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Urška:

Kako pride do onesnaževanja morja?
Odpadne snovi v vodi iz naših hiš, tovarn in polj se nazadnje
znajdejo v morju. Če je morje malo onesnaženo, se samo očisti po
naravni poti. Vendar pa se vanj zliva toliko umazanije, da je marsikje
že močno onesnaženo.

Eva:

Onesnaževanje s kemikalijami:
Gnojila in druge poljedelske kemikalije, ki pospešujejo rast pridelkov,
dež spira s polj v reke. Reke se ponavadi zlijejo v morje, katerega
kemikalije onesnažujejo.
Podmorska naftna polja:
Na podmorskih naftnih poljih, črpajo nafto izpod morskega dna. Pri
temu postopku pa se nekaj nafte razlije v morje in ga onesnaži.

Urška:

Dodatek:
Pralna in pomivalna sredstva, ki jih zlivamo v odtoke skupaj z odpadno
vodo, končajo v oceanu in veljajo za najhujše onesnaževalce. Uporaba
razredčenih detergentov nekoliko zmanjša. Onesnaževanje
zmanjšamo tudi, če obrišemo ostanke olja po kuhanju s papirnato
brisačo ali časopisom in ju odvržemo v smeti. Pomembno je čutiti, kaj
vse povzroča onesnaževanje in skušati to upoštevati.
Eva:

Kaj vse onesnažuje morje: 
~ odpadne snovi iz tovarn
~ odpadne snovi s kmetij in stanovanj



~ kemikalije
~ razlita nafta iz tankerjev

In še bi lahko naštevali…

Urška:

V morju je veliko raznovrstnih oblik življenja, od mikroskopskega planktona do orjaških kitov. Tisoče in tisoče let je 
bilo morje za človeka vir hrane. Ljudstva so si že od pradavnih časov zagotavljala preživetje z ribolovom in morje je 
bilo prometno in transportno sredstvo. V novejših časih je človek začel pridobivati iz morja tudi drugo bogastvo, 
napr. nafto in razne rudnine. 

Eva:

Danes onesnažuje zagotovo kvarno vpliva na hrano iz morja. Morju pretijo nevarnosti zaradi porasta 
onesnaževanja. Odplake, ki jih povzroča industrija lahko odnese v reke in morja, ker poslabšajo naravno 
ravnovesje. Če se mestne odplake izlivajo neposredno v morje, ne da bi jih prečiščevali, lahko mikroorganizmi v 
njih zmanjšajo količino kisika, ki ga potrebujejo morske ribe in rastline. Tudi jedrske odpadke pogosto skladiščijo v 
morju.














