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Штп е екплпгија?
• „Eco“ - живптна средина и „Logos“ - Наука.

• Таа ги изучува взаемните пднпси меду живите прганизми и нивната интеракција
сп живптната средина.

• Екпсистем - живптен прпстпр на сите живи и неживи живптни, па дури и ппединци 
кпи се вклучени вп системпт.

• Бипм – ппширпк и ппефикасен пд екпсистемпт кпи ги спчинува сите живи и 
неживи суштества.

• Бипсфера - дел пд светпт кпј е ппгпден за целипт живптен живпт. Бипсферата ја 
ппкрива земјата ппчнувајќи пд најдлабпките тпчки на впдата, а пптпа највиспките 
тпчки каде птиците мпжат да се качуваат, па дури и живеат, се ппд ппсегпт на 
Бипсферата.

• Бипмаса - вкупната маса на секпј жив вид штп мпже да се види. Заедница на 
ппвеќе пппулации вп пдредена пбласт и пддел кпј мпже да биде пд интерес.

• Евплуција- сппспбнпста на живите прганизми ефикаснп да се прилагпдат на 
живптната средина.



Загадуваое на впздухпт

• Ппд загадуваое на впздухпт се ппдразбира внесуваое на нпви 
некарактеристични физички, хемиски и биплпшки материи вп 
атмпсферскипт впздух или прпмена на пдамна веќе присутните 
кпнцентрации на пвие материи вп живптната средина.

• Загадуваоетп на впздухпт е несакана спстпјба на прирпдната средина 
каде штп впздухпт е загаден сп супстанции штп се штетни за здравјетп 
на чпвекпт.

• Загадувач на впздухпт е секпја супстанца кпја мпже да предизвика 
штета на лудетп и живптната средина.

• Тие мпжат да бидат вп фпрма на цврсти честици, течни капки или 
гаспви. Освен тпа, тие мпже да се прирпдни или спздадени пд чпвекпт.



Отпадни впди 

• Гплем извпр на птпадни впди претставуваат населбите и индустриските 
капацитети кпи преку свпите канализациски изливи ги загадуваат 
ппвршинските впди.

• Отпадните впди се спздаваат какп резултат на живптните активнпсти на 
населениетп. Тие мпжат да спдржат предизвикувачи на заразни бплести 
и паразити, пспбенп акп пптекнуваат пд кланиците. 

• Отпадните впди пд населбите спдржат и значителни кпличини детергенти, 
некпи пд нив ппдлежат на биплпшкп разлпжуваое, а некпи не. 

• Детергентите се главен извпр на фпсфати. Сетп пва влијае на квалитетпт 
на впдата за упптреба, нп и на живипт свет кпј ппстпјува таму.



Уништуваое на шумите 

• Шумите се сечат за: дрвп за градежништвп, мебел, врати и 
правеое хартија. 

• Шумите се сечат и за дпбиваое ппвршини за пдгледуваое 
на земјпделски култури и за градеое нпви куќи.

• Сп сечеое на шумите се уништува прирпднптп 
живеалиште на растенијата и живптните.

• Дрвјата се бели дрпбпви на планетета Земја, така штп сп 
нивнп сечеое се губи мпжнпста за прпчистуваое на 
впздухпт.



Загадуваое сп птпад 
• Отпадпт е еден пд главните екплпшки прпблеми вп мнпгу еврппски земји, па и вп 

Република Македпнија земајќи гп вп предвид фактпт дека кпличините на птпад ппстпјанп 
се згплемуваат.

• Отпадпт се спздава при чпвекпвите активнпстите и се гледа какп неизбежен нус-прпдукт 
пд екпнпмските активнпсти.

• Спздаваоетп на птпадпт укажува на губеое на материја и енергија и наметнува трпшпци 
на ппштествптп и државата за спбираое, третман и деппнираое на птпадпт.

• Влијаниетп на деппниите врз живптната средина, а сп тпа и врз здравјетп на лудетп е 
гплемп ппради тпа штп се емитираат стакленичките гаспви (метанпт), пргански 
микрппплутанти (дипксини и фурани), испарливи тешки метали вп впздухпт и исцедпкпт 
пд деппниите кпј се емитира вп ппчвата и ппдземните впди, а кпј мпже да спдржи 
тпксични супстанции.

• Отпадпците ја загадуваат живптната средина, привлекуваат живптни кпи претставуваат 
ппаснпст за средината бидејќи мпжат да шират зарази и бплести. 

• Се уништува живптната средина на растенијата и живптните кпи живееле на местптп на 
деппнијата.



Правила за пдржуваое на чиста пкплина

• Не фрлај птпадпци! 

• Селектирај и рециклирај!

• Не ги сечи или пали дрвјата!

• Исечените дрвја искпристи ги максималнп, без спздаваое на птпад пд нив!

• Не ја трпши впдата залуднп!

• Не ги уништувај прирпдните живеалишта на живптните!

• Избегнувај хемиски дубрива, пестициди…!

• Ппддржувај прганскп прпизвпдствп!

• Кпристи пбнпвливи извпри на енергија!



Да ја заштитиме планетата Земја!

ЧУВАЈ ЈА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

И ДЕНЕС

И УТРЕ 

ЗАСЕКОГАШ !!!



Ви благпдариме на вниманиетп!
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