
 
NOV INKY  Z  EVVO

Klimatická konference OSN pořádaná v
Glasgow má svůj první návrh dohody,
který je základem pro závěry jednání
nazývaného COP26. Vlády by měly v
sedmistránkovém textu přijmout ambi-
cióznější plány v boji s klimatickými
změnami. 

Jednání navazuje na závazek pařížské
dohody, která vznikla před šesti lety, kdy
se světoví lídři přihlásili o dodržení
závazku udržet globální oteplování pod 2
stupni Celsia nad úrovní předindustriální
éry. Aby byla tato dohoda úspěšná, je
třeba do roku 2030 snížit produkci
skleníkových plynů o 45 % oproti stavu v
roce 2010. 

Dokument obsahuje například apel smě-
rem k bohatým zemím, které by měly více
podporovat rozvojové státy. Dalším
tématem byla i eliminace uhlí a dotací na
fosilní paliva.

Aktivisté z Global Witness sdíleli analýzu
se stanicí BBC, dle které se klimatické
konference zúčastnilo přes 500 delegátů
spojených s průmyslem fosilních paliv. 
 Je to více delegátů, než bylo vysláno
jednotlivými státy.

„Odvětví fosilních paliv strávilo desetiletí
popíráním a oddalováním skutečných
opatření v souvislosti s klimatickou krizí,
a proto je to tak obrovský problém" říká
Murray Worthy z Global Witness. Podle
něj je vliv delegátů jedním z důvodů, proč
25 let rozhovorů OSN o klimatu nevedlo
ke skutečnému snížení emisí. 

První návrh obsahuje podmínku „čisté
nuly" v emisích do roku 2050, kdy by
lidstvo mělo produkovat tolik skle-
níkových plynů, kolik absorbují přírodní
či uměle vytvořené mechanismy. Více
informací o jednání v Glasgow se dozvíte
zde.

ZRAKY SE UPÍRAJÍ K PRVNÍMU NÁVRHU

DOHODY  V GLASGOW

https://www.bbc.com/news/science-environment-59199484
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3398262-navrh-dohody-z-konference-v-glasgow-zada-ambicioznejsi-plany-konkretni-kroky-ale


 
ROZHOVOR

Jana je třiadvacetiletou studentkou 3. ročníku Aplikované ekologie na Fakultě životního
prostředí na ČZU. Sama podotýká, že největším kladem studia je to, že se nejedná pouze
o vyučování v lavicích, ale člověk se dostane i do terénu. O tom se přesvědčila toto léto

právě i Jana, kdy vyrazila zkoumat ekosystémy. A to rovnou do Itálie!

ROZHOVOR SE STUDENTKOU ČESKÉ

ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY
„Zkoumání ekosystémů v rámci letní školy v Itálii"

 

Jani, co se ti na studiu ekologie líbí?
Vzhledem k tomu, že náš obor naskytuje
tolik možností, rychle se rozvíjí a počty
zájemců o studium každým rokem
stoupají. Kdo by se také nechtěl věnovat
například poutavému „Fire ecology“, a
studovat tak řízený management ohňů od
Evropy až po Austrálii?

To bezpochyby! Pojďme se nyní podívat
na kurz, kterého jsi se v rámci studia
zúčastnila. V čem spočíval?
Kurz, kterého jsem se zúčastnila se
jmenuje Ecology and conservation of
mediterranean ecosystems a konal se ce-
lých 15 dnů v Itálii. Začínali jsme v
Neapoli, pokračovali přes polovinu Sicílie
až na Liparské ostrovy. 

Každá lokalita je velmi specifická, nabízí
jiné podmínky a podnebí. V rámci tohoto
programu jsme zkoumali přímořské
ekosystémy. Naučili jsme se, že v každé
lokalitě je jiné podnebí a podmínky a jen
kousek dál se může nacházet například
Etna, která nám ukáže své vlastní pod-
mínky. Také jsme absolvovali souhrnné
přenášky o sopkách, řízených ohních a
dendrologii v oblasti přírodní rezervace.

To zní, že jste urazili poměrně velkou
vzdálenost. Jak jste se dopravovali a
jaké byly další aktivity?
Veškerá doprava byla řešena autobusem,
místy i lodí, což bylo moc zajímavé.
Program byl bohatý a samozřejmě šlo i o
to, jaký si ho uděláme my účastníci.
Mimo hlavní linku jsme navštěvovali i
památky UNESCO, různá města, koupali
se v moři, kde jsme se i potápěli a
pozorovali chobotnice. Nejnáročnější byl
pro nás výšlap na Etnu, který jsme museli
absolvovat dokonce dvakrát.

Zajímá vás, kdo se do letní školy může
přihlásit a jak? Vše se dozvíte v celém
rozhovoru dostupném na našich
webových stránkách.

https://ekoosveta.cz/2021/10/31/rozhovor-se-studentkou-ceske-zemedelske-univerzity-zkoumani-ekosystemu-v-ramci-letni-skoly-v-italii/


NOVINKY

Výzva měsíce listopadu:

Voda kolem nás
Zelený dům Chrudim, z.s. zveřejnil novou
výzvu pro měsíc l istopad. Tentokrát je
tématem „Voda kolem nás". Kdokoliv
může na Facebooku Zeleného domu
Chrudim př ispět autentickou fotografi í .
Podobné výzvy probíhají po celý rok, kdy
mají za úkol zabavit a nabídnout kapku
jiný pohled na svět. Stačí se jen vydat na
př í jemnou podzimní procházku do př í rody,
porozhlédnout se kolem sebe a zachytit
fotoaparátem zajímavé momenty. Tato
zábavná výzva je určena dětem i
dospělým bez rozdílu. Fotografie je možné
zasílat do konce l istopadu do komentářů.

Odpoledne se zvířátky
Ekocentrum Paleta pořádá akci „Odpo-
ledne se zvířátky". Opět je tu možnost
navštívit zvířátka a pohladit si král íčky,
morčata, potkany, želvu nebo dokonce i
agamu! Vstupné: děti 3-14 let 50 Kč, od
15 let 20 Kč. 

Akce se koná 14.11. od 14 do 16 hodin a
celou událost naleznete zde.

Africké trhy v Pardubicích 
14. l istopadu od 10:00 h můžete dorazit
k Automatickým Mlýnům v Pardubicích a
ochutnat zde skvělé tropické ovoce, které
pěstují drobní ugandští farmář i . Vše je
tak akorát zralé, čerstvé a bez jakékoli
chemie. Virunga.cz je česko-ugandský
food projekt, který dováž í  zemědělskou
produkci př ímo ze srdce Afriky. Projekt
podporuje lokální ugandské farmáře a
pěstitele. Více informací si můžete přečíst
zde.

https://www.facebook.com/zelenydumchrudim
https://www.facebook.com/events/998719294009091?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/920378838905094/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A215922500674358%7D%7D]%22%7D
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