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Sprzątanie świata - Polska 2011
Lasy to zielone płuca świata – nie tylko wytwarzają tlen i redukują poziom dwutlenku węgla, ale
także są doskonałym filtrem dla zanieczyszczeń powietrza. Ich zwarte systemy korzeniowe
ochraniają glebę i zatrzymują w niej ogromne ilości wody, która jest równocześnie oczyszczana ze
szkodliwych związków. Lasy magazynując wodę ograniczają ryzyko występowania powodzi oraz
łagodzą klimat. Znana jest również lecznicza funkcja lasów – mniejsza ilość bakterii na terenach

leśnych i czyste powietrze są doskonałą terapią dla osób mających problemy ze zdrowiem,
w szczególności z drogami oddechowymi. Sam fakt przebywania w lesie poprawia nasz nastrój,
samopoczucie oraz dostarcza energii witalnej.
Z różnicowane (wiekowo i gatunkowo) lasy są najbogatszymi siedliskami pod względem ilości
gatunków zwierząt i roślin. w porównaniu z lasami produkcyjnymi (o jednolitej strukturze) znacznie
różnią się warunkami klimatycznymi i biologicznymi. Pozostawione kępy starodrzewu to siedliska
bytowania różnych gatunków ptaków, w szczególności tych, którym do schronienia niezbędna jest
obecność dziuplastych drzew.
Martwe drewno w lesie (butwiejące drzewa i powalone pnie) zwiększa zatrzymywanie wody,
zwiększa ilość materii organicznej oraz pożytecznych mikroorganizmów i owadów, często pełniących
role regulacyjne w leśnej biocenozie.
Aby prawidłowo chronić lasy należy zabiegać zarówno o te najmniejsze zwierzęta i rośliny znajdujące
się w runie leśnym (poprzez zachowanie odpowiednich warunków), jak i o te najstarsze drzewa.
Pozostawienie zróżnicowanej struktury i przemyślana ingerencja człowieka pozwalają na stworzenie
wszystkim organizmom odpowiednich warunków życia, w wyniku czego poprawia się zdrowotność
całych kompleksów leśnych.
Nie traktujmy lasów przedmiotowo – weźmy pod uwagę, że są to miejsca tętniące życiem.
Zachowując czystość w lesie, ograniczając ilość dzikich wysypisk i odpadów stwarzających
zagrożenie – dbamy o to, aby zachować naturalne warunki środowiskowe, zapewniające trwałość
drzewostanów i ograniczające występowanie niebezpiecznych sytuacji (np. pożary). Lasy to życie –
chrońmy je.
Już 18-sty raz „Sprzątanie Świata” ma miejsce w Polsce!
W tym roku termin ogólnoświatowej akcji „Clean up the World” przypada na 16 – 17 - 18 września.
Źródło: http://www.naszaziemia.pl
Fot.: http://www.naszaziemia.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/11726.html
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Prezydent podpisał nowelizację określaną
pakietem wolności...
Jest to wzmocnienie istniejących regulacji prawnych.
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Rektor UJ zaapelował o informacje o
przyjęciu szczepionki
Poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej.
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Covid u płodu jest możliwy, ale bardzo mało
prawdopodobny
Uspokajają naukowcy, którzy przeanalizowali ryzyko takiej sytuacji.
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ECDC przedstawiło ocenę aktualnej sytuacji
epidemicznej
Także prognozy na koniec roku i strategie reagowania
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Europa po raz kolejny stała się epicentrum
pandemii
Ochrona przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".
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Mikroplastik uszkadza mózg
Cząstki mikroplastiku mogą przenikać przez barierę krew-mózg.
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Spadek zaszczepienia na różne zakażenia
grozi nawrotem
Ostrzegła krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.
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Centrum Foresightu i Internacjonalizacji
Powstało w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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