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HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG

Nguồn: NASA, 2002

Hàng năm trên thế giới có hàng ngàn vụ cháy
rừng lớn nhỏ xảy ra

Chưa thống kê được thiệt hại do cháy rừng
gây nên.

Gây thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế các nước

Gây nên sự ô nhiễm không khí nghiêm trọng



HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG

Thống kê một số nguyên nhân gây cháy rừng
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HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG

Đây là hình ảnh một vụ cháy rừng ở California và sự
phát tán khói bụi

Nguồn: NASA



HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG

Đây là hình ảnh một số vụ cháy rừng ở vùng ở Úc

Nguồn: NASA



HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG

Sự bất lực của con người trước thảm họa



HAÏN HAÙN, CHAÙY RÖØNG

Đây là hình ảnh của một số cánh rừng sau khi cháy



CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Cảnh báo

Dùng các phương tiện chữa cháy hiệu quả, kịp thời

Trồng lại rừng

Tái tạo rừng tự nhiên

Nguồn: NASA



SÖÏ PHUÏC HOÀI TÖÏ NHIEÂN

Rừng có khả năng phục hồi sau khi cháy
Các diễn tiến sinh thái diễn ra liên tục sau sự cố

cháy rừng

Đây là hình ảnh của quá trình phục hồi một cánh rừng ở
Montana (USA) sau trận cháy năm 1985



LŨ LỤT
Xảy ra thường xuyên ở các quốc gia

Có thể nhấn chìm nhiều thành phố trong thời
gian ngắn

Gây thiệt hại nặng nề về con người và của cải.

Gây nên nạn đói và dịch bệnh

Khắc phục thiệt hại rất khó khăn



LŨ LỤT



Hieäu öùng nhaø kính

NGUYÊN NHÂN



LŨ LỤT TẠI VIỆT NAM



HẬU QUẢ CỦA LŨ LỤT



BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Ngăn chặn việc chặt phá rừng một cách bừa bãi

Tăng cường tính chính xác và kịp thời của các dự báo
thời tiết

Khoanh vùng và hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

Trồng lại những cánh rừng đầu nguồn đã bị chặt phá

Quy hoạch hệ thống thoát nước trong thành phố một
cách hợp lý



BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Ý nghĩa của việc trồng và tái tạo rừng



BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Hoạt động trồng rừng tại Việt Nam



BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Quy hoạch hệ thống thoát nước hợp lý



MƯA ACID

Nguyên nhân tạo thành mưa acid



MƯA ACID

Hậu quả của mưa acid



MƯA ACID

Làm hư hại các công trình kiến trúc



DẦU TRÀN

Dầu tràn là một trong những thảm họa đối với
môi trường nước

Che mất ánh sáng, ngăn cản hoạt động của
động thực vật biển

Phát tán nhanh và không cố định

Tác động lâu dài, khó xử lý



DẦU TRÀN

Nguyên nhân gây nên tràn dầu



HẬU QUẢ CỦA DẦU TRÀN



XXửử lýlý ddầầuu trtràànn

Thu gom

Khoanh vùng



Xử lý dầu tràn bằng các hệ
thống tự nhiên

Phun các chế phẩm sinh học
phân hủy dầu



NỔ LÒ PHẢN ỨNG NGUYÊN TỬ

Nổ lò phản ứng nguyên tử ở Chernobyl và hậu quả



BOM NGUYÊN TỬ

Bom nguyên tử được sử dụng ở Hiroshima



BOM NGUYÊN TỬ

Bom nguyên tử được sử dụng ở Nagasaki



HẬU QUẢ

Sự hủy diệt khủng khiếp



KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Bỏ qua quá khứ, tiến đến tương lai



Quá trình sản xuất acetylen, acetaldehyde…dùng metyl
thủy ngân làm xúc tác

Minamata, Nhật Bản

SỰ CỐ TRONG SẢN XUẤT



SỰ CỐ TRONG SẢN XUẤT

Chu trình Thủy ngân trong tự nhiên



Hậu quả của sự ô nhiễm Thủy ngân

SỰ CỐ TRONG SẢN XUẤT



BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Nhận ra sai lầm và sửa chữa



DIOXIN,  MỘT TAI NẠN ĐÁNG TIẾC

CoCoùù nhienhieààuu loaloaïïii chachaáátt ññooääcc dada cam, cam, trongtrong ññooùù
ññaaùùngng quanquan taâmtaâm nhanhaáátt lalaøø DIOXIN

Dioxin Dioxin ñöñöôôïïcc ssöûöû duduïïngng trongtrong chiechieáánn tranhtranh VieVieäätt Nam.Nam.

LaLaøø momoäätt chachaáátt ccöïöïcc ññooääcc, , gaâygaây rara cacaùùcc bebeäänhnh hiehieååmm
nghengheøøoo..

HaHaààuu nhnhöö khoângkhoâng bòbò phaânphaân huhuûûyy sinhsinh hohoïïcc. . CoCoùù thetheåå totoàànn
tataïïii bebeàànn vvööõngõng trongtrong moâimoâi trtrööôôøøngng

SỰ CỐ TRONG SỬ DỤNG



SAU

TRÖÔÙC

Vieäc söû duïng dioxin vaø haäu quaû cuûa chuùng



2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin



TaTaùùcc hahaïïii cucuûûaa DIOXIN

HaHaøømm llööôôïïngng thathaáápp gaâygaây dòdò öùöùngng vôvôùùii dada, , chochoùùngng mamaëëtt, , 
ññauau ññaaààuu, , buobuoàànn noânnoân..

HaHaøømm llööôôïïngng caocao gaâygaây ngongoää ññooääcc cacaáápp ttíínhnh, , cocoùù thetheåå daãndaãn
ññeeáánn ttöûöû vongvong..

GaâyGaây dòdò dadaïïngng chocho phoâiphoâi thaithai, , aaûûnhnh hhööôôûûngng ññeeáánn cacaááuu
trutruùùcc didi truyetruyeàànn ngayngay cacaûû ôôûû nonoààngng ññooää thathaáápp..

ÑÑooááii vôvôùùii ththöïöïcc vavaäätt, dioxin , dioxin lalaøø momoäätt loaloaïïii hohoùùaa chachaáátt diedieäätt
cocoûû, , gaâygaây ruruïïngng lalaùù, , checheáátt……

Ghi chuù: LD50 cuûa dioxin ñoái vôùi khæ laø 70ppb, 
Đoái vôùi ngöôøi seõ thaáp hôn

DIOXIN,  MỘT TAI NẠN ĐÁNG TIẾC



OÂng Yushchenko, 2004

Moät trong nhöõng nguoàn
phaùt sinh dioxin

Haäu quaû aûnh höôûng dioxin

Over the last 30 years, since the end of the
Vietnam War, serious birth defects have been

common in Vietnam. Scientists believe the dioxin
in Agent Orange is causing the birth defects

!



KhoanhKhoanh vvùùngng nhinhiễễmm vvàà hhạạnn chchếế phơiphơi nhinhiễễmm

CCóó nhnhữữngng nghiênnghiên ccứứuu sâusâu hơnhơn vvềề ththờờii giangian bbáánn
phânphân hhủủyy ccủủaa Dioxin Dioxin trongtrong MôiMôi trưtrườờngng

NghiênNghiên ccứứuu vvềề cơcơ chchếế tươngtương ttáácc gigiữữaa Dioxin Dioxin 
vvàà sinhsinh vvậậtt..

NgănNgăn chchặặnn ssựự phpháátt ttáánn sinhsinh hhọọcc ccủủaa Dioxin Dioxin 
trongtrong môimôi trưtrườờngng..

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC



Đồng hành với nạn nhân chất độc Da cam!


