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23 березня цього року Миколаївський міський ЄвроКлуб «Діалог» сумісно з
Миколаївським обласним ЄвроЕкоКлубом гостинно запросили до себе юних екологів та
лідерів учнівського самоврядування шкіл міста на зустріч у форматі «Гість клубу».

Це далеко не перша зустріч у Євроклубі небайдужої молоді міста з цікавими людьми. Але
ця стала особливою, бо темою цієї зустрічі було збереження екології не тільки нашого
рідного краю і України, а й екології планети в цілому.

Щорічно в атмосферу викидається 200-400 мл. Тон пилу, 150 млн. тон сірчистого
ангідриду, а ще біля 700 млн. тон інших шкідливих речовин. І чи тільки це шкодить
екології, природі і людині?

Лікарі та екологи неодноразово попереджали, що така екологічна ситуація, що є в
Україні, загострить хронічні захворювання та сприятиме виникненню нових.

Про це та інше розповідав присутнім керівник Євроклубу «Діалог» Артем Яковлєв з
вихованцями Клубу Настею Гавриленко, Володимиром Шелестом та Лівіо Аголіні.

Розвинена енергетика це і теплові електростанції, і ГЕС (хоч і вважається, що вони
завдають меншого збитку оточуючому середовищу в порівнянні з іншими
електростанціями, але мають свої недоліки з точки зору екології: при будівництві ГЕС на
рівнинних ріках затоплюють великі території земель. Створення водосховищ суттєво
змінює екосистему. ) і АЕС. Екологи звернулися до екологічного досвіду країн
Європейського союзу, а саме досвіду успішного та ефективного вирішення екологічних
проблем.

Про це і не тільки про це розповіла юним екологам директор Обласного еколого -
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натуралістичного центру учнівської молоді Троїцька Таїсія Броніславівна.

Декілька місяців тому до ЄвроКлубу «Діалог» завітали американські фотографи
Габріела та Марк, які вивчали проблеми Миколаївського Бузького Гарду. Вони
проводили опитування мешканців Миколаївщини про відношення до цієї проблеми.

Наміри керівництва Південно-української АЕС і Ташликської ГАЕС підняти рівень води в
Александрівському водосховищі, стали причиною суперечок, оскільки через це одне з
Семи чудес України, Національний природний парк «Бузький Гард» буде остаточно
затоплено. А це не тільки унікальне місце, а й історична пам’ятка – це був центр
Бузькогардівської паланки війська Запорізьського часів Нової Січи.

Таїсія Броніславівна Троїцька розповіла і про альтернативні види електроенергії. Про
зелену енергетику - створення сонячних електростанцій, вітряних генераторів, про інші
екологічні проблеми, які найбільш актуальні в Україні.

А ще одним гостем Клубу стала помічник меру нашого міста Ганна Ганжул, яка розповіла
про чергову місцеву ініціативу.

Нещодавно у Миколаєві стартував екологічний проект для дітей «Let’s do it Ukraine –
school recycling», метою якого є привчити учнів всієї країни до сортування побутових
відходів. Кампанія «Let’s do it Ukraine – school recycling» розрахована на 4 місяці і буде
проходити в 4 етапи. Першим етапом проекту стали тренінги, які організатори провели у
всіх школах. Другий етап – це дослідження шкіл, які втілюють ці проекти у себе в
колективах. На третьому етапі визначиться 4 школи - переможниці.

Традиційно були питання від учнів до наших гостей. І Таїсія Броніславівна Троїцька, і
Ганна Ганжул відповіли юним екологам на їх питання.

Традицією Євроклубу «Діалог» вже багато років є визначення найбільш цікавих
запитань. І за цю небайдужість до екології, природи рідного краю юні екологи отримали
від наших гостей та від керівника клубу невеличкі подарунки.
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Сподіваємося, що ці юні екологи вже ніколи не пройдуть мимо екологічних проблем, а
допоможуть їх вирішити.
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