Декларація прав живих істот
(Адаптований варіант)

Декларація прав живих істот покликана сприяти формуванню
етичного ставлення до всього живого, системи правового
регулювання відносин між людьми та істотами всіх біологічних
видів і форм.

Декларація проголошує:

Права живих істот — це норми справедливого ставлення людини
до них як до рівних. Всім живим істотам потрібні певні умови і
ресурси, без яких вони не можуть повноцінно і самостійно
існувати. Захист прав живих істот означає надання їм можливості
жити так, як вони вміють. Визнання людиною прав живих істот –
моральна, а згодом і правова основа їх захисту.

I. Всі види, підвиди, популяції і інші форми живих істот, що відбулися і
розселяються в результаті природних еволюційних і міграційних процесів,
мають такі права:
●
●
●
●
●

право на існування;
право на природну свободу у природному середовищі існування (право на «дикість»);
право на необхідну для існування частку земних благ;
право на захист законом;
право на відсутність відповідальності перед людиною.

II. Всі живі істоти мають такі права:
●
●
●
●

право на життя;
право на природну свободу і благополуччя у природному середовищі існування
(право на «дикість»);
право на необхідну для життя частку земних благ;
право на захист від страждань з вини людини.

III. За живими істотами можуть також визнаватися наступні права:
а) на рівні видів, підвидів і популяцій:
● право на відшкодування завданих їм збитків;
● право на опіку (наприклад, для видів, занесених до Червоної книги);

б) на рівні окремих організмів:
● право на захист законом;
● право на гідність;
● право на опіку (наприклад, для домашніх і сільськогосподарських тварин і рослин,
приручених диких тварин).
(Декларація була схвалена на Міжнародній нараді-семінарі «Природні права природи», Київ, 16-18 травня 2003 року).
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Як зробити
годівниці

Зробити годівницю для птахів з пластикової
пляшки – дуже просто та швидко.

Необхідні матеріали:
●
●
●
●
●

пластикова пляшка 0,5 або 1,5 літри;

дві палички довжиною близько 20 сантиметрів (можна використати гілки дерева, олівці,
китайські палички для їжі);
інструмент для свердління отвору — шило, ножиці або ніж;
мотузка довжиною 20-30 см;
насіння.

Почніть виготовлення годівниці:
●
●

●

●
●
●

Очистіть та висушіть пляшку, щоб всередині насіння не покрилися пліснявою.

Просвердліть два отвори в нижній частині пляшки у протилежних кінцях циліндру,
так, щоб було можливо встановити дерев'яну паличку. Повторіть ці ж кроки з другою
паличкою дещо вище. Обидві палички призначені для посадки птахів.
Біля 4 см вище кожного входу паличок просвердліть маленький отвір, з якого птахи
зможуть дзьобати насінини. Отвір не повинен бути занадто широким, щоб насіння не
впало на землю.
Просвердліть два отвори в горловині пляшки та вставте мотузку, зв'яжіть її так,
щоб вийшла вішалка.
Покладіть насіння в пляшку.

Повісьте годівницю на високому місці – на балконі або у дворі.

Корисні поради:
●
●
●
●

Для годування птахів завжди використовуйте тільки сирі та несолені насінини.
Найбільш підходить насіння соняшника.

Птахам потрібен час, щоб звикнути до нової годівниці. Іноді це може тривати тиждень,
отож будьте терплячі.
Уважно добирайте місце для годівниці – воно має бути недоступним для котів.
Протягом усієї зими регулярно поповнюйте годівницю насінням.
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