


Как да предотвратим замърсяването на 
природата?

• Технологиите се развиват с пълна сила и това 
непрекъснато развитие води до появата на нови и нови 
индустрии. Все повече обаче се оказва, че развитието на 
човечеството всъщност вреди и води до замърсяването на 

природата. Не е далеч моментът, в който екологична 
катастрофа, подобна на тези в грандиозните холивудски 

продукции, би могла да стане истински факт. 



• В 
последните 
години все 
повече се 

наблюдава 
сериозна 

промяна в 
климата на 

много 
страни, сред 

които е и 
България. 

Доскоро 

известна с 

четирите си 

сезона, днес 

времето в 

страната все 

по-често варира 

от зима на лято 

и обратното, без 

да се проявят 

типичните 

преходни 

пролет и есен.



Как може да се пребори замърсяването на 
природата?

• Всички тези негативни последствия са резултати 
от човешката дейност. Същевременно всеки един 

от нас може с малко да допринесе за 
подобряването на околната среда. Замърсяването 

на природата води след себе си необратими 
последици, които трябва да бъдат спрени навреме, 
преди да сме станали свидетели на непоправими 

резултати.



• Качеството на храните е друга много сериозна тема, 
на която също все повече се обръща внимание. 

Всеки един човек може да направи малки стъпки, 
така че да спомогне за предотвратяване на 

замърсяването на природата.



• Не хвърляйте фасовете си на земята. Разбира се, най-добре е, ако 
можете да откажете цигарите – това ще бъде по-здравословно и 

за самите вас. Ако все пак сте страстен пушач, хвърляйте фасовете 
в кошчета или на обозначени за това места. Цигарените угарки не 
са биоразградими и съдържат изключително токсични разтворими 

химикали.

Как пушачите могат да повлияят върху 
замърсяването на природата?



• Един фас, хвърлен на земята, може да остане там в 
продължение на 25 години, като в това време изхвърля 
в околната среда химикали като арсен, амоняк, ацетон, 

бензен, кадмий, формалдехид, олово и толуол. След 
това от тази почва поникват растения, които докато 

растат, поемат отровните вещества в себе си.



• Автомобилите изхвърлят вредни емисии. Въпреки това обаче, 
големите градове буквално се задушават от изгорели газове, 
особено в пиковите часове на натоварен трафик. Ако можете, 

карайте електрически или хибриден автомобил или пък 
използвайте безоловен бензин.

Вреди върху околната среда, причинени от 
шофирането



• Поддържайте автомобила си в добро състояние, за да 
избегнете вредните емисии. Така, разбира се, плащате и 

по-малко за повреди навреме, отколкото по-късно, когато 
ремонтите са сериозни и скъпи.

Автомобил



Споделено пътуване
• Споделете автомобила си с колеги или приятели, когато пътувате 

в една и съща посока или работите на едно и също място. Така 
хем ще си имате компания, хем ще спестите пари от горивото. 



• Ако обичате да 
карате колело, 
използвайте го, 

за да се 
придвижвате до 
работа, когато 

времето и 
местоположени

ето на 
работното място 

позволяват.



Никога не горете на 
открито място 

отпадъци, особено 
химикали и пластмаси



• Използвайте различни начини за 
рециклиране на стари вещи. 

Използвайте кошчетата за 
разделно събиране.



Използвайте възобновяеми 
енергийни източници, за да 

ограничавате замърсяването на 
природата



Използвайте природните ресурси

• Огледайте се около 
къщата си и вижте 
няма ли как да си 

пригодите резервоар 
за съхранение на 

дъждовна вода, така че 
да имате алтернативен 
източник за поливане 

на цветните лехи 
например.



Компостирайте



• Използвайте и купувайте продукти, които са екологични или са 
направени с биоразградими материали. Избягвайте пластмасата. 

Винаги носете текстилна торбичка, когато пазарувате. 
Найлоновите торбички не се разграждат с десетилетия. 

Ограничете използването на неразградими 
материали



Замърсяването на природата може да се 
избегне, само ако всички действат заедно!

• Създавайте си полезни практики – изхвърляйте отпадъците 
разделно, не си хвърляйте фасовете през прозореца на 

автомобила. Вместо да купувате всеки път найлонови торбички от 
магазина, купете си здрава и удобна текстилна такава.

Ако имате възможност, използвайте градски транспорт вместо 
автомобил. Намаляването на трафика е ключов момент за 

предотвратяването на замърсяването на природата.



• Всеки може да направи нещо, с което да помогне да запазим 
природата чиста. Все пак ние живеем и оцеляваме в тази среда. 

Тя е наш дом. Ако ние не я пазим, никой друг няма да го направи 
вместо нас. 

Нека се замислим!

Нека си спомни колко неща сме направили за природата! С колко 
сме помогнали? С колко сме навредили?



• Нека всички бъдем по-отговорни и започнем да пазим природата чиста: 

Да рециклираме

Да събираме разделно

Да посадим дърво, и какво ли още не!

ЗАЕДНО МОЖЕМ МНОГО ПОВЕЧЕ



•Пазете природата чиста!
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