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Екологијата е наука која ги проучува заемните
односи на живите организми и нивните

интеракции со животната средина.

Екологијата е особено важна наука денес, кога се 
повеќе и повеќе се зголемува влијанието на човечката 
активност врз природата, најчесто на негативен начин.

Екологијата ни помага да го разбереме тоа 
влијание што го имаме врз природата и не учи 

како да ја чуваме и заштитуваме. 

Што претставува Екологијата?



Еден од најголемите проблеми во 21 век се токму 
еколошките проблеми, резултат од човечката активност.

Природата има претрпено многу, како резултат од 
огромната индустријализација и урбанизација на многу 

делови од светот, фрлањето на големи количества отпад во 
реките и океаните, уништувањето на шумите и прашумите, 

нерационално користење на природни ресурси и многу 
други негативни работи од кои последиците се 

катастрофални.

Како ние луѓето влијаеме на природата?
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Океаните и нивното загадување

Океаните се најголем регулатор на климата на планетата 

Земја. Загадувањето на океаните се случува на три главни 

начина:

* Преку истекување на речните системи (зоните на полиците се 

најзагадени, како и области во близина на устите на големите 

реки),

* Преку врнежите (така оловото и живата влегуваат во океанот, 

пред сè),

* Заради неразумната економска активност на човекот директно 

во океаните. 4



Want big impact?
Use big image.
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Животните страдаат поради 

загадувањето на морињата

Смет во Пацификот

Проблемот со загадувањето на 
океаните е еден од најострите и 

итни денес. 

Океанот е почеток на почетоците, 
темелот на целиот живот на 

нашата планета.



Како да го спречеме загадувањето на океаните?
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• Да не фрламе пластика и друг материјал на 
кој му е потребно повеќе од 1000 години да се 
распадне.

• Да го спречиме масовното фрлање на 
отпад, нафта и други материи во реките, 
морињата, со што се спречува 
загадувањето на океаните. 



Да ги 
спасиме

океаните!
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Не користете 

пластика за една 

употреба и 

избегнувајте 

пластично 

пакување.

Секоја година 

повеќе од осум 

милиони тони 

пластика се 

фрлаат во 

океаните. 

Во океаните 

годишно 

завршуваат шест 

милиони тони 

годишно ѓубре.



Како да ги заштитиме дрвјата и шумите?

 Да почнеме да го ставаме животот на планетата Земја и 
природата пред индустријалните потреби!

 Да почнеме да садиме повеќе дрвја, растенија и цвеќиња!

 Да се престане масовното уништување на прашумите, кои 
се всушност, белите дробови на нашата планета!
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Среќен ден на пролетта!

Да и помогнеме на 
планетата - Земја!
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Ви благодарам 

на вниманието!
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