Kilka słów o zmianach klimatu
Przegląd ekologiczny Polska 2015
23 kwietnia OECD opublikowało Przegląd ekologiczny Polski 2015, w którym została zauważona poprawa
standardu życia, a także zwiększona efektywność w zakresie
środowiska. Autorzy przeglądu zwracają również uwagę na
ciągłe w dużym stopniu wykorzystanie węgla i zasobów
naturalnych, co jest związane z rozwiniętą bazą przemysłową.
Uwzględnione zostały w nim także interesujące statystyki
dotyczące leśnictwa i różnorodności biologicznej, gospodarki
odpadami i materiałowej, a także zmian klimatu. Dużo miejsca
w przeglądzie poświęcone zostało także polityce na rzecz
zielonego

wzrostu.

Wytknięte

zostały

Polsce

braki

w

innowacyjności w zakresie ekologicznych technologii. W
przeglądzie stwierdzono niewystarczające wysiłki badawcze,
niedostateczną współpracę przemysłu i nauki oraz problem z uzyskaniem kapitału. Są to główne bariery dla
rozwoju ekologicznych innowacji w naszym kraju.
Ten przegląd jest już trzecim przeglądem ekologicznym Polski przygotowanym przez OECD. Pierwszy został
opublikowany w 1995 roku, natomiast drugi w 2003 roku. Są w nim ocenione postępy w realizacji polityki
środowiskowej, ale także wskazane obszary, w których powinny zostać podjęte intensywne działania. Takie
przeglądy opierają się na danych krajowych oraz międzynarodowych, a dodatkowo korzystają z analiz
ekonomicznych.
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Na ratunek Wielkiej Rafie Koralowej
Rząd Australii przedstawił dalekosiężny plan ratowania Wielkiej Rafy
Koralowej. Rafa rozciąga się na długości 2300 km równolegle do północno
wschodniego wybrzeża Australii. W roku 1981, jako pierwszy obiekt morski,
wpisana została na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.
Działania mają być prowadzone aż do roku 2050, a zakładają m.in.
wprowadzenie całkowitego i definitywnego zakazu wyrzucania odpadów w
rejonie rafy, jak również zakazu połowów ryb i pozyskiwania owoców morza.
Co więcej akcja ochrony rafy ma także objąć ruch turystyczny tego rejonu. Cała
infrastruktura turystyczna będzie musiała także spełniać wygórowane normy ekologiczne.

Powstaje pierwszy Park Szczęścia

Ekolodzy z bielskiej fundacji Arka ruszyli z nową kampanią dotycząca sadzenia drzew. Namawiają
rodziny do upamiętnienia narodzin dziecka poprzez zasadzenie drzew i wspólne tworzenie Parków
Szczęścia. Pierwszy taki park powstanie w bielskiej dzielnicy Mikuszowice. W chwili obecnej nie
przypomina on niczym parku, ale gdy tylko pogoda znacznie się poprawi nastąpi nasadzanie drzew.
Ekologom zależy, by w Parkach Szczęścia rosły drzewa i krzewy, które jednocześnie będą pomocne
dla owadów i ptaków dając im pożywienie. Chodzi tutaj o takie rośliny jak lipy, dzikie wiśnie, śliwy,
jabłonie, czy dereń.
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Czy wiesz, że…
● Co roku 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi,
znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub

Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jest to inicjatywa, która
ma na celu promowanie ekologicznych postaw. W tym
czasie zorganizowanych będzie wiele imprez masowych propagujących ekologię i dbanie o
środowisko.
Kalendarium:
❖ 1969 rok - John McConnell proponuje podczas konferencji UNESCO dotyczącej środowiska
naturalnego obchodzenie Dnia Ziemi
❖ 21 marca 1970 roku, burmistrz San Francisco - Joseph Alioto, ogłasza po raz pierwsze Dzień
Ziemi
❖ 26 lutego 1971 roku, U Thant - sekretarz generalny ONZ, podpisuje proklamację, w której
wyznacza równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień
Ziemi
❖ w 2009 roku, 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi. Pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku

W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest wielkim festynem organizowanym na Polach Mokotowskich
w Warszawie. W tym roku odbędzie się on 26 kwietnia w godzinach 10-18, a świętować będziemy
na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Hasło obchodów to “Z
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energią zmieńmy źródła”. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty
edukacyjne, a dla starszych szeroką ofertę produktów regionalnych i
lokalnych. Interesującą propozycją angażującą warszawiaków i nie tylko,
są rozdawane sadzonki drzewek w zamian za elektroodpady, opakowania
z tworzyw, aluminium oraz szkła.

● Znalazłeś w domu baterie i nie wiesz czy są jeszcze przydatne do
użycia? Wystarczy upuścić je na w miarę twardą powierzchnię i
zobaczyć czy się odbiją. Udział w tym wszystkim mieli także badacze ze Stanów
Zjednoczonych, a dokładnie Princeton University, którzy dowiedli, że ten sposób to prawda.
W celu wyjaśnienia tego zjawiska, badacze użyli promieni rentgenowskich i prześwietlali
baterie o coraz większym stopniu zużycia. Wtedy stało się oczywistym że za zmianę
fizycznych właściwości baterii odpowiada zmiana struktury materiału, z którego wykonana
jest anoda baterii.

Warto przeczytać
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
http://py.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_psip/biblioteka/prace%20i%20studia%20t.54/PiSG_Tom%2054
tomasik.pdf
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