Kilka słów o zmianach klimatu


Szczyt Klimatyczny w 2015 roku odbędzie się we Francji. Celem tegorocznej konferencji będzie to, by
wszystkie kraje, w tym głównie najwięksi emitenci gazów cieplarnianych, podjęły powszechną
umowę o charakterze wiążącym na rzecz klimatu. Podczas trwania szczytu klimatycznego omawiana
będzie umowa dotycząca okresu po 2020 roku. Francja jako gospodarz będzie dążyć do tego, aby
umowa określała jako cel ograniczenie wzrostu temperatury na Ziemi do dwóch stopni. Jeśli chodzi o
kraje rozwinięte, Francja plasuje wśród emitentów najmniejszej ilości gazów cieplarnianych. Wspiera
również proces przechodzenia państw rozwijających się na gospodarkę niskowęglową. Jest także
prowodyrem zmian polityki ekologicznej i energetycznej, których głównym celem jest ograniczenie
emisji dwutlenku węgla. Francja popiera również założenie uzyskania w Unii Europejskiej 40% spadku
emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Właśnie dzięki swoim działaniom, doświadczeniu i
ambicjom kraj ten został wybrany gospodarzem Konferencji Klimatycznej w tym roku.

Więcej dowiesz się tutaj: http://www.ambafrance-pl.org/Paryska-Konferencja-Klimatyczna-w


Według portalu Dailymail mrozy w Stanach Zjednoczonych są większe nawet niż na Marsie.
Dowodem tego mają być pomiary z łazika Curiosity, według których temperatura w kraterze Gale w
ciągu dnia wynosiła -8 C, zaś w 14 stanach -15 C i więcej. W związku z tym pojawiają się sugestie,
według których przyczyną wirów polarnych w Ameryce Północnej jest stosowanie broni klimatycznej.
Niekontrolowane zmiany klimatu są spowodowane utratą równowagi gazowej. „Zabawy” z klimatem
doprowadziły bowiem do rozmarzania wiecznej zmarzliny, a co za tym idzie uwalnianiem metanu do
atmosfery. To właśnie dlatego w USA mrozy są dużo ostrzejsze, podczas gdy na Alasce jest cieplej niż
zwykle.

Więcej dowiesz się tutaj: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/mrozy-w-usa-sa-wieksze-niz-marsie-czy-

skutek-stosowania-broni-klimatycznej
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Co słychać w projekcie
W ramach projektu „Multimedialna kampania edukacyjna ABC klimatu” przygotowujemy dla wszystkich
zainteresowanych dwie cenne publikacje dydaktyczne, które już wkrótce będę gotowe do dystrybucji.


„O klimacie dla dzieci” przeznaczona głownie dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i
przedszkoli



„Zmiany klimatu – ewolucja myślenia i zaproszenie do działania” skierowana do starszych dzieci i
młodzieży oraz nauczycieli.

Czy wiesz, że…


Hinduscy naukowcy kwestionują tezę, mówiąca o tym, że globalne ocieplenie jest skutkiem
działalności człowieka. Uważają natomiast, że zmiany te są wynikiem naturalnego cyklicznego
procesu. Swoje stanowisko popierają faktem, iż 65 milionów lat temu nie istniał przemysł, natomiast
temperatura na Ziemi była wyższa niż obecnie. Naukowcy pracujący dla ONZ mają w tej kwestii
zupełnie odmienne zdanie szacując, że działalność człowieka odpowiada za globalne ocieplenie w
wielkości ok 0,7 stopnia, podczas gdy zjawiska naturalne w tym procesie mają udział najwyżej 0,1
stopnia.

Więcej dowiesz się tutaj: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/hinduscy-naukowcy-nie-wierza-wglobalne-ocieplenie-wywolane-przez-dzialalnosc-czlowieka

Warto przeczytać


Stacje energetyczne uratują brzeg Morza Czarnego?

Więcej dowiesz się tutaj: http://www.oze.pl/energia-wodna/stacje-energetyczne-uratuja-brzegmorza-czarnego,1892.html
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