
Знаете ли, че…? 

- За една година един акър гора може да осигури достатъчно кислород за 18 души 

годишно.  

-Площта на сметищата в България е голяма около 3000 футболни игрища. 

- 1 тон рециклирана хартия или картон спестява 13 дървета, 2.5 барела нефт, 4 100 

киловатчаса електроенергия, 4 куб.м от обема на сметището и 31 780 литра вода. 

- Рециклирането на една алуминиева кутийка спестява достатъчно енергия, за да може 

един телевизор да работи за 3 часа. 

- 350 000 алуминиеви кутийки се произвеждат на всяка минута! Докато четете това 

изречение, 50 000 330 мл алуминиеви кутийки са произведени. 

- 2,5 милиарда души живеят без елементарни санитарни условия, а един на всеки шест 

души в света няма достъп до чиста питейна вода. 

- Не замърсявайте природните водни източници! Не забравяйте, че няколко грама 

моторно масло замърсяват стотици литри вода. 

- Вашето тяло се състои предимно от вода. Тя е този незаменим елемент, който дарява 

живот на клетките, като участва в преноса на кислород и хранителни вещества до 

клетките на организма, в обмяната на веществата и поддържането на телесната му 

температура. Затова е съществено приемът на H2O да бъде редовен. 

- Значителен дял от населението е засегнато от въздействията на шумовото 

замърсяване. Дори и с по-ниски нива, при продължително въздействие шумът води до 

неблагоприятни ефекти върху здравето. 

- 70% от боклука на планетата се изхвърля в морските басейни, което води до сериозни 

екологични и икономически последици, влияе и върху човекото здраве. 

- В свещената индийска река Ганг се изхвърлят /всеки ден/ 300 милиона литра битови 

отпадни води. 

- Река Мисисипи в САЩ донася приблизително 1,5 милиона метрични тона 

замърсявания с азотни съединения към Мексиканския залив всяка година. 

- Годишно, в морето, се изхвърлят между 3 и 5 тона петрол. 

- Ако всеки от нас изключи ненужните електроуреди и зарядни устройства, ще 

предотврати замърсяването на природата с близо 500 килограма СО2 годишно. 

- 95% от пластмасовите опаковки, на обща стойност между 80 и 120 милиарда евро, 

всяка година се изхвърлят след еднократна употреба. Близо 8 милиона тона пластмаса 

се изхвърлят в океана всяка година. 

- Едно найлоново пликче се произвежда за няколко минути, използва се средно за 20 

мин., а се разгражда в продължение на повече от 500 г. (данните се базират на 

експериметални изчисления, тъй като найлоновите торбички се произвеждат от около 

50г. 

- Вашият компютър замърсява атмосферата с повече от 1.6 тона СО2 годишно.  

- И понеже хората обичат цифри, ето какво коства производството на един тон тоалетна 

хартия: 17 дървета;26 320 литра вода;4077 киловатчаса електроенергия;1 752 литра 

нефт. 

- Според WWF светът губи гората си със скорост 36 футболни игрища в минута. За 

последните 50 години 17% от горите в Амазония са изчезнали. 

- Според статистиката на ООН, на всеки 20 секунди едно дете умира в резултат на лоша 

хигиена.  


