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СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА 2018 
     

 
 
 
Што е Светски Ден на Водата? 
Светскиот ден на водата, на 22 март секоја година, е ден за фокусирање на 

вниманието за важноста на водата. Темата за Светскиот ден на водата 2018 

година е "Природата за водата" - истражување на решенија базирани на 

природата за предизвиците со водата со кои се соочуваме во 21-от век. 

Оштетените екосистеми влијаат на квантитетот и квалитетот на водата што е на 

располагање за консумирање од страна на човекот. Денес, 2,1 милијарди луѓе 

живеат без безбедна вода за пиење дома; што влијае на нивното здравје, 

образование и благосостојба. 

Цел 6 за Одржлив развој го обврзува светот да осигура дека секој ќе има пристап 

до безбедна вода до 2030 година и вклучува цели за заштита на природната 

средина и намалување на загадувањето. 

Water Day 2018 
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Природата за водата  

 

Овогодинешната тема - Природата за водата - истражува како можеме да ја 

искористиме природата за надминување на предизвиците за водата во 21-от век. 

Еколошката штета, заедно со климатските промени, ја води кризата поврзана со 

водата што ја гледаме низ целиот свет. Поплавите, сушата и загадувањето на 

водата се влошуваат од деградираната вегетација, почва, реки и езера. 

Кога ги занемаруваме нашите екосистеми, им отежнуваме на сите да им 

обезбедиме вода која ни треба за да преживееме и да напредуваме.agricr  
Решенијата базирани на природата имаат потенцијал да решат многу од нашите 

предизвици за вода. Ние треба да направиме многу повеќе со "зелена" 

инфраструктура и да ја усогласиме со "сивата" инфраструктура секогаш кога е 

можно. Садење нови шуми, повторно поврзување на реките со поплавените 

површини и обновување на мочуриштата ќе го ребалансираат циклусот на водата 

и ќе го подобрат човековото здравје и благосостојба. 
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Загадување на водата од 
земјоделството  

 Posted by Anna Nylander      On January 5, 2018     

Загадувањето на водата е глобален предизвик кој се зголеми и во развиените 

земји и во земјите во развој, го поткопува економскиот раст, како и физичкото и 

еколошкото здравје на милијарди луѓе. 

Човечките населби, индустриите и земјоделството се главни извори на загадување 

на водата. На глобално ниво, 80 проценти од комуналните отпадни води се 

испуштаат во водни тела не пречистени, а индустријата е одговорна за 

депонирање милиони тони тешки метали, растворувачи, токсичнa тиња и друг 

отпад во водни тела секоја година. 

Земјоделството, кое учествува со 70 проценти од апстракциите на водата во 

целиот свет, игра главна улога во загадувањето на водата. Фaрмите испуштаат 

големи количества агрохемикалии, органска материја, остатоци од лекови, 

седименти и солена вода во водните тела. Резултираното загадување на водата 

претставува докажани ризици за водните екосистеми, здравјето на луѓето и 

продуктивните активности. 

 

Придонесот на Природата за 
Луѓето   

 Posted by Anna Nylander      On January 27, 2018     

Пишувајќи во списанието Science (Наука), на глобално ниво триесет експерти 

поврзани со Меѓувладината платформа за биолошка разновидност и екосистемски 

услуги (ИПБЕС), презентираа иновативен нов пристап: идејата за користење на 

сите придонеси на природата за луѓето за да ги информираат политиките и 

одлуките. 

„Придонесот на природата за луѓето е од критично значење за богатите и 

сиромашните земји во развој и во развиените земји. Природата ја поткрепува 
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благосостојбата и амбициите на секој човек - од здравјето и среќата до 

просперитетот и безбедноста. Луѓето треба подобро да ја разберат целата 

вредност на природата за да ја осигураат нејзината заштита и одржливата 

употреба“ кажал сер Роберт Вотсон, претседател на ИПБЕС. 

„Оваа нова инклузивна рамка покажува дека додека природата ни обезбедува 

награда за основните добра и услуги, како што се храна, заштита од поплави и 

многу повеќе, таа исто така има богато општествено, културно, духовно и верско 

значење - што треба да се вреднува и во креирањето на политиките“. 

Photo credit: Pixabay / CC0 License WATER 

 

Игри за Одржливост  
 Posted by Anna Nylander      On January 26, 2018     

Во последниве години, научниците почнаа да ги користат игрите како начин да им 

обезбедат на заедниците можности да искусат социјални дилеми поврзани со 

управувањето со заедничките ресурси. Игрите симулираат одлуки во вистинскиот 

живот, како што се избор на најефикасни техники за наводнување и најдобри 

култури за одредена област, и тие можат да се користат како влезна точка за 

создавање на дискусија меѓу заедницата. Играчите добиваат увид во меѓусебната 

поврзаност на споделените ресурси, а игрите се покажаа корисни во 

зајакнувањето на соработката. 



5 
 

 

 

 

       Давење во Загадување 
 Posted by Anna Nylander      On January 25, 2018    . 

Терминот „загадување“ доаѓа од латинскиот глагол „polluere“, што значи да се 

обесчестува или дефлектира. Од античко време, човечките суштества ја 

загадуваат и осквернуваат природата и човештвото, а во последно време 

почнавме да ги нарекуваме овие загадувања „надворешни влијанија“. 

Денес, повеќе од една третина од рибите и морските плодови содржат пластика, 

додека 80 проценти од водата во чешмите во светот содржи микроскопски 

честички од пластика. 

Станавме господари на оваа планета прекинувајќи ги природните циклуси на 

Земјата. За да продолжиме да преживуваме на оваа планета, ќе мора да научиме 

да ги интегрираме нив во нашиот економски систем. Циркуларната економија ги 

имитира природните процеси од кои се оттуѓивме. 
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Користење на моделот Airbnb  
 Posted by Anna Nylander      On January 24, 2018     

Климатските промени може да ги сменат природните мочуришта и времето и 

местото на мигрирање на птиците. Постои пораст на побарувачката за заштитено 

земјиште кога миграционите птици минуваат низ такви области или таму каде се 

одгледуваат загрозени видови.  

Конзерваторите сега создаваат „резервни природни резервати“ на празен простор, 

користејќи го економскиот модел Airbnb. Нови програми за зачувување на 

земјиштето преку краткорочни и долгорочни договори им плаќаат на луѓето да ја 

заштитат природата на сопствената земја. Иновацијата овозможува да се 

трансформира кон бинарен пристап на користење на земјиштето - или да се 

додели на приватен развој или да се претвори во природен резерват - во нешто 

помеѓу нив. 
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Зошто мочуриштата се од    
суштинско значење 

 Posted by Anna Nylander      On January 23, 2018     

  

Урбанизацијата е една од клучните дефинирачки мега-трендови на нашето време. 

Целосно се менува тоа каде и како луѓето ќе живеат во иднина. Всушност, се 

проценува дека бројот на големи градови со повеќе од десет милиони жители ќе 

скокне од 31 на 41 до 2030 година. 

Денешниот тековен развој на човечки населби е голем загрижувачки фактор за 

зачувување на мочуриштата и за нивна мудра употреба. Како што растат 

градовите и побарувачката за земјиште се зголемува, тенденцијата е да се 

загрозат мочуриштата. Тие често се сметаат за пустелии кои се на располагање за 

отстранување на отпадот или за нивно претварање во други цели. Сепак, кога се 

зачувани и одржливо искористени, урбаните мочуришта можат да ги обезбедат 
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градовите со повеќе економски, социјални и културни придобивки. Тие се земјишта 

како награда не пустелија, и затоа треба да бидат интегрирани во плановите за 

развој и управување со градовите. 

 

 

Заштита на нашите 
слатководни системи 

 Posted by Anna Nylander      On January 9, 2018     

Во текот на изминатите 40 години, слатководните видови на популациите се 

намалија за 81% - повеќе од двојно од стапките забележани како кај копнените 

видови така и кај океанските. 

Слатководните екосистеми се од суштинско значење за човечкиот живот, 

здравјето и егзистенцијата - бидејќи тие ни ја обезбедуваат водата за пиење, за 
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храна, за индустријата и за енергијата. Освен нивната продуктивна намена, 

слатководните тела се исто така основни живеалишта за биолошката 

разновидност: иако слатката вода изнесува само 0,01% од светската вода, таа 

поддржува скоро 6 проценти од сите опишани видови. 

 

Photo by World Bank Photo   Collection / CC BY-NC-ND 
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Светскиот Ден на Водата 
предизвик  

 Posted by Anna Nylander      On January 4, 2018     

Овој Светски ден на водата, Ротариската акциона група за вода и санитација 

(WASRAG), започна со конкуренција со идејата за едукација на заедниците ширум 

светот за важноста на заштитата на изворите на вода. 

Зошто не ја вклучите вашата локална заедница? Проектот мора да го подобри 

квалитетот на водата и / или свеста за ова прашање во вашата заедница. На 

пример, можете да формирате тим за чистење на остатоци по локалната река или 

езеро; разговарајте со учениците и поттикнете ги да пишуваат есеи за важноста на 

водата и што можат да сторат за да ја заштитат; и да ги поттикнете земјоделците 

во вашата област да користат еколошки хемикалии кои нема да ги оштетат 

кревките системи за вода. 

Користете ја вашата фантазија. Во крајна линија е да ја едуцирате вашата 

заедница и да преземете практични активности. 

  

Photo credits: lovely john / CC0 Licens 
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Урбаните мочуришта ги 
прават градовите да живеат 

 Posted by Anna Nylander      On January 4, 2018     

 

 

Во 2017 година, повеќе од половина од светското население живее во 

градови. До 2050 година, тој процент се очекува да се зголеми за две 

третини. 

Урбаните мочуришта имаат многу предности и се важни за да ги направат 

градовите да живеат. На пример: 

• Ги намалуваат поплавите; 

• Ја надополнуваат водата за пиење; 

• Го филтрираат отпадот и го подобруваат квалитетот на водата; 

• Го подобруваат урбаниот квалитет на воздухот; 

• Ја промовираат благосостојбата на човекот; 

• Им овозможува на луѓето да заработат за живот. 
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Среќна риба 
 Posted by Anna Nylander      On December 4, 2017     

Многу миграциски видови на риби се сериозно загрозени. Главни причинители се 

човечките активности како што се браните, малите брани кои го нарушуваат 

природниот тек на реките и ја спречуваат миграцијата на рибите. Миграторните 

риби претставуваат суштинска врска во синџирот на исхрана и играат важна улога 

во здравите и продуктивни речни системи. Понатаму, тие обезбедуваат важен дел 

од снабдувањето на храна и средства за живот за милиони луѓе ширум светот. 

Светскиот ден на миграцијата на рибите е еднодневна светска прослава за да се 

создаде свеста за важноста на отворените реки и миграторните риби.  
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Уметностa за водата 
 Posted by Anna Nylander      On December 3, 2017     

Преку изложба на АГУА, уметниците ја искажуваат нашата колективна одговорност 

кон водата. АГУА моментално се движи низ целиот свет, каде се прикажуваат дела 

од 23 учесници уметници. Целта на изложбата е да се подигне јавната свест за 

поимот меѓузависност, од суштинско значење за зачувувањето на нашата животна 

средина и за иднината на планетата. Кога водата е под закана, исто така се и сите 

форми на живот на Земјата. 

. 

 

Photo credit: Art for the World  
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Лебедовото езеро 
 Posted by Anna Nylander      On November 27, 2017     

Водата во El Lago Del Cisne (Лебедовото Езеро), во Колумбија, стана толку 

загадена што го изгубила својството да го рефлектира небото. Проектот за 

реставрација од страна на органите за животна средина користел биотехнологија 

за третман на отпадни води што влегуваа во езерото, а по една година дивиот 

свет се вратил во екосистемот.  

 

Photo credit: Fundación Reto Colombia 
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           Промена на морето  
 Posted by Anna Nylander      On November 27, 2017     

 

Промени на морето е проект финансиран од ЕУ за промена на начинот на кој 

европските граѓани ја гледаат својата врска со морето. Целта е да се создадат 

граѓани „Ocean Literate“ кои ќе бидат овластени да преземат директни и одржливи 

активности за поддршка на здравјето на океанот, заедниците и планетата како 

целина.  
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Оценување на природната 
инфраструктурата на  

водата  
 Posted by Anna Nylander      On November 25, 2017     

 

Екосистемските услуги поврзани со вода извршуваат функција слична на 

инфраструктурата, како што мочуриштата филтрираат контаминирана вода, 

мангровите ги заштитуваат крајбрежните линии од екстремни временски настани, 

поплавените површини кои апсорбираат прекумерни водени бури и езерата кои 

чуваат големи резерви на вода.  

Сепак, тие не се изградени инфраструктури; овие природни инфраструктури за 

вода се обликувани, одгледувани, еродирани или депонирани од природата.  

Природната инфраструктура обезбедува услуги кои го поткрепуваат начинот на кој 

управуваме со нашите речни сливови, а со тоа и начинот на којшто произведуваме 

храна, генерираме електрична енергија и снабдуваме градови со вода. 

Работата со природата може да ја подобри ефикасноста и финансиските 

придобивки на инженерските инфраструктури. 
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     Кој е вашиот „воден 
отпечаток“? 

 Posted by Anna Nylander      On November 24, 2017     

 

Мислите ли дека консумирате само неколку чаши вода дневно? Размислете 

повторно. 

 „Воден отпечаток“ на секој просечен американец е 32,911 чаши на ден, според 

една инфографија за Заштита на природата и Мрежа за отпечатоци од вода. 

Каде е целата оваа вода? Таа е „скриена“ во храната која ние ја јадеме, во 

облеката која ја носиме и повеќе. И од каде таа доаѓа? Природа.. 

  

 

Photo by Kaboompics // Karolina / CC0 


