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Lietuva sieks sparčiai didinti atsinaujinančių
energijos šaltinių naudojimą

Europoje planuojama gaminti kurą iš
dumblių

Trečiojoje tarptautinėje atsinaujinančių energijos šaltinių konferencijoje (WIREC 2008) Vašingtone (JAV) dalyvaujantis
ūkio ministras Vytas Navickas kalbėdamas pabrėžė Lietuvos
siekį plėtoti pirminių energijos šaltinių įvairovę ir sparčiai didinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą.

Dumbliai pastaruoju metu dažnai figūruoja įvairiose naujienose apie klimato sureguliavimą ir naujas ekologiškas technologijas. Tikėtina, jog naujoji potenciali šio jūrų organizmo
panaudojimo sritis - alternatyvusis kuro šaltinis. Kompanija
„GreenFuel Technologies“ neseniai paskelbė ketinimus statyti
gamyklą Europoje, kurioje dumbliai bus perdirbami į kurą.
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EP skatina mažinti transporto keliamą taršą
Europos Parlamento patvirtintoje ataskaitoje raginama ryžtingai mažinti transporto keliamą taršą. Maždaug trečdalis visos
energijos ES sunaudojama transporto sektoriuje. Jam tenka
70 proc. viso naftos poreikio. 97 proc. transporto sektoriuje
sunaudojamos energijos yra iškastinis kuras, o tik 2 proc. –
elektros energija ir vos 1 proc. – biokuras. Tuo tarpu transporto
priemonių išskiriamų teršalų toliau daugėja. ES įsipareigojo
ryžtingai ir vienašališkai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių
dujų išskyrimą mažiausiai 20 proc., palyginti su 1990 m.
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Lietuvoje leista steigti ekologišką valstybę –
„Atvirdangis“
Gamtos dirbtuvės, ekologinis turgus, dietologų konsultacijos,
menų pamokos, sporto renginiai, seminarai, šokiai ir koncertai – visa tai vyks birželio 13-15 dienomis Vilniuje, Pavilnių
regioniniame parke. Ekologinės plėtros centro „Gamtos idėjos“ pirmą kartą organizuojamas „Atvirdangio“ festivalis turės
valstybei būdingus požymius: piliečius, konstituciją, valiutą.
Planuojama, jog per tris dienas jame apsilankys daugiau kaip
1000 jaunų žmonių iš visos Lietuvos.
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Parduoti nešime ir plastiko tarą
Aplinkos ministerija depozitinę tvarką ruošia ir plastiko tarai,
tad ją, kaip ir stiklinę, ateityje bus galima parduoti. Apie tai
penktadienį viešėdamas Klaipėdoje informavo aplinkos ministras Artūras Paulauskas. Anot jo, lietuviai vis dar nesugeba
suvokti, kad atliekos taip pat yra savotiškas turtas.
„Šiukšlė – taip pat turtas, o žmonės ją išmeta, ir tiek. Juk galima
atliekas rūšiuoti, vėliau jas – perdirbti. Dabar žmonės pavasarį
skuba masiškai deginti šakas, lapus, o tai juk – ir trąšos“, – sakė
ministras.
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Ledynai pasaulyje tirpsta upeliais
Ledynų tirpsmas išaugo nuo 30 centimetrų iki vidutiniškai pusantro metro per metus, rodo naujausi duomenys. 2006 metais
ledynai tirpo penkiskart greičiau nei aštuntajame ar devintajame dešimtmečiuose ir trigubai greičiau nei 2005-aisiais, rašo
BBC. Mokslininkai tirpsmą matuoja vadinamuoju „vandens
ekvivalentu“ – vienas šio mato metras atitinka 1,1 metro ledo,
tad ledynų perimetras mažėja dar greičiau. Anot ekspertų, pokyčiai stiprėja ir pabaigos jiems nematyti..
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