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Človek ni simbiont, potrebuje ograjen osebni teritorij. 

Odnos do nečesa, kar ni moje, ne naše - določi se lastništvo ali vsaj koncesija.
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Družbena trajnost: ne obstaja - čeprav je vključena v kontekst trajnostnega 
razvoja

Evolucija je tista, ki ves čas omejuje pestrost vrst in njihov razvoj/odmiranje. 
Dandanes se ugotavlja, da ma pri izginjanju mnogih vrst tudi človek veliko vlogo. 
Npr: endemit, človeška ribica na Slovenskem - zaradi slabega odvajanja odpadne 
vode, prekomernega gojenja

Zavarovanost rastlin: Ni tko povezano, da jih uničimo z gnojili and whatnot, pač 
pa s skrčevanjem njihovega življenjskega prostora.

Pomembno: Biodiverzitete ne moremo varovati v varovanjem posamezne vrste, 
pač pa z varovanjem in ne-poseganjem v njen življenjski prostor.

Problem Tajske: posega se v prostor slonov, ki namesto proste hrane jejo pridelke 
domačinov.

Pomembnost različnih kultur: Način trajnostnega razvoja je posledično drugačen.
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klimatske spremembe: 

poudarek nanje izhaja iz strahu za naš obstoj, ne v prid narave ali drugih 
organizmov.

biodiverziteta: 

lahko da vrste izumirajo, lahko pa na neko območje vdrejo tujerodne vrste 
(rezultat globalizacije, potovanj, dobrin..) Mnoge od vrst, ki jih danes v 
Sloveniji prepoznavamo kot tujerodne, so do nas prišle preko luke Koper. 
Npr: trtne uši, metulji, vešče, virusi, bakterije..)

Invazivne vrste: zlata kanadska rozga, rdečevratka (želva), ameriška postrv 
(več kot 100 let nazaj pripeljana sem zaradi hrane), potujoča školjka (zebra 
muscle)

Problematika pitne vode na slovenskem:

Kraški svet - občasna težava...

Hrana: 

problematika hrane, ki je na silo gojena na hitro, potem pa v njej najdemo 
ostanke teh stimulacijskih snovi. Te tudi sami konzumiramo in imajo na nas 
negativen vpliv - pa tudi na vodo preko odplak..

Upravljanje z odpadki: 

Poleg pitne vode najbolj pomembna razprava v Sloveniji trenutno. Iz 
odpadkov se tudi na urejenih deponijah izcejajo snovi, ki se zadržujejo v 
podtalnicah in vplivajo na pitno vodo. Ob 8ih zvečer na TV

"Treba je ljudi izobrazit, kako ločevat, preden se da ločevati" - ljudje vidijo, da 
njihovo ločevanje ne pomaga, aka država kljub temu ne ločuje.. sledi 
backlash.

KVALITETA ZRAKA (dodana točka)

Problem je to, da moramo za boljši zrak sodelovati vsi. Zrak ni stacionaren, 
kvaliteta zraka pogosto ni odvisna le od nas. Je GLOBALNI problem. 

Onesnažen je z dušikovimi oksidi in podobnimi elementi. Ob dežju se vsi ti 
delci spustijo na tla, posledično uničujejo vodne zaloge.
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Alpska jezera so tudi žrtev onesnaževanja zraka, kjer se cvetenje pojavlja 
prav zaradi tega.

1986 - Černobil (najbolj onesnažene Skandinavske države, še zdaj 
prepovedano gobarjenje - sledi radionuklidov)

Koroška, Pohorje (goba Pšeničnik - še vedno najdene prevelike 
koncentracije Celzija, elementi razpada urana..)

Povzetek: 

Sprememba pitne vode v neuporabno je hipna - določene snovi zelo hitro 
postanejo strupene, če presežejo določene koncentracije. Napovedati take točke 
in meje je nemogoče.

Potreba po vodi: vsak človek na dan porabi 200 litrov vode, in sicer je to vsa 
voda, ki mu pripada na dan življenja. V to je vključeno tuširanje, pranje, hrana, 
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splakovanje, in vsa voda ki je bila uporabljena za proizvodnjo dobrin, ki jih 
uporabljamo.

Površina zemljišč se podvoji: To pomeni izsekovanje gozdov, poseganje v nek 
neokrnjen naravni prostor, intenzivno preoblikovanje okolja.. 

Jezovi in pregrajevanje rek: To pomeni spremembo vodnega sistema iz rečnega 
v jezerskega. Govorimo predvsem o organizmih, ki se posledično v njih pojavljajo. 
Vprašanje: ali bomo ohranili pretočne vodne sisteme in izkoristili samočistilno 
sposobnost rek, ali ne.

Sprememba biocenoze je ogromna in sicer:

bentoške vrste - tiste, ki živijo na dnu vodotoka (je v stoječi vodi najbolj 
prizadeta, odmre)

planktonske vrste - fitoplankton (alge in cianobakterije) in zooplankton 
(živali), ki so značilne za stoječe vode/jezera - ker ni več bentoške združbe 
rečnih sistemov, oni izkoristijo hranilne snovi in zacvetijo.

Ptujsko jezero je največja Slovenska akumulacija Štajerci ga imenujejo 
Mariborska greznica). Jez namreč zadrži vse snovi, ki pridejo po Dravi navzdol. 
Sedimenti v tej akumulaciji niso več življenjski prostor organizmom, ki so prej 
prebivali v Dravi, pač pa so toksični. Tako so toksični, da se jih ne sme 
prestavljat, mešat ipd. Obravnavati jih moramo kot nevarne odpadke..

Zanimivost: pred 3 leti zagorel Kemis (ušlo živo srebro ipd.) Kaj je povedal 
minister za okoljstvo? "zrak odnese, voda pa odteče". Kaže na pomanjkanje 
razumevanja upravljanja z okoljem.


