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ДАТИ ЕКОЛОГІЧНОГО КАЛЕНДАРЯ У ЛИСТОПАДІ

6 листопада – Міжнародний день попередження експлуатації навколишнього
середовища під час війни та військових конфліктів
5 листопада 2001 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 6 листопада кожного року
Міжнародним днем попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та
військових конфліктів (резолюція 56/4). Приймаючи це рішення, вона враховувала, що шкода, яка
наноситься навколишньому середовищу після їх закінчення відчувається на стані екосистем і
природних ресурсів і часто виходить за межі національних територій та період життя одного
покоління.

11 листопада – Міжнародний День енергозбереження
За ініціативи міжнародної екологічної мережі «Шкільний проект з використання ресурсів та
енергії» (SPARE) 11 листопада оголошено Днем енергозбереження. Рішення про заснування цього
свята було прийнято у квітні 2008 року на міжнародній нараді координаторів SPARE, що проходила у
Казахстані. А вже в листопаді 2008‐го світ відзначив перший День енергозбереження. Це свято
отримало статус міжнародного, оскільки взяти участь у проекті побажали близько 20 країн. Основна
мета свята – привернути увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та
розвитку відновлюваних джерел енергії.

15 листопада – День вторинної переробки
За останні 30 років людство витратило третину наявних на Землі ресурсів. З кожним роком
споживання ресурсів збільшується на півтора відсотка. Тому таке важливе значення набуває економія
природних ресурсів, пошуки альтернативних ресурсів, вторинна переробка сировини. Для залучення
уваги громадськості, промислових структур до проблеми вторинної переробки відходів проводиться
День вторинної переробки. У цей день доречно проведення акцій Рісайклінг (вторинної переробки)
кольорових і чорних металів, зношених покришок від автомобілів, пластикових пляшок, паперу.

Третій четвер листопада – Всесвітній день відмови від паління
Американці вирішили першими, що кидати палити
краще гуртом і оголосили третій четвер листопада
Великим американським днем "без диму". Згодом за
ініціативою Міжнародного союзу боротьби з раком цей
день став нагодою кинути палити для всього світу. До
Дня непаління в рамках програми ЮНІСЕФ "Діти та
підлітки, вільні від тютюну" видано популярні книжки ‐
розповіді відомих людей про власний досвід та
рекомендації для тих, хто хоче захистити своє право не
вдихати смердючий тютюновий дим.

28 листопада – День без покупок
Напередодні різдвяних розпродажів, наприкінці листопада, в п’ятницю після Дня подяки, в
усьому світі відзначається День без покупок. Автором ідеї Дня є рекламіст Тед Дейв, переконаний,
що "реклама обманює, коли обіцяє, що ми станемо щасливішими, якщо придбаємо більше речей".
Мета цього дня – звернути увагу на соціальні, економічні, екологічні та етичні наслідки сучасної
культури споживацтва і дати зрозуміти людству, що крім товарів, у світі є багато більш цінних і
цікавих речей. Ця щорічна акція проводиться на знак протесту проти надмірного споживання в
розвинених країнах, яке багато в чому нав'язане рекламою, а також проти нерівного розподілу
матеріальних благ у світі.

РОЗШИРЮЄМО КРУГОЗІР
ОБИРАЙ ЖИТТЯ У СТИЛІ ЕКО!
Рятувати китів або боротися із таненням льодовиків дуже престижно і правильно. Але зберігати
навколишнє середовище може кожен і щодня! Для цього не потрібно робити гучних заяв, а
дотримуватися декількох простих правил.
Ні поліетиленовим пакетам!
Чи знаєш ти, що поліетиленовий пакет розкладається протягом 200 років, забруднюючи при
цьому довкілля? Відмовитися від пакетів простіше, ніж ти думаєш. Ти можеш узяти з собою в
супермаркет полотняну сумку – це стильно і дуже зручно. Складай у неї покупки – буде міцніше,
надійніше та менше сміття.
Ніякого одноразового посуду!
У випадках, коли потрібен одноразовий посуд краще скористатися паперовим. Папір,
порівняно з пластиком, досить швидко розкладається в природних умовах. Але такий посуд є
дорожчим, тому можна брати з собою металеві столові прибори та багаторазовий пластиковий
посуд.

На природі скажи "ні" побутовій хімії
Під час пікніка ти миєш руки з милом у річці? Ще гірше ‐ миєш каструлі миючими засобами?
Вони одразу потрапляють у водойму, забруднюючи її. На природі можна використовувати
прабабусині засоби: гірчицю або соду. Вони не гірше за новомодні препарати відчищають посуд і
бережуть природу.

Бережи дерева і квіти
Усі знають, що дерева ‐ легені нашої планети. Не ламай їх та не дозволяй це робити іншим!
Навіть, якщо ти посадиш натомість багато дерев кожне зламане дерево ‐ це знищене велике життя.
Ми всі любимо квіти. Чому б не милуватися ними в полі чи на присадибній ділянці? Квіти загинуть у
твоїй вазі вже за кілька днів. Навіщо знищувати красу?
Таких правил у нашому житті може бути багато, їх кількість залежить від нашого усвідомлення
власної ролі у збереженні довкілля.
Цікаво знати:
Папір розкладається за 2‐10 років.
Консервні бляшанки – 80 років.
Поліетиленові пакети – понад 200 років.
Пластмаса – 500 років.
Скло – 1 000 років.

ПРО СМІТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ РЛП «ПРИІНГУЛЬСЬКИЙ»
Враховуючи, що спеціальні служби щодо видалення сміття на заповідних територіях відсутні,
цим питанням, окрім інших функцій, опікується відділ державної охорони РЛП «Приінгульський».
Робота побудована з таких складових: попередження забруднення, роз’яснювальна робота,
контроль, збір, вивезення сміття.
Враховуючи наявну матеріально‐технічну базу встановлено 19 сміттєзбірних кілець.
Орієнтовний об’єм кожного – 1,5м3. Вони виготовлені із залізобетону (фрагмент труби).
Місця, де встановлені сміттєзбірники, такі: «Родінський заріжок» 3 шт. ‐ стихійний пляж, 1 шт. ‐
виїзд з рекреаційних дільниць; «Майка» 1шт. ‐ виїзд зі стихійних пляжів; «Порожки» 3 шт. ‐ стихійний
пляж та рекреаційна дільниця; «Острів» 3 шт. ‐ стихійні пляжі; «Гадюча балка» 2 шт. ‐ масове місце
відвідування рибалками; «Каньйон» 1 шт., «Карась» 1 шт., «Криве» 3 шт., «Тополі» 1 шт. ‐ масові
місця відвідування туристами та рибалками.
Сміття з кілець та по території парку збирається дільничими інспекторами та вивозиться за межі
заповідної території.
Спостерігається два піки відвідування: січень‐лютий (зимова рибалка), липень‐серпень
(стихійний та організований відпочинок). Кількість сміття зростає відповідно.
Існує проблема, пов’язана з відсутністю туалетів.
Наприклад, за три роки наймасовіших відвідувань зібрано та вивезено 117 м3 сміття (2011 р.– 22
м3, 2010 р. ‐ 47 м3, 2009 р. ‐ 48 м3 ) – один повний залізничний вантажний вагон.
Тож, давайте будемо відповідальними і дотримуватимемося правила – «Не залишай нічого
зайвого на природі!»

ДІЗНАЄМОСЯ ПРО ПЛАСТИКОВИЙ ПОСУД
Якщо уникнути використання одноразового пластикового посуду не вдається, давайте будемо
розумно та безпечно його використовувати.
Досить обережними потрібно бути при використанні посуду з полістеролу. На дні такого посуду
має міститися маркування «PS» англійськими літерами. Його легко відрізнити: він хрусткий і
ламається. Посуд із полістеролу не витримує гарячого. Якщо ви будете використовувати таку тарілку
для гарячої страви – разом із нею отримаєте ще й серйозну дозу токсинів.
Під чай та каву можна використовувати посуд з поліпропілену. Він не ламається, а лише
мнеться та має позначку «РР», або трикутник із цифрою п’ять.

Для гарячих страв та напоїв придатний пінопластовий посуд. Він на 95% складається з повітря,
абсолютно інертний, а відтак не виділяє жодних токсичних речовин при контакті з їжею.
Поліетилен, з якого виготовляють харчову плівку, не стійкий до жирів. Повторне використання
пластикових пляшок насичує організм сполуками кадмію, свинцю та формальдегіду.
Надзвичайно небезпечний посуд з полівінілхлориду (ПВХ), який після тривалого зберігання
починає виділяти канцерогени. Такі вироби повинні маркуватися позначками у вигляді трійки у
трикутнику або PVC.
Безпечними для зберігання мінералки, соків, олії вважають пляшки, які добре витримують тиск
вуглекислого газу. Такий матеріал позначається підписом PET і цифрою один.
Пластиковий посуд не лише завдає шкоди здоров’ю, але й розкладається в землі близько сотні
років. Тому в розвинених країнах пластик замінюють папером. Картонний одноразовий посуд не
токсичний, більш термостійкий, безпечний для розігріву їжі в мікрохвильовій пічці, легко утилізується
та переробляється.
***
При підготовці бюлетеня використано такі джерела:
http://ecoburougcc.org.ua/ekologichnij‐kalendar
http://nmc‐lugansk.edukit.lg.ua/pamyatki/zbirnik_pamyatok_zberezhennya_zdorovya_lyudini/plastikovij_posud/
http://tvoemisto.tv/news/16_prostyh_porad_yak_dopomogty_nashiy_planeti_infografika_67727.html

***
Бюлетень підготовлено співробітниками регіонального ландшафтного парку «Приінгульський».
***
Більше інформації на сайті http://pryingul.inf.ua.
Чекаємо на Ваші зауваження та пропозиції на адресу pryingul@gmail.com
або телефонуйте 097‐174‐22‐95 (Попова Тамара Миколаївна)

