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Ekologický novinář

Zeměkouli
šéfuje lidstvo.

KOMIKSOVÁ AUTORKA

OSTATNÍM ŽIVÝM STVOŘENÍM NEZBÝVÁ, NEŽ SE
CO NEJLÍP PŘIZPŮSOBIT NAŠIM ROZHODNUTÍM.

ROZHODUJEME
SKORO O VŠEM.

POŠOUPNĚTE SE.

Výjimkou jsou oblasti,
které se lidé rozhodli
nechat na pokoji – národní
parky a přírodní
rezervace.

Problém není v tom,
že rozhodujeme, ale že
někdy rozhodujeme špatně.
Tím přírodě škodíme.

A bez jídla,
vody a vzduchu
nemůžeme žít.

Stejně jako zvířata a rostliny
jsme na zdravé přírodě zcela
závislí i my.

Z přírody bereme pitnou
vodu, získáváme veškeré jídlo
a dýcháme čistý vzduch.

Před dvěma sty lety, kdy se stavěly první továrny,
lidé nevěděli, že kouř z komínů a jedovaté látky
vypouštěné do řek jsou škodlivé.

To
se poddá.
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A když před sto lety začala
jezdit auta, jen málokdo slyšel
o tom, že zplodiny obsahují co2.

Nebo si s tím tehdy nelámali hlavu.
Příroda přece byla všude kolem.

?

Tamhle jí je
ještě spousta!

A že tenhle plyn napomáhá
oteplování zeměkoule.

Ale teď už všechno tohle víme.

Víme, že plasty v moři
můžou zabít delfíny a mořské
ptáky.

Jejda.

Víme, že plyny vypouštěné
letadly a auty oteplují planetu
a ničí klima.

Proto je dobře, že hodně
chytrých vědců a inženýrů vymýšlí
nové způsoby, jak vyrábět energii.

Víme, že splašky putující do
řek a jezer můžou zahubit
ryby a drobná zvířata.

Díky tomu máme auta
na elektřinu a na vodík.

Víme, že živočišné druhy, které
k životu potřebují staré uhynulé
stromy, vymřou, pokud tyto
stromy odstraníme.

Vytápění šetrné
k životnímu prostředí.

Heuréka!

Pokračování na další stránce
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Autobusy, které místo
nafty jezdí na plyn ze zbytků
jídla.

Systém recyklace starých
nepotřebných věcí, z nichž
se vyrábějí věci nové.

Na záchraně světa
se podílí hodně lidí.

Ale ne
všichni.

Abychom věděli,
co je pro přírodu
dobré, musíme ji
znát.

Musíme chápat, co
se v ní děje a jak na ni
dávat pozor.

A měli bychom mít
přírodu kolem
sebe rádi.

Proto my dva, jenny a ole,
každý týden tvoříme pro
dětské noviny komiksy
zelená (se) země.

Vysvětlujeme malé
i velké přírodní jevy.

V téhle knize najdeš
řadu našich komiksů a k tomu
kvízy a úkoly, kterými můžeš
žhavit své mozkové závity.
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Příjemnou zábavu!

COŽE? CO TO ZNAMENÁ?
V KNIZE SE SETKÁŠ S TĚMITO OBTÍŽNÝMI SLOVY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Péče o půdu, vzduch a vodu, které
zvířata, rostliny a lidé potřebují k životu.
OCHRANA PŘÍRODY: Péče o vše, co se vyskytuje v přírodě – velká i malá
zvířata, hmyz, květiny, mech, stromy, kameny, bažiny, vodu, les a tak dál.
Pozor: Ochranu životního prostředí a ochranu přírody není snadné od sebe vždy
odlišit. Proto se často používá označení ochrana přírody a životního prostředí.
EKOLOGICKÝ PROBLÉM: Dochází k němu, když přírodu a životní prostředí
něco poškozuje, například vypouštění nebezpečných plynů do vzduchu,
jedovatých látek do vodních toků nebo ničení pralesů.
ZNEČIŠTĚNÍ: To, co je vypouštěno do přírody a škodí jí i životnímu prostředí.
Znečištění vzduchu způsobují například zplodiny z aut a továrních komínů.
Těmto látkám se říká emise. Znečištění vody vzniká třeba vypouštěním
jedovatých látek a splašků do řek a moří.
KLIMATICKÉ ZMĚNY: Zeměkoule se kvůli produkci skleníkových plynů
(zejména CO2 a metanu) otepluje, a to přináší klimatické změny. Někde to
vede k většímu suchu, jinde k častějšímu dešti. Ledovce roztávají a hladina
moří stoupá.
DRUH: Všechna zvířata, rostliny a houby na světě patří k různým druhům.
Pampeliška je jiný druh než sýkorka. Dohromady žije na Zemi mnoho milionů
druhů. Člověk je jen jedním z nich.
EKOLOGICKÁ ORGANIZACE: Spolek, který se zasazuje o ochranu životního
prostředí, ochranu přírody a menší míru znečištění. Každý, kdo má zájem,
se může do některé ekologické organizace přihlásit.
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ: K oteplování Země dochází, protože do přírody
vypouštíme skleníkové plyny. Děje se tak mnoha způsoby – například
spalováním benzínu, leteckou dopravou nebo kácením deštných pralesů.
U výrobků se často používá pojem uhlíková stopa, jejíž hodnota odpovídá
součtu všech skleníkových plynů vypuštěných při jejich výrobě.
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šest vážek?

1. KAPITOLA:

PŘÍRODA
Lidé potřebují k životu přírodu s rozličnými
zvířaty a rostlinami. Díky přírodě dýcháme
čerstvý vzduch. Rostliny po opylení včelami
plodí ovoce a bobule. (Opylení znamená, že se
pyl z prašníku přenese na bliznu uvnitř květu,
a tak může vzniknout semeno – zárodek nové
rostliny.) V moři lovíme ryby. Z čistých řek
bereme pitnou vodu.
Lidé ale přírodu velmi ničí. Vypouštíme jedy
a kácíme příliš velké plochy lesa. Do moří
vyhazujeme plasty. Tím vším příroda trpí.
Zvířata a rostliny můžou vymizet nadobro.
Kdo přírodu pozná, ten si ji zamiluje a bude ji
chránit.

