Pozytywne strony PANDEMII widziane oczami uczniów
SP 36 w Tychach
•

Pandemia może być dobra dla planety, ponieważ zwierzęta mają więcej spokoju. U mnie między blokami jest dużo
jeży i spacerują kaczki. Zamknięte fabryki wytwarzają mniej zanieczyszczeń dlatego powietrze jest czyste i widać z
daleka Himalaje.

•

Ludzie są w domu więc nie śmiecą w lasach .

•

Mniej samochodów jeździ to jest mniej spalin

•

W czasie pandemii lasy, puszcze i parki krajobrazowe oraz zwierzęta je zamieszkujące trochę odpoczęły od ludzi i
hałasu jaki powodują

•

Myślę, że pandemia wpłynęła dobrze na naszą planetę, ponieważ na świecie jest czystsze powietrze bo nie latają
samoloty . Nawet zwierzęta zbliżyły się do miast. Przeczytałem, że dziki coraz bliżej podchodzą do osiedli, a wczoraj
za naszą szkołą widziałem lisa.

•

Dzięki temu Świat stanął w miejscu w Wenecji woda stała się prawie przeźroczysta, do wód wróciły ryby, delfiny i
łabędzie.

•

Dziura ozonowa, która przepuszcza szkodliwe promienie ultrafioletowe zaczyna się zmniejszać, zwierzęta w lasach
mogą wreszcie odpocząć od ludzi

•

Duże korzyści dla Ziemi -są mniejsze zanieczyszczenia dzięki zmniejszeniu się potrzeby dojazdów do pracy, szkół
poprzez wprowadzenie e-lekcji, e-pracy, zmniejszenie ilości kursów transportu publicznego co pozytywnie wpływa
na zmniejszanie się dziury ozonowej. Dzięki wprowadzeniu zakazu palenia na dworze wytwarza się mniej
zanieczyszczeń, w okresie pandemii mniej osób wychodzi na dwór, więc jest większa szansa na nie deptanie roślin.

•

Większe tereny dla zwierząt ,mniej zanieczyszczeń w wodzie

•

Moim zdaniem pandemia może mieć znaczący wpływ na kondycję naszej planety, np. mniejsza emisja spalin,
zanieczyszczeń z fabryk, oraz mniejsza ilość turystów w miejscach chronionych, przez co zwierzęta mogą odpocząć.
Ale z drugiej strony przez dużo większe zużycie plastikowych środków ochronnych wzrasta zanieczyszczenie
plastikiem.

•

Mniej statków na morzach i oceanach, w związku z czym zwierzęta morskie mogą "odpocząć" . Przez to, że ludzie się
nie przemieszczają, nie robią wędrówek przyroda może "odżyć". Nie ma zniszczeń wśród roślin, krzewów. Zwierzęta
mogą pohasać :) w spokoju :))

•

Według mnie pandemia dla środowiska będzie miała dobry wpływ , argumentem jest to, że już zanotowano
polepszenie się jakości powietrza. Widać więcej ptaków, las mam za oknem i bardzo łatwo to zauważyć.

•

W wodach przez to, że mniej statków żegluje, to będzie mniejsze zanieczyszczenie wody, być może na nowo pojawią
się tam zwierzęta, które wcześniej opuściły tamte obszary.

•

Chodzi o to, że przed pandemią ludzie chodzili i zaśmiecali lasy, górskie szlaki, parki i zapruszali ogień, a teraz
przyroda ma szansę odrodzić się.

•

Maleją ceny paliw, spadek emisji CO2, o 80% spadły połowy ryb

•

Naukowcy zauważyli, że skorupa Ziemi trzęsie się znacznie mniej z powodu ograniczonego przemieszczania się oraz
nastąpił spadek hałasu sejsmicznego co daje możliwość monitorowania małych trzęsień ziemi, aktywności
wulkanicznej i innych subtelnych wstrząsów, które zwykle zagłuszają codzienne ruchy ludzi

•

Chciałbym bardzo wierzyć, że korona-wirus i cała kryzysowa sytuacja w jakiej się wszyscy znaleźliśmy sprawi, że
ludzie na całym świecie nieco zmienią swoje podejście do korzystania z planety.

https://www.youtube.com/watch?v=JflAQKnOMOs
https://www.youtube.com/watch?v=PVStMWQpx7s

