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KÖRNYEZETVÉDELMI ELÖADÁSSOROZATOK'

1.

Valóban jövonk záloga a környezetvédelem?
, /Szemléletkialakitó sorozat, 10 eloadás/

3. Mivel és mikor kezdett ártani a Givilizáció?
cimü eloadás dia-anyagának

szövege

1. A tájba harmónikusan beilleszkedo épület a népi épitészet szép példája. Az ilyen épületek
sem minoségükkel, sem mennyiségükkel nem rontották kö+nyezetüket, és még természetes környezetet biztositottak lakóik számára.
2. A természetes szélenergia felhasználása következtében a vitorláshajók még nem szennyezték a
tengerekeket.
3. Olajkiköto tankhajókkal. Az óceánokat fenyegető
legnagyobb veszély az "olajpestis"; becslések
szerint a zátonyra futott hajókból éselcsorgásból eredo tengerekbe ömlo olaj men~yisége
évi 5 millió tonna. Egy tonna olaj 1200 hektár
vizfelületet képes befedni és az életet fenntartó oxigén elol elzárni.
4. Varsát rakó halász. Ez a halászási módszer családi szükséglet fedezését, vagy legfeljebb a
kiskereskedelmet tette lehetové.
5. Nagyüzemi tengeri halászattal a világon évi 70
millió tonna halat termelnek ki a tengerekboi
11974-es adatI. Ha tartós készletnek tekintjük
a világtengerek állományát, akkor maximálisan
évi 100 millió tonna halat szabad csak kifogni
a biológiai egyensuly felboritása nélkül.
6. Természetes erózió a Kaukázusban 270Q m fölött;
a növény takaró ezen magasságban havasi gyep.
7. Favágó fejszével. Ezzel az eszközzel a napi
munka mennyiségét még darabban lehetett mérni,
igy ez még nem rejtett magában nagy veszélyt.
INagyobb méretekben 'alkalmazva pl. a dalmáciai
hegyek elkarsztosodását okozta. I
8. Favágó motorfürésszel. Egy fának a kivágása már
csak perceket igényel .•.
9. Pa t pő gép. E'za berendezés a tönkök fáradságos,
esetleg másik gépet is igénylo munkáját is elvégzi Itarra vágásI; teljesitményét hektárakban
é
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adják meg.
nagyobb.

A

pus~tulás mértéke ezután a leg-

10. Mészégeto'kemence. Bár gazdaságtaÍan éskorszerütlen, mégis környezetkimélobb,volt - már csak
mennyiségi szempontból is - mint 'a mai óriási
mennyiségü port termelo cementgyárakés mészégetok.
lQ.a A korszerü cement- és mészmü porleválasztÓ' nélkül egy müszák alatt 20 tonna porral szennyezheti közeli és távoli környezetét /lásd 8.eloadás 12.sz. kép/o '
ll. Bánya és ércdusitó a század elején. Ez még viszonylag kisebb területen kárositotta a természetet.
~)

ll.a A hatalmas méretü külszini fejtések napjainkban
már a táj jellegét is megváltoztatják
/lásd
6. eloadás 9.sz. kép/o
12. Az erdok kiirtása után jól záródó, talajköto
vegetáció a 'meredek helyeken nem tud kialakulni és itt a talajerózió komoly méreteket ölthet ..
13. Földünk sivatagos területein a homok térhóditása évente szintegy 5%. Kétezer évvel ezelott a
Libiai-sivatag még Róma magtára volt.
14. A talajvédo nöyénytakaró eltávolitása rövid ido.
alatt nagymértékü talajerozióhoz vezet.
15. A fejlodo orszagokban a hagyományos mezogazdaság
eszközeivel a korlátolt kiterjedésü t.e.r mőt.e
r Le+
ten lehetetlen a növekvo lakosságot ellátni.Egyre csökken a pihentetett földterület és ennek
következményei az erózió, repedezett földfelül~t, sulyosabb esetekben az ember okozta sivatagok.Mentesek
viszont az ember okozta biológiai és kémiai környezeti ártalmaktól.
ü

16. A megoldás utja: korszerü mezogazdasági technika, uj fajták, mütTágya, növényvédelem, ... és a
3

velük járó környezeti ártalmak helytelen alkalmazás esetén.
17. Margarétás hegyi rét. A jól kialakitott és gondozott legelőkön és kaszálókon a nehány domináns fajon kivül még igen sok növény megtalálható.
18. A tulzott vagy helytelen legeltetés következményei. A mérgező és szurós fajták nagy tömegben elszaporodnak, mert az állatok ezeket nem
legelik le.
19. védő növény takaró nélküli homokköves terület
eróziója 300 m magasságban. Ez lehet a-körültek í.n
t s nélküli erőirtás következménye.
é

összetartozó képpár
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