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ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ПАЗИМ ЧИСТА ОКОЛНАТА СРЕДА? 
 

Опазване на водата , въздуха и почвата 

 Водата, въздуха и почвата за много важни за човешкия 

организъм. За да живеем ни трябват - вода, въздух и почва. 

Защо ли? Защото водата я пием, въздухът - дишаме, а в 

почвата растат нещата които ние ядем . 

 

 За да опазим водата не трябва да изхвърляме отпадъци във 

водните басейни.Те замърсяват водата и отравят 

организмите живеещи в нея.  Например: Кой замърсява 

водата и отравя животните във нея? – (Човекът)  Кой яде 

животните от отровените води? – (Човекът)  Кой в крайна 

сметка се отравя? – (Човекът) Това беше една верига за 

пример. Не бива също да изливаме отровни течности : бензин 

, нафта и други.  

 

За да опазим въздуха първо не трябва да изхвърляме 

отпадъци безразборно. Заводите също го замърсяват , един 

пример е да се построят специални фабрики, където 

отпадъците се изгарят и получената топлина да се използва 

за енергия. Втори пример е в заводите да се сложат 

специални филтри, (в някои има),  където да се пречистват 

газовете и след това се изхвърлят във въздуха. Но това е много пари. Друг голям 

замърсител е автомобилът. Той изпуска бензин, пропан-бутан, нафта и други. Тези 

газове съдържат така нареченият въглероден диоксид (CO2). Той замърсява. 

Съществуват коли на ток, но са много скъпи. Един съвет ако искате да опазите 

природата чиста: Карайте повече колело! 

 Замърсителите на водата и въздуха в крайна сметка 

замърсяват и почвата. От заводите понякога се вдига голям 

прах. Дъждът го отмива , но къде го отнася ? -  (В почвата) 

Затова пазете водата и въздуха така ще запазите и почвата и 

себе си. 

 

Нарушава се земният баланс. Ние, хората , трябва да се замислим върху 

пораженията, които нанасяме върху околната среда. Да преосмислим своето 

отношение към земята и природата. 


