Екологични
проблеми
на Европа

“

Замърсяването на въздуха и климатичните
промени
•
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Проблемът: от началото на т. нар. "Индустриална
революция" в средата на 18 век ние емитираме големи
количества CO2. Последиците от това са, че става все потопло и по-топло. Не само на сушата, но и в океаните. Когато
въглеродният диоксид е в умерени количества, той дори е
полезен. Обаче човекът произвежда огромно количество от
този газ.

Замърсяването на въздуха и климатичните
промени
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Решението може да е например фосилната енергия да бъде
заменена със зелена, да се ускори процесът на заселяване, да се
намалят вредните емисии от определени селскостопански
дейности, както и промяна на индустриалните процеси. Това е
лесно да се каже, но е трудно да се изпълни.

•

От друга страна специалистите предупреждават, че преминаването
към енергия от възобновяеми източници, каквито са соларните и
ветрогенераторите, е твърде бавен процес. Това се дължи на
определени политически интереси и на факта, че фосилните
горива са привлекателно евтини.

Изсичането на горите
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Проблемът: тъй като се изсичат
цели гори (богати на различни
видове), то трябва да се садят все
повече
дървета.
Масовите
изсичания са особено характерни
за тропиците. Там дърветата се
премахват, за да се освободят
площи
за
скотовъдци,
за
плантации за соя или палми, или
за други земеделски монокултури.

•

Днес около 30% от земната
повърхност са залесени – което е
наполовина на количеството от
преди 11 000 години. 7,3 млн.
хектара гори се изсичат всяка
година. Тропическите гори преди
съставляваха 15% от земната
повърхност, а днес са не повече от
6-7%. По-голямата част е изсечена
или умишлено изгорена.

Изсичането на горите
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Тропическите гори служат не
само
като
пазители
на
биоразнообразието, но също
така са и "белите дробове" на
планетата.
Те
естествено
намаляват
и
складират
количества CO2.

•

Решението: трябва да пазим
това, което е останало от
горите. Да залесим повторно
обезлесените райони. За тези
цели е необходима и силна
държава. На много места,
особено
в
тропическите
райони, определено липсват
адекватни
държавни
структури, капитал и воля за
справяне с проблемите.

Изчезване на животински и растителни видове
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Проблемът:
докато
на
сушата
животните се преследват до тяхното
пълно изчезване заради месо, слонова
кост
или
други
„медицински“
продукти,
във
водните
площи
индустриалният риболов унищожава
цели рибни популации. Не само
директният лов, но също и загубата и
унищожението
на
жизнените
пространства са основните фактори,
които допринасят за изчезването на
определени животински видове.

•

Животинските видове не просто имат
право да съществуват, но допринасят
много за самия човек. Нека помислим
за
пчелите
и
опрашването
на
растенията, което те извършват. Без
тях растенията не произвеждат семена,
което
е
най-важното
нещо
за
оцеляването на растителните видове.
Малките
работливи
насекоми
са
незаменими както за природата, така и
за определени производители.

Изчезване на животински и растителни видове
•

Решението: трябва да се предприемат конкретни
мерки, за да се спре по-нататъшната загуба на
биоразнообразие. Защитата и възстановяването на
жизнените пространства е едно, спирането на
бракониерството и продажбата на диви животни –
съвсем друго. Всичко това трябва да се извършва
заедно със страните, където това се случва, така че
те да разберат, че запазването на животинските
видове е в техен социален и икономически интерес.

Няколко прости правила с които можем да
помогнем за опазването на природата без да
усетим.
•
•

Да не оставяйме водата да тече когато си мием зъбите.
Да използваме рециклируеми – хартиени пликчета вместо
найлонви.

•
•
•
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Да използваме енергоспестяващи крушки.
Да си гасим компютрите през нощта.
Да засадим дърво.

Благодаря за вниманието!

