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Екологія природи – екологія душі

•       Історія людства нероздільно пов’язана з природою, 
освоєння якої давало змогу людині не тільки 
задовольняти свої насущні потреби, але й розвивати свої 
інтелектуальні здібності, створювати витвори мистецтва.

•        При цьому вплив людської діяльності на природне 
оточення постійно змінював свої форми, поступово 
набував дедалі більших масштабів, що спричинило 
шкідливі забруднення, техногенні аварії, природні 
катаклізми, які становлять загрозу і збитки для людей.

•                 В  перекладі  з  грецької  мови,  слово  «екологія» 
означає науку про будинок, дім. А нашим домом є Земля, 
– невеличка планета у безкінечному просторі. Щоб 
підтримувати помешкання в чистоті та зберегти від 
ушкоджень, ми маємо докласти чимало зусиль, втім, 
виходить поки що навпаки.













На Землі змінюється клімат, і причиною 
цього, в значній мірі, є діяльність людини

    Щоб запобігти природним катаклізмам, вчені наголошують: світ має 
зменшити  підвищення  температури  повітря  на  планеті  на  2  градуси  за 
Цельсієм,  а  також  обмежити  викиди  парникових  газів  в  атмосферу.  За 
останні 100 років людина збільшила викиди газів на 30%. Це означає, що 
на Землі щороку зростає кількість оксидів вуглецю, сірки, азоту, 
вуглеводню. 

     Як наслідок, в атмосфері виникає смог – забруднене хімією повітря, 
що  є  однією  з  найбільших  проблем  цивілізації.  За  словами  експертів, 
збільшення парникових викидів загрожує економічними проблемами: 
зменшенням  кількості  води  на  Землі  (багато  територій  планети  взагалі 
можуть стати пустелями), зникненням сільського господарства як галузі. 
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