Vliv průmyslu a zemědělství na životní prostředí
1)

Vliv průmyslu na životní prostředí
Průmyslová výroba se objevila koncem 18. století ve Velké Británii. Od té doby se
datují výrazné změny v krajině a v životě lidí. Každé průmyslové odvětví více či méně
přispívá k těmto změnám.
a)
těžba nerostných surovin vede ke změnám povrchu. Mizí celé kopce, vznikají
místa bez života (měsíční krajina po povrchové těžbě uhlí), propady půdy po
těžbě hlubinné. V krajině se objevují haldy hlušiny. Dochází k zastavění
krajiny (ropná pole), v zemi jsou hluboké jámy po těžbě drahých kamenů.
Při těžbě dochází ke ztrátám ornice a ke kontaminaci půd. Nejhorší je těžba
dřeva v tropických lesích, kde jsou mýceny a vypalovány tisíce hektarů lesa.
b)
energetika má také veliké dopady na životní prostředí. Tepelné elektrárny
zamořují vzduch popílkem, oxidem siřičitým a uhličitým. Jsou hlavní příčinou
tzv. kyselých dešťů. Sluneční elektrárny zabírají zemědělcům půdu. Kvůli
stavbě přehradních nádrží byli nuceni opustit lidé své domovy v zátopových
oblastech. Jaderné elektrárny mají problémy najít vhodná úložiště odpadu.
c)
Chemický průmysl je
rovněž vysoce
rizikovým pro životní
prostředí. Ne všude
ve světě mají
chemické továrny
výkonné čističky
odpadních vod. Do
řek se dostávají těžké
kovy. Látky zvané
freony poškozují
ozónovou vrstvu
Země. Problémem je
likvidace toxických
Odpadní vody
odpadů. Někdy se
nelegálně odváží do moře. Jde o nezákonné jednání, ale časté. Chemie zatěžuje
i ovzduší v oblasti továrny, časté jsou úniky čpavku či metanu. Dochází i
k výbuchům (Bhópál - Indie 1984, Synthesia Pardubice – 2011). Problematický
je některý chemický odpad z domácností, např. fosfáty obsažené v pracích
prášcích.
d)
Průmysl stavebních hmot zatěžuje okolí prašností (např. cementárny).
Strojírenství a hutě obtěžují okolí hlukem, narušují krajinu i esteticky. Textilky
a papírny mohou znečistit vodu. Potravinářský průmysl může produkovat
zápach. Některé továrny mají nedostatek skládek a problém často řeší tím, že
část odpadu ukládají na břeh moří. Výsledkem jsou plovoucí „ostrovy
odpadků“ uprostřed oceánu.

2)

Vliv zemědělství na životní prostředí
Do zemědělství řadíme pěstování plodin, chov hospodářských zvířat, lesnictví, lov a
rybolov. Zemědělství zajišťuje potraviny, ale různými způsoby. Tradiční jsou
například žárové kočovné závlahové typy. S nástupem mechanizace a chemizace došlo
k vysokému zvýšení produktivity. Zároveň se ale objevily problémy.
a)
Pěstování plodin
Zvětšování polí do velkých lánů a rozorávání mezí vedlo následně k splavování
půdy při vydatných deštích. Vykácení lesů či alejí větrolamů vede k odnosu
půdy větrnou erozí. Osívání velkých lánů jednou plodinou (obilí, řepka) vede
k přemnožení škůdců. Chemická hnojiva mohou být pro naše organismy
škodlivá (DDT). Těžké stroje, např. kombajny mohou udusat půdu, mohou i
zapříčinit smrt mnoha zvířat na polích. Závlahové zemědělství ve střední Asii
způsobilo ekologickou katastrofu – vysychání Aralského jezera.
b)
Chov zvířat
Kočovné pastevectví vede k rozšiřování pouští. Velká stáda dobytka např.
v Americe a Evropě jsou zdrojem velkého množství plynu metanu, který
přispívá ke skleníkovému efektu a tím i ke globálnímu oteplování. Velké
množství zvířat ohrožuje zdroje pitné vody. Hospodářské zvíře může být
přenašečem nemocí či parazitů (moucha tse-tse), epidemií slintavky, kulhavky,
prasečí chřipky, nemoci šílených krav apod. Živočišná produkce je pro Životní
prostředí mnohonásobně zatěžující rostlinná výroba. Spotřebovává například
ohromné množství vody. Má vysoké nároky na ustájení popř. na veterinární
péči.
c)
Lesnictví
Lesy trpí průmyslovými exhalacemi. Je nutné omezit kácení, investovat do
obnovy dřevin, recyklovat, chránit lesní společenstva. Problémem není jen
úbytek lesů jako takových, ale především úbytek druhové rozmanitosti a
kyslíku.
d)
Lov a rybolov
Mnoho zvířat, dříve běžně lovených je nyní na seznamu ohrožených druhů.
Např. se mnohonásobně zmenšily stavy nosorožců či v moři dříve běžných
tuňáků. Pytláci
loví
zvířata
pouze kvůli tzv.
afrodisiakům
(nosorožci,
tygři, žraloci)
Tzv.
průmyslový
rybolov
je
schopen během
několika málo
let zcela vylovit
většinu
ryb
Burza tuňáků

v oceánu.

