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Įmonės teršė mažiau

Lietuvos bendrovės praėjusiais metais išmetė kone 8 
proc. mažiau anglies dvideginio nei 2006 metais. Pagal 
šį rodiklį šalis užima antrąją vietą Europoje. Lietuvą len-
kia tik Danija, kurios bendrovėms anglies dvideginio iš-
metimus pavyko sumažinti beveik 10 proc. Šios išvados 
skelbiamos Europos bendrovės „Carbon Market Data“, 
stebinčios anglies dvideginio rinką, analizėje. Analitikai 
pažymi, jog palyginus su 2006 metų išmetimais, praė-
jusiais metais visos valstybės kartu paėmus išmetė kiek 
daugiau anglies dvideginio (1,13 proc.).
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Ateities elektros jėgainės tausos aplinką

Iš elektros jėgainių išmetamų dujų netrukus bus gali-
ma pašalinti net 90 proc. šiltnamio efektą sukeliančio 
anglies dvideginio – naujoji „Siemens“ sukurta CO2 at-
skirianti technologija leis efektyviau tausoti aplinką. Šios 
daug žadančios technologijos pagrindas – specialus iš-
plovimo metodas. Taikant šį metodą, specialiu įrenginiu 
nuo išmetamųjų dujų yra atskiriamas anglies dvideginis. 
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10 tūkst. tonų šiukšlių: estai sako „darom“

Ar estams pavyks įgyvendinti grandiozinę nacionalinę 
idėją – per vieną dieną, suėjus į masinę talką, išvalyti 
savo šalį nuo 10 tūkst. tonų šiukšlių? Tokios talkos bent 
ši pasaulio pusė ko gero dar nėra mačiusi. Iš viso jau 
užregistruota 10 tūkst. tonų šiukšlių, suverstų keliuose 
tūkstančiuose krūvų visoje šalyje. Joms sutvarkyti per 
vieną dieną reikalinga 40 tūkst. žmonių armija, paskirs-
tyta po 227 administracinius vienetus. Estai savo naci-
onaline idėja virtusią akciją pavadino „Darom 2008“ 
(Est. – „Teeme 2008“).
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Žiniasklaida neišsamiai informuoja apie 
klimato kaitą, teigia mokslininkai

Europos klimato pranešėjų tinklo (CBN-E) suvažiavi-
me specialistai konstatavo, kad žiniasklaida dar nepa-
kankamai išsamiai informuoja visuomenę apie klimato 
kaitą ir jos padarinius. Šiame suvažiavime šiemet daly-
vavo per 40 meteorologų, klimatologų ir orų pranešėjų 
iš Europos Sąjungos šalių. Lietuvai atstovavo Vilniaus 
universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros ve-
dėjas prof. Arūnas Bukantis ir TV bei spaudos orų ap-
žvalgininkas Naglis Šulija, sakoma Vilniaus universiteto 
pranešime. 
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Žvėryno bendruomenė Lietuvą apskundė EK

Žvėryno bendruomenė apskundė Lietuvą dėl blogai 
išverstos Orhuso konvencijos ir statybas reglamentuo-
jančių įstatymų neatitikimo ES teisei. Skunde Europos 
Komisijai teigiama, kad Lietuva nesilaiko Europos Są-
jungos teisės aktų ir Orhuso konvencijos. Anot Žvėry-
no bendruomenės, lietuviškame Orhuso konvencijos 
variante daug netiksliai išverstų žodžių, kurie iškraipo 
konvencijos esmines nuostatas. 

Plačiau »

Ar galima auginti dyzelinį kurą medžiuose?

Pasirodo, jog mokslininkai jau ilgus metus žinojo, jog 
dyzelinį kurą galima auginti medžiuose - ir daug papras-
tesniu būdu nei išgauti aliejų iš grūdinių augalų kultū-
rų ir perdirbti jį į biodyzeliną. Iš Brazilijoje augančio 
Copaifera Langsdorfii rūšies medžio natūralų dyzelinį 
kurą galima išgauti panašiai kaip ir klevų sirupą ar beržų 
sulą. 
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