PRIDAJTE SA KU KAMPANI ZA RASTÚCE RASTLINY

RADŠEJ POTREBNÍ AKO
SPOTREBNÍ
PRINÁŠAME ÚLOHY 6.KOLA SÚŤAŽE PRE ECO DETEKTÍVOV

FINÁLE
Máme pre vás posledné úlohy 6. kola výzvy pre mladých ECO
detektívov!
Zameriame sa na

VZDUCH
a kvízom Ekostopa spoločne oslávime svetový deň životného prostredia.
Dôležitosť venovať sa VZDUCHU zdôrazňujú alarmujúce štatistiky
Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa ktorých každý rok zomrie na choroby
spôsobené znečisteným ovzduším 7 miliónov ľudí.
Okrem fyzického zdravia má znečistené ovzdušie negatívny vplyv aj na
mentálne zdravie človeka. Znečisteniu ovzdušia na úrovni, ktorá je zdraviu
škodlivá, je vystavených 92% svetovej populácie - problematika sa teda týka
každého jedného z nás.
Odkiaľ pochádza znečisťovanie ovzdušia? Okrem prírodného znečistenia
sopečnými erupciami či piesočnými búrkami má na kvalitu vzduchu, ktorý denne
dýchame, negatívny vplyv najmä človek.
Znečistenie vzduchu spôsobené ľudskou činnosťou pochádza z piatich hlavných
zdrojov:
spaľovanie fosílnych palív, dreva a palív z biomasy v domácnostiach,
výroba energie, pričom najväčším prispievateľom sú uhoľné elektrárne,
doprava, ktorá je zodpovedná za takmer jednu štvrtinu emisií oxidu uhličitého
súvisiacich s energiou,
poľnohospodárstvo, a to najmä chov dobytka, ktorý spôsobuje vylučovanie
veľkého množstva metánu a amoniaku, ale aj spaľovanie poľnohospodárskeho
odpadu,
spaľovanie odpadu - až 40% svetového odpadu je spaľovaného na otvorených
priestranstvách, pričom otvorené spaľovanie poľnohospodárskeho
a komunálneho odpadu sa praktizuje v 166 krajinách sveta.

Ako môže k lepšiemu ovzdušiu prispieť každý z nás?
Nápadov je hneď niekoľko – uprednostňujme pešiu chôdzu, verejnú dopravu či
bicykel pred jazdou autom.
Pomôže aj využívanie hybridných či elektrických áut, vypínanie motora, ak auto
nie je v pohybe, ale aj obmedzenie konzumácie mäsitej stravy a mliečnych
výrobkov, kompostovanie organického odpadu, recyklovanie odpadu, využívanie
energeticky menej náročných domácich spotrebičov a vykurovacích systémov,
vypínanie elektroniky a svetiel, ak sa práve nepoužívajú.

S akou aktivitou začneš ty? Čas na zmenu je práve teraz!
Tento týždeň je úloha spoločná pre všetky kategórie

kvíz
Tvoja Ekostopa:
http://www.ekostopa.sk/calc/index.php
v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Veríme, že sa zabavíte a aj niečo dozviete.
Ako so splnením úlohy?
Pošlite nám, čo vám vyšlo – akú Ekostopu
zanechávate?
(prečítajte si viac o Ekostope: http://www.ekostopa.sk/)

A na záver.
Každý si na papierik napíšte/nakreslite svoju
vlastnú výzvu pre zdravšie životné prostredie.
Podeľte sa s nami o svoju výzvu a jej plnenie a
pošlite nám odpovede na náš kvíz.
Môžete nám aj napísať, či a ako sa vám ju
podarilo splniť.

Všetky úlohy čakáme
do 15. 6.
na: sutaze@do-fenix.sk

Potom tomto termíne bude súťaž ukončená a vyhlásime víťazov.

