
Європейський центр із захис-
ту орхідей буде заснований у 

Чеській Республіці. Про це повідо-
мив професор екології Павло Кін-
длманн. Центр, який відкриється 
в місті Чеське-Будейовіце Півден-
ночеського краю, буде заснова-
ний вченими з 12 університетів 
та академічних інститутів дев’яти 
європейських країн, повідомляє 
EuroMag.

Робота центру буде спрямо-

вана на запобігання скороченню 
чисельності видів орхідей через 
негативні зміни клімату, розши-
рення забудовуваних територій та 
інтенсивне ведення фермерського 
господарства.

Крім об’єднання всіх наявних 
баз даних про місця зростання 
орхідей в окремих країнах, кожна 
лабораторія та дослідницька гру-
па буде спеціалізуватися на певній 
науковій тематиці.

Кампанія «Халті як ювілейний по-
дарунок» («Halti as an anniversary 

gift»), запущена на Facebook 75-річ-
ним відставним співробітником 
Норвезького географічного това-
риства Бьорном Гейром Харссо-
ном, уже отримала схвалення глави 
Норвезької картографічної служби 
та була тепло прийнята у Фінляндії, 
де один із коментаторів написав, що 
«це буде жест, який запам’ятають на 
тисячі років», повідомляє EuroMag.

Метою незвичайної онлайн-іні-
ціативи заявлено дослідження ін-
тересу норвежців до того, щоб пере-
дати частину свого боку гори Халті 
як ювілейний подарунок до сторіччя 
незалежності Фінляндії, яке відзна-
чатимуть у 2017 році.

Вершина загальної для двох кра-
їн сопки Халті, заввишки 1365 м, 
розташована на норвезькому боці 
гори. Ця вершина навіть не входить 
у список 200 найвищих піків Норве-
гії, проте навіть один із нижчих від-
рогів гори Халті, Hálditšohkka (1324 
м), є найвищою точкою у Фінляндії.

У разі прийняття позитивного 
рішення залишиться тільки пересу-
нути кордон на 20 м — і Фінляндія 
отримає нову географічну пам’ятку, 
а Норвегія втратить всього 0,05 км2 
території.

Норвегія подарує 
фінам частину своєї 
територіїЩасливе закінчення мала не-

приємна історія, що сталася 
в кінці минулого тижня з родиною 
кронпринца Данії Фредеріка в ав-
стралійському місті Голд-Кост. Як 
розповіли в понеділок місцеві ЗМІ, 
старший син кронпринца, 10-річ-
ний Крістіан, відправився разом із 
батьками купатися на один із пля-
жів цього популярного курортно-
го міста.

Хлопчик зайшов у воду, втра-
тив рівновагу та раптово опинив-
ся в сильній підводній течії, яка 
стрімко волікла його від берега 
у відкритий океан. На щастя, не-
подалік знаходився рятувальник, 
який зумів швидко витягнути під-
літка з води, повідомляє EuroMag.

«Ми піймали його (хлопчика) 
до того, як ситуація стала дуже 
серйозною, але він сам, зовсім точ-
но, не зумів би впоратися», — роз-
повів Стюарт Кі, керівник бригади 
рятувальників, яка чергувала в той 
день на пляжі Мермейд.

Героєм дня виявився новозе-
ландець Нік Малколм. Він живе в 
Голд-Кості, де займається серфін-
гом і працює рятувальником. За 
словами Стюарта Кі, Малколм не 
мав ні найменшого уявлення, кого 
вберіг від нещастя — йому розпо-
віли про це пізніше, коли хлопчик 
був уже в цілковитій безпеці.
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Новозеландський серфінгіст врятував 
спадкоємця данського престолу

30% виборців Республіканської партії США 
підтримують бомбардування вигаданої 
країни Аграба

У Нью-Йорку вантажники викинули на 
смітник діаманти на 5 мільйонів доларів

Польська сім’я прикрасила будинок 67 
тисячами лампочок

Кім Кардашян худне шаленими темпами

Працівників служби каналізації 
Барселони замінять на дронів

Згідно з результатами опиту-
вання, влаштованого амери-

канським агентством Public Policy 
Polling, 30% виборців Республі-
канської партії США ствердно 
відповіли на запитання: «Ви під-
тримуєте або виступаєте проти 
бомбардування Аграби», повідо-
мляє сайт Quibbll.

Абсолютна більшість респон-
дентів — 532 особи, що становить 
57% всіх опитаних, сказали, що не 
впевнені, 13% сказали, що висту-
пають проти бомбардувань муль-
типлікаційної країни, яку населя-
ють магічні килими та сині джини.

«Демократам» також постави-
ли це питання і 19% з них були за, 
а 36% проти.

Природно, що Інтернет не зміг 
промовчати у відповідь на цей 
провокаційний крок, і твіттер тут 
же заполонили сатиричні повідо-
млення. Зокрема, зображення ки-
лима-літака супроводжується ко-
ментарем «Необхідно заборонити 
всі польоти над Аграбою».

47-річний охоронець Уілфред 
Мартінес з офісної будівлі на 

Манхеттені у трьох непримітних 
коробочках на смітнику знайшов 
справжні діаманти. Але вдосталь 
натішитися дорогоцінним камін-
ням він не встиг — незабаром 
з’явився власник зниклих коштов-
ностей.

Виявилося, що камінчики ви-
кинули на смітник робітники, які 
займалися переїздом ювелірного 
магазину J. Birnbaum із одного по-
верху на інший. 

Власник магазину незабаром 
забив тривогу, вважаючи, що його 

обікрали, і тут на допомогу при-
йшла камера відеоспостереження. 
Поліція вирахувала людину, яка 
витягнула зі смітника діаманти, і 
заарештувала. На допиті Марті-
нес не став відпиратися, у всьому 
зізнався і повернув найдорожчий 
камінь у 17 карат з парою інших, 
а також 10 000 доларів готівкою. 
Справа в тому, що дещо він вже 
встиг збути іншому ювелірові, 
причому в тому ж будинку.

Як пише газета The New York 
Post, зараз законний власник на-
магається повернути все інше. 

Сім’я Душенько з Полковіц у 
Нижній Сілезії щорічно напе-

редодні різдвяних свят прикрашає 
свій будинок і присадибну ділянку 
гігантською кількістю гірлянд. На 
цей раз, ймовірно, був встановле-
ний рекорд — святкову атмосферу 
створюють 67 000 лампочок, пові-
домляє «Радіо Польща».

У 2012 року різдвяне освітлен-
ня складалося з 57000 лампочок, 
торік — з-понад 60 000.

Господиня дому Вікторія Ду-
шенько «заразила» своїм захо-
пленням усю сім’ю. Прикрашати 
будинок вони починають після дня 
Всіх святих 1 листопада. З цього 
моменту і до отримання фінально-
го результату Вікторія проводить 
за роботою всі дні безперервно.

«Щороку ми трохи перелякані, 
адже лампочок стає все більше», — 

каже її чоловік Антоні.
За словами сім’ї, під час свят 

подивитися на їхній будинок 
приїжджають жителі інших міст. 
Людей буває стільки, що на в’їзді 
в населений пункт створюється 
пробка.

Американська «зірка» Кім Кар-
дашян присягнулася повернути 

собі відмінну форму до Нового року, 
щоб виглядати, як вона звикла — 
«гарячою штучкою».

Кім під час другої вагітності по-
правилась на 30 кілограмів і не раз 
скаржилася, що ця вага та вагітність, 
яка загалом важко протікала, ледь 
не звели її з розуму.

5 грудня вона народила здоро-
вого малюка (хоча пологи були аж 
ніяк не простими), а через тиждень 
вирушила в гімнастичний зал! І вже 
схудла на 8 кілограмів! Одна тільки 
думка про те, що деякі користувачі 
соцмереж, де вона є «королевою», 
називають її «жирною», здатна зму-
сити Кім піти буквально на все. Не 
кажучи вже про заздрість до рідних 
сестер, чию форму та красу постій-
но славили, поки вона була вагітна 
синочком, якого вони з чоловіком 
Каньє Вестом назвали Сейнт.

Тренер Кім розповіла, що її клі-
єнтка найбільше любить гуляти та 
намагається зробити 10 тисяч кро-
ків у день. Замість ліфта в своєму 
новому будинку «зірка» користу-
ється тільки сходами. Звичайно, це 
допомагає спалювати жир, але не є 
панацеєю. Годування малюка грудь-
ми теж спалює калорії. Кім п’є бага-
то води та багато спить. Це повинно 
додати її шкірі знаменитого сяйва.

Але рекорд із позбавлення від 
ваги «зірці», при всій її впертості, 
так просто не побити. Стало відомо, 
що вона таємно звернулася до ви-
пробуваного способу — пластичної 
хірургії. Причому всупереч бажанню 
cвого чоловіка. Каньє Вест втратив 
свою улюблену матір, яка померла 
після цілком рутинної, але невдалої, 
операції зі збільшення грудей.

Влада Іспанії озвучила намір ви-
користовувати безпілотні лі-

тальні апарати для інспектування 
великої мережі підземних тунелів, 
протяжність якої становить 1 500 
км. Дрони можуть розпочати ро-
боти з обстеження каналізаційних 
тунелів у найближчі два роки, по-
відомляє The Local.

Влада Барселони має намір 
організувати флот каналізаційних 
дронів, які перевірятимуть стан 
міських каналізаційних труб, бу-
дуть брати проби води та повітря 
і відстежуватимуть засмічення та 
стан стін тунелів.

У такий спосіб дрони частково 
замінять каналізаційних робітни-
ків, які виконують не дуже при-

ємну, а іноді й небезпечну, роботу. 
Управляти ними можна буде з по-
верхні землі, а спускатися в тунель 
потрібно буде лише для того, щоб 
замінити батарейки. Крім того, 
пристрої допоможуть проводити 
більш точне обстеження та навіть 
скоротити витрати на очищення.

Перші випробування дронів у 
каналізаційних тунелях пройшли 
на початку грудня. Наступні бу-
дуть проведені в найближчі мі-
сяці. Поки основною проблемою 
залишається розмір апаратів, які 
виявилися занадто великими для 
вузьких тунелів. На цей момент 
пристрої можуть безперешкодно 
пройти лише 39% підземної мере-
жі.

У Чехії рятуватимуть квіти від 
глобального потепління

За перевищення часу виступу 
в Сеймі польського депутата 
оштрафували на 600 євро
Польського депутата від опозиційної партії «Громадян-
ська платформа» Міхала Щербу оштрафували на 2,5 тис. 
злотих (14 900 гривень) за перевищення ліміту часу ви-
ступу на парламентській трибуні. Варто відзначити, що 
він не був виключений із засідання (у польському парла-
менті можуть застосувати таке покарання). Це перший 
випадок за останні сім скликань Сейму, коли депутата, 
якого не виключили із засідання, покарали фінансово.
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