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Grupa I
Paliwa kopalne vs odnawialne źródła energii –
którymi lepiej ogrzewać i chłodzić nasze domy?
Paliwa kopalne np. ropa, węgiel, gaz od lat są
wykorzystywane jako źródła energii. Uznawane są za
stabilne. Jednak spalanie paliw kopalnych powoduje
dużą emisję dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery, a
ich pokłady nie są odnawialne. Na szczęście jest
dobra informacja – istnieje energia odnawialna, która
nie powoduje emisji CO2 do atmosfery. Do
odnawialnych źródeł energii (OZE) należą m.in.:
elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne (panele
fotowoltaiczne), elektrownie wodne, elektrownie
jądrowe, elektrownie geotermalne oraz elektrownie
opalane biomasą. OZE nie należą jednak do trwałych
źródeł energii, ze względu na zmienne czynniki
atmosferyczne. W związku z tym, zwykle tworzy się
tzw. „miks energetyczny”, uwzględniający
nieodnawialne i odnawialne źródła  energii.

20% produkcji dwutlenku węgla
pochodzi z ogrzewania i chłodzenia
budynków.

Tym, co możemy zrobić w swoich domach sami, jest np. montowanie paneli fotowoltaiczych na
dachach budynków. Przy pomocy energii z nich pozyskanej można ogrzewać pomieszczenia,
wodę, a także zasilić klimatyzację. Istnieją programy pomagające sfinansować taką inwestycję.

Zadanie: Jakie źródło energii powoduje najmniejszą emisję CO2 oraz może przyczynić się do
poprawy klimatu. Może któreś ze źródeł energii już jest wykorzystywane w Waszej miejscowości?
Zaproponujcie rozwiązanie jakie w przyszłości może przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
Może przeprowadzicie kampanię zachęcającą do zwiększenia wykorzystania energii z OZE lub o
szkodliwym wpływie spalania odpadów w piecach?
Sprawdźcie co znajduje się na kartach dołączonych do pudełka.
Przydatne linki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_źródła_energii

Przy pozostałych odnawialnych źródłach, jednostkowo niewiele możemy sami zrobić, jednak warto
uświadamiać ludzi, że potrzebne są zmiany i zwiększenie produkcji energii pochodzącej z OZE.
Zwiększenie wykorzystania takiej energii sprzyja zdrowiu oraz spowolnieniu zmian klimatycznych.

Źródło:  Dennis Schroeder, Public domain, Wikimedia Commons

Energię wytworzoną w elektrowniach wszyscy
wykorzystujemy do ogrzewania naszych domów zimą
oraz - coraz częściej, używając klimatyzacji -  do
chłodzenia ich latem.

Przy temacie energii nie można pominąć indywidualnego ogrzewania budynków. Można je
ogrzewać energią elektryczna lub poprzez spalanie paliw płynnych lub stałych, takich jak gaz, olej
opalowy, pelet drzewny lub węgiel (gdy nie są podłączone do centralnego ogrzewania). Taki
sposób ogrzewania powoduje emisję CO2 do atmosfery. Powinno się uświadamiać ludzi, że to
czym palimy w piecach ma znaczenie. Niestety często w piecach spalane są odpady powstałe w
domach. Wiele z tych odpadów nie nadaje się do spalania w domowych warunkach i powoduje
uwalnianie toksycznych substancji do powietrza. Często w obszarach, w których pali się w piecach
nieodpowiednim paliwem powstaje  szkodliwy dla zdrowia smog.
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Grupa II
Czy kupując wiele rzeczy przyczyniamy się do zmian
klimatycznych? Konsumpcja.

30% produkcji dwutlenku węgla
pochodzi z przemysłu

Aby dbać o nasz klimat, powinno się starać
obniżyć emisję CO2. Należy podejmować
działania minimalizujące zanieczyszczenie
środowiska, powodowane przez fabryki.
Powinno się także dbać o surowce naturalne,
ograniczając ich zużycie.                                                                                                                                        

Konsumpcjonizm związany jest z opakowaniami. Większość produktów kupujemy w
opakowaniach, a produkcja opakowań związana jest z emisją CO2 do atmosfery oraz ze
zużyciem surowców naturalnych. Do emisji CO2 przyczyniają się przede wszystkim
opakowania z tworzyw sztucznych.
A jakby zastąpić opakowania z tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym
opakowaniami jadalnymi? Tak, to możliwe! Istnieją opakowania np. z wosku pszczelego –
jest mocny, bardzo cienki i w pełni biodegradowalny. Część opakowań może być w pełni
jadalnych – wykonane np. z karmelizowanego cukru pokrytego woskiem. 
A jakby opakowania w ogóle nie było? Jednym z lepszych rozwiązań może okazać się
brak opakowania. Brak opakowania równa się brakiem emisji CO2 do atmosfery.

Zadanie: Pomyślcie, jak przyczynić się do ograniczenia emisji spowodowanych
nadmiernym konsumpcjonizmem w Waszym miejscu zamieszkania. Może wymyślicie
sklep tylko z lokalnymi produktami lub zaprojektujecie własne opakowanie
biodegradowalne? Dobrym rozwiązaniem może być wybranie jednego dnia w tygodniu na
targ, gdzie będzie można kupić produkty pochodzące tylko od lokalnych dostawców?
Gdzie taki targ mógłby się odbywać?
Sprawdźcie co znajduje się na kartach dołączonych do pudełka.
Przydatne linki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsumpcjonizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zero_Waste                                                                                                        
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Rozwój przemysłu spowodował dużą
dostępność produktów na rynku. Większość
rzeczy, o których pomyślimy, możemy bez
problemu kupić. Część kupowanych produktów
musi przebyć długą drogę, aby znaleźć się w
sklepie. Produkcja oraz transport wiążą się z
emisją dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery.
Część produktów jest nam niezbędna do życia
– zwłaszcza te spożywcze - nie da się więc
całkowicie uniknąć emisji z produkcji. Można za
to ograniczyć emisje pochodzące z transportu,
kupując lokalne produkty.



Grupa III
Czy zieleń w Twoim miejscu zamieszkania poprawi
jakość powietrza?
Drzewa i inne rośliny sprawiają, że miejsca w
których żyjemy wglądają ładniej. Pełnią również
inne funkcje, np. latem dostarczają cennego
cienia i chłodu. Cenną umiejętnością drzew jest
przetwarzanie dwutlenku węgla (CO2) na
niezbędny do życia tlen. Jedno duże drzewo
może wytworzyć tyle tlenu ile do oddychania
potrzebuje dwadzieścia osób. Drzewa mają
także ciekawą zdolność zbierania na swoich
liściach lub igłach zanieczyszczeń z powietrza.
Czy czujecie różnicę w jakości powietrza będąc
w lesie i w mieście? Nasadzenia nowych drzew
w miastach mogą polepszać jakość powietrza.
Nie będzie ona odczuwalna od razu po
nasadzeniu, ale jest to inwestycja na następne
lata.

Ciekawym i pożytecznym rozwiązaniem może
okazać się także sadzenie roślin na budynkach.
Takie rozwiązanie sprawdzi się zwłaszcza w
miejscach, gdzie nie ma już miejsca na
tradycyjne nasadzenia, np. w dużych miastach.
Na budynkach rośliny można wprowadzać w
trzech obszarach: zielonych dachach, zielonych
fasadach (rośliny pnące), zielonych ścianach.
Zieleń na budynkach sprawia, że wyglądają one
atrakcyjniej. Rośliny oczyszczają powietrze,
redukują hałas, zwiększają bioróżnorodność, a
także wpływają na temperaturę wewnątrz
budynku. Ich ostania zaleta: mogą również
przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2
poprzez zmniejszone zapotrzebowanie na
ogrzewanie zimą oraz zmniejszone użycie
klimatyzacji latem.

Zadanie: Zaprojektujcie zieleń w swoim miejscu zamieszkania. Może to będzie nowy skwer
lub budynek z zielonym dachem? Pomyślcie, jakie rozwiązanie najchętniej byście
wprowadzili i jakie najbardziej by się Wam podobało.
Sprawdźcie co znajduje się na kartach dołączonych do pudełka.
Przydatne linki:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bosco_Verticale
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zieleń_miejska
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Grupa IV
Transport – czy warto zamienić samochód na
rower?

Przemieszczanie się samochodem należy do
jednej z najwygodniejszych form transportu.
Niestety powoduje duże emisje różnych
substancji do atmosfery oraz duże zużycie
energii. Trasa więcej niż połowy przejazdów
samochodem wynosi mniej niż 5 km. W miastach
częstym zjawiskiem są jednoosobowe podróże
samochodem. W takim wypadku warto
rozważyć inny środek transportu. Może się
okazać, że w wiele miejsc dotrzeć na piechotę,
rowerem lub korzystając z transportu miejskiego
i zrobimy to szybciej niż stojąc w korkach
samochodowych!
Transport publiczny zużywa zdecydowanie
mniej energii i może być równie dogodny, jak
jazda samochodem. Najbardziej przyjaznym
rozwiązaniem dla klimatu i zdrowia są
bezemisyjne rozwiązania jak rower, hulajnoga,
czy spacer.

15% produkcji dwutlenku węgla
pochodzi z transportu

W związku z dążeniem do neutralności węglowej, przemysł motoryzacyjny wprowadza
rozwiązania pozwalające na ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2). Od kilku lat coraz
bardziej popularne stają się samochody elektryczne i powstaje dla nich specjalna
infrastruktura miejska. Tworzone są miejsca parkingowe umożliwiające ładowanie
samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne są uznawane za neutralne emisyjnie.
co jednak nie oznacza że podróż nimi nie powoduje w ogóle emisji. W cyklu życia
samochody elektryczne emitują ponad 60% mniej gazów cieplarnianych, niż samochody
posiadające silniki spalinowe.
Warto zatem mieć na uwadze, że wytworzenie prądu, którym ładowany jest akumulator
samochodu, również powoduje emisję CO2 (szczególni jeśli, jak w Polsce, energia
pozyskiwana jest głównie ze spalania węgla). Wytwarzanie akumulatorów do samochodów
także niesie za sobą emisje CO2.

Zadanie: Zastanówcie się, jaka forma transportu jest najbardziej przyjazna dla klimatu.
Zaproponujcie zmiany, jakie można wprowadzić w Waszej miejscowości, aby zachęcić
ludzi do wybierania ekotransportu. Może zachęcicie do częstszych spacerów, do
korzystania z komunikacji miejskiej lub zaprojektujecie ścieżki rowerowe  i wprowadzenie
stacji rowerowych?
Sprawdźcie co znajduje się na kartach dołączonych do pudełka.
Przydatne linki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd_elektryczny

Źródło:  By Andrej Kuźniečyk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52924437



Grupa V
Czy to, co jemy, wpływa na klimat?
Jedzenie i picie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.
Zastanawialiście się kiedyś, czy to co jemy, to w jaki sposób uprawiamy rośliny i hodujemy
zwierzęta, ma wpływ na nasz klimat? – Otóż ma.

Uprawą roślin, w tym użycie nawozów,
Zmianą charakteru terenu,
Transportem produktów,
Przetwórstwem, w tym pakowaniem, często
w plastikowe opakowania,
Stratami – około 1/3 produkowanej na
świecie żywności nie jest konsumowana (!),
Uwalnianiem metanu z fermentacji jelitowej
u przeżuwaczy.

Na ślad węglowy jedzenia mają wpływ emisje
związane z:

Krowy są pięknymi zwierzętami i od wieków
towarzyszą człowiekowi. Należą do grupy
przeżuwaczy i - jak wszystkie zwierzęta z tej
grupy - produkują dużo gazów w procesie
trawiennym. W wyniku tego produkują dużo
metanu (CH4). Metan jest gazem cieplarnianym,
34 razy silniejszym niż dwutlenek węgla CO2, 

Na świecie marnuje się co najmniej 1/3 wyprodukowanej żywności. Często kupujemy jej za
dużo, a to, czego nie zjemy, wyrzucamy. Produkcja żywności pochłania ogromne ilości
energii. Przy produkcji żywności do atmosfery trafiają duże ilości dwutlenku węgla (CO2).

Powinniśmy zadbać o hodowlę krów tak, aby minimalizować wydzielane przez nie gazy.
Należy karmić je dobrymi paszami. Można także pomyśleć nad ograniczeniem ich liczby
poprzez zmniejszenie spożycia mięsa i produktów mlecznych.
Czy wiecie, że gdyby wszyscy mieszkańcy Polski przez jeden dzień jedli tylko warzywa, to
wpływ na emisję CO2 byłby prawie taki sam, jak w przypadku zmniejszenia liczby pojazdów
poruszających się dziennie po drogach o 1,5 mln samochodów?

Zadanie: Zastanówcie się, co chcielibyście wprowadzić w Waszym miejscu zamieszkania,
aby było bardziej przyjazne dla klimatu. Może będzie to dzień bez mięsa lub wymyślenie
sposobu na nie marnowanie jedzenia? A może zwiększenie korzystania z lokalnych
produktów?
Sprawdźcie co znajduje się na kartach dołączonych do pudełka.
Przydatne linki:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnictwo_ekologiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/żywność

Źródło:  By Zeynel Cebeci - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39494448

25% produkcji dwutlenku węgla
pochodzi z rolnictwa.

ale krócej się utrzymuje w atmosferze. Na świecie jest około 1,5 miliarda krów.
Odpowiadają one za 10-15% całkowitej emisji gazów cieplarnianych. 


