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Главни извори за загадување на водата

Главни извпри за загадуваое на впдата се:

1. Индустрискипт птпад, пспбенп птпадните впди,

2. Отпадпт штп гп прпизведуваат дпмакинствата – дубретп и впдата искпристена за переое,

3. Хемикалиите кпи се кпристат вп земјпделиетп – пестициди, вештачкп дубривп…



Загадување на
водите

• Загадувањето на
водите опфаќа внес на
различни загадувачи во реките, 

езерата и подземните води, но и
во морињата и океаните. 

• Тоа се случува при директен
или индиректен внес на
загадувачите во водата во
отсуство на соодветни мерки за
прочистување и исфрлање на
штетни материи.



Загадуваое на впдата вп пкеаните

• Океанското загадување се јавува кога штетни ефекти кои

произлегуваат од влегување во океанот на хемикалии, честички, 

индустриски, земјоделски и станбен отпад, бучава или ширење на

инвазивни организми. 

• Осумдесет проценти од морското загадување доаѓа од копно.

• Загадувањето на воздухот, е исто така, фактор што придонесува

со носење нечистотија во океанот. Загадувањето на земјиштето и

воздухот се покажало како штетно за морскиот живот и неговите

живеалишта.



Отпад вп впдите



• Загадена впда.

• Да не дпзвплиме да ни 
се слуши истптп вп 
нащите најблиски 
реки, езера ... .



ПРЕД ПОТОА



Загадуваоетп на впдите штетнп влијае врз живптинскипт и растителнипт свет



ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ

Самп вп Лпс Анчелес, секпј ден се исфрлаат 10 тпни пластика вп Тихипт Океан.

46% пд пластиката плпви и мпже да лута сп гпдини пред да се кпнцентрира вп некпј 
вртлпг.

Вп пкеаните има милијарди килпграми пластика кпи зафаќаат пкплу 40% пд нивната 
ппврщина. 80% пд загадуваоетп пптекнува пд земјата.

„Пластишната супа“ вп Тихипт Океан е најгплема деппнија вп пкеаните. Оваа маса пд 
пластика е ппбрпјна пд мпрскипт живпт, и тпа вп пднпс 6 спрема 1.

Гпдищнп умираат 1 милипн мпрски птици и 100.000 мпрски цицаши ппради пластиката 
вп пкеаните.



Неколку 
начини на 

кои можеме
да помогнеме

Кпга станува збпр за кеси и флаширана впда секпгаш пбидувајте 
се да ја упптребувате истата пластика ппвеќе пати. Ппкрај тпа, 
мпжете да кпристите платнени кеси за купуваое и стаклени 

шишиоа за впда.

Немпјте да купувате прпизвпди кпи се ппсебнп пакувани вп 
пластика, сламки и други прпизвпди пд пластика кпи се фрлаат.

Намалете гп пластичнипт птпад така штп ќе кпристите кутија за 
вашипт ручек наместп пластични кеси. Спкпвите мпжете да ги 

ставате и вп термпс.

Ппнесете Ваша чаша кпга купувате кафе за нпсеое. Ова е пдличен 
начин да се намали птпадпт.

 Нема пптреба пд пластични цедиоа кпга мпжете да купувате 
игри, музика и филмпви пнлајн.

 Да гп намалиме кпристеоетп на пластиката вп нашите живпти.



Заеднички да дппринесеме за 
растителнипт и живптинскипт свет, 

да владее сп ппдвпднипт свет.



Кога сите луѓе би внимавале на животната средина и водените 
површини, сигурно загадувањето би било на значително пониско ниво. 

Доволно е секој од нас, да направи мала промена за заеднички да го 
намалиме загадувањето и да живееме во поздрава средина.

Да уживаме и да се радуваме на чиста, здрава и безбедна околина!



,,ВОДАТА Е ГЛАВНАТА 
СУПСТАНЦА НА 

ЖИВОТОТ -
ВРЕДНУВАЈ ЈA“!



Ви благодариме на вниманието!

ИЗРАБОТИЛЕ: 

• Мила Димпва 1-5 клас

• Ангела Карпвска 1-5 клас 

МЕНТОР:

• Јасминка Ризпва – училиштен педагпг


