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Daugeliui lietuvių dėl aplinkosaugos galvos
neskauda

Vizito Danijoje dėmesio centre – klimato kaita
ir Lisabonos sutartis

Lietuviai Europos Sąjungoje yra tarp mažiausiai besidominčių aplinkosauga. Taip pat jie nemano galintys asmeniškai prisidėti prie aplinkosaugos problemų
sprendimo. Pakuočių tvarkymą organizuojančio „Žaliojo taško“ direktorius Arūnas Makauskas sako, kad tokį
Lietuvos gyventojų požiūrį lemia nuovargis dėl nepritekliaus. Net šeši iš dešimties Lietuvos gyventojų jaučiasi
per mažai informuoti apie aplinkosaugos bėdas. Blogiau
už lietuvius informuoti yra tik rumunai ir bulgarai.

Su dviejų dienų oficialiu vizitu lankydamasis Danijoje
EP pirmininkas H.-G. Pöttering akcentavo klimato kaitos stabdymo ir Lisabonos sutarties ratifikavimo svarbą. Antradienį Europos Parlamento pirmininką priėmė
Danijos karalienė Margrethe II ir ministras pirmininkas
Anders Fogh Rasmussen. EP pirmininkas taip pat kreipėsi į Kopenhagos universiteto akademinę bendruomenę. Kreipdamasis į studentus, H.-G. Pöttering priminė,
kad klimato kaita įtakoja kiekvieną mūsų žingsnį – ekosistemų padėtį, sveikatą, įpročius, gamybos metodus ir
net saugumą.

Plačiau »

Saulėtoji Ispanija už saulės energiją
Kinijos elektros inžinerijos grupė “Chint”, kurios pardavimai kasmet siekia 2 mlrd. JAV dolerių (4,72 mlrd.
litų), ketina investuoti į kai kurias pietų Ispanijos saulės
plokščių gamyklas. Jose jau greitai bus įdiegtos naujausios “Chint” technologijos. “Chint” prezidentas Nano
Conhui mano, kad šiuo metu Ispanija siūlo pačias geriausias sąlygas investuoti į saulės energiją.
Plačiau »

Švaros mėnuo startuoja visuotine talka
Balandžio 4 d., Aplinkos ministerija kviečia visuomenę
į visuotinę talką Vilniuje Neries pakrantėms tvarkyti. Ji
prasidės 15 val. Akcija rengiama kartu su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu. Ši talka – savotiškas švaros mėnesio startas. Pavasariu alsuojančioje
žemėje akis skaudžiai bado žmogaus apsileidimo pėdsakai – krūvos krūvelės šiukšlių ir atliekų. Jos itin bjauroja
gražius gamtos kampelius. Visuotinės talkos jiems išvalyti bus rengiamos visą balandį.
Plačiau »
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Nuo Antarktidos atskilo milžiniškas ledo
luitas
Antarktidoje atskilo milžiniška apie 250 kvadratinių kilometrų ploto ledyno dalis, pranešė „Discovery News“.
Mokslininkų teigimu pirmieji įtrūkiai ledo dangoje palydovinėse nuotraukose buvo užfiksuoti vasario 28 d.
Wilkinso ledo šelfo pakraštyje atskilusi pustrečio šimto
kvadratinių kilometrų ledo dalis palydovinėse nuotraukose buvo pastebėta jau po kelių valandų.
Plačiau »

Kiek vandens reikia vienam kavos puodeliui?
„Virtualaus vandens“ koncepcija paaiškina, kodėl taip
sparčiai nyksta planetos vandens ištekliai. Stokholmo
vandens fondo komisija skelbia, jog Londono Karališko
koledžo mokslininkas J. Allanas atliko itin svarbų novatorišką darbą. „Virtualaus vandens“ modelis atskleidžia,
kaip vis mažėjantys vandens resursai iš tiesų cirkuliuoja
maisto bei vartojimo prekių gamyboje.
Plačiau »
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