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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ВОЗДУХ

СИТЕ ЗАЕДНО ЗА ЧИСТ ВОЗДУХ!

4. Да засадуваме дрва!

6. Да не користиме производи кои 
ја оштетуваат озонската обвивка, како на 
пример некои дезодоранси!

5. Да не палиме оган во дворовите 
или на отворен простор!

7. Да штедиме енергија преку 
користење на штедливи светилки!

8. Да штедиме струја преку исклучување 
на електричните апарати како телевизор, 
компјутер, светилки кога не ги употребуваме!

10. Да рециклираме!  

9. Да го сепарираме отпадот!

11. Да учиме и постојано да се 
информираме за загадувањето и како можеме 
да помогнеме!

10. Да рециклираме!  



радиоактивни карпи. 
Голем дел од загадувањето на воздухот е 
предизвикано од човековите активности.
Најчести загадувачи на воздухот се 
фабриките, автомобилите, спалување на 
отпадот, употреба на дрва, јаглен и гас за 
затоплување на домовите,   пушењето и 
друго.

Кои се последиците од загадувањето 
на воздухот?
Загадениот воздух го загрозува здравјето на 
луѓето, животните, растенијата, ги уништува 

Воздух

Воздухот е секаде околу нас, иако не можеме 
да го видиме. Секогаш кога вдишуваме, ние 
дишеме воздух. Воздухот ни е потребен за 
да се движиме, размислуваме, играме. Тој 
овозможува живот на нашата планета. 
Воздухот е мешавина од гасови кои ја 
сочинуваат атмосферата, која пак им 
овозможува живот на луѓето, животните 
и растенијата. Воздухот се состои од 78 
проценти азот, 21 процент кислород и 
уште некои други гасови во многу мали 
количини. 

На целиот жив свет му е потребен чист 
воздух!
Меѓутоа, воздухот може да се загади. 
Понекогаш можеме да видиме како 
воздухот се загадува, на пример кога 
гледаме чад од оџаците на фабриките, кога 
колите испуштаат гасови. Но, честопати 
загадувањето на воздухот не можеме да го 
видиме. 
Загадениот воздух ја загадува и средината 
околу нас и го отежнува дишењето.
Постои природно и вештачко загадување на 

воздухот, односно загадување 
предизвикано од човекот. 
Природното загадување на 
воздухот доаѓа на пример од 
шумски пожари, еруптирање 
на вулкани, испуштање на 
гасови од  распаѓање на 

Постои природно и вештачко загадување на 

почвите или пак ги 
спречува да дадат добар, 
здрав род.
Загадувањето на воздухот 
ја  оштетува озонската 
обвивка на Земјата, а 

исто така  предизвикува и 
глобално затоплување.
Озонската обвивка се состои 
од гасови кои ја штитат 
земјата од штетните сончеви 
зраци. Затоа е важно оваа 
озонска обвивка да постои 
околу Земјината топка, за да 
не штити од сончевите зраци.
Глобалното затоплување придонесува кон 
менување на климата и појава на силни 
бури, многу ладни зими, многу топли лета, 
поројни дождови, подигање на нивото на 
морето. Овие промени негативно влијаат на 
луѓето и на околината.

Можеме да заклучиме дека на целиот жив 
свет му е потребен чист воздух за здрав и убав 
живот! Затоа сите ние треба  да помогнеме и 
да придонесеме за чист воздух!

ШТО МОЖЕМЕ ДА НАПРАВИМЕ ЗА 
ПОМАЛО ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ?

1. Да возиме велосипед, ролери, да 
пешачиме!

3. Ако вашите родители возат 
автомобил, посочете им помалку да го 
користат за кратки патувања или охрабрете 
ги да се возат со други луѓе, на пример кога 
одат на работа!

2. Да користиме јавен превоз наместо 
да се возиме многу често со кола, бидејќи 
јавниот превоз собира повеќе луѓе во едно 
патување!


