав майже 60000 відвідувачів із 170 країн, 1200
доповідачів та 2600 представників медіа. Ось
головні тези із конференції Planet:tech, що
проходила в рамках самміту.
Планеті потрібно більше даних. За оцінками вчених, через 20 років населенню Землі
знадобиться лише питної води на 40% більше. Вирішення майбутніх проблем пропонують шукати у
здобутках Четвертої промислової революції, тобто із допомогою технологічних напрацювань. «Нам
потрібно більше кращих даних про Землю!», - зазначив екостратег Microsoft Роб Бернард. Власне,
його компанія представила проект AI for Earth (Штучний інтелект для Землі), який інноваційно
допомагатиме сільському господарству, водним ресурсам, біорізноманіттю та клімату. Як саме?
➢

«Точне сільське господарство", використовуючи АІ, зможе застосовувати датчики та розумні
алгоритми для доставки води, мінеральних добрив та пестицидів лише до тих культур, які їм
дійсно потрібні. А отже, зменшить для фермерів затрати на вирощування та мінімізує вплив на
довкілля.

➢

Розумне картографування з використанням AI-технологій допоможе швидше, ефективніше та
дешевше аналізувати та управляти природними ресурсами.

➢

Проект "Передчуття" разом з дронами та розумними робо-пастками виявлятиме збудників
інфекцій та хвороб ще до того, як вони спричинять спалахи. Для цього великі дані для АІ
збиратимуть комарі. До того ж, зібране від них ДНК дасть можливість виявити нові віруси, які
зазвичай називають "невідомого походження", а також ідентифікувати та вести певний облік
видів тварин, що живуть на даній території і були вкушені досліджуваним комаром.

3Д розумного світу. 1 мільярд людей сьогодні ще й досі не мають доступу до електрики. Утім, ті
мільярди, що її використовують - часто роблять це неправильно, марнотратно і неоптимально.
Водночас кліматичні зміни клімату зачеплять всіх і всюди. У Siemens пропонують працювати над
проблемою з допомогою принципу трьох Д:
➢

Декарбонізація. Компанія поставила собі за мету до 2030 року стати вуглецево-нейтральною та
кидає виклик решті світу: "Потрібно не просто скоротити викиди вуглецю, цього вже
недостатньо. Потрібно звести їх нанівець", - зазначив менеджер Седрік Найк. З його слів, AI у
газових турбінах здатен на 15-20% оптимізувати шкідливі викиди у атмосферу, а отже - штучний
інтелект здатен зіграти вагому роль в процесах декарбонізації.

➢

Децентралізація. Використання технологій блокчейну здатне уберегти від пере- та
недовиробництва електроенергії. Як приклад, 12 домівок у Нью-Йорку вже зараз по-сусідськи
розподіляють зібрану з допомогою сонячних плит енергію, а зайве - зберігають в акумуляторах "на потім".

➢

Діджиталізація. Діджиталізація здатна перетворити міста на розумні міста. Це важливо, адже
70% населення нині живе там. "Кожен біт має значення у питанні збереження нашої планети", а
тому використання розумних технологій і інновацій - це необхідний крок.

5 інновацій у боротьбі з глобальним голодом. 815 мільйонів населення планети голодує.
Причини? Насамперед природні катаклізми, які руйнують їхні домівки, знищують врожай, стирають з
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лиця землі все, що так чи інакше могло б слугувати їжею. До того ж, сьогодні через збройні
конфлікти спостерігається велика кількість біженців: близько 60-65 мільйонів людей покинули
домівки через війну. Всесвітня продовольча програма ООН з 15 тисячами співробітників у більш ніж
80 країнах є найбільшим підрозділом гуманітарної допомоги та ланкою з питань надання харчової
допомоги. Директор з питань інновацій у ВПП Роберт Опп поділився п'ятьма рішеннями, що
дозволять досягти цілей сталого розвитку та покласти край голоду до 2030 року.
➢

АІ для оцінки наслідків лих. ООН використовує дрони для моніторингу локацій. Втім, один дрон
здатен зібрати силу-силенну даних, на обробку яких знадобляться місяці. Дорогоцінний час,
якого немає. Натомість штучний інтелект здатен відразу оцінити масштаби лиха та навіть
порахувати кількість зруйнованих об'єктів, а також людей, що потребують допомоги.

➢

Чатботи для спілкування та комунікації з потерпілими: програми можуть зібрати значно більше
та значно швидше потрібні дані.

➢

Блокчейн технології. Щоб передавати кошти потрібні фінансові структури, з блокчейн
технологіями можна обійтися без них. Технологія блокчейну захищена від підробки та
переробки, адже кожен блок містить часову мітку та посилання на попередній блок. Такий підхід
вже застосували, щоб допомогти 10000 біженців.

➢

Діджитал платформи, що поєднують малих виробників просто зі споживачами. Потрібен тільки
телефон та встановити на нього додаток.

➢

Фандрайзингові програми, накшталт ShareTheMeal, на базі смартфонів. "Нам потрібно
достукатися до кожного в натовпі. Це можна зробити через смартфон. Так вибудовується
справжній зв'язок між тим, хто там, і тим, хто тут", - підкреслив спікер.

Технологія, що «п'є» повітря. Що якщо б можна б було видобувати вуглекислий газ просто із
повітря? А далі створювати з нього продукти? А отже, суттєво знизити кількість вуглецю в
атмосфері? Це вже існує. Розробники з Climeworks створили технологію, котра втягує через фільтр
атмосферний вуглекислий газ із повітря. Фільтр, насичений CO2, нагрівають до 100°С, після чого із
нього виділяють концентрат CO2, натомість "безвуглецеве" повітря повертають назад до
атмосфери. Цикл може бути безперервним: після вивільнення - фільтр знову готовий до роботи.
Фактично, мова про технологію, що здатна вилучати минулі, теперішні та майбутні "залежні" вуглецю
у повітрі. Як зазначив засновник Climeworks Крістоф Жебальд, розробка вже успішно працює в
Ісландії. Зібраний концентрат CO2 йде на ринок, зокрема і на підприємства харчової промисловості
(для газованих напоїв).
Гігатонні кроки та «амбітне тріо» задля зменшення екологічного сліду. Штучний інтелект
здатен допомогти оптовій та роздрібній торгівлі стати більш екологічними. Уже зараз один із
найбільших представників сегменту - компанія Walmart - використовує АІ для обробки інформації у
ланцюжку постачання товарів "виробник-споживач" та оптимізації процесів (зменшення упаковок,
використання органічної хімії тощо). Важливо, що компанія ділиться своїми напрацюваннями і з
партнерами у мережі. "Не має значення, що США вийшли з Паризької кліматичної угоди, ми
продовжуємо працювати над вирішенням проблем зміни клімату, компанії розуміють, що це важливі
виклики, з якими не можна не рахуватися", - зазначила представниця компанії Кетлін МакЛафлін.
«Амбітне тріо», яке треба намагатися впровадити компаніям в харчовій промисловості: 1. робота з
відновлювальною енергетикою; 2. zero waste («нуль відходів»); 3. продаж сталих продуктів. Walmart
інвестує у створення власних джерел виробництва, зокрема в сонячні енергетичні системи, а пізніше
- і в енергію вітру. "Наші енергопотреби вже задовольняються на 30%, але ми хочемо досягти 50%
до 2025 року", - сказала МакЛафлін. Відновлювальна енергія - це один із основних напрямів роботи
задля зменшення екологічного сліду компаній запущеного у 2016 році проекту "Project Gigaton". У
його межах пропрацьовуються шість основних сегментів: енергія, відходи, пакування, сільське
господарство, знищення лісів та продукти. У цілому "Project Gigaton" має на меті скоротити один
мільярд тонн викидів до 2030 року.
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«Кліматичні заповіді» від Папи Римського
У Ватикані офіційно оприлюднили другу енцикліку (послання до вірян) Папи Римського
Франциска. У ній понтифік ще раз підтвердив свій імідж «революціонера». Послання повністю
присвячене проблемам екології. У ньому Франциск закликає усіх, незалежно від віросповідання,
разом піклуватися про «наш спільний дім». Пропонуємо ознайомитися з головними «кліматичними
заповідями» Папи Римського у цитатах. Франциск заохочує всіх і кожного – окремих осіб, родини,
місцеві громади, народи і міжнародну спільноту – до «екологічного навернення». «Який світ
прагнемо передати тим, які прийдуть після нас, дітям, які тепер зростають? У людства ще
залишилася здатність співпрацювати, щоби будувати наш спільний дім… Людська істота ще
здатна до позитивного втручання, ще не все втрачено, людські істоти, здатні до крайньої
деградації, можуть також перемогти самі себе, повернутися до вибору добра та відродитися».
Розділ 1. Про те, що діється в нашому спільному домі. «Клімат є спільним добром, що
належить всім та для всіх призначене. Найважчі наслідки його змін лягають на плечі найбідніших,
однак, ті, хто має більше ресурсів та економічної чи політичної влади, здається, зосереджуються
лише на тому, щоби замаскувати проблеми». «Доступ до питної і безпечної води є суттєвим,
фундаментальним та універсальним людським правом, оскільки визначає виживання людей, а
тому є передумовою для здійснення інших прав». «Коли людське втручання стає на служіння
фінансам та споживанню, що земля, на якій живемо, стає біднішою та менш гарною, дедалі
обмеженішою та сірішаю». У рамках етики міжнародних відносин енцикліка вказує на існування
«екологічного боргу», зокрема, північної частини планети перед південною.
Розділ 2. Євангеліє творіння. Центральне місце цього розділу займає розповідь про створення
світу. «Ці розповіді підказують нам, що людське існування ґрунтується на трьох
фундаментальних взаєминах, тісно пов’язаних між собою: стосунках з Богом, з ближнім і з
землею». Злам у цих відносинах і призводить до появи гріха, вважає понтифік.
Розділ 3. Людський фактор в екологічній кризі. У цьому розділі представлено аналіз ситуації,
зокрема розвитку сучасних технологій, які з одного боку полегшують життя, а з іншого незворотно
впливають на нашу планету. На думку Папи Римського, саме логіка технократичного панування
«веде до знищення природи і визискування найслабших людей та народів. Технократична
парадигма схильна здійснювати своє панування також над економікою та політикою…». «Людина
вже не визнає властиве їй місце у світі і приймає позицію, звернену на саму себе, зосереджену
виключно на собі та власній владі. З цього випливає логіка одноразового використання, яка
виправдовує будь-які відходи, чи щодо довкілля, чи щодо людей, ставлячись до ближнього і до
природи, як до простого предмету, і веде до безлічі форм поневолювання».
Розділ 4. Інтегральна екологія. Лейтмотивом енцикліки є «інтегральна екологія», як нова
парадигма справедливості. Мовляв, ми не можемо «вважати природу чимось відокремленим від нас
або звичайним обрамленням нашого життя». «Якщо все пов’язане одне з одним, то також стан
здоров’я суспільних інституцій має наслідки для довкілля та для якості людського життя: будьяке заподіяння шкоди солідарності чи громадській дружбі завдає шкоди довкіллю». «Не існує двох
окремих криз, екологічної та суспільної, а радше – одна і складна соціально-екологічна».
Розділ 5. Вказівки для дій. Папа Франциск не боїться критикувати «сильних світу цього».
«Зустрічі найвищого світового рівня щодо довкілля не дали відповіді на очікування, тому що через
брак політичних рішень, не досягли дійсно важливих та ефективних глобальних екологічних
угод». «Чому існує бажання утримувати сьогодні владу, про яку згадуватимуть як про нездатну
втрутитися, коли існувала невідкладна необхідність це зробити?». «Ми потребуємо угоди щодо
режимів управління всієї гамми так званих глобальних спільних благ, беручи до уваги те, що
захист навколишнього середовища неможливо гарантувати лише на основі фінансових
розрахунків вартості і користі. Довкілля є одним з тих благ, які ринкові механізми нездатні
захистити чи адекватно підтримувати».
Розділ 5. Екологічна освіта та духовність. «Будь-яка зміна потребує мотивації та виховного
процесу, в кому мають брати участь всі виховні інституції – школа, родина, засоби комунікації,
церква». Відправною точкою, на думку Папи, має стати «інший стиль життя», що відкриває
можливість «здійснювати здоровий тиск на тих, хто утримує політичну, економічну і суспільну
владу». Понтифік переконаний, що рішення споживачів здатні «змінювати поведінку виробників,
спонукаючи їх брати до уваги екологічні наслідки та моделі виробництва».
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ЕКОАКТИВІЗМ В УКРАЇНІ
Що таке екоактивізм, та які прості кроки може зробити кожна людина, щоб зробити свій маленький
(великий) вклад у довкілля? Екоактивізм прийнято вважати однією з форм залучення до соціальних
або політичних кампаній з метою запобігання шкоди навколишньому середовищу. Бути частиною
якоїсь організації для того, щоб піклуватися про довкілля, не обов’язково. Екоактивістами можна
вважати будь-яких людей, які роблять щось додаткове для збереження природи від руйнівного
впливу людської діяльності та піклуються про усвідомлення інших щодо цієї теми, пояснює голова
Української кліматичної мережі та координатор проектів ГО «Екоклуб» Ілля Єременко.
Прибирання відходів, посадка дерев, захист тварин та волонтерство в притулках є лише кількома
прикладами сучасного екоактивізму. Екоактивізм – це питання ідентичності. Якщо хтось проводить
суботник раз на місяць і просто збирає сміття у себе в дворі, то це вже можна вважати
екоактивізмом. Це можна пов’язати із тим, що називають громадянською свідомістю. Якщо думати
про наслідки своїх дій, то насправді дуже легко стати екоактивістом. Якщо людина бажає зробити
свій внесок у захист довкілля, перед нею є безліч можливостей. В умовах сучасного цифрового світу
значний вплив може мати навіть репост в соціальних мережах. Звісно, лайками та репостами
проблем не вирішити, але інформування насправді відіграє чималу роль у підвищенні обізнаності
населення. Ось кілька простих кроків для екоактивіста-новичка:
Пластикові пакети. Одним з найпростіших способів допомогти природі є відмова від пластикових
пакетів. Здавалося б, багато хто знає про їхню шкоду. Тим не менш, більшість людей продовжує
купувати їх на касах супермаркетів. Та щоб вирішити проблему, достатньо просто мати власні
торбини, які людина використовуватиме знову й знову. Не слід забувати, що на виготовлення
пластикових пакетів потрібно чимало енергії, і те, що потім пластик потрапляє на сміттєзвалище. І
якби була система утилізації цього пластику, було б ще не так страшно, але він залишатиметься в
природі невідомо скільки і, зрештою, шкодитиме довкіллю, а отже, й нам самим.
«Батарейки, здавайтеся!». «Зараз в Україні збирається приблизно 1%
батарейок. Інші 99% безконтрольно потраплять у природу, де вони розкладаються та
забруднюють ґрунт важкими металами. Через підземні води токсичні речовини
розповсюджуються на довгі кілометри та забруднюють землю, в якій ми вирощуємо
їжу, а значить отруюють і нас самих», – йдеться на сайті всеукраїнського соціального
проекту «Батарейки, здавайтеся!». На сайті організації є список місць, де можна
позбутися батарейок безпечним для довкілля, а отже і нас самих, шляхом.
Підтримка громадського транспорту. Не менш важливим є приділяти увагу розвитку
громадському транспорту у своєму місті, Використання велосипеду чи тролейбусу також матиме
суттєво позитивніші наслідки для довкілля. Краудфандинг. Багато людей можуть бути неготовими
робити щось власноруч: чи то прибирання сміття, чи відстоювання інтересів міста у судах. В Україні
існує чимало екоорганізацій, які займаються різними аспектами захисту довкілля, але вони зазвичай
потребують фінансової підтримки для своєї діяльності. За словами Єременка, дуже часто невеликі
українські екогрупи «працюють на фанатичному ентузіазмі», що є досить важливим, адже мало хто
готовий присвячувати свій час, ресурси та життя на захист природи. Але їх треба підтримувати. Ця
підтримка також може бути нефінансовою: активісти наголошують, що екоклубам завжди можна
допомогти і в інший спосіб: якщо ви бухгалтер або вмієте малювати, це також стане у нагоді.
Сортування сміття. За різними оцінками, в Україні 4-7% території завалено сміттям. Із 1 січня
2018 року, відповідно до Закону «Про відходи», всі зобов’язані сортувати сміття. Але необхідне
також нове законодавство із самим механізмом збирання відходів, класифікації, переробки і
безпечної утилізації. Українці все частіше підтверджують готовність до сортування сміття, лише не
знають, куди його далі спрямовувати. Для цього можна звернутися по допомогу до екоактивістів.
Наприклад, українська організація «Еколтава», яка діє по всій Україні, з 2013 року допомагає
будувати громади, в яких сортують та переробляють сміття.
Попит на екотовари. Важливим також є придбання та створення попиту на екологічно чисті
товари, в тому числі органічних продуктів. Соціальні мережі. Часто небайдужі до природи активісти
наголошують і на тому, що допомога у розповсюдженні інформації інтернетом також відіграє чималу
роль. Таким чином, збільшуватиметься обізнаність інших людей.
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Підтримка політичних партій, які переймаються довкіллям. Можна підтримувати і політичні
партії, які піклуються у своїх програмах про довкілля, або ж, навпаки, не підтримувати тих, хто має на
меті якимось своїми діями нанести шкоду природі.
З одного боку українці обізнані щодо потенційних екологічних небезпек, з іншого – питання
полягає в тому, що вони готові зробити для того, щоб довкілля не ставало гіршим. В тому числі, мова
йде про готовність українців витрачати на це власні кошти та жертвувати власним комфортом.
Маргарита Мостова, менеджер з комунікацій громадської організації «Еколтава», зазначає, що
останнім часом в Україні продовжує з’являтися дедалі більше організацій, які займаються захистом
довкілля та підвищенням обізнаності населення стосовно таких важливих питань, як, наприклад,
сортування сміття. Єременко зазначає, що в Україні екоорганізацій немало, вони є майже в кожному
місті, але їхнім недоліком є те, що вони рідко мають чітку ідентичність і займаються чимось одним, і
дуже рідко вони мають ресурси і спроможність, щоб постійно займатися одним питанням і досягати в
ньому помітних результатів. Майбутнє екології значно залежить від кожного, і чим швидше людина
почне робити «маленьки кроки» у допомозі природі, тим більше шансів буде створити для людства
гідне довкілля, в якому можна буде розвиватися та насолоджуватися життям.

Європою поширюється новий тренд «плогінг»
Новий фітнес тренд зі Швеції триматиме вас у
формі та допоможе зберегти планету. Плогінг - новий
рух серед еко-активістів та фізично активних людей.
Концепт доволі простий - замість пробіжки
засміченими вулицями, бігуни беруть із собою пакет
та під час заняття прибирають узбіччя. Сам термін
“плогінг” складається зі шведського plocka upp, тобто
підбирати, та англійського jogging - біг підтюпцем.
За даними фітнес додатку Lifesum, що допомагає
відстежувати спалені калорії, таке заняття набагато
ефективніше, ніж простий біг. Оскільки плогінг
вимагає активних рухів руками (для збору сміття та триманні пакету) за півгодини людина може
спалити у середньому 288 калорій. До порівняння, за той же час пробіжка допоможе позбутись 235
калорій. Плогінг шириться соціальними мережами: зокрема, у Instagram за хештегом #plogging
можна побачити понад 4 тисячі дописів. А у Facebook користувачі створюють групи, де діляться
порадами та обмінюються досвідом нового руху.
Дії на державному й міжнародному рівні
Паризьку угоду було ухвалено всіма 196 сторонами Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
(РКООНІК) на 21-й Конференції сторін РКООНІК 12-го грудня 2015 року у Парижі. За цією угодою, всі
країни зобов'язані вжити заходів до того, щоб підвищення загальносвітової температури склало
менше 2 градусів Цельсія. Угода є "дорожньою картою" заходів, які дозволять скоротити викиди та
зміцнити стійкість до зміни клімату. Проте, варто констатувати, що за два роки темпи збільшення
середньої температури не уповільнились. Запит суспільства на активні дії своєї держави щодо
зменшення викидів парникових газів стимулював би уряди країн здійснювати реальні кроки для
подолання проблеми. До таких належать зменшення використання викопного палива у державному
секторі економіки, перехід на використання альтернативних джерел енергії, стимулювання
приватного сектору на здійснення відповідних заходів.
Висновки кліматологів однозначні: або ми змінимо наш спосіб життя, або зміни клімату змінять
планету прямо у нас на очах. Тому важливо, щоб усі згадані заходи здійснювали якомога більше
людей по всьому світу. Для цього необхідна освітня й роз’яснювальна робота громадських
організацій. В Україні однією з таких платформ стала Освітня зона ГО Єдина Планета, яка є
незалежною, некомерційною та безкоштовною для відвідувачів. 30 вересня – 1 жовтня 2017 року в
Києві відбудеться чергова Освітня зона Єдиної Планети в рамках фестиваля Kyiv Vegan Boom за
адресою вулиця Десятинна, 12. Захід відбуватиметься за сприяння ПРООН в Україні та
Міжнародного центру перспективних досліджень. Лекції, панельні дискусії, інсталяції та інтерактивні
заходи дозволять збільшити освіченість населення у питаннях змін клімату.
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Як простими вчинками допомогти нашій планеті
Допомога довкіллю зовсім не обов'язково повинна бути пов'язана з головним болем. Навпаки,
часто це дуже просто. Та й думка про те, що одна людина нічого не змінить, далека від правди.
Якщо кожен із нас приділить хоч трохи уваги цьому питанню, зміни будуть настільки значні, що не
помітити їх буде важко. В цьому списку можуть бути речі, які вже обговорювалися раніше і широко
відомі. Але в нашому випадку й нагадування може зіграти позитивну роль, підштовхуючи людей до
правильного напрямку.
1. Закривати кран під час чищення зубів. Поки ти вичищаєш зуби при відкритому крані, у
каналізацію стікає близько 19 літрів води у день.
2. Вимикати зарядні пристрої та
комп'ютер на ніч. Зазвичай електронні пристрої
заряджаються повністю за одну-дві години. Коли ми кладемо їх заряджати на ніч, то вони
споживають значно більше енергії, ніж потребують. Це погано для вашого пристрою, рахунку за
електроенергію та екології. Тим, що ви вимкнете комп'ютер, а не залишите його в сплячому режимі,
ви можете заощадити до 40 ват електроенергії на добу.
3. Викидати сміття в смітник. Зазвичай сміттєві баки у містах є на кожному кроці. Звісно, багато
людей зараз свідомі того, щоб не смітити на вулиці, але важливо не боятися/лінуватися зробити
зауваження іншим людям, які викидають сміття на вулиці.
4. Замініть лампочку. Якщо кожна сім'я в країні замінить одну
звичайну лампочку в будинку на люмінесцентну (енергозберігаючу), то
це призведе до зниження рівня забруднення навколишнього
середовища аналогічного видаленню з доріг мільйона автомобілів. У
випадку, якщо вам не подобається світло таких ламп, можна поставити
їх хоча б у ті місця, де світло потрібно рідко - в комору, на балкон і т. д.
5. Друкувати з обох боків листка, не брати рекламних листівок. Для виготовлення паперу
щороку вирубується 125 мільйонів дерев. А скільки нікому не потрібних рекламних газет і листівок
лежать у поштових скриньках і просто на вулицях наших міст…
6. Використовувати екоторбинку або один пакет. В супермаркетах нам
упаковують все в окремі пакети, які розкладатимуться безліч років. Щороку в світі
використовується 500 мільярдів пластикових пакетів. Вони не розкладаються і
найчастіше з'являються в океанах, а згодом можуть виявитися і в шлунках
морських мешканців. Намагайтеся використовувати багаторазові сумки. Можна
не пакувати все в окремі пакети. Або придбайте (пошийте) один екопакет із
тканини, який багаторазовий у використанні. Так ви ще й значно зекономите на
пакетах.
7. Закривати вікна та двері, коли працює кондиціонер. Це зробить кондиціонер потужнішим в
декілька разів та заощадить електроенергію.
8. Води в електрочайнику має бути не більше, ніж необхідно. На нагрівання зайвої води
витрачається зайва електроенергія.
9. Не купувати великої живої ялинки на Новий Рік та Різдво, обмежитись маленькою ялинкою
зробленою із зв’язаних гілок соснових і (або) дідух, так можна підтримувати українську традицію.
Немає покупця, нема продавця, є соснові ліси.
10. Не викидати батарейки, а ще краще використовуйте акумуляторні
батареї. Десятки мільярдів батарей виробляються і продаються щороку, й безліч
із них - одноразові лужні. При цьому переробляється зовсім небагато.
Потрапивши в землю, батарейка здатна забруднити 400 літрів води або 20
квадратних метрів ґрунту… Віддавайте батарейки у спеціальні місця збору. Або
купіть зарядний пристрій і пару акумуляторних батарей, вони дорожчі, але
окуплять себе через кілька місяців використання.
11. Купуйте менше води в пластикових пляшках. Близько 90 % пластикових
пляшок не переробляється, а їх розкладання забере тисячі років. Простий вихід -
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використовуйте одну пляшку багато разів, це допоможе довкіллю, вашому гаманцю і, можливо,
навіть здоров'ю. Можна також використовувати фільтри для води. Очищена таким чином вода
навряд чи поступиться по чистоті тієї, що продається в пластикових пляшках.
12. Використовуйте екологічні пелюшки. За статистикою, до того часу, коли дитина навчиться
самостійно ходити в туалет, батьки використовують від 5 до 8 тисяч підгузків, а це створює кілька
тонн сміття щороку. У разі ж, якщо ви використовуватимете пелюшки або інший, більш екологічний
матеріал, шкоди для планети буде набагато менше.
13. Купувати місцеве. Коли ви купуєте продукцію вироблену виробником, який проживає
найближче – зменшуєте витрати палива (енергії) на транспорт продукції від виробника до магазину.
Також таким чином, ви підтримаєте місцевих виробників, що в зараз в нашій країні дуже потрібно.
14. Сушіть випраний одяг на сонці. Досить повісити мотузку для сушіння білизни і замість
використання сушки пральної машини вішати одяг після прання туди. Ваш одяг збереже свої
кольори, а також ви заощадите гроші на рахунку за електрику. А ваша улюблена футболка
прослужить довше.
15. Вимикайте світло. Завжди вимикайте світло при виході з кімнати,
якщо там встановлена лампа розжарювання. У разі флуоресцентних
ламп роль грає кількість вмикань і вимикань, тому їх варто відключати
лише у випадку, коли ви виходите з кімнати більш ніж на 15 хвилин.
16. Носити натуральний одяг. Синтетика – це продукт отриманий
методом хімічного синтезу, із неї виготовляють пластмасу й тканини.
Тому можна сказати, що синтетичний одяг такий ж шкідливий, як і пластмасові пляшки. Тим більше,
що одяг виготовлений із природних матеріалів значно приємніший до тіла й, на відміну від
синтетичних тканин, зігріває.
17. Полагодьте труби у ванній. Місце у трубі або крані у ванній, звідки капає вода, може і не
заважати, проте уявіть, скільки води таким чином витече за рік. А якщо таке місце не одне? Просто
полагодьте труби.
18. Звертайте увагу на упаковку. Близько 33 відсотків того, що ми викидаємо на звалища, - це
упаковка. Намагайтеся не купувати продукти з декількома шарами упаковки, якщо було б достатньо
одного. Таким чином, ви підтримаєте виробників, які завдають меншої шкоди навколишньому
середовищу.
19. Віддавайте старі мобільні телефони на переробку. В середньому на сьогоднішній день
один мобільний телефон використовується близько 18 місяців, тож на звалищі щорічно виявляється
близько 130 мільйонів телефонів. Частини телефону і батареї з часом будуть випускати токсичні
елементи в навколишнє середовище. Тому краще знайдіть місце, де приймають телефони для
подальшої екологічної переробки.
20. Віддавайте на переробку алюміній. На створення 20 алюмінієвих банок з перероблених
старих витрачається стільки ж енергії, скільки на створення однієї абсолютно нової.
21. Використовуйте сірники замість запальничок. Запальнички зроблені з пластика і в
більшості своїй є одноразовими, тому щорічно на звалищах їх з'являється більше мільярда одиниць.
Сірники, зроблені з дерева, в цьому плані менш шкідливі, але ще екологічнішим вибором стануть
картонні сірники, які часто робляться з переробленого паперу.
22. Віддавайте речі. Перш ніж щось викинути, подумайте, чи не
потрібна ця річ кому-небудь ще. І навіть якщо вона не потрібна тим,
кого ви знаєте, цілком можливо, що їй будуть раді в благодійній
організації.
23. Користуйтеся електронними квитками, платіть за рахунками
онлайн. За деякими підрахунками, якби всі платили за комунальні та
інші послуги в інтернеті, замість використання паперових квитанцій, можна було б зберегти кілька
десятків мільйонів дерев на рік.
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24. Ходіть пішки, користуйтеся велосипедом. Якщо ви завжди їздите на машині, заведіть
звичку раз на тиждень, замість поїздки на автомобілі, сходити кудись пішки, чи на велосипеді.
Наприклад, це може бути один похід на роботу або в магазин. Крім іншого, ви ще й зміните
обстановку.
25. Використовуйте ганчіркові серветки. Замість одноразових паперових серветок, можна
придбати ганчіркові. Вигода в тому, що їх можна прати. Так вдасться заощадити й гроші на серветки,
й папір.
26. Підвезіть колегу. На жаль, в більшості випадків люди їдуть на роботу в машині одні, тобто
зазвичай ще три місця залишаються пустими. Спробуйте домовитися з колегою або колегами, які
живуть недалеко, що ви їх підвезете. Ви не тільки зменшите кількість виділених в атмосферу
парникових газів, а й можете отримати цікавих попутників.
27. Купуйте лише необхідні речі, зменшуючи кількість непотребу і відходів. Ремонтуйте речі
а не купуйте нові. Продавайте, роздавайте речі якими не коректуєтесь, або подумайте як їм можна
дати нове життя. Купуйте лише справді необхідні речі, тривалого використання.
28. Розділяйте відходи щоб в подальшому можна було їх використовувати як вторинну
сировину, а не поповнювати сміттєзвалища.

Поради на сайті ПРОЕКТУ USAID "МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
РЕФОРМА В УКРАЇНІ"
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ЗВІЛЬНІТЬ ТАРІЛКУ ВІД ТВАРИН!
Мало хто знає, що саме тваринництво - один з головних ворогів навколишнього середовища.
Виробництво м'яса безпосередньо пов'язане із забрудненням навколишнього середовища, вирубкою
лісів і загибеллю людей від голоду. Дерева тропічних лісів - це легкі планети. Вони поглинають
вуглекислий газ з атмосфери і вивільняють кисень. Приблизно половина існуючих в світі видів
тварин і рослин становлять флору і фауну цих лісів. Однак ми зрубали ці унікальні ліси, щоб
влаштувати пасовища для худоби. Більше 1000 видів живих істот зникають щороку, більшість з яких
було частиною тропічних лісів. Зв'язок між виробництвом м'яса і зникненням лісів настільки пряма,
що кожна людина, яка переходить на рослинну дієту, щорічно рятує акр лісу.
Кожна корова виділяє в день близько 200 літрів метану, який в 20 разів ефективніше обігріває
планету, ніж вуглекислий газ, що сприяє глобальному потеплінню. Через свою відносно велику вагу
худоба збиває грунт копитами, поступово руйнуючи її структуру. Це призводить до ерозії грунтів.
Кількість гною від тваринництва наскільки велика, що земля просто не в змозі ввібрати його. Він
потрапляє в річки і струмки, знищуючи флору і фауну. При зберіганні гною бактерії вступають в
реакцію з аміаком, перетворюючи його в кислоту, яка випаровується і, реагуючи з окисом азоту,
утворює кислотний дощ. Кислотний дощ окисляє грунт і знищує ліси.
Свіжа вода, запаси якої колись здавалися невичерпними, зараз стає дефіцитом. 70% споживаної
води йде на сільське господарство. Одна середня ферма кожен день споживає таку ж кількість води,
як і ціле місто з населенням в 10000 осіб! Щоб прогодувати одного вегетаріанця потрібно в 10 разів
менше землі, ніж для м'ясоїда. Адже 60-70 відсотків овочевих культур йдуть на корм худобі. І це в
той час як мільйони людей в світі вмирають від голоду. Наприклад, в 1989 році в світі від голоду
померли 60 мільйонів чоловік. Якби, наприклад, американці, скоротили споживання м'яса всього на
10 відсотків, то зекономленого зерна вистачило б, щоб прогодувати цих людей!
➢ 18% (а за останніми дослідженнями аналітичного центру Worldwatch Institute 51%) від усіх викидів
парникових газів створюються промисловим тваринництвом.
➢ Всі автомобілі, трактори, вантажівки, кораблі і літаки в світі разом узяті створюють менше викидів
парникових газів (лише 13%).
➢ У порівнянні з вуглекислим газом метан в 21 разів більше сильнодіючий.
➢ Молочна корова, яка виробляє від 8 до 10 тисяч літрів молока на рік, також виробляє від 500 до
700 літрів метану кожен день.
➢ Популяція корів в світі зростає. А з ростом популяції
має збільшуватися і кількість корму. Це повинно
насторожити всіх.
➢ На виробництва 1 кг курятини йде 4300 літрів води, 1
кг свинини – 6000 літрів води, 1 кг яловичини – 15500
літрів води. Для порівняння: виробництво одного
кілограма сочевиці потребує всього 50 літрів води.
➢ За рік корова в Голландії створює стільки ж парникових газів, скільки автомобіль, який проїжджав
70 тисяч кілометрів. Це рівнозначно тому, як об'їхати земну кулю більше, ніж півтора рази (в
автомобілі середнього класу).
➢ Електростанції виробляють енергію не заради неї самої, а заради інших галузей промисловості, і
найбільше енергії йде на розведення худоби індустріальними методами.
➢ У США м'ясна індустрія використовує третину викопного палива, з добутого.
➢ Від 40 до 50% всіх зернових з'їдаються не людьми, а домашньою худобою. Для сої це становить
75%. Половина світового врожаю пшениці використовується як корм для худоби, щоб підтримати
споживання м'яса і молока.
➢ Потрібно 7-14 кг зерна, зокрема кукурудзи та сої, щоб зробити 1 кг яловичини. Ми говоримо про
сотні й тисячі гектарів зернових посівів, переважно на територіях вирубаних лісів, тільки для
виробництва м'яса. Це не найефективніший спосіб виробництва білкової їжі.
➢ Щороку люди вбивають близько 60 000 000 000 тварин для молока, м’яса та яєць. Ця
астрономічна цифра не включає вбивства риби. У поводженні з тваринами використовується
неприродне штучне запліднення, травмування, тісні клітки, часто менші за розмір живої істоти
тощо.
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ФІЛЬМИ ПРО ЕКОЛОГІЮ
Попередження! Після перегляду цих фільмів вам дуже захочеться змінити світ на краще!)
Дім / Нome (2009)
Поетичний документальний фільм відомого французького фотографа і
борця за чистоту навколишнього середовища Яна Артус-Бертранда в
основному складається з планів земної поверхні з висоти пташиного польоту,
звідки добре видно природні пам’ятки і те, як людство перетворює їх на щось
непотрібне. Ян Бертранд зняв весь фільм з борту вертольота. Разом зі своєю
командою він облетів 53 країни. У цій картині він показує і розповідає про ці
країни, а також про те, наскільки красива наша планета, і яка вона
беззахисна перед діями людей. Під час цих зйомок в команді відбувалися
різні ситуації, наприклад, через деякі відверті кадри під час подорожі її члени
потрапили до в'язниці.
Врятувати планету / Before the Flood (2016)
У 2014 році Леонардо Ді Капріо став послом миру ООН з питань клімату.
Для виконання своєї місії актор виступив продюсером і головним героєм
документального фільму “Before the Flood”. У стрічці він подорожує світом,
від Гренландії до Індонезії і Тихоокеанських островів, і вивчає вплив
кліматичних змін на нашу планету. Він спілкується з захисниками природи,
активістами, науковцями та світовими діячами, серед яких Барак Обама,
Ілон Маск та Папа Франциск. Лео шукає відповідь на запитання: що ми
можемо зробити, поки не стало занадто пізно? Фільм про проблеми
глобального потепління на нашій планеті, Леонардо Ді Капріо намагається
дізнатися, які ж наслідки можуть чекати людей, що нам загрожує і що з цим
робити.
Незручна правда / An Inconvenient Truth (2006)
Фільм «Незручна правда» зняли за однойменною книгою колишнього
віце-президента США Альберта Гора. Його робота – це викладені доступною
мовою результати досліджень, наукових робіт про проблеми глобальних
кліматичних змін, викликаних діяльністю людини. Стрічка отримала два
Оскари в номінаціях "Кращий документальний фільм" та "Краща пісня", а
самого Ела Гора нагородили Нобелівською премією миру "За вивчення
наслідків глобальних кліматичних змін, викликаних діяльністю людини, і
вироблення заходів щодо їх можливого запобігання". Подивившись цей
фільм, глядачі інакше стануть ставитися до бездумного використання
приказки «На наш вік вистачить» ...
Земляни / Earthlings (2005)
Документальний фільм про проблему експлуатації тварин людьми для
одомашнювання, розваг, наукових досліджень, для виробництва одягу і їжі.
Фільм піднімає теми расизму, сексизму, видової дискримінації та прав
тварин, демонструючи кадри, отримані за допомогою прихованої камери із
зоомагазинів, «цуценячих ферм», притулків для бездомних тварин,
птахофабрик, скотобієнь, місць вичинки та продажу шкіри та хутра,
спортивних і розважальних заходів і дослідницьких лабораторій. Режисером
фільму виступив зоозахисник Шон Монсон, закадровий текст прочитаний
Хоакіном Феніксом, продюсером виступила актриса Мегі К'ю, а музикант Мобі
став автором саундтрека. Вагітним, людям зі слабкою психікою та дітям до 18-ти років
перегляд протипоказаний.
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Екологічний слід людини / Human Footprint (2007)
У цьому фільмі глядачі отримають можливість подивитися на себе з боку. З
яких складових складаються повсякденні будні звичайної людини? До чого
зводиться ціле життя? Ви тільки уявіть, що зможете побачити практично все, що
тільки використовували, або коли-небудь робили. Скільки сліз пролили, скільки
слів сказали, скільки чашок чаю випили? До кінця цього фільму вперше можна
побачити життя, ретельно розкладену на окремі складові. Це історія про життя
окремо взятої людини, і кожен може опинитися на його місці. Це історія
екологічного сліду кожного з нас …
Потік / Flow (2008)
Flow» показує, що головною цінністю в сучасному світі, поступово витісняючи
корисні копалини, стає вода. Режисер картини Ірена Селіна подорожує по світу і
спілкується з вченими і різними активістами, які терпляче пояснюють, чому
ігнорування проблеми водних ресурсів в найближчому майбутньому може
призвести до катастрофи. Також увага «Flow» прикута до великих корпорацій на
зразок Coca-Cola чи Nestle, чиє виробництво сильно пов’язано з нанесенням
шкоди водним масивам планети.
Корпорація «Їжа» / Food, Inc. (2008)
Американський документальний фільм, який досліджує виробництво різних
продуктів у США, що розповідає, що майже всі продукти в магазинах Америки
продаються споживачам за надмірно завищеними цінами, а самі при цьому
екологічно небезпечні і шкідливі для здоров’я людини. Фільм викликав сильну
негативну реакцію з боку корпорацій, зайнятих у виробництві продуктів харчування.
Екополіс / Ecopolis (2008)
Екополіс – це місто майбутнього, який зовсім відмінний від нашого способу
життя, ви побачите інноваційні технології переробки і використання сміття,
екологічні види транспорта, альтернативні джерела палива, малошумні літаки і
багато іншого.
Пальне / Fuel (2008)
Джошуа Тікелл – проповідник використання біопалива та альтернативної
енергетики. Він вважає, що залежність США від нафти і є корінь зла. 11 років він
їздить по країні в своєму фургоні, заправленим рослинним маслом. Він
домагається зустрічі з відомими людьми і всіляко змушує їх допомогти у вирішенні
цієї проблеми. У кадрі з’являються Джулія Робертс, Вуді Харельсон, Шеріл Кроу і
інші зірки.
Вода в пляшці / Tapped (2009)
Один із найяскравіших фільмів, присвячених мільйонам пластикових пляшок,
якими ми користуємося щодня. Факти про «пляшкову індустрію» та її наслідки, які
змушують задуматися двічі перед тим, як купити й викинути таку пляшку.
Сміттєві мрії / Garbage dreams (2009)
Ліричний, зворушливий і щирий фільм про окраїни Каїра і людей, чия робота і
життя залежать тільки від сміття. Фільм про їхні долі та мрії отримав 24 нагороди
на кінофестивалях по всьому світу.
На кінці вудки / The End of the Line (2009)
Режисер Рупперт Мюррей з Великобританії своїм фільмом
ставить питання перед глядачем – як довго людство зможе
користуватися ресурсами морів і океанів при сучасних темпах
видобутку корисних копалин.
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Згодні на все виправляють світ / The Yes Men Fix The World (2009)
«The Yes Men» – група активістів, яка займається культурними провокаціями,
видаючи себе за впливових людей і представників відомих організацій. Їх
діяльність включає створення підставних веб-сайтів, ідентичних оригінальним.
Отримуючи через такі сайти запрошення, вони беруть участь в різних
конференціях, симпозіумах і телевізійних передачах.
Газова країна / Gasland (2009)
Режисер картини Джош Фокс вирушив по головних «газових місцях» США і
з’ясував, що в деяких районах жителі можуть спокійно підпалювати воду з-під
крана, а інші отримують від газових компаній відступні або бутильовану воду, щоб
приховати проблему ерозії грунту, забруднення підземних вод та зіпсованого
газом здоров’я. Протягом фільму Фокс наполегливо зустрічається з
різноманітними фахівцями і фіксує проблему, про яку до цього було мало що
відомо. На Rotten Tomatoes у фільму – 100% рейтинг.
Бруд! Фільм / Dirt! The Movie 2009
Кіно про «бруд» присвячено важливій, але досить неочевидній проблемі –
збереження родючого грунтового покриву планети. Творці картини досліджують
зв’язок людини і місця, де вона живе, знайомлячи глядача з концепцією, що
родючий грунт – основа людської цивілізації, для якої взаємодія з землею і
сільське господарство виявилися відправною точкою в сучасність, а потім
перемикаються на актуальні проблеми її деградації і їх численні причини.
Звалище / Waste Land (2009)
Залишивши Нью-Йорк, відомий художник Вік Муніс повертається на
батьківщину в Бразилію, щоб відобразити найбільше сміттєве звалище у світі
Жардім-Грамашо на околиці Ріо-де-Жанейро, і її мешканців – катадорес, що
займаються сортуванням відходів. Спочатку Муніс збирався «написати» серію
портретів за допомогою сміття. Виявилося, що спілкування з художником в роботі
над цими портретами дозволило їм по-новому поглянути на себе і своє життя.
Бухта / The Cove (2009)
Фільм про полювання японських рибалок на дельфінів у 2010 році виграв
«Оскар» і сильно розлютила японський уряд. Головний герой дресирувальник
підводних ссавців Рік О’Беррі – занурює глядачів у проблему масового вбивства
дельфінів. Настирливий О’Беррі бігає за рибалками, чіпляється до перехожих на
вулицях і вривається в кабінети до чиновників, щоб розкрити очі всім винним на
той факт, що щорічне вбивство 23 тисяч дельфінів – це злочин проти планети.
Нульовий вплив / No Impact Man (2009)
Колін Бівен – відомий письменник, за часів інтернету став популярним
блогером. Бівен здійснив в реальності експеримент, який має значення для всього
людства. Сім’я блогера продемонструвала, як можна вийти з правил, придуманих
суспільством споживання. Потрібно просто поставити собі за мету: чи не діяти
згубно на навколишнє середовище. Для цього потрібно, навіть будучи жителем
Нью-Йорка (5-ій Авеню), відмовитися від промислових товарів, включаючи папір,
не кидати сміття, відправляючи всі відходи на переробку.
Земля 2100 / Earth 2100 (2009)
Ідея, перед якою більшість з нас не стояло б – що протягом наступного
століття, життя, яким ми знаємо його, може закінчитися. Наша цивілізація може
зруйнуватися, залишаючи тільки сліди людського існування. Щоб змінити
майбутнє, спочатку ви повинні уявити це. Це здається дивовижним, надзвичайним
– навіть неможливим. Але згідно ультрасучасному науковому дослідженню, це – дуже реальна
можливість. І якщо ми продовжимо жити як живемо тепер, це все обов’язково трапиться …
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Вуглеводнева нація / Carbon Nation (2010)
Фільм пропонує глядачам індивідуальні способи отримання дешевої енергії,
чистого повітря, води і пов’язану з цим економію коштів, припускаючи, що
ці цінності достатньо універсальні навіть для тих, хто не готовий визнати
жалюгідність екологічного стану землі.
Усвідомлюючи зв’язок / Making the Connection (2010)
У фільмі люди абсолютно різних занять – з області фермерства, спорту,
кулінарії, політики, літератури, медицини, материнства – розповідають про
захоплюючий спосіб життя, де харчування здоровою і смачною їжею поєднується
з вирішенням світових проблем, з якими стикається сьогодні людство.
Правда про море / Sea The Truth (2011)
Головна ідея фільму стан наших морів і океанів. Провідні вчені, такі як Даніель
Паулі, стверджують, що якщо ми продовжимо виловлювати і їсти рибу так само,
як робимо це зараз, то через 40 років моря і океани спорожніють. Промислове
рибальство – це сучасний економічний монстр: величезні траулери спустошують
морське дно, вбиваючи всіх живих істот із загрозливою
швидкістю.
Втрачені річки / Lost rivers (2012)
Режисер фільму відшукує річки, які були давним-давно
заховані під землю у всіх великих індустріальних містах у
розвиненому світі. Це сміливий і красивий фільм про те, що
природа продовжує жити, навіть якщо ми забуваємо про неї.
Сміття / Trashed (2012)
Стрічка розкриває дивовижні факти, що стосуються серйозної загрози нашому
здоров’ю. Вона побудована у формі глобального розмови між Джеремі Айронсом і
жителями нашої планети – від Ісландії до Індонезії. Серед співрозмовників – вчені,
політики і прості люди, чиє здоров’я і спосіб життя постраждали від проблеми
забруднення навколишнього середовища відходами. З точки зору візуального і
емоційного сприйняття стрічка, що зв’язує історії з життя і політичні «тривожні
дзвінки», видається одночасно жахливою і прекрасною. Але завершується вона
посланням надії. Фільм показує, що небезпеки можна уникнути за допомогою розвитку
довгострокових проектів.
Худобозмова/ Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014)
Фільм піднімає такі питання, які не хочуть піднімати навіть найпередовіші
екологічні організації. Фільм показує ту сферу життя, в яку не заглядає пересічний
громадянин, але з якої опосередковано стикається кожен день. Фільм закликає нас
замислитися про свої звички, яким ми не надаємо часом ні найменшого значення.
Фільм покликаний зберегти планету для наших дітей і онуків. Фільм показує
конкретні дії, які можуть здійснювати всі люди для більш гармонійного життя на
планеті.
Реальна ціна моди / The True Cost (2015)
Фільм про одяг, стиль, людей, які диктують велику моду, яких слухають
виробники. Як модна індустрія впливає на світ – і це питання піднімають автори
проекту. Тенденція зниження цін на одяг з року в рік очевидна. Одночасно зростає
вартість життя, збільшуються витрати на охорону природи і соціальні гарантії.
Ендрю Морган в своєму захоплюючому документальному розслідуванні висвічує
закулісні таємниці фешн-індустрії. Скільки насправді коштує стиль? Чи знаєте ви
про це? Автор відправляється на подіуми столиць світової моди, побуває в країнах
третього світу, де в бідних районах створюється те, що називають насправді «високою модою».
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ЕКОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ міжнародні та українські (список не є вичерпним)
Всесвітній фонд природи (англ. World Wide Fund for Nature, WWF) –
міжнародна неурядова організація, що займається збереженням природи,
дослідженнями та відновленням природного середовища. Офіційна назва організації
була змінена з World Wildlife Fund на World Wide Fund for Nature, проте попередня
назва залишається офіційною в багатьох країнах. Це найбільша незалежна
природоохоронна організація у світі, що має біля 5 млн працівників та добровольців
по всьому світу, працюючи в понад 120 країн. Щорічно WWF здійснює понад 1200
екологічних проектів, привертаючи увагу мільйонів людей до проблем охорони довкілля і їхнього
рішення. Організація існує на добровільних внесках, приблизно 9% її бюджету поступає від
приватних пожертв. Місія WWF – запобігання наростаючій деградації природного середовища
планети і досягненні гармонії людини і природи. Головна мета – збереження біологічної
різноманітності Землі. Міжнародний Секретаріат WWF знаходиться в Швейцарії. WWF
(інтернаціональний сайт) - http://wwf.org/
В Україні Всесвітній фонд природи має 17 співробітників в 4 містах країни - Києві, Львові, Одесі та
Ужгороді. WWF - унікальна організація, яка здійснює свою діяльність як на місцевому, так і на
міжнародному рівні. Відкриті до віддаленого спілкування по темам охорони лісів та рік, відновлення
водно-болотних угідь, збереження видів, сталого розвитку, екоосвіті та комунікації та багатьом
іншим. Сайт WWF в Україні - http://wwf.panda.org/uk/
Global Nest – міжнародна асоціація вчених, технологів, інженерів та інших
зацікавлених груп, що беруть участь в усіх наукових і технологічних аспектів
навколишнього середовища, а також у застосуванні методів, спрямованих на сталий
розвиток. Головною метою організації є підтримка та сприяння поширенню інформації
про найсучасніші методи для поліпшення якості життя на основі розробки і
застосування технологій і політики, дружньої до навколишнього середовища. Організація випускає
однойменний журнал. Сайт організації Global Nest - https://www.gnest.org/
Всесвітнє товариство захисту тварин (англ. World Society for the
Protection of Animals (WSPA)) – міжнародна некомерційна зоозахисна
організація, що здійснює свою діяльність у більш, ніж 150 країнах світу й
об'єднує понад 900 організацій. Головний офіс у Лондоні, було створено в 1981 році. Своєю метою
WSPA вважає світ, в якому благополуччя тварин - цінно, а з жорстоким поводженням - покінчено.
WSPA бореться як проти жорстокого поводження з тваринами в цілому, так і проводить окремі
кампанії проти конкретних видів жорстокого і негуманного поводження, таких як корида, цькування
ведмедя, китобійна промисловість, утримання дельфінів у неволі, інтенсивне тваринництво. Крім
цього, WSPA також консультує уряди і вимагає прийняття законодавства, яке дозволило б поліпшити
становище тварин. WSPA розробляє освітні програми, присвячені роботі та догляду за тваринами, у
тому числі програми для ветеринарів, власників тварин і дітей. Сайт про екологічні організації http://ecoorgan.zz.mu/
Глобальна мережа екологічного маркування (англ. Global
Ekolabelling Network (GEN)) — асоціація незалежних організацій із
36 країн, що впроваджують системи екологічного маркування
відповідно до добровільного міжнародного стандарту ISO 14024. GEN тісно співпрацює із Світовою
організацією торгівлі, а одним з її членів є Комісія європейського Співтовариства з питань екологічної
сертифікації та маркування. Український знак екологічного маркування «Екологічно чисто та
безпечно» включено до міжнародного реєстру 8 жовтня 2004 року на офіційній щорічній зустрічі
організацій-членів GEN, яка відбулася в Токіо. Тоді ж було визнано українську Програму екологічного
маркування. У 2011 Українська програма екологічного маркування пройшла міжнародний аудит і
отримала сертифікат за програмою взаємного визнання «GENICES».
Global Ecolabelling Network - http://www.globalecolabelling.net/.
Програма екологічного маркування в Україні - http://www.ecolabel.org.ua/.
The European Ecolabel - http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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Глобальний екологічній фонд (ГЕФ, англ. Global Environment Facility, GEF) –
незалежний міжнародний фінансовий суб'єкт, чия діяльність реалізується через Програму
розвитку ООН, Програму охорони навколишнього середовища ООН, і Світовий банк. ГЕФ
надає фонди для фінансування додаткових витрат для того, щоб проект став екологічно
привабливим. Офіційний сайт - http://www.thegef.org/
Ґрінпіс (англ. Greenpeace, у перекладі – «зелений світ») –
міжнародна природоохоронна організація, заснована 1971 року в
Канаді. Основне завдання організації – сприяти екологічному відродженню та привертати увагу
людей та влади до збереження природи. Фінансування організації – винятково із пожертв людей,
небайдужих до збереження природи. Ґрінпіс не приймає фінансування бізнесу, влади та політичних
партій. Основні напрямки: зупинити глобальне потепління; зберегти природу океанів; зберегти
стародавні ліси та джунглі; забезпечити атомне роззброєння; ввести екологічне землеробство та
інше. За ініціативи студентства Хмельницької області на базі Хмельницького обласного осередку
ВМГО "Студентська республіка" для надання правового, соціального та медичного забезпечення
країн (Україна та Білорусь), які найбільше постраждали від Чорнобильської катастрофи, від
1.01.2014 року було заявлено про створення штабу національного екологічного порятунку
Greenpeace Ukraine. У Хмельницькій області знаходиться Хмельницька АЕС та один зі найбільших
національних парків Європи, а ріки Горинь зі Случом є притоками Прип'яті. Офіційний сайт https://www.greenpeace.org/international/
Європейська агенція довкілля (ЄАД) (англ. European Environment Agency (ЕЕА) –
агенція ЄС для забезпечення незалежною інформацією про стан навколишнього
середовища. Також зустрічаються назви – Європейське екологічне агентство (ЄАД),
Європейське агентство з охорони довкілля. Розташоване в Копенгагені (Данія).
Матеріали ЄАД – це основна інформаційна база для тих, хто залучений в розвиток,
прийняття, проведення і оцінювання екологічної політики, а також для громадськості. Основні
напрями роботи ЄАД: запобігання зміні клімату; запобігання втратам біологічного різноманіття і
розуміння його просторової зміни; захист людського здоров'я і якості життя; використання і
управління природними ресурсами і відходами. Українська сторона наразі проводить аналіз
напрямків діяльності Агенції, які відповідають пріоритетам України. Налагодження співробітництва з
ЄАД є одним з інструментом, що сприятиме подальшій інтеграції України до ЄС у сфері охорони
навколишнього природного середовища. Офіційний сайт - https://www.eea.europa.eu/
Ініціатива Хартія Землі – це колективна назва надзвичайно різноманітної
глобальної мережі людей, організацій і закладів, які беруть участь у розповсюдженні та
втіленні морально-етичних норм і принципів Хартії Землі. Ініціатива представляє
масштабний добровільний рух громадянського суспільства. Серед його учасників
провідні міжнародні заклади, національні уряди та їхні заклади, університетські асоціації,
неприбуткові недержавні організації, місцеві спільноти, муніципалітети, різноманітні конфесійні
групи, школи, ділові кола, а також тисячі приватних осіб. Місія Хартії Землі – сприяти переходу до
сталого способу життя і глобального суспільства в рамках спільної етичної основи, яка базується на
повазі до і турботі про живу спільноту, екологічну цілісність, загальні права людини, повагу до
різноманіття, економічну справедливість, демократію і культуру миру. Офіційна мережа прибічників,
партнерів і молодіжних груп допомагає розповсюджувати Хартію Землі у всьому світі. Ініціатива
Хартія Землі - http://earthcharter.org/. Хартія Землі (текст укр. мовою) - http://earthcharter.org/virtuallibrary2/images/uploads/echarter_ukrainian.pdf
Інститут всесвітнього спостереження у Вашингтоні. Штат близько 30
співробітників. Головним завданням є ознайомлення широкої громадськості в
усьому світі з різними глобальними, в тому числі екологічними проблемами.
Найвідомішою працею інституту є збірка «Стан планети», яку інститут випускає щороку у Вашингтоні.
Кожний випуск складається з десяти розділів, які можуть змінюватися від року до року, наприклад,
винищення лісів або глобальне потепління тощо. Збірка публікується 30 мовами в усіх куточках світу.
Партнер Інституту всесвітнього спостереження в Україні – Інститут сталого розвитку в Києві, який
готує до друку видання збірки «Стан планети» українською мовою. Worldwatch Institute http://www.worldwatch.org/
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Міжнародний союз охорони природи (МСОП) International Union for Conservation
of Nature, (IUCN) – міжнародна організація, метою якої є збереження природних
ресурсів. Головний офіс знаходиться в місті Гланд (Швейцарія). Членами організації
можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Членами МСОП є 78 країн, 112 урядових
та 735 неурядових організацій (в тому числі й українських), а також велика кількість вчених з 181
країни. Основним уставним видом діяльності МСОП є допомога співтовариствам будь-якого виду у
справі збереження біорізноманіття і впровадження екологічно чистих та сталих методів
використання природних ресурсів. У складі МСОП існують 6 комісій: Комісія з виживання видів (SSC);
Комісія з охоронюваних територій (WCPA): Комісія з природоохоронного законодавства (CEL);
Комісія з освіти та комунікації (СЕС); Комісія з екологічної, економічної та соціальної політики
(CEESP); Комісія з менеджменту екосистем (СЕМ). Офіційний сайт МСОП

- https://www.iucn.org/

Національний екологічний центр України – одна з перших екологічних громадських
неприбуткових організацій національного рівня, зареєстрованих у незалежній Україні.
НЕЦУ ставить собі на меті створення здорового довкілля та поліпшення якості життя
людей в Україні, намагається донести позиції фахівців в охороні довкілля до посадовців
які приймають рішення у різних галузях господарства. Значна частка роботи НЕЦУ
пов'язані зі збереженням природи України через створення нових природоохоронних
об'єктів та відстоювання недоторканності існуючих. НЕЦУ також намагається вплинути на
енергетичну політику, розуміючи, що саме новітні підходи до розбудови енергетичного сектора
створять умови для розвитку країни без негативних наслідків для довкілля. Національний
екологічний центр України - http://necu.org.ua/
Контакти: Київ, вул. Олеся Гончара 65А, оф. 1, +380-44-2231716, E-mail: info.necu@gmail.com
Українська екологічна асоціація «Зелений світ» – громадська організація,
діяльність якої спрямована на сприяння покращенню екологічної ситуації в Україні та
забезпеченню стійкого співіснування людини й довкілля. Засн. 1987 в Києві у зв’язку з
погіршенням екол. стану в Україні внаслідок аварії на ЧАЕС. Серед завдань – сприяння
формуванню в суспільстві екологічного світогляду, залучення громадськості до активного вирішення
екологічних проблем України, проведення громад. екологічних експертиз проектів розміщення,
будівництвава та реконструкції підприємств, забезпечення гласності результатів екологічних
моніторингів і експертиз, здійснення. діяльності у галузях природокористування й
ресурсозаощадження. Асоція бере участь у розробленні законодавчих актів у галузі охорони
довкілля; організовує наук. конференції, семінари, фестивалі тощо. Видає газету «Зелений світ» (від
1989). Підготувала цикл передач «Зелений світ очима небайдужих» та «Україна і сталий розвиток».
Сайт Української екологічної асоціації «Зелений світ» - http://www.zelenysvit.org.ua/
Контакти: Київ, Контрактова площа, 4, (044) 289-16-80, zeleniysvit@ukrpack.net
Українське товариство охорони природи (УкрТОП) — громадська екологічна
організація. Приймає участь у державно-політичному дискурсі. УкрТОП виступає за
громадський і парламентський контроль за чистотою довкілля, бере участь в усіх
парламентських екологічних слуханнях у Верховній Раді України, сприяє впровадженню
Орхуської конвенції та закону "Про екологічний аудит". УкрТОП також активно пропагує
впровадження українським бізнесом: Систем управління екологічними і соціальними ризиками,
зокрема в рамках т.зв. "Принципів екватора"; Бізнес-моделей, що сприяють досягненню сталого
розвитку через енерго- і ресурсоефективність, стале землекорисування та збереження
біорізноманіття. У системі УкрТОП діє 10 всеукраїнських та 140 обласних секцій, в основі діяльності
яких є питання екологічної безпеки, охорони та відновлення тваринного і рослинного світу, надр,
водних ресурсів, атмосфери, земельних ресурсів, рибних запасів, лісів та природно-заповідних
територій,
розвитку
та
поширення
юнатського
руху,
тлумачення
правових
основ
природокористування. Результатами роботи секцій є розробка та підготовка рекомендацій до
нормативно-правових документів з охорони та раціонального використання природних ресурсів,
поширення екологічних знань серед школярів, студентської молоді, населення регіонів, підготовка та
впровадження методичної допомоги регіональним та місцевим осередкам УкрТОП. Офіційний сайт http://www.ukrpryroda.org/
Контакти: Київ, вул. Анрі Барбюса, 5-Б. Тел. (044) 289-71-73, E-mail: office@ukrpryroda.org
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Всеукраїнська екологічна ліга – громадська організація, яка була заснована 12
грудня 1997 року. Метою діяльності ВЕЛ є: поліпшення екологічної ситуації в Україні,
формування нового природоохоронного світогляду, забезпечення екологічних прав
громадян; формування в Україні засад збалансованого (сталого) розвитку; побудова
громадянського суспільства в Україні, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та
принципах екологічної етики; захист законних екологічних, соціальних, економічних та спільних
інтересів членів ВЕЛ. ВЕЛ - www.ecoleague.net
Контакти: Київ, вул. Саксаганського, 30-В, офіс 33, Тел. 044 251-13-32 E-mail vel@ecoleague.net
Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» До складу
організації входять 19 регіональних осередків. Центральний офіс ВЕГО «МАМА-86»
знаходиться у м. Київ. ВЕГО «МАМА-86» активно сприяє сталому розвиткові шляхом
моніторингу та аналізу екологічної політики, відстоювання інтересів громадськості,
підвищення рівня обізнаності населення та реалізації проектів за трьома
пріоритетними напрямками : 1) Екологізація політики та практики; 2) Доступна та безпечна питна
вода та санітарія для всіх; 3) Безпечне регулювання небезпечних хімічних речовин та відходів.
Також, організація впроваджує програму з укріплення спроможності екологічних громадських
організацій України. Важливим компонентом діяльності є інформаційно-просвітницька робота:
публікації, ї екоуроки та лекції, конкурси, фестивалі і акції. www.mama-86.org
Контакти: Київ, вул. Васильківська 37, 7-й поверх, моб. (067) 403-26-09, info@mama-86.org.ua
ЕкоКлуб «Зелена Хвиля» – екологічна організація студентів та випускників
Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), робота якої
направлена на сприяння збереженню навколишнього природного середовища шляхом
освітньої
діяльності
та
практичних
заходів.
Діяльність:
популяризація принципів сталого розвитку серед університетської спільноти;
впровадження Зеленого Офісу в Академії та організація роздільного збору відходів у НаУКМА;
Зелений кінотеатр; природничі фотовиставки та екологічна освіта. Офіційний сайт https://ecoclubua.com/
Молодіжний екологічний центр Дніпровського району м. Києва (МЕЦ) –
громадська організація, що постійно впроваджує різноманітні програми екологічної
освіти дітей та юнацтва, які сприяють формуванню екологічної свідомості
підростаючого покоління, вихованню їх небайдужого ставлення до оточуючого
навколишнього середовища, допомагають збереженню довкілля. Завданнями та
напрямками діяльності МЕЦу є: здійснення практичних природоохоронних заходів та
їх фінансової підтримки; участь у виробленні екологічної політики; здійснення просвітницької
діяльності серед населення з метою виховання суспільної екологічної свідомості; створює установи,
підприємства та організації, які сприяють здійсненню практичних природоохоронних заходів,
сприяють зайнятості молоді; з метою здійснення просвітницької діяльності, виховання і освіти
створює на громадських засадах екологічні культурно-просвітницькі заклади, клуби, спеціалізовані
підрозділи, організує лекції, виставки, конкурси, лотереї, благодійні акції, має власні друковані
органи.
Контакти: Київ, Дніпровський район, вул Волхівська, 3, кв. 15, тел. 0442925060
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КУДИ ЗДАТИ ВІДХОДИ
Пропонуємо Вам корисну мапу на якій вже є 122 населених пункти і 2825 місць, де приймають
втор-сировину - «Куди здати відходи» - https://www.epochtimes.com.ua/maps/recycle/kyiv.php. На мапі
можна вибрати зручне для Вас місто, та вид втор-сировини якої необхідно позбутися, а саме:
Автомобільні акумулятори, Акумулятори, Алюмінієві банки, Батарейки, Ганчір’я, Градусники
ртутьвмісні, Електронні відходи, Лампи ртутьвмісні, Макулатура, Металобрухт, Одяг, Паперові
пляшки, Пластик, Пластикові кришечки, Пластикові пляшки, Поліетилен, Склобій, Склотара, Скляні
пляшки, Шини.

ІНТЕРАКТИВНА МАПА Міністерства екології та природних ресурсів України
Ще один корисний ресурс Інтерактивна мапа Міністерства
екології та природних ресурсів
України - https://ecomapa.gov.ua/.
Інтерактивна
мапа
надає
можливість громадянам надіслати
звернення з геоприв’язкою та
фотоматеріалами щодо виявлених
місць
стихійних
сміттєзвалищ.
Мінприроди
забезпечить
оперативне надходження такої
інформації до місцевих органів
влади, які відповідають за їх
своєчасну ліквідацію. Інформація
щодо
статусу
опрацювання
звернення та відповідних заходів
місцевих
органів
влади
відображатиметься
у
персональному кабінеті. Окремими
шарами на карті показані дані
реєстру місць видалення відходів та місць стихійних сміттєзвалищ.
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