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5-ти Јуни - Светски Ден за заштита 
на животната средина

 Светскиот ден на животната средина се одбележува уште од 1972

година, на 5 јуни, преку разни активности и кампањни во целиот свет.
 Ова е најзначајниот ден за поттикнување на глобалната свест за 

заштита на животната средина.
 Целта на одбележувањето е да се обрне внимание на бројните 

еколошки проблеми и енормната потреба од заштита на животната 
средина.

 Правото на чиста и здрава животна средина е фундаментално 
граѓанско право.



Време е за природата!
 Најактуелната тема денес, е глобалното затоплување и неговото 

влијание врз животот на луѓето. Тоа влијае врз физичките и 
биолошките компоненти на еко-системот.

 Осиромашувањето на озонот, глобалното затоплување, пожарите, 
загадените води, намалената свест кај луѓето, се причина за 
загадување на животната средина. 

 Неправилната екстремна студена и топла клима влијае на еколошкиот 
систем на земјата. Hестабилните климатски промени, исто така, се 
причина за загадување на животната средина. 



Да бидеме дел од природата!
 Заеднички да покажеме колку можеме да придонесиме за заштита на 

природата околу нас.
 Загадувањето на воздухот и климатските промени имаат заеднички 

извори на емисии - пред сè, од согорувањето на горивата во индустријата 
и домаќинствата, транспортот, па сè до земјоделството.

 Голем број на загадувачи на воздухот придонесуваат за промени и во 
зрачењето на атмосферата.



Природата и нејзиното богатство - Дрвјата
 Улогата на дрвјата има огромно значење во ублажувањето на 

влијанието на климатските промени.
 Урбаните дрвја се како воздушни филтри, ги отстрануваат загадувачите 

на воздухот и создаваат почисти и поздрави градови.
 Улогата на дрвјата е и во намалувањето на бучавата во урбаните 

средини.
 Дрвјата и зелените површини – шумите, придонесуваат и за 

регулирање и филтрирање на водата.
 Дрвјата обезбедуваат обновлива енергија.
 Тие ја разубавуваат околината во која работиме и живееме.
 Барем еднаш годишно да засадиме по едно дрво.



Пожар - Опасност за животната средина
 Пожарите претставуваат голема закана за животната средина.
 Оваа година избувнаа најголемите пожари во последните неколку 

децении. 
 Во Австралија изгоре површина, двојно поголема од Белгија, 

приближно 15 милиони акри.

 Шумските пожари го зголемуваат нивото на јаглерод диоксид во 
атмосферата, придонесувајќи за ефектот на стаклена градина и 
климатските промени. 



Загадување на водата –
Опасност за животната средина

 Водата е многу важна за живиот свет.
 Загадувањето на водата и нарушувањето на природниот воден циклус  

имаат многу штетни влијанија врз животната средина.
 Дел од нашите реки, акумулации, езера и мориња се полни со 

хемикалии, отпад, пластика и други загадувачи.

 Загадувањето на водата се појавува кога штетните материи или 
микроорганизмите загадуваат реки, езера и океани и го деградираат 
квалитетот на водата, па ја прават токсична и за луѓето и за околината.



Како да помогнеме  за 
заштита на животната средина?

 Рециклирајте и апциклирајте! 
Преработете ги користените материјали за да добиете нови производи.
Со рециклирањето се спречува губење на материјалите, намалување на 
потрошувачката на нови суровини, се намалува користењето на енергијата, се 
намалува загадувањето на воздухот и водата.

 Волонтирајте!
Бидете волонтери за заштита на Вашата околина во која живеете и работите. 
Вклучете се во еколошки здруженија и бидете дел од разни еколошки активности.

 Едуцирајте се!
Кога дополнително ќе го надградите своето образование и знаење, можете да им 
помогнете и на другите да ја разберат важноста и вредноста на нашите природни 
ресурси.

 Купувајте мудро! 
Не користете пластични кеси, пазарувајте со платнени торби.

Храната складирајте ја во садови, по можност во стаклени садови.



Совети 
за заштита на животната средина

 Користете штедливи сијалици! 
 Исклучете го светлото кога ќе ја напуштите просторијата! 
 Користете ја водата разумно! Штедете ја!
 Засади дрво за почист свет! 
 Употребувајте еколошки нетоксични средства во домот и 

канцеларијата!
 Возете велосипед!
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