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KÖRNYEZETVÉDELMI ELöADÁSSOROZATOK

I.

Valóban jövőnk záloga a környezetvédelem?
ISz~mléletkialakitó sorozat, 10 előadásI

7. A fejlődő mezőgazdaság fény és árnyoldala
cimü előadás dia-anyagának

1. A talaj mint ökoszisztéma. /Táblázat./ Az élő
és élettelen környezet harmonikus összefüggésének ábrázolása.
2. Egy lombos erdő ökológiai rétegeződése
zat/ .

/táblá-

3. A nagyüzemü táblák-rovar- és gyQmirtása csaklégi ~uton történő permetezéssel gazdaságos.Igy
azonban a kérdéses terület környezetét sokszorozódott- és nem kivánatos hatás érheti.
4. Csávázott vetőmagtóI elpusztult madarak.
5. Megporzást végző, virágjáró állatok /táblázat/.
Nagy veszély fenyegeti e hasznos állatok_at a
mezőgazdaság kemizálásával.
6. A növekvő igények kielégitése csak a nagyüzemü
termelés módszereivel valósitható meg. Ezzel
viszont a hulladékprobléma kör nye aet problémává nő.
í.

7.)Nagyüzemi szarvasmarha tartás. Csak a legkorszerübb technológiával oldható meg az ilyen
8. hatalmas állatsürüség ekkora területen. Az
anyagcseretermékek
eltávolitása és esetleges
felhasználása -nagy feladatot jelent, de feltétlen meg kell oldani.
9. Alattart6 nagyüzem kezeletlen hig trágyájának
kezdetleges tárolója.
10. A hig trágya ilyenfajta elfolyatása nem megoldás!
ll. A hig trágya hasznositásának egyik módja a csemetekertek trágyázása.
12. "Pulykagyár".

13.
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"Tojásgyár" .

14. Az ésszerütlen és tervszerütlen legelogazdálkodás eredménye: éhező, szinte csontvázzá leromlott marhák Afrikában.
15. A tulzott méretü legeltetés a legelo teljes
leromlásához vezethet.
16. A ésapadékszegény területek tulzott méretü legeltetése'a terület elsivatagosodáaát eredmé~
nyezheti.
17.}A nagyüzemi tengeri halászat .óriási méretekben
szennyezi hulladékaival a környezetet - a vi18. zet és a partot. A világtengerekboi évi 70 mil, lió tonna halat termelnek ki. A tulzott mérvü
halászat m.egbontja az óceá'nok biológiai egyensulyát, mely tra~ikus és kiszámithatatlan következményekkel járhat..
'
19. Viztározók és öntozorendszerek kialakitásával
az aszályos'területek is bevonhatók a·mezogazdasági termelésbe /képen az Asszuáni gát épi~ése 1. Ennek főként;
a harmadik v íLáq országaiban van
nagy jelentosége.
20. A Libiai-sivatagban intenziv mezogazdasági
területrehabilitáció folyik, a képen látható
öntözoberendezés segitségével.
21. Hagyományos és betelepitett növényevo halakkal
folytatott haltenyésztés összehasonlitása a
táplálékpiramis szempontjából. Az utóbbi esetben ,egy lépcsofokkal lejjebb kapnak értékes~halhust.
'
22. Tervszerü. a jövore gondoló szálazó erdogazdaság.
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