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Klimatas Žemėje keičiasi kas 200 metų

Rusijos mokslininkai nustatė, kad Saulės spinduliavimas cikliš-
kai keičiasi kas du amžius ir būtent šis dėsningumas, o ne jau 
seniai žinomas 11 metų Saulės aktyvumo ciklas, nulemia kli-
mato pokyčius. Mokslininkų teigimu, šio amžiaus viduryje dėl 
sumažėjusio saulės spinduliavimo srauto žemėje įvyks didelis 
atšalimas, paneša pravda.ru.

Plačiau »

Rūšiuok atliekas - išvengsi 2000 litų baudos 

Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės nurodo, 
kad miesto gyventojai privalo rūšiuoti atliekas - atskirti popie-
rių ir kartoną, stiklą, plastiką, statybines ir pavojingas buityje 
susidarančias atliekas. Išrūšiuotas žaliavas turėtojai privalo dėti 
į artimiausius antrinėms žaliavoms skirtus konteinerius, atsi-
žvelgdami į užrašus ant jų.
Alytaus individualių namų kvartalų gyventojai skundžiasi 
esantys priversti namie kaupti antrines žaliavas, nes specialūs 
konteineriai išdėstyti labai retai.
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Lietuvoje pradedamos žymėti draugiškos 
aplinkai degalinės

Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija vasario 
26 dieną surengė konferenciją „Draugiška aplinkai degalinė ir 
socialiai atsakingo verslo iniciatyvos“. Jos metu asociacija ap-
tarė „Draugiškos aplinkai degalinės“ projekto įgyvendinimą, 
pristatė ženklą, kuriuo bus žymimos draugiškos aplinkai dega-
linės. Pirmasis „Draugiškos aplinkai degalinės“ ženklas suteik-
tas bendrovės „Lietuva Statoil“ degalinei.
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Ši žiema buvo šilčiausia per visą orų 
stebėjimo laikotarpį  

Ši žiema šiaurės pusrutulyje buvo šilčiausia nuo to laiko, kai 
prieš 125 metus pradėta fiksuoti temperatūra, paskelbė JAV 
nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija. Ši in-
formacija pasirodė praėjus vos pusantro mėnesio po to, kai 
po šešerius metus trukusių tyrimų autoritetingiausi pasaulio 
mokslininkai paskelbė pribloškiančias išvadas apie klimato 
pokyčių mastą.
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Alternatyvi energetika skundžiasi dėmesio 
trūkumu

Lietuvos verslininkai tvirtina, kad naudojant alternatyvius 
energijos šaltinius ir kurą būtų galima vietiniais ištekliais apšil-
dyti iki pusės šalies namų ir sumažinti priklausomybę nuo im-
portinių mazuto ir dujų, tačiau be valdžios paramos to pasiekti 
nepavyks, rašo dienraštis „Verslo žinios“.  Apmaudaujama, jog 
atsinaujinančių šaltinių naudojimui skatinti valstybė lėšų ne-
randa.
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Pakaunėje kyla šiukšlių karas 

Buitinių atliekų vežėjai grasina Kauno rajono gyvenvietes pa-
likti užverstas šiukšlėmis. Tokiu atveju pakaktų vos kelių savai-
čių, kad visa pakaunė paskęstų atliekose kaip Italijos Neapolio 
miestas. Savivaldybės atstovai sutinka, kad šiukšlinama dau-
giau, tačiau gyventojai mano, jog tokios kalbos slepia dar vieną 
paslaugų kainų didinimą. Nuogąstaujama, kad „šiukšlininkai“, 
norėdami gauti papildomų pajamų, susitars su savivaldybės 
administracija ir privers žmones išversti kišenes.
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