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Професор д-р TECER наголосив, що заходи боротьби з 
COVID-19 зменшують забруднення моря та узбережжя! 

 

Університет Текірдаг Намик Кемаль (TNKU), декан інженерного факультету Чорлу, 
професор, д-р TECER та студенти факультету здійснили діяльність з очищення пляжів та 
моніторингу сміття в рамках проекту "Стратегія нульових відходів-досягнення 
сприятливого екологічного статусу (ZEWSGES)", підтриманого ЄС в рамках Спільної 
оперативної програми Чорноморського басейну транскордонного співробітництва 2014-2021. 

Професор TECER дав прес-реліз щодо проведеної діяльності. Він додав, що головним 
бенефіціаром акції є TNKU, а іншими партнерами є: 

• Рада з розвитку туризму в муніципалітеті Несебр БОЛГАРИЯ 

• Українська асоціація захисту морського середовища UKRMEPA УКРАЇНА  

• Міжнародна асоціація CIVITAS Грузія ГРУЗІЯ 
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Професор TECER, координатор морського середовища проекту ZEWSGES, перелічив 
очікувані результати проекту щодо моніторингу та скорочення морського сміття наступним 
чином: 

• Сприяти впровадженню законодавства щодо морського сміття відповідно до 
законодавства ЄС, 

• Зменшити кількість сміття на морських пляжах та морях, 

• Покращити відношення мешканців та туристів до морського сміття,, 

• Запровадити програми моніторингу сміття, 

• Визначити джерела забруднення моря, 

• Визначити сезонні зміни та річні тенденції морського сміття, 

• Захищати екосистему та сприяти досягненню регіонального „Сприятливого 
Екологічного Статусу”, а отже, забезпеченню стійкості високої якості життя. 

Зазначивши, що морське сміття не знає кордонів, професор ТЕСЕР заявив: “Щороку 
приблизно 6,4 мільйона тонн сміття потрапляє в морське середовище у світі, в середньому 
18000 пластикових сміття плавають на кожному квадратному кілометрі морів, і що важливо -
потрібна багатокомпонентна боротьба із забрудненням моря. 

Prof. Dr. TECER: “Торік було здійснено 5 заходів з моніторингу сміття та прибирання пляжів. 
Сьогодні шостий проводиться з метою підвищення обізнаності серед рибалок, місцевого 
населення та туристів щодо утилізації та зменшення морського сміття. Також була 
розроблена програма екологічної освіти, яка застосовується для учнів 7-16-річного віку та їх 
викладачів ”. Він підкреслив, що шоста програма моніторингу сміття свідчить, що заходи, 
вжиті в рамках боротьби з COVID-19, зменшують забруднення моря та узбережжя. 

Він заявив, що кількість та склад сміття, зібраного сьогодні, відрізняється від попередніх 5 
видів діяльності. 

Prof. TECER сказав, що під час боротьби з COVID-19  туризм також постраждав разом з 
багатьма секторами, тому пляж Кійкой, який був важливим туристичним центром, мав 
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спокійний період, отже, склад і кількість сміття на пляж і море були впливає позитивно. Він 
додав, що "COVID-19 сприяв підтримці наших берегів та моря у чистоті". 

Prof. TECER: «Забруднення морів зачіпає не тільки туристичний сектор, але й морську 
флору і фауну, тому риболовлю також завдано шкоди. Ми раді організувати цю подію із 
захопленою юрбою, щоб привернути увагу до забруднення навколишнього середовища в 
наших туристичних регіонах, підвищити обізнаність та показати, що ми захищаємо наші 
пляжі та море. Ми сподіваємось, що ці зусилля сприятимуть поінформованості наших людей, 
які ловлять рибу в нашому морі, відпочивають на нашому узбережжі та живуть на наших 
пляжах ”. 

Ви можете отримати доступ до відповідних новин та інтерв’ю у ЗМІ за такими посиланнями: 

https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/ordudaki-boztepede-yamac-parasutu-ucuslari-yeniden-basladi-41560325 

https://www.mynet.com/kirklareli-kiyikoy-sahilinde-kirliligin-azaldigi-belirlendi-tekirdag-6537280-myvideo 

https://flipboard.com/@flipboardtr/seyahat-se%C3%A7kileri-10fcolsmz/k-rklareli-k-y-k-y-sahilinde-kirlili-in-azald-
belirlendi/a-Kf3LofP_T2awUqnunBx6VA%3Aa%3A200826397-dd7c2ab374%2Fcom.tr 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=143769666487433&story_fbid=636656777198717 

https://www.sondakika-haberleri.net/haber/-Sahilinde/ 
http://www.devrimgazetesi.com.tr/corlu-dan-kiyikoy-e-temizlik/ 
 

       

 

В свою чергу «Українська асоіація захисту моря від забруднень» у серпні провела акцію 

«Fishing for litter» на р. Дністер в районі с. Маяки Білгород-Дністровського району. 

 

В акції прийняли участь представники Всеукраїнської громадської організацієї 

«Асоціація рибалок України», співробітники Нижньодністровського національного парку та 

Одеського рибоохоронного патрулю, а також рибалки-любителі. 

https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/ordudaki-boztepede-yamac-parasutu-ucuslari-yeniden-basladi-41560325
https://www.mynet.com/kirklareli-kiyikoy-sahilinde-kirliligin-azaldigi-belirlendi-tekirdag-6537280-myvideo
https://flipboard.com/@flipboardtr/seyahat-se%C3%A7kileri-10fcolsmz/k-rklareli-k-y-k-y-sahilinde-kirlili-in-azald-belirlendi/a-Kf3LofP_T2awUqnunBx6VA%3Aa%3A200826397-dd7c2ab374%2Fcom.tr
https://flipboard.com/@flipboardtr/seyahat-se%C3%A7kileri-10fcolsmz/k-rklareli-k-y-k-y-sahilinde-kirlili-in-azald-belirlendi/a-Kf3LofP_T2awUqnunBx6VA%3Aa%3A200826397-dd7c2ab374%2Fcom.tr
https://www.facebook.com/permalink.php?id=143769666487433&story_fbid=636656777198717
https://www.sondakika-haberleri.net/haber/-Sahilinde/
http://www.devrimgazetesi.com.tr/corlu-dan-kiyikoy-e-temizlik/
https://flipboard.com/@flipboardtr/seyahat-se%C3%A7kileri-10fcolsmz/k-rklareli-k-y-k-y-sahilinde-kirlili-in-azald-belirlendi/a-Kf3LofP_T2awUqnunBx6VA:a:200826397-dd7c2ab374/com.tr
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Всього в акції взяли участь 52 людини , які зібрали близько 70 мішків сміття, загальною 

вагою 700 кг у тому числі вилучили з річки сітки довжиною понад 30 метрів. 

 

Ви можете отримати доступ до відповідних новин та інтерв’ю у ЗМІ за такими посиланнями:: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KFC-bYDsKQ8&feature=youtu.be, https://youtu.be/bRUNsW7VFN4, 
http://1tv.od.ua/news/37483, https://www.youtube.com/watch?v=GRtc-tAbExY, 
http://ukrmepa.org.ua/en/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%8f-fishing-for-litter-
%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-
%d1%80%d1%96%d1%87%d1%86%d1%96-%d0%b4%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b5/.  
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