Актуални новини:
Потвърдено: 2014 е най-горещата година,
регистрирана някога на Земята
Ако ненормалното време, масивните
засушавания, пороищата и горските
пожари по цял свят през миналото лято не
са били достатъчно ясна индикация, ето го
и потвърдено официално: 2014 година е
най-горещата година в историята на
планетата Земя. Според Discovery News,
класирането е на Японската
2015метеорологична агеция (JMA). Тя е една
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от четирите най-големи световни метеоорганизации, които водят регистър за
глобалните температурни движения и
рекорди. Тя е и първата, която публикува
своите данни за годината, която измина.
Средната температура през 2014 г. е била
1,1°F над средните за 20-ти век и
0,1°F над тази от 1998 г., досегашният
рекордьор за най-гореща година на всички
времена.

Нова технология за рециклиране на
пластмаса работи без вода
Има причина тези три дейности да се
рекламират именно в този ред: изнамали
потреблението, използвай повторно,
2015рециклирай (в английския това е известно
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като „Трите R – Reduce, Reuse, Recycle).
За да намалим въздействието си върху
околната среда рециклирането трябва да
бъде последната стъпка, след като сме
изчерпали другите два варианта.

Пакистан здраво се вкопчва в слънчевата
енергия
На фона на влошаващата се енергийна
криза в страната Пакистан все решение да
одобри инсталирането на соларни ситеми
за свързване в електропреносната мрежа, 2015добиването на соларна енергия,
01-09
покривните соларни системи и
ипотечното финансиране за домашни
соларни панели. Крайнате цел е ясниа:
стимулиране на развитието на чистата
енергия в страната.

Немската полиция се влюби в
електромобил: Passat GTE
Когато по време на автомобилното
изложение в Париж бе представен новият
Passat със задвижващата система GTE, с
два варианта – седан или комби – този
модел с този двигател веднага грабна
интереса на германската полиция.
Въпреки, че това е само едно
2015предложение на марката засега (няма
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обявено формално решение), Passat е найпродаваният автомобил за немската
полиция, затова може да се очаква, че
новияр му модел с електрифицирано
задвижване ще последва „правилото“ и ще
внесе технологията на презареждаемите
хибридни автомобили в полицейската
служба.

