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Шановна
Ірино Михайлівно
і дружня команда «Відродження»!
Читаю «Ойкумену» і любуюсь вашою сміливою боротьбою за здійснення шлюбу Сасика з морем.
Оборону ви витримали – тепер
перемагайте у наступі на всіх ворогів нашої прекрасної Природи.
Я керуюсь кредо: «Нічого не
втрачено, якщо не втрачено все».
Приєднуйтесь!
Вітаю з Новим 2010 роком –
хай він буде ваш у всіх справах і
починаннях!
Здоров’я вам, сили,
успіху й удачі!
Володимир Стадніченко

11 січня - Міжнародний
День заповідників
Вперше День заповідників і
національних парків світ почав вiдзначатися в 1997 році за
ініціативою Центру охорони
дикої природи і Всесвітнього
фонду дикої природи.
Перший заповідник на території сучасної України був
створений у 1886 році українським природознавцем
Володимиром Дідушицьким.
Це, до речі, був і перший заповідник у Європі, який являв собою природний резерват площею 22,4 га поблизу
с.Пеняки (нині Бродівський рн Львівської обл.) та отримав
назву “Пам’ятка Пеняцька”.

«Охорона природи – це є намагання зберегти обличчя Землі –
її красу і самобутні риси…»
Я. Павликовський

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1/2010
Про створення національного природного парку
«Тузловські лимани»
З метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів
і об’єктів Північного Причорномор’я, відповідно до статті 53 Закону України
«Про природно-заповідний фонд України» постановляю:
1. Створити на території Татарбунарського району Одеської області національний природний парк «Тузловські лимани».
До території національного природного парку «Тузловські лимани» погоджено в установленому порядку включення 27865 гектарів земель державної
власності, а саме: 2022 гектара земель запасу (у тому числі 316,831 гектара земель Піщаної коси Чорного моря та 1705,169 гектара земель водного фонду
(частина озер Шагани, Алібей та Бурнас), що надаються національному природному парку в постійне користування, і 25843 гектара земель (у тому числі
3233,18 гектара земель запасу, 541 гектара земель, що перебувають у постійному користуванні державного підприємства «Саратське лісове господарство»,
21186,03 гектара земель водного фонду (частина озер Шагани, Алібей, Бурнас,
а також озера Солоне, Хаджидер, Карачаус, Будури, Мартаза, Магалевське, Малий Сасик, Джаншейське) та 882,79 гектара прилеглої акваторії Чорного моря
шириною 200 метрів), що включаються до складу національного природного
парку без вилучення.
2. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити:
вирішення питання щодо утворення адміністрації національного природного парку «Тузловські лимани» та забезпечення її функціонування;
затвердження у шестимісячний строк у встановленому порядку Положення
про національний природний парк «Тузловські лимани»;
підготовку протягом 2010 – 2011 років матеріалів та вирішення відповідно
до законодавства питань щодо надання у постійне користування національному природному парку «Тузловські лимани» 2022 гектарів земель запасу (у тому
числі 1705,169 гектара земель водного фонду), а також розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та проекту землеустрою з
організації та встановлення меж території національного природного парку,
отримання державних актів на право постійного користування земельними
ділянками;
розроблення протягом 2010 – 2012 років та затвердження в установленому
порядку Проекту організації території національного природного парку «Тузловські лимани», охорони, відтворення та рекреаційного використання його
природних комплексів і об’єктів;
2) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про Державний
бюджет України на наступні роки кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Тузловські лимани».
01. 01. 2010 р.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

Екологічна газета Татарбунарської районної громадської екологічної

організації «Відродження»

2 стор.
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«Від кожного з нас
залежить,
якою стане країна
завтра».

Рік 2010-й,
несе нам багато нового і
несподіваного. Його можна назвати
доленосним. На початку року вибори першої особи держави, гаранта
наших конституційних прав – Президента України, а за декілька місяців
ми обиратимемо депутатів усіх рівнів
і визначатимемо власну долю на наступні 4 роки.
Після першого туру виборів Президента України, лідерами перегонів
стали два прем’єри – колишній Янукович і нинішній – Тимошенко. Маємо надію, що мешканці нашого району, йдучи на вибори і віддаючи голос
за того чи іншого кандидата, були
свідомі свого вибору і розуміли чого
очікувати від обранців.
Чого очікувати від лідерів перегонів? У жодному випадку не потрібно ідеалізувати будь-кого із них. Їхні
програми досить схожі, екологічна
складова відсутня. «Збалансований
розвиток» для них ніщо інше як модне словосполучення, часто вживане
на різних міжнародних тусовках. Чи
буде він/вона гарантом наших екологічних прав на посаді президента, коли, перебуваючи на посадах
прем’єрів, вони не реагували на нашу
проблему, хоча приймати рішення
щодо Сасика та фінансувати заходи
по ліквідації негативних наслідків
- повноваження Кабінету Міністрів
України. Ми зверталися до Януковича
- прем’єра і Януковича - лідера опозиції та до прем’єра Тимошенко. Результат однаковий. Зрозуміло який.
Чи є у нас надія на вирішення наших проблем? Надія є, має
бути, але… розраховувати потрібно
виключно на власні сили і знання.
Бути мудрими. Поки що ми на етапі формування суспільства, у якому сумлінно виконуються службові
обов’язки державної влади щодо захисту своїх громадян.
Отже, від кожного з нас залежить,
яким буде наше життя, на нашій землі, завтра.
Ірина Вихристюк
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Україна вже давно живе за рахунок майбутніх поколінь. Ідеться не тільки і не стільки про карколомні темпи зростання зовнішнього боргу. Насамперед ми заборгували нашим дітям і онукам чисту воду, плодючі землі,
повітря, яким можна дихати без остраху, багатство тваринного і рослинного світу, яке зникає з нашого щоденного життя.

Чи побачать мої
онуки снігура?
Визнаючи відповідальність перед прийдешніми поколіннями,
Верховна Рада прийняла Конституцію, яка визначає права і
свободи людини й громадянина. Зокрема Стаття 16 вказує, що
обов’язком держави є забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги
на території України, подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи та збереження генофонду
Українського народу.
Екологічні права українців окреслює Стаття 50, згідно з якою
“кожен має право на безпечне
для життя і здоров’я довкілля та
на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди”.
Гарантом дотримання цих прав
є президент.
Але наскільки конституційною
є екологічна ситуація в Україні
сьогодні? І що обіцяють робити з
екологічною кризою нинішні кандидати в Гаранти Конституції?
Українець живе найкоротше
життя, у порівнянні з європейцями, - у середньому близько 66
років (у Швеції - 80, у Польщі - 74
роки). Значною мірою це зумовлено забрудненням повітря, землі й води підприємствами гірничо-видобувної, металургійної,
хімічної промисловості, енергетичного сектору, викидами автомобільного транспорту.
В Україні найвищий в Європі
рівень розораності земель, споживання води, вирубування
лісів. Надексплуатація природних ресурсів та їхнє нераціональне використання виступає
однією з першопричин низької
конкурентоспроможності національної економіки, економічної
та екологічної кризи та знижен-

ня рівня соціальних гарантій.
Значна частина водних об’єктів
втратила природну чистоту, порушена їх здатність до самоочищення.
Обсяги неочищених стоків, що
скидаються у ріки, сягають 25%
від загальної кількості, зношені
та застарілі очисні споруди майже не оновлюються. Витрати свіжої води на одиницю випущеної
в Україні продукції перевищують аналогічні показники у країнах Європи від 2,5 до 5 разів І це
на фоні того факту, що Україна
належить до малозабезпечених
водними ресурсами країн (за
класифікацією ООН).
На сьогоднішній день у державі
накопичено понад 35 млрд. тонн
відходів, 17 відсотків її території
зазнає підтоплення та понад 18
відсотків вражено інтенсивною
ерозією.
Сільське господарство радянських часів суттєво вплинуло на
біорізноманіття країни. За роки
незалежності площа земель природно-заповідного фонду збільшилася вдвічі, але займає тільки
4,95% території країни, що значно менше за середній показник
для Європи (15%).
І біорізноманіттю, і здоров’ю
українців загрожують генетично
модифіковані (ГМ) рослини та
їхнє безконтрольне використання у продуктах харчування. Зокрема відомо про значні площі,
зайняті під вирощування різних
видів ГМ рослин в Україні, але
жодна з них, всупереч законодавству, все ще не зареєстрована
в Державному реєстрі.
Фундаментальну загрозу безпеці створює глобальна зміна клімату, яка прискорюється. І хоча
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наслідки потепління можуть
кардинально змінити умови вітчизняного господарювання, Україна дуже повільно усвідомлює
важливість цього ризику для
майбутнього розвитку, з одного
боку, і неґрунтовно ставиться до
міжнародних зобов’язань щодо
скорочення викидів з іншого.
Впровадження в Україні Конвенції ЄЕК ООН про доступ до
інформації, участь громадськості
в процесі прийняття рішень та
доступ до правосуддя з питань,
що стосуються довкілля (Оргуської конвенції) залишається незадовільною, що значною мірою
сприяє зростанню суспільної
напруги і виникненню конфліктних ситуацій.
Складність і всепроникненість
екологічних проблем України
вимагають системного підходу до їх вирішення. Майбутній
глава держави повинен розуміти свою відповідальність перед
нащадками за нечищені землі,
води і повітря.
Чи дають нам надію нинішні
кандидати у президенти? Наразі,
виходячи з аналізу передвиборчих програм, ми не бачимо жодного шансу отримати Гаранта,
який би збирався гарантувати
дотримання екологічних прав.
Лідери перегонів, схоже, взагалі не чули про сталий розвиток та наскрізну екологічну
політику, як то заведено в ЄС. А
ті декілька кандидатів, які декларують бодай натяк на системне
бачення добробуту власного
народу, натомість не визнають
ролі громадянського суспільства
в успішному розвитку країни.
Отже, кого б не обрали українці президентом, потрібно вже у
перші 100 днів щоденно від нього/ неї вимагати системних екологічних рішень (звісно, в межах
компетенції). І тоді наші діти й
онуки зможуть побачити і дику
косулю, і лісовий дзвоник, і снігура не лише на сторінках підручників.
Ганна Голубовська-Онісімова,
спеціально для Інтернет -порталу
“Українська Правда”
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Кандидати в Президенти отримали
кактуси-попередження від громадських
екологічних організацій
15 січня 2010 року екологічні громадські організації передали кандидатам в Президенти
України «Колючі мітки». У зверненні зокрема
йдеться:
«Прийміть цю КОЛЮЧУ МІТКУ на знак нашого занепокоєння кризовим станом довкілля,
що загрожує національній безпеці України, яку
Ви збираєтеся очолити, – пишуть ініціатори
акції в листі, який супроводжує кактуси. Проаналізувавши еколого-соціальну складову у передвиборчих программах усіх кандидатів у Президенти України, ми зробили невтішний висновок, що в більшості з них переважає несистемний
підхід до виходу з екологічної кризи. Однак українці мають конституційне право на безпечне довкілля, яке повинен захищати саме Президент».
Своє бачення того, як має діяти новий Президент задля розв’язання еколого-соціальних проблем, ініціатори виклали у відозві, яка пройшла обговорення й була підписана 40 організаціями з усієї України. Відозва, а
також результати здійсненого аналізу програм були передані кандидатам
разом із «Колючою міткою».
Екологічні організації запросили кандидатів до діалогу і закликали зробити все від них залежне, незважаючи на те, хто переможе, задля виходу
України з екологічної кризи та наближення до стандартів сталого розвитку. Ііціатори відозви чекають на письмові відповіді від кандидатів.

******

2 лютого – Міжнародний День водно-болотних угідь
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Під водно-болотними угіддями (ВБУ) розуміють «райони
маршів, боліт, драговин, торфовищ чи водойм — природних
або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонуватих або солоних, включаючи морські
акваторії, глибина яких під час відпливу не перевищує шести
метрів».
Водно - болотні угіддя знаходяться у числі найбільш важливих екосистем, які забезпечують суттєві соціальні, економічні та екологічні вигоди, тобто мають велике як природне,
так і соціокультурне значення.

Виключне екологічне значення водно-болотні угіддя мають як місця перебування для 2/3 усіх видів рослин і
тварин, як ділянки продукування біомаси та кисню, як природні резервуари та фільтри очищення води. Основна гідрологічна роль ВБУ полягає у
перерозподілі стоку та впливі на різні
форми водного режиму. Водно-бо-

лотні угіддя:

• акумулюють вологу,

• переводять поверхневий стік у підземний,
• знижують висоту паводкової хвилі,
збільшуючи тривалість паводку, та
сприяють попередженню катастрофічних явищ;

• збільшують величину мінімального
стоку річок у посушливі періоди;
• у південних районах України зменшують прояви засолення внаслідок
поповнення водоносних горизонтів
прісними водами;
• коренева система водної та коловодної рослинності закріплює береги
річок, озер та морського узбережжя;
• інтенсивне накопичення наносів перешкоджає розвитку ерозійних процесів;
• густа рослинність зменшує швидкість течії, відфільтровує забруднення,
зменшує каламутність води, що в свою
чергу лімітує продуктивність планктону;
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• здатність водно-болотної рослинності та ґрунтів до утримування органічних речовин допомагає зменшити
евтрофікацію водойм, яка призводить
до посиленого росту водоростей,
зменшення вмісту кисню у воді і, як
наслідок, виникнення заморних явищ;
• водно-болотна рослинність накопичує важкі метали, пестициди та інші
токсичні речовини, очищуючи воду.
Водно-болотні угіддя мають важливе соціально-культурне значення.
Вони значною мірою задовольняють
соціальні потреби у любительській та
промисловій рибній ловлі, спортивному полюванні, туризмі та інших видах
рекреації. Велике рекреаційне значення мають водні об’єкти, придатні
для купання, бальнеологічні ресурси
у вигляді мінеральних вод, мінеральних грязей та висококонцентрованих
розсолів. Цінність ВБУ як об’єктів для
мисливського промислу визначається, перш за все, видовим різноманіттям та чисельністю птахів. За рахунок
цього промислу при відповідній організаційно-правовій регламентації
можна забезпечити фінансову підтримку природоохоронної діяльності.
Місцеве населення, яке традиційно
займається рибальством, полюванням, сільським господарством створює свій особливий спосіб життя, який
є частиною національної культурної
спадщини.
Отже, ВБУ виконують велику кількість важливих функцій, одна з яких
поглинання вуглекислого газу і накопичення вуглецю. Ця здатність залежить від їх гідрологічного режиму,
місцевих кліматичних умов. Господарське перетворення ветландів (осушення, віддамбування, берегоукріплення, забруднення води) порушує їх
здатність адаптуватися до кліматичних змін і це призводить до інтенсивного виділення в атмосферу вуглекислого газу та інших парникових газів,
що у свою чергу може в значній мірі
поглибити наслідки глобального потепління.
Чи знаєте ви, що:
• незважаючи на те, що ВБУ займають
відносно невеликі площі земної поверхні, вони є потужним накопичувачем вуглецю;
• осушення та перетворення ВБУ
призводить до вивільнення значних
об’ємів вуглекислого газу та метану;
• збереження та відновлення ВБУ дозволить запобігти виділенню додаткових об’ємів парникових газів
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Татарбунарська районна
санітарна служба інформує

Санепідслужбою району здійснюється постійний державний
моніторинг за станом води із
о.Сасик на хімічні, мікробіологічні, вірусологічні, паразитологічні
показники та вибірковий контроль
якості живої риби із цієї водойми,
яка досліджується лабораторіями
ОблСЕС. Встановлено 4 створи нагляду на водоймі – в межах сіл Борисівка, Глибоке, Трапівка, насосна
станція (поблизу рекреаційної зони
Катранка) на відстані 5м та 50м
від урізу води. Контроль якості
води районною санепідслужбою
здійснюється щомісячно.
При проведенні бактеріологічних досліджень води о. Сасик,
починаючи з 2006-2007р.р., постійно фіксується порушення вимог
СанПіН №4630-88 «Санітарні правила і норми охорони поверхневих
вод від забруднення». Досліджено
в зазначений період 17 проб води
із озера, 100% проб не відповідали вимогам, на показники індексу
БГКП (бактерії групи кишкової палички) ЛКП (лактозо-позитивна паличка), наявність УПФ (умовно-патогенна флора).
В 2008 році із 31 дослідженої
проби води виявлено нестандартних 17 проб (53%) в усіх створах
спостереження, перевищення фіксується за такими показниками:
індекс БГКП 23800, при нормі 90,
перевищення в 245 разів; по ЛКП
– 240000, при нормі 5000, перевищення в 48 разів; виділяється умовно-патогенна флора K. pnenmonia,
B. citrobacter, P. Mirabilis.

Якість води прирівнюється до
стічної. Найчастіше нестандартні
проби води фіксуються на відстані
5 м. від берега, а на відстані 50 м
вода дещо краща.
У 2009р. досліджено 32 проби
води, із порушеннями норм виявлено 28 (87,5%) проб, по вище вказаним показникам. До того ж, було
виділено холероподібний вібріон.
Протягом 2006-2007р. р. досліджено 12 проб води, на яйца гельмінтів, із них у 8,3% проб було
виявлено збудники інвазивних захворювань (токсокара, аскарида).
В пробі мулу на дні озера Сасик
виділені 3 види збудників паразитологічних захворювань (аскарида,
фасциола, токсокара). У 2008-2009
роках досліджено 12 проб води,
нестандартних не виявлено.
На хімічні показники досліджено за 2006 - 2008р.р. досліджено
по 12 проб води, із них 42% не відповідали держстандартам по таким
показникам: загальна мінералізація, хлоридам. В 2009р. досліджено 12 проб води , із яких 58,3% не
відповідають держстандарту.
Низький рівень санітарного благоустрою населених пунктів району,
незадовільна якість продуктів харчування, антропогенне забруднення
водоймищ сприяють утриманню показників інфекційної захворюваності населення на високому рівні,
призводять до періодичних спалахів
інфекційних хвороб. Так в 1995 році
в с. Борисівка зареєстровано 11 випадків захворювання на вірусний гепатит А, в 2000 році в с. Трапівка - 6
випадків дизентерії. Зв’язок
цих спалахів з сусідством з
о.Сасик не доведено, подібні
періодичні спалахи реєструються і в інших населених
пунктах району. Інфекційна
захворюваність по Борисівській, Глибоківській, Трапівській сільських дільницях в
2005-2008рр. не реєструвалася.

Працівники райСЕС відбирають проби води
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Загальна захворюваність у 20052006 роках у присасикських селах
була на середньо обласному рівні. А
в 2007 - 2008рр. загальна захворюваність по селу Лиман стала перевищувати середньо районний показник
на 5-7%.
Хвороби органів дихання по
селам Борисівка, Глибоке, Трапівка
перевищують на 20-30% середньо
районні та середньо обласні показники. В с.Лиман показник на рівні
районного та середньо обласного
за 2005-2006рр., а за 2007-2008рр.
перевищення понад 50%.
Захворюваність серцево-судинної системи в зазначених населених
пунктах (по даним Татарбунарської
ЦРЛ), в останні роки нижче показників як районного так і середньо
обласного на 25-30%.
Захворюваність на злоякісні
новоутворення за 2005 рік у присасикських селах вище районного
показника від 10 до 27%.
За 2006 рік в с.Борисівка на рівні середньо районного показника, в
с.Глибоке вище на 29% , в с.Трапівка
вище середньо районного на 19%, в
с.Лиман вище середньо районного
на 58%.
У 2007 році онкологічна захворюваність на рівні середньо районного в с.Трапівка, нижче середньо
районного показника в с.Борисівка
на 12%, в с.Глибоке на 18%. В
с.Лиман вище середньо районного
на 25%.
У 2008 році захворюваність вище
середньо районного показника в
с.Трапівка, с.Лиман, с.Борисівка на
5%, в с.Глибоке на 10%.
Щороку, починаючи з 2003 року,
аналітичні висновки райСЕС та інформація про подальше погіршення якості води о. Сасик, направлялись на адресу районної ради, РДА
та в ОблСЕС для скоординованого
втручання в проблему з метою
вирішення екологічно-санітарноепідемічної ситуації в регіоні.
А.О.Рябцева, зав. санітарногігієнічним
відділом Татарбунарської райСЕС, лікар загальної
гігієни .
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19 ЛЮТОГО - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ МОРСЬКИХ ССАВЦІВ

Цей день вважається днем
захисту всіх морських ссавців
та інших живих істот морів та
океанів. Святкується цей день
з 1986 року, коли після 200-річного винищення китів ввели
заборону на цей промисел. В
Україні цю дату можна назвати
днем захисту дельфінів, адже
вони є єдиними представниками морських ссавців, що мешкають у наших солоних водах. Раніше
в Чорному морі жив тюлень-чернець та востаннє його бачили 15
років тому. У Чорному й Азовському морях є три види дельфінів:
афаліни, білобочки й азовки. Вага найбільших - афалін - досягає
300 кг, а “маленькі” азовки не бувають більше 100 кг. Усі три види
занесено до Червоної книги України, а також до Міжнародного
Червоного списку.
Дельфіни – милі та дружелюбні тварини. У цих морських
тварин майже все, як у людей: схожа кардіограма і склад
крові, чотирикамерне серце,
температура тіла, вага мозку
майже така, як у людини. Через здібності дельфінів їх часто називають інтелектуалами
моря та айболитами. Доведено,
що стикаючись з цими ссавцями, людина знімає стрес, відчуває приплив життєвої енергії
та звільняється від негативних
емоцій. Спілкування з дельфінами допомагає позбутися психологічної замкнутості й повернутися до повноцінного життя.
Товариські тварини піддаються дресируванню, притягують
до себе людей, і тому стають
жертвами ділків. І хоча промисел дельфінів заборонений, за
винятком кількох видів в Японії
та на Соломонових островах,
бажаючих заробити на цих тваринах чималі кошти достатньо.
Утримання дельфінів в розважальних комплексах (дельфінаріях) – негуманна і аморальна дія, що заборонена в
багатьох країнах світу, як то в
Англії, Бразилії, Ізраїлі і більшості штатів США. У природі
дельфіни пропливають до 160
км в день , а в неволі їх утримують в басейнах не довших за 30

м. В природі дельфіни лише1020% часу проводять на поверхні води, а в басейні їм навіть
нікуди зануритись на глибину.
Дельфіни рухаються за допомогою ехолокації. Завдяки сонарним хвилям вони отримують
інформацію про предмети, що
їх оточують. У басейнах, де утримують дельфінів, реверберація сонарів самих дельфінів, що
відбивається від стін, спричиняє
у них психічні розлади. Чистоту
в басейнах підтримують за допомогою хлору, сульфату міді
та інших хімікатів, через що
дельфіни змушені плавати із
заплющеними очима і нерідко
втрачають зір.
Щойно пійманих дельфінів
насильно примушують вивчати трюки. Звичними методами
дресирування є голод і утримання наодинці. В неволі, таким чином, дельфіни проживають 5-10 років, в той час як в
природі 25-50 (60) років.
Усі ці жахливі факти спонукали екологічні громадські
організації України стати на
захист морських ссавців. Вони
звернулися до Міністра охорони довкілля з вимогою заборонити використання у видовищних заходах дельфінів та не
видавати дозволи на їх вилов.

Ірина Бурлаченко
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Запахло житом.
Прокричала птиця.
Здалося, що не був отут сто літ.
Він оглянувсь…
Засипана криниця
Під голубими вікнами стоїть…
…………………….
Пекла образа.
У очах рябіло.
Ридали роки рокотом ріки.
Хотілось крикнуть:
«Що ви наробили,
Мої на зло нездатні земляки?»
Навіщо ви засипали криницю?
Була у ній, як люстерко, вода.
У ній навік відбились наші лиця.
Дивилась в неї мама молода.
Воді тій важко дихать під землею.
Вона не бачить місяця і зір.
І не без мене, а уже без неї
Осиротів наш небагатий двір.
Антон Михайлевський,
уривок з поеми
«Франкова криниця»
Одне слово «криниця» і в уяві
постає доглянута криниця з прозорою, холодною, смачною і цілющою
водою.
З появою водопроводу криниці
відійшли на другий план, але відношення до криничної води в людей
не змінилось, про що свідчить постійний забір води з криниці Боголюбова по вулиці Суворова, і з криниці Корецьких по вулиці Миру.
Виникло питання – скільки криниць громадського користування

взагалі у місті і яка їх доля? Результатом такої цікавості РГЕО «Відродження» стало розпорядження голови міськради від 12 жовтня 2009
року про створення робочої комісії
з розробки та реалізації заходів
з поліпшення екологічного стану
водних об’єктів міста (криниць та
річки Фонтанка).
Під час виявлення та обстеження криниць у листопаді 2009 року,
при опитуванні мешканців Татарбунар, встановили, що криниці,
як джерело децентралізованого

Ми констатували, що:
1. 100% громадських криниць не відповідають санітарним вимогам (СанПіН) стосовно їх облаштування;
2. є явні ознаки деградації (зменшення водності та забруднення),
що пов’язані в першу чергу із порушеннями гідрологічного режиму
річок Кагач, Фонтанка, та іншими
техногенними факторами.
Погіршення якості і зменшення
кількості води є наслідком замулення криниць - більшість криниць не
розчищалися останні півстоліття.

Першоджерела
водозабезпечення в більшій чи
меншій мірі являються джерелом
водопостачання жителів міста водою для питних та господарськопобутових потреб (випоювання
худоби, птиці; для поливу) сезонно
(виноробство, квашення, закрутки,
варять холодець). Під час перебоїв
з водою (аварійних ситуацій) криниці часто залишаються єдиним
джерелом водопостачання. Отже,
навіть за наявності в оселі водоводу, про криниці необхідно дбати,
бо вони є природним резервуаром
на випадок надзвичайних ситуацій:
відсутності або забруднення водопровідної води, та протипожежних
заходів. Крім того, переважій більшості наших криниць перевалило
за 100 років! Отже вони вже є історичними пам’ятками місцевого
значення і впору їм надавати охоронного статусу.
На засіданні виконавчого комітету Татарбунарської міської ради
були озвучені попередні результати
спостережень та пропозиції.

На даному етапі ми можемо ранжувати криниці, виходячи лише з
візуальних обстежень, на 4 основні
групи:
1.облаштовані зовні і є умови для
забору води;
2. не облаштовані, але ними користуються регулярно;
3. не облаштовані і не використовуються з причини замулення та
засмічення (у цьому випадку люди
готові долучитися до відновлення
джерела);
4. криниці, які є об’єктом підвищеної небезпеки, їх потрібно відновити, або ж закрити (ні у якому разі
не засипати).
Попередні висновки і пропозиції,
які увійдуть до проекту рішення
робочої групи:

У такому занедбаному стані більшість криниць району
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Криниці на території міста Татарбунари - не лише резервуар природної води, а й наша історична
спадщина.
1. усі криниці громадського користування, розташовані на території Татарбунарської міської ради,
необхідно взяти на баланс (вимоги
законодавства);
2. у комунальній службі має бути
відповідальна особа;
3. створити реєстр колодязів і
картувати їх;
4. розробити довгостроковий
план заходів (згідно санітарних вимог), затвердити і впроваджувати.
5. інформувати населення (згідно
вимог законодавства) про якісний
стан води з криниць, про санітарні
вимоги щодо їх облаштування та
утримання, про причини, що негативно впливають на якість води.
Криниці є символом українського
села. Доглянуті та естетично оформлені вони можуть стати окрасою
наших садиб і вулиць. Право на
життя мають і сухі криниці, їх потрібно зберігати, а не руйнувати. Ці
об’єкти привабливі для туристів та
гостей з міст. Задумайтесь над цим,
погляньте на звичні для вас криниці іншими очима – скільки праці,
любові було вкладено в них – це
наша спільна історична та природна спадщина.
Людмила Алєксєєнко

7 стор.

18-25 січня – Великий зимовий облік птахів

Зимовий облік птахів часом називають Різдвяним. Традиція обліку
птахів народилася в 1990 році у США, коли редактор орнітологічного
журналу Bird-Lore Френк Чепмен запропонував новий спосіб проведення Різдвяного полювання – з біноклем в руках замість зброї. За його закликом вперше 26 людей провели цей святковий день разом з пташками,
спостерігаючи та вивчаючи їх, радіючим їх польоту та свободі. З цього
часу «звичка» обліковувати птахів в Різдвяні дні широко поширилася в
світі.
Ми маємо можливаість спостерігати за водоплавними птахами на

будь-якому водному об’єкті району або ж на території населеного
пункту. Наприклад, за совами, які зимують в самісінькому центрі
нашого міста. Ми закликаємо не бути байдужими і в сувору зиму
підгодовувати птахів.

Пернатые истребители

Совы — очень древняя (свыше 70 млн. лет)
и интересная группа птиц. Они встречаются во
всех климатических поясах кроме Антарктиды. Сейчас на планете можно насчитать свыше
140 видов сов. В Украине зарегистрировано 13
видов, а в Татарбунарском районе встречается,
как минимум, 5 видов: сплюшка, домовой сыч,
ушастая сова, болотная сова, серая неясыть. Но
хочется отметить одну из наиболее многочисленных наших сов — ушастую или, как ее еще
называют, лесную сову.
Окраска у этой совы охристая с
темно-бурыми полосками и пятнами. Низ тела рыжеватый с пестринками. По бокам головы можно
увидеть хорошо удлиненные перьяушки, за что птица и получила свое
название. Вес совы достигает 350—
400 гр. Обитает ушастая сова в лесных массивах Европы, Азии, Северной Африки и Северной Америки.
В нашем районе их можно увидеть и услышать в лесопосадках и
лесных массивах. Зимой в центре
города Татарбунары, на высоких
деревьях можно увидеть скопления
сов, так называемые «дневки», где
число птиц достигает сотни особей.
Этой зимой в отдельные дни птиц
собиралось до 65 особей. Очень
интересно днем подойти к ним поближе и рассмотреть их необычную
красоту. Впечатляют их большие
круглые глаза, которые, в отличие
от других птиц, направлены прямо
вперед и расположены на, так называемом, лицевом диске.
Зрение у сов в 450 раз лучше,
чем у человека. Глаза неподвижны

в орбитах. Совы вертят головой во
всех направлениях и имеют очень
подвижную шею, что дает возможность поворачивать голову по горизонтали свыше 270 градусов и по
вертикали на 180 градусов. Имеют
совы и хороший слух — в 50 раз
лучше, чем у человека. Сова может
услышать мышь, живущую под 50сантиметровой толщей снега и без
промаха поймать ее.
В начале весны в городе скопления сов мы уже не обнаружим,
они разлетятся занимать гнездовые
территории. Совы очень ленивы,
гнезда самостоятельно не строят и
поэтому яйца часто откладывают в
старые гнезда сорок, ворон, грачей,
соколов. В лесополосах, вдоль р.
Когильник, можно обнаружить около десятка гнезд. С марта по конец
мая (а в иногда и позже) в тех или
иных гнездах можно обнаружить
кладку 7—8 и даже 9 яиц (в года
массового размножения грызунов),
а если повезет, то и птенцов — пушистых и мягких. Насиживает яйца
самка около месяца.

8 стор.
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Обилие кормов и мягкие зимы
в нашем регионе приводят массовому размножению мышевидных
грызунов, которые в новом сезоне
непременно нанесут значительный
ущерб посевам. В годы, так называемых, мышиных напастей на одном
квадратном метре поля насчитывали иногда до 30—40 выходов из
нор полевок, из-за которых недополучали половины и даже трех четвертей урожая.
Существует ряд способов борьбы
с мышевидными грызунами, таких

как механический (расставление
ловушек), химический (отравление
фосфидом цинка или другими ядами), бактериальный (приманки с
культурой бактерий крысиного или
мышиного тифа) и биологический
(основывается на хищничестве,
паразитизме или других природных механизмах). Биологический
способ является наиболее приемлемым. Совы, которые занимают
одно из первых мест по поеданию
мышевидных грызунов, могут
справиться с этой проблемой. Одна

сова за день может, как минимум,
съесть две полевки. Если численность сов увеличиться, урон урожая можно сократить до минимума. Необходимо как можно раньше
установить искусственные гнезда в
лесополосах возле полей. Для проведения этого мероприятия могут
быть задействованы школьники.
Если правильно подойти к этому
вопросу, можно добиться желаемых
результатов, да и просто приобрести красивых, легкокрылых соседей.
Яковлев Максим,орнитолог ДБЗ

Британия, Франция и США вскоре могут остаться без пчел

Киевский эколого-культурный центр и “ЭкоправоКиев” вновь победили
в судебном деле

Наиболее заметно исчезновение
пчел в США, где вымирают целые колонии. А Великобритания потеряла
зимой 2009 г. почти 20% этих насекомых, что в два раза выше максимально допустимого уровня. Сокращается численность всех 250 видов,
обитающих на территории страны.
За последние два года популяция медоносных пчел поредела на 10–15%.
Если пчелы и дальше будут вымирать
такими темпами, британское сельское хозяйство может прийти в упадок - некому будет опылять растения,
сообщает Би-Би-Си
Ну а во Франции пчелам угрожают
китайские шершни Vespa velutina, исторически обитающие в тропической
Азии. Они уже почти колонизировали
страну и могут лишить местных пчеловодов средств к существованию.
Кроме того, пчелы умирают из-за
заражения израильским вирусом
острого паралича и клещом варроа,

обработки растений пестицидами, утраты генетического разнообразия в
коммерческих популяциях и изменений климата.
Специалисты Французского национального института сельскохозяйственных исследований считают,
что снижение численности пчел во
многих странах может быть вызвано
сокращением растительного разнообразия. Исследование показало,
что пчелы, поедающие пыльцу с нескольких видов растений, имеют более здоровую иммунную систему. В их
организме уровень глюкозоксидазы
гораздо выше, чем у пчел, которые питаются пыльцой с одного вида цветов,
даже если он содержит больше белка.
Глюкозоксидаза используется насекомыми для защиты меда и пищи для
личинок от заражения микробами.
Таким образом, чем более здоровую
иммунную систему имеют пчелы, тем
лучшую антисептическую защиту они
обеспечивают пчелиному семейству,
которое становится более устойчивым к заражению болезнетворными
микроорганизмами.
Кроме того, при питании пыльцой
с пяти видов растений пчелы вырабатывают больше жира. Это опять же
свидетельствует о более совершенной иммунной системе, так как антимикробные вещества вырабатываются в жировом теле насекомых.
http://focus.ua.

В этот раз иск против Кабмина и
Минприроды Украины по Красной
книге. Она не издавалась долгих 14
лет (очередное издание должно выпускаться раз в 10 лет). Причиной
являлись осетры и лось, которых
ученые предложили занести в новую
Красную книгу. Госкомлесхоз и Госкомрыбхоз были против.
11 января 2010 г. Окружной административный суд г. Киева завершил
судебное дело по иску общественных экологов к Кабинету Министров
Украины и Минприроде Украины.
Экологи обвиняли правительство
Украины и Минприроды Украины в
грубом нарушении Закона Украины
“О Красной книге Украины”, которое заключалось в том, что третье
издание Красной книги Украины не
выпускалось долгих 14 лет, т.е. больше положеного срока. Иск экологов
привлек внимание украинских СМИ.
Не желая оставаться в незавидной
ситуации в случае проигрыша, Кабмин срочно выделил деньги, были
окончательно согласованы и утверждены списки животных и растений, и
в конце 2009г. два тома третьего издания Красной книги были выпущены. В связи с благополучным разрешением предмета спора суд принял
решения закрыть судебное дело.
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