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THE 
REASONS 
OF 
POLLUTION 
ARE…

The pollutants first go to rivers, then to seas and oceans.

Most pollutants end up in water together with sewage. Other sources of water pollution are water 
and land transport, the use of pesticides and artificial fertilizers, and municipal and industrial 
waste. The water cycle in nature has been disrupted by man - deforestation and inappropriate 
and excessive agricultural practices.

Water pollution is mainly caused by chemicals and bacteria. Chemical, organic and inorganic 
substances exist in the form of solutions.

The most common pollutants of surface waters include pesticides, surfactants: heavy metals - lead, 
copper, mercury and zinc.

Most water pollutants are toxic to aquatic organisms. Permanent pollutants remain in the aquatic 
environment.



PRZYCZYNY 
ZANIECZYSZCZEŃ 
TO…

Zanieczyszczenia najpierw trafiają do rzek, potem do mórz i oceanów.

Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami. Innymi źródłami 
zanieczyszczeń wód są transport wodny i lądowy, stosowanie pestycydów i 
nawozów sztucznych oraz odpady komunalne i przemysłowe. Obiegi wody w 
przyrodzie zostały zakłócone przez człowieka – wycinanie lasów oraz 
niewłaściwe i nadmierne zabiegi rolnicze.

Zanieczyszczenie wód jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi oraz 
bakteriami. Substancje chemiczne, organiczne i nieorganiczne występują w 
postaci roztworów.

Do najczęściej występujących zanieczyszczeń wód powierzchniowych należą 
pestycydy, substancje powierzchniowo czynne: metale ciężkie – ołów, miedź, rtęć i 
cynk.

Większość zanieczyszczeń wód działa toksycznie na organizmy wodne. 
Zanieczyszczenia na trwałe pozostają w środowisku wodnym.









THE EFFECTS OF POLLUTION

• THE WATERS NEAR THE SHORE CAN BECOME 

POLLUTED AS THE WINDS CARRY THE OIL LAYERS 

TOWARDS THE LAND

• BIRDS AND OTHER MARINE ANIMALS DIE

• SPECIES PROTECTION COVERS MANY ENDANGERED 

ANIMALS

• PORTS, BEACHES AND RESORTS ARE POLLUTED



SKUTKI 
ZANIECZYSZCZEŃ

Wody znajdujące się przy 
brzegu mogą ulec 

zanieczyszczeniu na skutek 
znoszenia przez wiatry 
warstw oleju w kierunku 

lądu

Ptaki i inne zwierzęta 
morskie giną

Ochrona gatunkowa 
obejmuje wiele 

zagrożonych zwierząt

Zanieczyszczone zostają 
porty, plaże i inne miejsca 

wypoczynkowe



THANK YOU FOR WATCHING!

SEAS, OCEANS AND ANY OTHER WATERS NEEDS OUR HELP! 


