Kilka słów o zmianach klimatu
Kivalina na Alasce zniknie z powierzchni ziemi?
Kivalina jest małą wioską na Alasce położoną około 130 km za kołem podbiegunowym. Z powodu szybko
następujących zmian klimatycznych, populacji tej niewielkiej wysepki grozi zalanie przez fale sztormowe. Do
tej pory wioskę ochraniała gruba, sięgająca nawet do 30 metrów w głąb oceanu pokrywa lodowa. Obecnie
lód nie przymarza już tak samo. Mieszkańcy tej wioski doświadczyli już zniszczenia swoich domostw w 2004
roku. W związku z występującym zagrożeniem, prezydent Barack Obama zaproponował 50 mln dolarów,
jednak te pieniądze skierowane są dla wszystkich wiosek, które wymagają przeniesienia. Jest ich 30.
Natomiast kiedy nastąpi samo przeniesienie? Według wyliczeń Korpusu Inżynieryjnego Armii Stanów
Zjednoczonych, Kivalina powinna opustoszeń do… 2025 roku. Zdaniem samych mieszkańców ten termin to
zdecydowanie za późno, ponieważ do tragedii w tym miejscu może dojść w każdej chwili.
Miejskie plany do adaptacji zmian klimatu
Przedstawiciele takich instytucji jak Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz
samorządowcy, swoim spotkaniem z drugiej połowy lutego zainaugurowali projekt dotyczący adaptacji do
zmian klimatu w miastach. Projekt ten zostanie zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt realizuje wskazania ze Strategicznego planu adaptacji
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (SPA 2020). Jest to pierwszy projekt strony rządowej
odpowiadający na wyzwania w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Skierowany jest on do największych
miast Polski,a jego zamysłem jest stworzenie planów adaptacyjnych, które będa zawierać propozycje
rozwiązań zwiększających odporność na zmiany klimatu. Finansowanie tych działań będzie odbywać się
poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Fundusze Operacyjne oraz dzięki
środkom z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Następujące
zmiany klimatu to realne zagrożenie dla państw oraz miast. Niosą one za sobą także wymierne skutki
społeczno-gospodarcze. W przypadku Polski straty, które przypisywane są zmianom klimatu i powstały
w latach 2001-2010 wyniosły ok. 54 mld zł.
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Co słychać w projekcie
Dojechała do nas świeżutka, nowiutka publikacja „Zmiany klimatu – ewolucja myślenia i zaproszenie do
działania” , przygotowana specjalnie w ramach multimedialnej kampanii edukacyjnej „ABC klimatu”.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu – można ją u nas zamówić.

Czy wiesz, że…

Godzina dla ziemi 2015
Co roku w ostatnią sobotę marca na godzinę wyłączamy światła oraz urządzenia elektryczne.
Symboliczny wymiar akcji zapoczątkowanej przez WWF ma na celu nakłonienie do refleksji nad
zmianami klimatu. Inicjatywa od 2007 roku jest wspierana przez coraz więcej osób, a także miast.
Najbardziej znane budowle na świecie wyłączają swoje oświetlenie, żeby choć na tą jedną godzinę
zsolidaryzować się z klimatem. W Polsce gasną światła m. in. Pałacu Kultury i Nauki, Stadionie
Narodowym czy katowickim Spodku. Oczywiście jak to bywa przy takich inicjatywach, są osoby, które
negatywnie oceniają takie działania. Ich argumenty dotyczą głównie niewielkich efektów jakie przynosi
wyłączenie świateł na tak ogromnych budynkach. W momencie kiedy trzeba ponownie uruchomić na
nich światła, zużywana jest w tym celu jeszcze większa ilość energii. Podsumowując, godzina bez światła
to nie oszczędność, a wręcz przeciwnie. W związku z tym największą korzyścią byłoby wyrobienie u
siebie nawyku oszczędzania energii.

Warto przeczytać
Polecamy artykuł dotyczący ostatniej akcji WWF, o której w skrócie można przeczytać poniżej:
Morświn jest gatunkiem małego walenia, którego bałtycka populacja została uznana za krytycznie zagrożoną
wyginięciem. W wodach Bałtyku osobników tego gatunku pozostało jedynie 450. Podstawowymi
niebezpieczeństwami dla tego gatunku jest zanieczyszczenie środowiska, które niestety nie omija Morza
Bałtyckiego, jak również brak spokoju na terenach przez nie zamieszkiwanych. Człowiek natomiast stwarza
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zagrożenie morświnom bezpośrednio podczas połowu ryb. Są one narażone na przypadkowe zaplątanie się w
sieci, co bardzo często odnotowywane jest jako przyczyna śmierci tych zwierząt.
Instytut badawczy Millward Brown przeprowadził w lutym br. badania z których wynika, że połowa Polaków
nigdy nie słyszała o morświnie. W drugiej połowie, która zadeklarowała, że słyszała o morświnie, tylko 75%
odpowiedzi na pytanie „Co to jest morświn” było poprawnych. Pozostałe osoby odpowiadały, że morświn jest
rybą lub że jest to odmiana świnki morskiej. Porównując wyniki do np. badań z 2010 roku, można zauważyć
poprawę w liczbie osób mających świadomość istnienia w Bałtyku morświna, jednak jest ona nadal
niewystarczająca. W związku z tym, z początkiem marca wolontariusze WWF wraz z morświnem wyruszyli w
Polskę. Celem kampanii było poszerzenie świadomości społecznej na temat bałtyckiego morświna oraz
przyjęcie przez odpowiednie ministerstwa planu ochrony tego gatunku. WWF odwiedziło m. in. Rzeszów,
Kraków, Katowice, Opole, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz, Toruń, Elbląg, Szczecin, Słupsk. Ostatnim
miastem na trasie była Gdynia. 28 marca w Gdyni odbył się finał akcji Godzina dla Ziemi WWF, kiedy to
morświn symbolicznie wrócił do Bałtyku. Także symboliczny gest zgaszenia światła o 20.30 w wielu polskich
miastach, dotyczył morświna. Partnerem kampanii WWF była Stacja Morska Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej na : http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/dla-polakow-morswin-toryba-alboswinkamorska/
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