Alemany BATXILLERAT Segona Fase
Viatjar i protegir el clima
Als alemanys els agrada viatjar. L'any 2016, 53,4 milions de turistes
alemanys van estar un total de 1,7 bilions de dies viatjant. Aquests
viatges inclouen escapades a ciutats, vacances de platja i creuers.
Viatges amb avió i creuers
Molt més d'un 70% d'aquests viatges s'ha fet amb cotxe o autocaravana.
Entre els viatges a l’estranger, un 55% s'ha fet amb avió. Què suposa això
per al medi ambient? Un avió produeix per persona i per quilòmetre 211
grams de diòxid de carbó. Això perjudica molt el clima. En comparació,
segons els càlculs de l'Oficina Federal del Medi Ambient, un automòbil en
produeix 142 grams i el tren 41 grams.
El nombre de creueristes alemanys el 2016 va arribar als 2,5 milions.
Segons informacions del NABU (Naturschutzbund Deutschland Associació federal per a la protecció del medi ambient) els vaixells de
creuers emeten al voltant de 450 kilograms de partícules provinents de
combustibles. A això cal afegir-hi 5.250 quilograms d'òxid de nitrogen i
7.500 quilograms de diòxid de sofre cada dia. Un canal de televisió
alemany ho ha comprovat i ha obtingut resultats esfereïdors. De mitjana
han mesurat 26.000 partícules per centímetre cúbic d'aire. El problema està
en el fet que els vaixells de creuers majoritàriament no tenen cap sistema de
filtració.
Trobar alternatives
L’Associació federal per al medi ambient ens convida a reflexionar: hi ha
alguna alternativa a l'avió o el cotxe? Cal viatjar a països llunyans? Alguns
operadors turístics ofereixen viatges respectuosos amb el medi ambient.
“Green Travel“ és un portal d’Internet que suggereix alternatives.
Una altra pàgina web interessant és el fòrum “Anders reisen” (Viatjar d'una
altra manera) que aglutina més de 100 agències de viatges. En aquest portal
es poden trobar idees per viatjar de forma respectuosa amb el medi
ambient.

