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NEGATÍVNE VPLYVY
| podmienené

zvyšujúcimi sa prepravnými
požiadavkami spoločnosti v súvislosti s
procesom globalizácie
| doprava tak negatívne vplýva na životné
prostredie z dvoch základných aspektov:
1. výstavby dopravnej infraštruktúry
2. z
hľadiska škodlivých dopadov z
dopravnej prevádzky
| ohrozené zdravie ľudí, zvierat, vplyv na
rastliny a na kvalitu životného prostredia
vôbec

CESTNÁ DOPRAVA
|

|

doprava je neporovnateľne väčší znečisťovateľ
životného prostredia ako všetky ostatné časti
priemyslu.
doprava sa podieľa viac ako 40 % na emisiách
dusíka a takmer 60 % na tvorbe oxidu uhoľnatého
(CO)

HLAVNÉ ŠKODLIVINY, KTORÉ
POŠKODZUJÚ ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE VYTVÁRANÉ V
DOPRAVE SÚ:

uhľovodíky (HC),
| oxidy dusíka (NOx),
| oxid siričitý (SO2),
| oxid uhoľnatý (CO),
| oxid uhličitý (CO2),
| pevné častice,
| prchavé organické
látky,
| ťažké kovy,
| prchavé organické
látky (VOCs).
|

|

|

|

Vplyv na zdravie: na vzniku astmy, problémoch s
dýchacím systémom, zníženou funkciou pľúc ale aj na
srdcových chorobách alebo predčasných pôrodoch.
porúch vyvolaných hlukom - poruchy spánku, zvýšený
krvný tlak a vyšší výskyt stresov
Negatívny vplyv: škodlivín ako sú benzén, olovo, CO,
SO2 a NOx a ďalšie
Emisie z celkovej emisie dopravy
CO2 - 4,19 mil. ton z 43,4 mil. ton
NOx - 53 tis. ton zo 171 tis. ton
CO - 185 tis. ton zo 411 tis. ton
SO2 - 3 tis. ton z 239 tis. ton

Ako stav zlepšiť?
|

Možnosti znižovania emisií:
Existuje viacero spôsobov, ako je možné
znížiť emisie škodlivých látok a hluku z
dopravy. Ideálnym riešením by bol prechod
na tzv. čisté palivá (vozidlá s nulovými
emisiami). Posilňovanie verejnej dopravy,
ktorá by mohla výraznou mierou prispieť k
ozdraveniu ovzdušia hlavne v mestách,
ustupuje do úzadia osobnej automobilovej
doprave.

|

|

Ekologické vozidlá jazdiace na iné palivá
ako je benzín alebo nafta sa objavujú na
cestách už niekoľko rokov a možno ich
rozdeliť do nasledovných skupín.

Vozidlá spaľujúce:
- fosílne paliva (zemný plyn, propán),
biopalivá (metanol, etanol, bionaftu,
bioplyn, drevný plyn), vodík.

ZELENÝ AUTOMOBIL
|

elektrický automobil

|

hybridný automobil

|

nízkouhlíkový automobil

LETECKÁ DOPRAVA

FAKTY
| viac
ako
1000
registrovaných
leteckých spoločností
| 15 000 komerčných lietadiel
| 2 mld. cestujúcich, 20 mil. ton
nákladu
| podľa výšky HDP by bola na 7.
mieste (ak by bola štátom )

PROBLÉMY
|

znečistenie ovzdušia

|

vysoká spotreba paliva

|

hluk

|

znečistenie okolia letísk

EMISIE

|

600 mil. ton CO2 ročne

|

oxidy dusíka a síry

|

vodná para

|

sadze

NÁVRHY RIEŠENÍ
|

|

|

uhlíková kompenzácia
palivá na báze zemného
plynu, alternatívne
palivá
strop na emisie

ČO ROZUMIEME POD POJMOM ,,LODNÁ
DOPRAVA,,?
Lodná doprava je doprava tovaru a osôb
pomocou vodných tokov a morí
| Podľa pohybu vo vode ju môžeme rozdeliť na:
I.
pohyb po hladine –doprava loďami
II. pohyb pod hladinou – ponorková doprava
III. pohyb tesne nad hladinou - doprava
vznášadlami
|

výhodou je, že má nižšiu energetickú
náročnosť, vyššiu produktivitu práce a
menšie narušenie životného prostredia,
| nevýhodou je však jej pomalosť.

|

|

vodná doprava sa v súčasnosti realizuje na vodnej ceste
Dunaja,
ktorá spája Severné a Čierne more.

|

toto prepojenie sa dosiahlo vybudovaním kanála
Dunaj – Mohan – Rýn.

|

Medzinárodné prístavy: Bratislava, Komárno, Štúrovo
Riečne spojenia: Bratislava-Viedeň-Bratislava,
Bratislava-Hainburg-Bratislava,
Viedeň-Bratislava-Budapešť a späť.
Plánuje sa dobudovanie Vážskej vodnej cesty v smere
Komárno – Žilina s neskorším prepojením na Odru a
vybudovaním kanálu

|

na prepojenie Dunaja – Odry – Labe v spolupráci s
Rakúskom a ČR

|

je síce málo náročná, ale spôsobuje enormné
zásahy do vodných ekosystémov,
morfológie a režimu vodných tokov.

|

podľa štatistiky jedna motorová loď
alebo čln za 1 mesiac vypustí do vody 100-200 litrov oleja

|

Ropa na morských plážach, automobilové výfukové plyny,
emisie z tovární a elektrární, odpadu a mnoho ďalších
odpadov. Znečisťovaniu nezostal ušetrený žiadny kúsok
našej Zeme nech na pevnine, v ovzduší alebo na mori.
Znečisťovanie a iná devastácia životného prostredia
sprevádzali ľudstvo od samého vzniku civilizácie
Problémy v oblasti životného prostredia sa veľmi rýchlo
prehĺbili po 2. svetovej vojne vďaka prudkému rozvoju
hospodárstva.
Z pomedzi všetkých druhov znečisťovania prírody má na
tomto probléme výrazný podiel aj znečisťovanie morí

|
|

Únik ropy do mora
Máloktorá ekologická katastrofa má tak dramatický priebeh ako
rozsiahle úniky ropy do mora. Pretože hlavné zdroje ropy ležia mimo
ťažiska priemyselnej výroby, dopravuje sa potrubím alebo
cisternovými loďami (tankermy). Podľa odhadov odborníkov uniká pri
normálnom používaní lodí a pri čistení nádrží do mora 33 tisíc ton
ročne. To je už množstvo, ktoré je pre morské organizmy obrovskou
záťažou. Ďalšie ropné znečistenie prináša aj samotná ťažba. Spôsobuje
vyhubenie celých kolónií rýb a vtákov, ničenie celých pobreží. Nafta
zamoruje potravu a otravuje každého živočícha kto ju zje. Vtákom
nasakuje perie ropou, znemožňuje im lietať i žiť. K znečisťovaniu
dochádza samozrejme aj stroskotávaním stále väčších supertankerov s
obrovskými nádržami. Stroskotávanie tankerov je nočná mora
planéty! Obrovské supertankery majú veľmi dlhú brzdnú dráhu sú
ťažkopádne, zle ovládateľné, konštruované iba pre krátkodobý
ekonomický zisk na úkor bezpečnosti !

VEĽKÉ

KATASTROFY

1 6.1.2001 Ropa ohrozila nádherné Galapágske ostrovy:
Ropné produkty sa dostali do mora z havarovaného tankera Jessica pri
brehoch Galapág pri ostrove San Cristóbal. Je to vážne ohrozenie
živočíchov a rastlín, ktorých tam žije niekoľko druhov. Tanker dňa 16.
januára 2001 narazil do skaly vinou kapitána, ktorý priznal svoju chybu
pri navigácii tankeru. Spôsobil tak obrovskú ekologickú katastrofu.
Presne 600 000 t ropy a 300 000 ton ťažkého vykurovacieho oleja sa dostala
do mora 21. januára. Únik s poškodeného tankeru nastal až 6 dní po
havárii v dôsledku silných prílivových vĺn mora. Táto ekologická
katastrofa ohrozuje 50 000 živočíšnych druhov, z toho 20 000 druhov sa
vyskytuje iba v tejto oblasti. Najviac ohrozené sú vtáky, tulene a leguány
živiace sa riasami na morských skalách.
Ropná škvrna zasiahla juhovýchod najväčšieho ostrova Isabella kde žije
10 000 obrovských korytnačiek. Ostrov o rozlohe 4 588 km2 zasiahla r.š. na
území kde žijú najmä leguány a uškatce, našťastie žiadna korytnačka.
Podľa ministerstva životného prostredia Ekvádoru havária zatiaľ
nespôsobila najhoršiu katastrofu. Havárii však padli za obeť pelikány a
uškatce, ktoré zasiahli ropné produkty.
-Odborníci na ochranu životného prostredia tvrdia, že každoročne sa do
svetového oceánu vypúšťa asi 3500 miliónov litrov ropy. Najväčšími
znečisťovateľmi sú zväčša ropné tankery, ktoré si v mori umývajú nádrže,
alebo z nich ropa uniká po havárii. Dôsledky takýchto nehôd sú obrovské
a vyžadujú si značné finančné náklady na čistenie. Vždy pri havárii
tankera alebo ropnej plošiny uhynie veľké množstvo živočíchov i rastlín.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
| je

environmentálne i energeticky veľmi
výhodná
| ako palivo dominujú elektrina a nafta
| Na ŽP negatívne vplýva:
I. hlukom
II. znečisťovaním ovzdušia
III. záberom a znehodnocovaním pôdy
IV. vibráciami
V. znečisťovaním vôd
VI. odpadmi
VII. nehodovosťou

I.

HLUK

Spôsob pohonu lokomotívy - elektrická trať
je menej hlučná ako motorová
| Železničný zvršok - za najmenej hlučnú
možno považovať bezstykovú koľaj na
železobetónových pražcoch uloženú v
štrkovom lôžku.
| Nerovnosti koľajníc
| Rýchlosť
| Klimatické podmienky – počasie vplýva na
hladinu hluku vo väčších vzdialenostiach,
| Okolité prostredia - možno minimalizovať
už projektovaním, trás, ich vedením v
zárezoch, tuneloch, mimo obývaných zón
|

II.
|

III.
|

IV.
|

OVZDUŠIE
ovplyvňuje kvalitu ovzdušia najmä svojou
motorovou trakciou, výfukovými plynmi
motorových hnacích vozidiel a vozňov
ZÁBER PôDY
rastúcimi nárokmi na dopravu treba
uprednostňovať
riešenia,
ktoré
minimalizujú záber a znehodnocovanie
ornej a lesnej pôdy
VIBRÁCIE
pohybom vlaku po koľajniciach vznikajú
vibrácie, ktoré sa prenášajú na samotnú
trať i okolie

V.
|
|

VODA
havárie a nehody
preventívna
ochrana vodných
zdrojov sa
uskutočňuje
pomocou tesniacej
steny,
umiestnenej podľa
toku podzemnej
vody alebo
vodorovnou
izoláciou pomocou
špeciálnej fólie.

VI.
|

ODPADY
produkcia
odpadov sa rieši
recykláciou,
spaľovaním alebo
skládkovaním.
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wikipedia.sk
| referaty.sk
| spravy.pravda.sk
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