
 הופנהגן, עיר התקווה
, העיר הכי ירוקה באירופה, בקופנהגן.  אפשר שלא להתפעל מהאיפוק הדניאי

. התחבורה הציבורית מצוינת וגם את החום הם יודעים לשמור ,התאורה צנועה
  לוועידת אקלים בינלאומיתזה המקום, למרות הקור

 בדצמבר אינו המקום האידאלי לעורר תשומת לב אולי כינוס עולמי בנושאי שינויי האקלים בקופנהגן
שהוצב , עשוי כולו קרח, הדב הארקטי - הדב הלבן אפילו. עולמית לנושא ההתחמות הגלובלית

להיוותר קפוא כי , לצער המארגנים, עלול,  הוועידהבלב העיר ואמור להפשיר עד תום
  .הטמפרטורות כאן מתחת לאפס

 
" ירוקה" הקופנהגן הוצגה היום בסקר שערכה חברת סימנס הגרמנית כעיר הגדולה, ברמת הכנס

 איכות האוויר בהם, ערים גדולות באירופה על פי שמונה מדדים 30הסקר מיפה . ביותר באירופה
 . פליטות פחמן דו חמצני ויעילות השימוש באנרגיה, בעיר

 
 

מקום בו מאות אלפי נציגים .  קופנהגן למקום הראוי כל כך לכנסאז אולי זה בעצם מה שעושה את
נוער איכפתי ואחרים , אמנים שוחרי סביבה, פוליטיקאים,  ממשלתייםארגונים לא, של מדינות

 .  מתוקשר למען הכדור שבו אנו חייםנלחמים במאבק ציבורי
 

 דבר המבליט ( הבתים מועטה תאורת. אי אפשר שלא להתפעל מהאיפוק הדני
הרחובות גם הם מוארים , ) לקראת חג המולדבמיוחד את עצי האשוח והנרות הדולקים כבר

 DISTRICT( נהנים ממערכת חמום עירוני הבתים כולם חמימים ונעימים והם. בצניעות
HEATING (גנרציה  -שמקורו בקו)מתהליכים תעשיתיים ומהפקת אנרגיה מפסולת שאריות קיטור 

  ).כמובן, המים החמים משמשים גם למקלחת -
 
 

 אין מי שיגנוב

האופניים הם כלי , הודות לעובדה שקופנהגן שטוחה, ראשית.  ראויה לחיקוימערכת התחבורה כאן
 תפסים(ניתן לעלות עם האופניים למטרו . בכל מזג אוויר,  לכל הגילים ולכל המיניםתחבורה מקובל

 . ולדווש לכל מקום) מיוחדים מאפשרים להעמיד את האופניים כך שלא יפריעו
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 רויטרס: צילום אמור להפשיר עד תום הוועידה. דב הקוטב
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רכבת עילית , מטרו, )המוצעת בחינם לכל משתתפי הכינוס( התחבורה הציבורית מערכת

בכל רציף לוח מידע המודיע על זמן ההמתנה . מהירה ונקייה,  היא מערכת יעילהואוטובוסים
 על מנת לצמצם איבודי חום). לא יותר מדקות ספורות בדרך כלל( כניסת הרכבת הבאה הנדרש עד

 כך שרק כאשר, קיימת מערכת דלתות המתואמות בדיוק עם דלתות המטרו, בתחנות המחוממות
 . ישר לתוך קרון הנוסעים, החום בורח, מגיע קרון לתחנה ודלתותיו נפתחות

 
השמש .  לא בטוחה שיש מה לקנא בדנים שזוכים בחודשים אלה של השנה לאפרוריות נצחיתאני

אך בהחלט , 15:00 -וחשכה כבר שוררת ב 08:00בסביבות ) אך רק לעיתים רחוקות זורחת( עולה
  להתקנא באלפי תושבי קופנהגן המניחים את האופניים שלהם בכל קרן רחוב ואפילו לאיש

 . כי אין מי שיגנוב. חושבים לנעול אותם
 
  איילון היא שליחת מוסד שמואל נאמן בוועידת האקלים בקופנהגן ר אופירה"ד
 

 עדכוני חדשות לסלולרי שלך

Page 2 of 2nrg - הדפסה

12/10/2009http://www.nrg.co.il/Scripts/artPrint/artPrintNew.php?channel=1&channelName=cha...


