відзначається щорічно в усьому світі 15 травня

Святкується у зв’язку з проголошенням метеорологами необхідності захисту клімату як ресурсу для
добробуту нинішніх і майбутніх поколінь. Клімат, погода, природні катаклізми роблять істотний вплив на
продовольчу, життєву, майнову безпеку, на водні ресурси, відпочинок і стійкий розвиток всіх країн.
Міжнародне співтовариство, визнаючи небезпеку, пов’язану з постійним зростанням викидів
парникових газів, домовилося про підписання Рамкової Конвенції ООН по питаннях зміни клімату в 1992
р. Також Кіотський Протокол, схвалений на третій сесії конференції сторони Рамкової конвенції про зміну
клімату Організації Об’єднаної Нації в грудні 1997 року, став значним кроком вперед в спробі вирішити проблему зміни клімату.
Зміни клімату в Україні
Посухи, тепловий стрес; пересихання водойм; підтоплення; зменшення міських зелених зон; стихійні гідрометеорологічні явища;
зменшення кількості та погіршення якості питної води; урагани, смерчі, стихійні пожежі та пилові бурі; зростання кількості інфекційних
захворювань та алергійних проявів!
Дослідження свідчать, що клімат України, протягом останніх десятиліть вже почав змінюватися. Температура та деякі інші метеорологічні
параметри відрізняються від значень кліматичної норми. Для території України в майбутньому продовжуватиметься зростання температури повітря
та відбуватиметься зміна кількості опадів протягом року.
Ми все ще їздимо на автівках, які спалюють викопне паливо; ми опалюємо наші оселі газом і вугіллям; ми споживаємо вугільно-атомну
електроенергію; ми вирубуємо ліси та позбавляємо тваринний світ їхньої домівки; ми носимо одяг, вироблений із нафти та брудних джерел енергії
на іншому кінці світу; ми постійно щось купуємо, а потім викидаємо на смітники, де утворюється небезпечний парниковий газ – метан; ми мало
спілкуємось між собою про наслідки зміни клімату, які відчуваємо вже сьогодні.
5 корисних звичок, за які матінка-природа пишатиметься вами:
1. зберігайте енергію та природні ресурси, а водночас – і кошти;
2. «озеленіть» своє пересування – долайте відстані пішки або велосипедом;
3. зменшуйте, використовуйте знову та переробляйте відходи;
4. вживайте екологічні продукти - вирощуйте власну їжу, не викидайте продукти;
5. висаджуйте дерева.

Бережіть себе, родину й Україну!

