W Górażdżach nietypowo
z Uniwersytetu Opolskiego. Opisują one walory przyrodnicze terenu
kopalni, którymi są: występowanie dwudziestu czterech gatunków
chronionych roślin, prawie wszystkich chronionych w naszym
kraju gatunków płazów i gadów oraz 50 chronionych gatunków
ptaków lęgowych.
Ścieżka stanowi część realizowanego od kilku lat Programu Ochrony
Bioróżnorodności Kopalni „Górażdże”. Ma on na celu zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie przyrodniczych strat związanych
Dnia 29.09.2008 r. ponad 100 uczniów opolskich szkół średnich z wydobyciem wapieni na terenie kopalni. Jest to jedyny tego rodzaju
wzięło udział w oficjalnym otwarciu „Ścieżki Przyrodniczo-Dydak- program w Polsce. Dzięki niemu przeprowadzono inwentaryzację
chronionych gatunków występujących w obrębie kopalni „Górażdże”
tycznej” na terenie Kopalni Wapienia “Górażdże”.
To pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane w czynnej oraz przygotowano siedliska zastępcze dla wybranych gatunków
kopalni w Polsce. Ścieżka jest efektem długoletniej współpracy mię- roślin.
dzy firmą Górażdże Cement SA a przyrodnikami z Katedry Biosyste- Zdaniem dra Spałka, mało który kamieniołom posiada taką bioróżmatyki Uniwersytetu Opolskiego. Na liczącej 2 km trasie umieszczo- norodność: oczka wodne, szuwary, fragmenty torfowisk, lasów
no 10 tablic przygotowanych przez dra Krzysztofa Spałka, biologa łęgowych, muraw ciepłolubnych. To właśnie taka mozaika przyrody przyciąga np. wodne ptaki.
- Młodzież uczy się abstrakcyjnej,
książkowej wiedzy albo wyjeżdża na
zielone szkoły w Bieszczady,
by podziwiać okazy przyrody. A to
wszystko można zobaczyć w wojeV edycja konkursu Młody Reporter dla Środowiska rozpoczęta!
wództwie opolskim - mówi dr Spałek.
l Na prace Młodych Reporterów czekamy do 15 maja 2009 r.
Program Ochrony Bioróżnorodności w Górażdże Cement SA to część
l Jury Konkursu oceni prace do 30 maja 2009 r.
dużego międzynarodowego projekl Nagrodzimy Młodych Reporterów, najbardziej aktywne szkoły
tu realizowanego obecnie w całej
oraz najlepszych promotorów młodzieży w czerwcu 2009 r.
Grupie HeidelbergCement, która
jest europejskim liderem w zakresie
działań na rzecz ochrony bioróżnorodności i ekosystemów.
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Współpraca firmy Górażdże Cement SA
z przyrodnikami z Uniwersytetu
Opolskiego zaowocowała nietypowym
przedsięwzięciem. Jest nim “Ścieżka
Przyrodniczo-Dydaktyczna” zlokalizowana
na terenie czynnej kopalni.

Era e k o l o g i i
Jak szybkie będzie tempo
zmian przejścia na nowe
technologie w środkach
transportu, budownictwie
i green IT dyskutowali
w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego
dziennikarze, eksperci
i studenci podczas debaty
Eko-Forum organizowanej przez
firmę Bayer we współpracy
z UNEP oraz Wydziałem
Chemicznym Politechniki
Warszawskiej.
Wszyscy byli zgodni, że świat czeka wielka technologiczna zmiana. Będzie ona dotyczyła nie tylko przemysłu ale również codziennego życia:
pasywnych budynków, które nie emitują ciepła
do atmosfery, samochodów z alternatywnymi
napędami i green IT. Zmiana będzie kosztowna,
jednak w efekcie przyniesie kolosalne oszczędności, poprawi jakość życia mieszkańców Ziemi
oraz ograniczy skutki globalnego ocieplenia.

Na pierwszy ogień:
budownictwo
Firma Bayer zaangażowała się m.in. w stworzenie EcoCommercial Building, czyli koncepcję
budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla.
W Indiach wznoszony jest właśnie budynek
administracyjny, który będzie zużywał 70%
mniej energii elektrycznej niż porównywalne
konstrukcje. Zakończenie budowy planowane
jest do końca 2009 r. Najważniejszym czynnikiem
decydującym o tak ekologicznych właściwościach
projektu jest użycie specjalnie zaprojektowanej
izolacji termicznej wykonanej z poliuretanu.
Pozwala to zaoszczędzić do 70 razy więcej energii niż potrzeba do wytworzenia tego materiału!

EcoCommercial Building,
New Delhi in India
Fot. Bayer MaterialScience AG

Budynek będzie zaspokajał swoje
potrzeby energetyczne dzięki wykorzystaniu energii słonecznej,
co zapobiegnie emisji dwutlenku
węgla. Wyjątkową zaletą tej koncepcji jest możliwość dostosowania
jej do różnych stref klimatycznych
— powiedział Achim Ilzhöfer, Environment and
Sustainability, Bayer AG, ekspert ds. Bayer
Climate Program oraz eko-budownictwa.

Ekomotoryzacja
Nowe technologie podbijają także rynek samochodowy. Każdy liczący się koncern samochodowy ma już swoje pojazdy „alternatywne”.
— Kluczową rolę odegra w tym przypadku infrastruktura. Musi powstać sieć obsługi tych pojazdów oraz miejsc ładowania. A to wymaga czasu.
Oceniam, że w wypadku naszego kontynentu
ok. 15-20 lat, choć w tym czasie ciągle dominować
będą tradycyjne pojazdy benzynowe — ocenia
Edwin Bendyk, dziennikarz, pisarz, specjalista
w dziedzinie eko-transportu. — Kluczowe dla
przyszłości okażą się rozwiązania infrastrukturalne
i innowacyjne modele biznesowe. Będzie to rozwój
smart grids, czyli inteligentnych sieci energetycznych, które podobnie jak Internet umożliwią dwu-

kierunkowy obieg prądu (np. samochód z ogniwem
paliwowym będzie mógł stojąc w garażu sprzedawać energię do sieci) oraz rozwój infrastruktury
serwisowej dla samochodów elektrycznych (Project
Better Place Shai Agassiego w Izraelu).

Green IT
Zmiany rozpoczęły się także w sektorze IT.
Znikną zapewne ogromne serwerownie zajmujące setki hektarów w całym kraju. Serwery będą
wydajniejsze, a ich moc obliczeniowa znacznie
wzrośnie. Green IT to jednak nie tylko optymalizacja pracy platform serwerowych. To także
optymalizacja korzystania z innych zasobów IT
i reorganizacja działania całej informatyki
w organizacji. To wreszcie optymalizacja pracy
samych systemów i ich większa przyjazność.

Project Better Place - przedsięwzięcie realizowane w Izraelu mające
na celu rozwój infrastruktury serwisowej dla samochodów
z napędem elektrycznym. Prace w toku. Zakończenie przewidywane
na 2010 rok. Fot. i schemat: www.betterplace.com
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