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Клімат майбутнього без загрози для життя!

Робоча Група неурядових екологічних організацій України 
з питань зміни клімату:
www.climategroup.org.ua, climNGOukr@yahoogroups.com,
тел.:044 494-0354,факс: 044 494-0355

Всеукраїнська акція 
13 жовтня 2007 року в м. Кам’янці-Подільському на вул. Соборній  відбулася просвітницька (інформаційна) акція “Клімат змінюється! Час діяти”, яку проводили українські громадські природоохоронні організації  - Робоча група НУО України з питань зміни клімату – www.climategroup.org.ua та Товариство Подільських природодослідників та природолюбів.

В ході акції громадські екологічні активісти спілкувалися з людьми на вулиці на тему зміни клімату, демонстрували фотовиставку та збирали звернення до місцевої  влади (зібрано 300 звернень). 
Мешканці міста, журналісти та всі бажаючі зможуть отримати спеціальні інформаційні матеріали та практичні поради як стати активними захисниками клімату, ознайомившись з 10 КРОКАМИ НА ЗАХИСТ КЛІМАТУ (матеріали  знаходяться в бібліотеці НПП „Подільські Товтри”).
Тур відбувається за підтримки Шведського секретаріату з кислотних дощів та Британської Ради в Україні  та проходить містами:
5-6 жовтня      – Дніпродзержинськ      7-8 жовтня     – Дніпропетровськ
    9 жовтня      –  Марганець                  10 жовтня      –  Нікополь
  11 жовтня      –  Черкаси                      12 жовтня       –  Хмельницький
  13 жовтня      –  Кам’янець-Подільський
  15 жовтня      – Тернопіль                   16 жовтня        – Львів
  18 жовтня      –  Рівне                           Київ
Круглий стіл з місцевими органами самоврядування, представниками ЗМІ та громадськості в м. Кам’янці-Подільському  проводився 13 жовтня 2007 року в офісі Національного природного парку „Подільські Товтри” (директор Янковський Олег Йосипович, заступник директора з наукової роботи Кучинська Олександра Петрівна) за участі місцевого координатора туру – громадської організації „Товариство Подільських природодослідників та природолюбів” (голова НГО Любінська Л.Г.),  координатора програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України Ставчук Ірини, волонтерів з молодіжної громадської організації „Дружина охорони природи”, організованої на базі Кам’янець-Подільського державного університету, представників НПП „Подільські Товтри”. При обговорені виступів на круглому столі розроблено рекомендації та пропозиції до органів влади з обґрунтуванням необхідності проведення семінару для керівників підприємств та організацій.
Проведено тематичні бесіди, лекції, демонстрацію фільму та конкурс малюнків в школах району, навчальних закладах міста, міському еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. Кращі роботи учнів розміщені в еколого-освітньому центрі НПП „Подільські Товтри”. Дипломи учасників конкурсу отримали: Бурлакова Альона , Мельник Світлана (Староушицька ЗОШ І-ІІІ ст. екологічного напрямку), Білюк Віталій (НВК с. Підпилип’я), Комарницька Тетяна (ЗОШ с. Гораївка), учні НВК с. Баришківці, вихованці МЕНЦУМ Барбанюк Катерина (НВК №9), Ілик Яна (НВК №13), Ковальчук Дар’я (НВК № 9). 
Чайка Наталя.
 За додатковою інформацією звертайтеся: 
Людмила Григоріна Любінська 8-097 344-67-82 (укр., рос.),
Євген Колішевський 8-067 681-13-16 (рос.),
Наталя Вишневська 8-098 257-61-76 (укр., рос.), 
Ірина Ставчук 8-095 273-26-73 (укр, рос, анг.).

Зміни клімату – причини, наслідки, заходи
 
  	Наш дім – Земля,  маленька планета в безкінечному просторі, можливо єдиний притулок для всього живого. Тому  мудро було  б берегти наш спільний дім і сприяти його  цілісності і довговічності, щоб життя продовжувалося.
Прикро, але ми живемо в час змін, коли руйнуються не тільки родинні чи соціальні зв’язки, але той світ, який нас оточує. Природа, яка породила  людство, тисячоліттями зазнає  від нього ран.  Протягом останніх двох століть внаслідок антропогенного впливу на навколишнє середовище    концентрація метану в атмосфері зросла більше ніж  удвічі. Якщо  викиди газів, руйнуючих атмосферу, будуть залишатись на сучасному рівні, то до  2100 року температура підніметься на 1-3,5 ºС. Все це  може привести  до зміни клімату і, як наслідок, умови існування людства погіршаться.
  Урагани і цунамі, суховії, посухи, танення льодовиків - все  це  стало звичним і частішим у наш час. Безмірні викиди заводами   шкідливих речовин в атмосферу, нераціональна енергетика, запуски космічних апаратів  - чи  не це причина парникового ефекту, який веде до загибелі тварин  в холодних широтах  і підняття   світового  рівня води.   А якість води ? Не секрет, як забруднюються води океанів   радіаційними відходами, а який стан наших рік, криниць. Чи не перейшли ми  межу, за якою  для  людства немає перспективи для існування?
  	„Поки що  ні!”- відповідають учасники туру „Клімат змінюється – час  діяти”, організованого Робочою групою  громадських екологічних організацій( „ Голос природи” Дніпродзержинськ, Національний екологічний центр України ) ,, які відвідали місто над Смотричем з метою пропагувати гуманне і бережливе відношення до оточуючого середовища у влади і громади міста.  Ірина Ставчук (Національний екологічний центр України ) очолювала  роботу екоорганізацій по приїзді до Камянця – Подільського ,а на місці    координатором   туру була керівник НГО „Товариство Подільських  природодослідників та природолюбів”  Любінська Л.Г. В  акції  прийняли активну участь  представники   НПП „Подільські Товтри” та студенти КПДУ.
 	В ці холодні жовтневі дні   вулиця  Соборна  стала місцем, де гості міста ознайомили кам’янчан  з  негативними наслідками впливу діяльності людини на клімат планети. Серед перехожих   було проведене анкетування. Опитано 95 чоловік. Перш за все опитані визнали, що зміна клімату відбувається (94 чол.).

Серед факторів, які найбільш негативно вливають на зміну клімату,   кам’янчани назвали:
Забруднення повітря викидами підприємств  -  90 чол.
Забруднення викидами автомобілів – 82 чол.
Викиди енергетичних станцій  - 66 чол.
Розкладання сміття – 59 чол.
Забруднення газовими відходами тварин -  23 чол.

Джерела, що впливають на зміну стану повітря м.Кам’янця-Подільського:
Транспорт  - 84 чол.
Промислові підприємства – 60 чол.
Сміттєзвалища – 58 чол.
Спалювання листя  - 52 чол.
Сільське господарство  - 9 чол.

Хто може вирішити проблему:
 Всі разом – 65 чол.
 Кожен окремо – 24 чол.
Власники підприємств – 19 чол.
Науковці -  17 чол.
Ніхто – 1 чол.

Не всі перехожі бажали взяти участь у опитуванні щодо екологічного  стану міста. Старші боялися засвітитись, а деякі,  в основному  молодь,   виявляла свою байдужість. А це дивує, бо засвідчує про низьку громадську позицію деяких громадян.
І все ж за якісь  три години люди підписали 300 звернень з проханням до міського  мера про  сприяння розробці і впровадженню місцевого плану кліматоохоронних дій.
 В МЕНЦУМ та Кам’янець-Подільський державний університет були передані копії фільму про глобальні зміни клімату, який переглянули учні та студенти.
В офісі НПП „Подільські Товтри” відбувся круглий стіл за участю місцевої громади, влади, представників екоорганізацій.  Обговорення проблем  негативного впливу на зміну  клімату в світі та регіоні викликало живий інтерес   в учасників заходу, які отримали цінну інформацію з даного питання. Пропозиції були передані представникам влади. 
 Очевидно це болить кожного, хто хоче бути здоровим  і жити в нормальних умовах.  Тому акції будуть продовжені.


                                                                         Рябий М. М.,
 м.н. с.  НПП «Подільські Товтри» 

