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Sat za planet Zemlju 2016. proslavit ćemo u subotu, 19. ožujka od 20:30h gašenjem svjetala i
osvjetljavanja plavom svjetlošću gradskih znamenitosti. WWF organizira akciju 10. put i poziva
sve hrvatske gradove da se uključe u akciju gašenjem javne i dekorativne rasvjete na
najvažnijim znamenitostima.

  

      

Građani su također pozvani da pokažu kako se zalažu za klimatske akcije – na svojim osobnim
profilima na društvenim mrežama za širenje svijesti o klimatskim promjenama do postavljanja
Earth Hour filtera na svojim Facebook i Twitter profilnim slikama. Korisnici društvenih mreža
mogu u samo nekoliko jednostavnih klikova pokazati svojim prijateljima da se brinu o našem
planetu.    „U Hrvatskoj će WWF zajedno s Hrvatskim šumama organizirati pošumljavanje
jednog hektra Parka prirode Medvednica, zagrebačke prirodne oaze kojoj je potrebna obnova.
U proteklih je nekoliko godina desetak oluja, što je posljedica klimatskih promjena, protutnjalo
Medvednicom i i narušilo prirodnu ravnotežu šumskih ekosustava te ostavilo brojne posljedice u
parku. Preko 50.000 m3 izvaljene drvne mase, otvorena klizišta i oštećena infrastruktura za
posjetitelje samo su neke od posljedica i ovom akcijom ćemo pripomoći njihovoj sanaciji“, rekao
je Martin Šolar, direktor WWF Adria.

  

Svijet na klimatskom raskrižju

  

Svjetski čelnici su se potkraj prošle godine okupili na povijesnoj konferenciji u Parizu kako bi se
udružili u borbi protiv klimatskih promjena. Ovogodišnji Sat za planet Zemlju je naša prilika da
pokažemo što smo u mogućnosti učiniti kako bismo ublažili klimatske promjene i izgradili
temelje za bolju budućnost našeg planeta i budućih generacija.
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„Klimatske akcije koje provodimo danas odredit će kakav nas planet čeka u godinama koje
dolaze. Sat za planet Zemlju omogućuje svakom pojedincu da doprinese da klimatske promjene
postanu prošlost, bilo kroz događaje, interaktivne kampanje ili društvene mreže“, izjavio je 
Siddarth Das, izvršni direktor Earth Hour Global.
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VEZANI SADRŽAJI
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http://croatia.panda.org/kampanje/sat_za_planet_zemlju/2016/

