Kako človek škoduje okolju?

Svetlobno onesnaževanje
Svetlobno onesnaževanje pomeni vsak vnos umetne
svetlobe v okolje, kar povzroči povečanje naravne
osvetljenosti nekega območja. Med drugim povzroča
zdravstvene težave, onemogoča vidnost zvezd v mestih,
moti astronomska opazovanja, troši energijo in moti
naravne sisteme (na primer nočne ptice).
Nočni posnetek iz vesolja kaže svetlobno
onesnaževanje nad gosto poseljenimi
deli Evrope.

Dejavnost
Na osnovi podatkov v preglednici izračunaj, koliko vode porabite v vašem gospodinjstvu v tednu
dni. Pri tem upoštevaj, koliko obrokov povprečno pripravite v enem tednu in koliko posode
pomijete. Ne pozabi na osebno higieno, pranje avtomobila, zalivanje vrta in podobno.
Predlagaj, kako lahko zmanjšate količino porabljene vode.
Koliko vode porabimo za najbolj vsakdanje stvari?
5l

za kuhanje*

10 l

za pomivanje*

20 l

za pranje*

50 l

za kopanje in umivanje*

146 l

za eno gospodinjstvo na dan*

400 l

za izdelavo kepice masla

1500 l

za pridelavo 1 kilograma pšenice

22500 l

za proizvodnjo 22 litrov bencina

85000 l

za izdelavo 1 kilograma plastike

160000 l

za izdelavo 4 avtomobilskih gum

250000 l

za tisk enega časopisa na dan

450000 l

za izdelavo enega avtomobila

* Značilna povprečna porazdelitev porabe vode v gospodinjstvu na osebo v enem dnevu (Slovenija)

(vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/25a7a9b547/vzemite_manj_imejte_vec.pdf)

Moram vedeti
Ljudje s svojim delovanjem spreminjamo vsa
življenjska okolja, kar povzroča težko rešljive okoljske
probleme. Največji onesnaževalci okolja so kmetijstvo
s pesticidi, umetnimi gnojili in gnojnico, industrija
z odpadki, odplakami, izpusti in težkimi kovinami,
gospodinjstva s komunalnimi odpadnimi vodami in
odpadki ter promet z izpušnimi plini in hrupom.

Ponovim
1. Opiši, kako ljudje s svojimi
dejavnostmi onesnažujemo prst.
2. Razloži, kaj vse vpliva na pretirano
porabo in onesnaževanje pitne
vode na svetu.
3. Razmisli o možnih rešitvah, kako
bi lahko zmanjšali onesnaženost
ozračja.

Slovarček:
gnojevka – prst iz preperelega gnoja
gnojnica – mešanica seča domačih živali z vodo in snovmi, ki nastanejo iz seča zaradi naravne presnove
težke kovine – kovine z veliko gostoto, ki so strupene in v velikih količinah ogrožajo zdravje
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