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ПТИЦИТЕПТИЦИТЕ ОДАТОДАТ ПЕШКИПЕШКИ
КАЛ ВО ВОЗДУХОТ

Дилема!?



•• КогаКога гиги загубузагубу нервитенервите!!??!!??

• ... да се ослободи од болвите,
што не и’ дозволуваат да дише.



Загадување на животната средина
самопослуга, 
без касиерка,
за хомо сапиенсот;

Заштита на животната средина
фискалната сметка, со затезните камати и
ДеДеВе-то, до внуците;



ИзвориИзвори нана загадувањезагадување::
A). Природни - учествуваат 2%:

СоСо алалалал нана НашатаНашата единственаединствена планетапланета



Б). Вештачки загадувачи – учествуваат 98%:

ЦелЦел шлепершлепер заза резилотрезилот нана
homo homo sapiensotsapiensot

ИскрИскрeeноно ТвојаТвоја ПланетаПланета



ФиксниФиксни загадувачизагадувачи::



МобилниМобилни загадувачизагадувачи::
•• транспортнитетранспортните средствасредства, , војнитевојните, , човекотчовекот, , животнитеживотните, ..., ...



14 14 godinagodina NATO NATO bombardovanjabombardovanja

ПретходнитеПретходните двадва слајдаслајда ќеќе муму викаатвикаат БАТЕБАТЕ нана овојовој!!??!!??

DEMOCRATIC POLLITION 



загадувањето
се видоизменува, делоцира
и сели од фактор во фактор

- земја, вода, воздух, оган + флора и фауна



Демографска и урбана експлозија

Светски мегаполисари 45 %, а би биле 61%. 
Во Европа сегашните 73% ќе се бидат 83 %;

Скопјанизација на Македонија;

Микролокацискиот простор на Скопје (колку Љубљана) е
со предодреден капацитет за 260.000???жители; 



СкопјеСкопје имаима микроклимамикроклима, , изгоризгор
летолето кочанкочан зимазима



ТемпературнаТемпературна инверзијаинверзија



ТемпературнаТемпературна инверзијаинверзија



ЧудниЧудни показателипоказатели::

ВоВо 03,00 03,00 часотчасот > > загаденостзагаденост одод колкуколку вово 13,0013,00



ПМПМ 10 10 = = particulate micronsparticulate microns

Зошто баш ПМ10 честичките се најопасни?; 

МДК 50 миkрограма, а беа мерени и 800!!!

Тоа е прашина од патиштата, индустријата, 
градежништвото, согорувањето (дизел
мотори), ... 



12 ЕКОЛОШКИ ЗАПОВЕДИ:
1.Не очекувај од природата повеќе, од колку што
си и’ дал;
2. Чувај ја ,,оваа,, планета, резервна немаме;
3. Грижи се за воздухот, пред да го видиш;
4. Користи го изворот, за да ја пиеш водата до
вливот;
5. Знај дека земјата дарува, само кога царува;
6. Сети се дека животот на дрвото е хипотека за
дрвото на животот;



7. Не дозволувај птиците преселници, да се
пишманат догодина;
8. Цената за чување на природата, додај ја на
секој производ;
9. Не барај дупки во природните закони;
10. Мисли повеќе на отпадот, за да не завршиме
на него;
11. Градејќи не руши, туку споделувај со
природата;
12. Чувај ја околината да го избегнеме крајот.





Среќна му долговечност на скутерчето, 
нека расте и да се размнoжува



А, за каде сме после ???!!!

Благодарам на вниманието


