Die Luftverschmutzung

Ein groβes Umweltproblem ist heutzutage die Luftverschmutzung. Der Klimawandel, das
Treibhauseffekt, die Abgase, der Smog und die Fabriken verursachen die Luftverschmutzung. Die
Folgen ist das Treibhauseffekt und die Atemprobleme in unserer Gesundheit. Die Leute sollen mehr
die öffentlichen Verkehrsmittel und nicht so viel das Auto benutzen und mehr Rad in den großen
Städten fahren. Außerdem können Filter in den Fabriken benutzt werden.

Die Wasserverschmutzung
Ein weiteres groβes Umweltproblem ist heutzutage die Wasserverschmutzung. Der Müll ins Meer
und die Ölpest verursachen die Wasserverschmutzung. Der Müll und die Ölpest sind nicht
umweltfreundlich. Die Folgen sind das Aussterben von Tierarten. Das hat Auswirkung auf das
Ökosystem. Die Leute sollen ihre Abfälle sammeln und sie recyceln.
Alle sollen den Müll trennen, recyceln und alternative Energiequellen benutzen z.B. Sonnen und
Windenergie. So können alle Leute besser und gesunder leben.

Μετάφραση

Η μόλυνςθ του αζρα
Ένα μεγάλο περιβαλλοντολογικό πρόβλθμα είναι ςτισ μζρεσ μασ θ μόλυνςθ του αζρα. Η αλλαγι του
κλίματοσ, το φαινόμενο του κερμοκθπίου, τα καυςαζρια, το νζφοσ και τα εργοςτάςια προκαλοφν
τθν μόλυνςθ του αζρα. Οι ςυνζπειεσ είναι το φαινόμενο του κερμοκθπίου και τα αναπνευςτικά
προβλιματα ςτθν υγεία μασ. Οι άνκρωποι κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν περιςςότερο τα μζςα
μαηικισ μεταφοράσ και όχι τόςο το αυτοκίνθτο και να κάνουν περιςςότερο ποδιλατο ςτισ μεγάλεσ
πόλεισ. Επίςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν φίλτρα ςτα εργοςτάςια.
Η μόλυνςθ του νεροφ
Ένα άλλο μεγάλο περιβαλλοντολογικό πρόβλθμα είναι ςτισ μζρεσ μασ θ μόλυνςθ του νεροφ. Τα
ςκουπίδια ςτθ κάλαςςα και οι πετρελαιοκθλίδεσ προκαλοφν τθν μόλυνςθ του νεροφ και δεν είναι
φιλικά προσ το περιβάλλον. Η ςυνζπεια είναι θ εξαφάνιςθ των ηώων και αυτό ζχει επίδραςθ ςτο
οικοςφςτθμα. Οι άνκρωποι κα πρζπει να μαηεφουν τα ςκουπίδια και να τα ανακυκλώνουν.
Όλοι μασ πρζπει να χωρίηουμε τα ςκουπίδια, να ανακυκλώνουμε και να χρθςιμοποιοφμε
εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ, όπωσ θλιακι και αιολικι. Έτςι κα ηιςουμε όλοι καλφτερα και πιο
υγιεινά.

