РАБОТЕН ВАРИАНТ

РАБОТЕН ВАРИАНТ

Уважаеми колеги,
С работата си в инициативата за Въвеждане на действия за климата в програмата на българските
училища и детски градини вие се включвате в една голяма мрежа от преподаватели, педагози, специалисти, мениджъри, доброволци от цяла Европа и от много други страни в света, които вече със
сигурност знаят и осъзнават три неща:

• че има климатични промени,
• че те са повлияни сериозно от човешката дейност и
• че всеки един жител на планетата може лично, индивидуално и конкретно да допринесе за 		
намаляване на това въздействие само като се отнася смислено към всяка своя постъпка.

Тази инициатива е лесно осъществима и реалистична за прилагане, защото е свързана с ежедневието на децата и младите хора в детската градина и училището, в което учат. В нея конкретно се
занимаваме с начина, по който ползваме енергията в училище и в детската градина. В много училища в други страни ролята на педагог, който помага на учениците да избират поведението си по отношение на пестенето на енергия, влизат доброволци или специалисти от неправителствени или други
професионални организации. Ние решихме, че за да има траен резултат в България, инициативата
трябва да бъде дадена в ръцете на учителите.
Целта е в училищата и детските градини в България да мотивираме децата да ползват енергията
разумно и да контролират постъпките си от гледна точка на „отпечатъка“, който оставят върху
околната среда, върху нашата планета.
Инициативата в училищата в България конкретно, е една част от голямата Европейска инициатива
за климата (EUKI), създадена и ръководена от Федералното министерство на околната среда на
Република Германия. Работата, която предстои, обаче, има много по-широка основа и перспектива и
принос към усилията на нациите на глобално ниво.

Какви са очакванията на всички участници в българската инициатива?
Очакванията ни са децата от детската градина до своето юношество да изградят поведение, насочено към пестенето на енергия, което от своя страна, допринася за намаляване на емисиите на
парникови газове в атмосферата, причиняващи климатичните промени.

Как ще го постигнем заедно?
Като обвържем знанията и уменията, които децата получават чрез актуалните учебни програми с реалното ни ежедневие и поведение, чрез осмисляне на всяка постъпка – планиране, действие, разбиране за последиците от нея – за всеки от нас, за по-широката ни общност в училището, семейството,
населеното място, поколението ни.

Какви са практическите действия?
Оставаме след часовете. В традиционната училищна практика този израз „след часовете“ битува
като най-приятната част от преживяванията в училище. Тогава учениците репетират в училищния оркестър или играят баскетбол на двора, или се занимават в свой кръжок по интереси, или просто си
стоят в двора и си говорят, или дълго се изпращат един друг до домовете си…
Съвременните практики в училищата, и още повече в детските градини, ограничиха това време „след
часовете“, но затова пък дават възможност за смислено прекарване на още някой час извън редовната програма за занимания с любим учител с нещо интересно. За такава форма на работа с учениците
става дума.
Ето какви са стъпките:
1. Ще създадете енергиен екип – група от деца, които стават отговорни за начина на ползване на
енергията в училище. Това е група от ученици или деца от детската градина, която се формира по
тяхно желание и със съгласието на родителите.
2. Паралелно с това или малко преди формалното създаване на енергийния екип ще инициирате
енергийна обиколка на училището или детската градина. В нея ще участват специалистите от
училището, които разбират от управлението на сградата, включително техническите лица и финансовите отговорници. Ще откриете местата, в които енергията „изтича напразно“ и ще се ориентирате какво може да се направи, за да се подобри положението.
3. Ще посветите време с енергийния екип за постигане на разбиране за това какво са климатичните
промени, как производството на енергия влияе върху тях и как може да се пести енергия в ежедневието.
4. Ще направите втора енергийна обиколка на училището, сега вече с ученическия енергиен екип,
за да направят децата енергиен профил на своето училище.
5. С децата ще проведете измерване на температурата и осветеността в сградата и ще се научите да
анализирате и обобщавате информацията.
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6. С вашата помощ енергийният екип ще набележи мерки за пестене на енергия.
7. И сега – децата в действие: да покажат на своите съученици, учители и родители какво трябва да
се прави , за да се пести енергия. Променяме поведението!
8. Ще постигнете с тях разбиране и за някои мерки, които не зависят само от поведението на учениците, а изискват и малки инвестиции и ще ги споделите с ръководството на училището.
9. Към края на учебната година ще сравните информацията за изразходваната енергия с тази от същите месеци на миналата година, ще изчислите спестената енергия и финансови разходи и ще
предложите как да се изразходват тези спестявания.
Ясно е, че за да се изпълнят тези девет стъпки, е задължително да имаме необходимата подготовка,
знания и помощни материали.
Това е и целта на тази поредица от образователни пакети, които са предназначени за българските
детски градини и училища – да предоставят основната информация и подготовка за работата на
енергийните екипи като форма за извънкласна работа „след часовете“ или във времето за игра в детските градини.
Важно е тук да отбележим, че макар и в по-ограничен вариант, инициативата беше приложена през
последните две години първо само в четири, а после в петнадесет български училища. Резултатите
показват спестявания на енергия и съответно на финансови разходи за електричество и отопление
средно от 7% за учебна година. Това, което са донесли заниманията с децата за тяхното гражданско осъзнаване, лидерски умения, широта на знанията за света и удоволствието от самите занимания, засега не сме успели да измерим в проценти…

Как са създадени тези издания?
Цялата поредица съдържа по един комплект помагала за предучилищна възраст и за началната училищна степен и четири – за основното училище, които са обособени за учителите по физика, химия,
биология и география. Те съдържат много по-широки идеи и знания от конкретните по темата за пестенето на енергия, които ще е интересно да се използват в работата с децата в училище и детската
градина.
Автори на материалите са университетски преподаватели с много опит в повишаване квалификацията на българските учители, писане на учебници и помагала, формиране на политиките за образованието в България и най-важното – с вкус и стремеж към нововъведенията и любопитство към
съвременния свят.
След прилагането на инициативата през една пълна учебна година в над четиридесет училища и
около петнадесет детски градини от цялата страна, ще обсъдим опита си и ще допълним и завършим изданията, за да ги предоставим на всички в страната, които имат желание и интерес да пестят
енергия и финансови средства като формират съзнателно разбиране и поведение към климатичните
промени и енергията. И разбира се, които имат вкус към новаторските идеи и тяхното осъществяване.

Защо Националният доверителен екофонд се зае с тази инициатива?
Националният доверителен екофонд съществува вече почти двадесет и пет години. През всичките
тези години той финансира предимно инвестиционни проекти, които допринасят за опазване и подобряване състоянието на околната среда в България. Има опит в няколко направления като управление качеството на водите, управление на отпадъците и стари замърсявания, опазване чистотата на
въздуха, опазване на биологичното разнообразие. През последните осем години фокусът на инвестиционните проекти, финансирани от НДЕФ, е енергийната ефективност на публични обекти. През тези
години фондът финансира проекти за подобряване енергийната ефективност на сградите на над сто
училища и още около петдесет детски градини в цялата страна.
През последните четири години за нас стана много актуален въпросът как се ползват тези сгради, в
които вече сме вложили по стотици хиляди левове. Ако те не се стопанисват и ползват рационално,
инвестираните средства не са ефикасни. Затова ни интересува как ползвателите на обектите с поведението си допринасят за постигане целите на публичните инвестиции.
Започнахме с образователните институции, с децата, а сме готови и имаме намерение да приложим
тези инициативи за всички публични сгради, в които инвестираме публични средства за енергийна
ефективност – административни сгради, читалища, спортни обекти, общежития, университети и др.
За Националния доверителен екофонд тази дейност не е проект, а е постоянна инициатива и е израз
на политиката на фонда за висока ефективност.
Всички материали от изданията, както и всички образци на работни листове и шаблони са достъпни на интернет адрес http://education.ecofund-bg.org/документи-материали/

Камелия Георгиева, ръководител на екип
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МОДУЛ 1. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Същност на коцепцията за устойчиво развитие
Динамичното развитие на човешкото общество е обвързано с природните дадености на планетата и неминуемо оказва влияние върху природните процеси. Стремителното нарастване на населението на Земята през последното столетие, развитието на науката и икономиката водят до
катастрофални промени в планетата, които застрашават не само организмовия свят, но и самия
човек – неговото здраве и дори неговото съществуване. Все по-натрапчиво става антропогенното влияние върху климата, все повече енергия е необходима за развитието на обществото ни
в съвременния свят. Човечеството изразходва естествените ресурси на Земята така безогледно,
че животът за бъдещите поколения е сериозно застрашен.
Още през 70-те години на 20. век еколозите насочват вниманието на обществото към ограничените ресурси и бързия растеж. По това време като алтернатива се посочва устойчива икономика,
която взема под внимание грижата за екологичните системи. Въвежда се и терминът „устойчивост“, използващ се, за да опише икономика, която е в синхрон с основните еколгични системи.
По-късно се въвежда и терминът устойчиво развитие, като се развива нова философия, която
в световен мащаб бързо набира все по-голяма популярност и все повече привърженици. Това е
философия, основана на интеграция на социални, екологически и икономически аспекти при
приемане на решения в практическата дейност, насочени към осигуряване на живота и труда на
бъдещите поколения.
АКЦЕНТИ НА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТО ОБЩЕСТВО

АКЦЕНТИ НА
ОБЩЕСТВОТО ДНЕС
Изхвърляне на огромно
количество отпадъци

Намаляване на отпадъците

Защита на биологични видове

Защита на природните
местообитания

Разрушаване на околната среда

Възстановяване на околната среда

Нарастване на използваните
природни ресурси

Използване на възобновяеми
източници

Унищожаване на Природата

Възстановяване на Природата
Фигура 1

Днес устойчивото развитие е фундаментална цел на съвременното ни общество. Устойчивото
развитие съчетава в едно цяло грижата и опазването на природните системи и предизвикателствата при задоволяване на нуждите на обществото и означава по-добър начин на живот за нас
и за нашите деца и внуци. (фиг.1) Идеята за устойчивост предполага икономическият растеж,
социалното сближаване и опазването на околната среда да вървят заедно и да се допълват взаимно.
Ясно е, че моделът на съвременното ни потребителско общество в сегашната му форма не е
устойчив в бъдещето. Това, от което се нуждаем, е цялостна промяна в мисленето, като единственият начин за постигане на тази промяна е образованието. То изпълнява фундаментална
роля в промяната на ценностите, начина на живот и поведението. То е основен инструмент и
в промяната на отношението ни към околната среда. Един образован човек трябва не само да
мисли активно и отговорно, но и да притежава умения за вземане на решения, които да са съобразени с евентуални последствия за природата, да действа по начин, който е ориентиран към
бъдещето.
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МОДУЛ 2. КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
2.1. Климат и време
Взаимовръзката между понятията климат и време (метеорологично) е очевидна, както е очевидна и съществената разлика между тях. Времето може да се изменя многократно в течение на
едно денонощие, докато климатът е в значителна степен устойчив и за да бъдат открити негови
изменения са необходими много десетилетия, дори и столетия систематични наблюдения.
Климатът се изучава посредством дълготрайни измервания на метеорологичните елементи и
определяне на тяхното средно състояние. Такива измервания са правени в продължение на повече от 250 години, и то не само на сушата, но и във високите части на атмосферата и хидросферата. Събраните данни се използват, за да се определи средното състояние на многогодишния
режим на времето. Следователно климатът представлява съвкупност от метеорологичните
елементи, които характеризират средното състояние на атмосферата на дадено място.
Основни климатообразуващи фактори са слънчевата радиация, атмосферната циркулация и
подстилащата повърхност.
Слънчевата радиация нагрява почвата и предметите, които от своя страна излъчват топлина и
нагряват въздуха. Затоплянето, като фактор, зависи от продължителността и интензивността на
слънчевата радиация. Ъгълът на падане на слънчевите лъчи е различен за различните части на
земното кълбо и зависи от географското разположение на територията спрямо Екватора.
Подстилащата земна повърхност (релеф, водни басейни, растителност и т.н.) също е основен
фактор, формиращ климата.
Влияние върху светлинния и топлинния режим има и албедо-ефектът на земната повърхност.
(фиг.2)

АЛБЕДО ЕФЕКТ И КЛИМАТ

ледовете
се топят

по-малко слънчеви
лъчи се отразяват
от ледовете
албедо ефект
(затопляне)

образува се
нова ледена
покривка

температурата
на Земята
се повишава

албедо ефект
(застудяване)

повече слънчеви
лъчи се отразяват от
ледовете

температурата
на Земята се
понижава
Фигура 2

Албедо е количеството отразена светлина от дадена повърхност в % и зависи от ъгъла на падане на светлината и отражателната способност на повърхността. Определя се от съотношението
на количеството отразена към количеството на падналата светлина и приема стойности от 0 до 1,
които по-често се представят в проценти. Зелените части на растенията имат ниско албедо – 10%,
пожълтелите листа – 28%, а най-високи стойности на албедо има снегът – 90%. (фиг.3)
Атмосферната циркулация се изявява като климатообразуващ фактор главно чрез постоянните
и периодичните ветрове и чрез климатичното въздействие на циклоните и антициклоните. Тя е
тясно свързана със слънчевата радиация и се определя от нея. В отделни части на Земята, при
сравнително еднакви природни условия въздухът придобива специфични свойства, характерни
за съответния регион.
Промените в разпределението на атмосферното налягане създават условия както за хоризонтално, така и за кръгово движение на въздушни маси. По този начин се образуват циклоните
(спираловидно възходящо движение на въздуха в посока от периферията към центъра на въздушната маса) и антициклоните (спираловидно низходящо движение на въздуха). (фиг.4) При
циклоните вероятността от валежи, силен вятър, появата на плътни облаци е висока, докато антициклоните предизвикват сухо време, липса на вятър и облаци.
Освен природните фактори, върху формирането на климата оказва известно влияние и стопанската дейност на хората.
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АЛБЕДО %

В - високо налягане

H - ниско налягане

посока на движение на въздушната маса
Фигура 4

Фигура 3

2.2. Причини за климатичните промени
2. 2. 1. Парникови газове
Атмосфера (от гр. ατμός – па̀ ра, изпарение; и σφαῖρα – кълбо, сфера) е общото наименование на
слоя газове, обвиващ Земята, известен като въздух. Атмосферата на Земята се състои от азот
(около 78%), кислород (около 21%), аргон (около 0,9%) и други газове в малки количества като
въглероден диоксид (0.003%), водород, хелий и др. (фиг.5) Атмосферният азот, въпреки че е в
голямо количество се използва само от някои бактерии, докато кислородът е необходим за окислителните процеси на разграждане при аеробните организми. Въглеродният диоксид се използва от фотосинтезиращите организми (цианобактерии, някои протисти и растения) като изходен
субстрат при образуване на органични вещества.
Атмосферата на Земята играе важна роля за нашето съществуване – тя предпазва живите организми от мутационното действие на ултравиолетовата радиация, слънчевия вятър и космическите лъчи. Сегашният състав на
земната атмосфера е продукт на милиарди години биохимична модификация на първичната атмосфера на Земята
от живите организми.
Парниковите газове са газовете в атмосферата, които
поглъщат и излъчват радиация в инфрачервения спектър – те поглъщат отделената от Земята топлина и след
това я излъчват във всички посоки, както в космическото
пространство, така и към Земята, което допълнително затопля повърхността ѝ.
Основните парникови газове в атмосферата на Земята са:
водна пара, въглероден диоксид, метан, диазотен оксид
и озон.

други газове
аргон - 0,9%
CO2 - 0,037%

кислород

21%

78%

азот

Фигура 5

Водните пари са основен фактор за парниковия ефект в земната атмосфера, като концентрацията им варира в широки граници. Те преминават през трите агрегатни състояния на водата –
газообразно, течно и твърдо състояние. Съвременните сложни компютърни модели на климата
включват интерактивни облаци и показват, че антропогенните фактори ще доведат до увеличаване на концентрацията на водни пари в тропосферата, което ще причини повишаване на температурата. От своя страна увеличаването на температурата води до повече водни пари в резултат от засиленото изпарение и така цикълът се затваря. Въпреки надежността на компютърните
модели не може да сме абсолютно сигурни в тях. Ако водните пари се издигнат в атмосферата,
рано или късно те ще кондензират, образувайки облаци. Наличието на повече облаци означава,
че по-малка част от слънчевите лъчи ще достигат до земната повърхност поради факта, че се
отразяват от тях.
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Въглеродният диоксид (СО2) е парниковият газ, емитиран в най-големи количества. (фиг.6). Образува се при изгарянето на изкопаеми горива (нефт, въглища, природен газ), както и при изригването на вулкани, изветрянето на варовикови скали и при процеса клетъчно дишане на организмите. Концентрацията на СО2 в земната атмосфера от началото на индустриалната революция
през 18. век се е увеличила от 270µL/L до 383µL/L или с около 110 µL/L (с около 40%). Голямата
част от това увеличение е станало след 1945 г.
Озонът се е увеличил с около 30% вследствие на индустриализацията. Той е една от основните
причини за формирането на смог в големите градове и промишлените центрове, както и за парниковия ефект.

Фигура 6

Фигура 7

Метанът (CH4) е безцветен, запалим газ, без миризма. Формира се при разлагане на биологични
отпадъци. Наричан е още блатен газ, защото се среща в изобилие около блата. За последните
три столетия неговата концентрация е станала двойна, но се очаква за следващите 100 години
да се удвои отново. Метан се отделя при отглеждането на добитък, добиване на въглища, сондиране и от боклука, който изхвърляме всеки ден и който след това е оставян да се разлага на
открито. Остава в атмосферата само 10 години, но успява да задържи 20 пъти повече топлина от
CO2.
Диазотен оксид (N2O), известен още като „райски газ“, често се използва в медицината като
обезболяващо средство. Отделя се е най-вече от човешки и животински отпадъци. Макар неговата концентрация да не се е увеличила драстично, той успява да се задържи в атмосферата
повече от 100 години.
2. 2. 2. Парников ефект
Наличието на парникови газове в атмосферата може да се сравни със стъклените стени на парника, откъдето произлиза и терминът парников ефект.
Парниковите газове влияят силно на температурата на Земята и без тях земната повърхност би
била около 33°C по-студена отколкото сега. Парниковият ефект поддържа температурата на Земята по-висока и прави възможен живота на планетата. Без парниковия ефект средната температура на планетата би била около -18°C, вместо сегашната от 15°C. Това би направило съществуването на водата в течна форма почти невъзможно (освен около вулканите), което би лишило
Земята от океани в течно състояние, а те са основна предпоставка за възникването и разнообразието на живота. Парниковият ефект се обуславя от различната прозрачност на атмосферата във
видимата и инфрачервената област.
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2. 2. 3. Антропогенна дейност
Парниковият ефект е естествен природен процес, но човешката дейност генерира допълнително големи количества парникови газове.
Основните антропогенни дейности, при които се отделят парникови газове са:

• производство на електроенергия в ТЕЦ при изгаряне на въглища (отделя се СО и СО2);
• използването на въглища и дърва от домакинствата за отопление (отделя се СО и СО2);
• безразборното изсичане на горите с цел да се освободят площи за застрояване (жилища и

индустриални сгради), което води до обезлесяване;
• отглеждането на голямо количество добитък, използването на азотни торове в селското
стопанство, при което се увеличава концентрацията на азотни окиси в атмосферата и др.
		
За 2015 г. Европейският съюз се нарежда на
трето място по емисии на парникови газове
след Китай и САЩ. Държавите в ЕС са се ангажирали да намалят емисиите си с поне 40%
под нивото от 1990 г. до 2030 г. (фиг.7 и 8)

2.3. Последствията от климатичнте
промени
Предизвиканият от антропогенната дейност
парников ефект ще доведе до глобално затопляне на Земята. Температурата ще се повиши
с 1,4°C – 5,8°C, което ще промени климата с
всички произтичащи от това катастрофални
последици. След 30 години на Земята ще бъде
с около 0,3°C до 1,3°C по-топло от днес. Само
през 20 век температурата се е покачила с около 0,6°C. (фиг.9) Това налага спешно да бъдат
предприети мерки за намаляване отрицателните въздействия.
Действителните последици могат да се видят
в топящите се ледници, изчезващия полярен
Фигура 8
лед, умиращите коралови рифове, повишаващите се морски нива, променящите се екосистеми и убийствените горещи вълни. Средната
температура се е повишила с 1,3˚С от прединдустриалния период до сега. Глобалните и регионални модели за измененията в климата показват, че към края на 21. век Европа ще е с 2,5 – 4,0 ˚С
по-топла. Валежите и снеговалежите са се увеличили в Северна Европа с 10% до 40% и са намалели с около 20% в Южна Европа, където се наблюдава засушаване. Продължават да намаляват
ареалите с вечно замръзнали почви, леденият щит на Гренландия, ледовете в Арктика, както и
ледниците навсякъде в континента. Леденият щит на Гренландия, например, губи по около 250
млн. т. oт масата си всяка година в периода 2005-2009 г., което е заплаха за биоразнообразието.

Промяна на температурата (Co)

Световна средна температура
Регистрирани наблюдения
Само природни фактори
Природни и антропогенни фактори

Фигура 9
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Фигура 10

Екстремните климатични условия застрашават производството на храни, особено в най-бедните развиващи се държави. Жегите през изминалото десетилетие причиниха преждевременната
смърт на хиляди хора. Недостигът на вода и храна предизвика регионални конфликти, глад и
миграции.		
Сериозно въздействие има и на регионално ниво. В Европа например преливанията на реките
зачестяват, а в крайбрежните райони се повишава рискът от наводнения, ерозия на бреговете и
загуба на територии. Вече се наблюдават промени в ареалите на разпространение на растителни
и животински видове, промени в продължителността на вегетационния период при растенията.
Възниква въпросът дали екосистемите ще имат време да се адаптират към подобни или по-бързи и интензивни промени. Има данни за повишаване на съществуващите рискове за изчезване на
видовете и загуба на биоразнообразието.

2.4. Международни договорености и задължения по отношение на климатичните
промени
Предотвратяването на покачването на температурите в света с повече от 2°C е възможно както в
технологичен, така и в икономически аспект. Колкото по-рано се вземат мерки, толкова по-ефективни и евтини ще бъдат те. Бездействието спрямо климатичните промени би струвало на човечеството 5% от световния брутен вътрешен продукт (БВП) годишно, като акумулираните вреди
може да наложат разходи в размер на 20% от глобалния БВП. Предприемането на действия за
намаляване на парниковите газове и смекчаване на последствията от глобалното затопляне се
оценява на 1% от световния БВП.
Международната общност е обсъдила и приела договорености, които да намалят емисиите от
парникови газове:

• Рамкова конвенция на Организацията наобединените нации по изменение на климата
(РКООНИК) – ратифицирана и влязла в сила през 1995 г.;

• Протокол от Киото – ратифициран през 2002 г., влязъл в сила през 2005 г.;
• Изменение от Доха (II период на Протокола от Киото) – ратифициран през 2015 г.
В действие е Стратегически план за политиката на ЕС по климат и енергетика до 2020 г. – т. нар.
„трите 20 до 2020“ (20/20/20 до 2020):

• 20% увеличаване на енергийната ефективност;
• 20% намаляване на емисиите парникови газове спрямо нивата им от 1990 г.;
• 20% дял на енергията от ВЕИ в общото потребление на енергия в ЕС до 2020 г., включително 10% дял на биогоривата в транспорта.

Тъй като прогнозите на държавите членки показват, че емисиите ще намаляват допълнително,
ЕС очаква да постигне целта си за 2020 г. (фиг.11)
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Фигура 11

През 2018 г. ЕС прие законодателство, което ще даде възможност да бъде изпълнено задължението на Съюза за намаляване на емисиите парникови газове до 2030 г. с най-малко 40% в сравнение с равнищата от 1990 г. Също така се повиши равнището на амбиция на ЕС по отношение
на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. Всичко това заедно, при
условие че бъде изпълнено, се очаква да доведе до намаляване на емисиите на ЕС с около 45 %
до 2030 г. (фиг.12)

Фигура 12

За да се стабилизират настоящите концентрации на парникови газове в атмосферата, глобалните емисии трябва да се намалят най-малко с 50% до 2050 г. спрямо нивата им от 1990 г. За
постигане на целта за ограничаване на глобалното затопляне до 2°C се предвижда намаление на
емисиите в развитите страни с 25-40% до 2020 г. и с 80-95% до 2050 г. спрямо 1990 г.

2.5. Климатичните промени в България
В България също се усещат последиците от климатичните промени. Като страна, която произвежда повече от 40% от електроенергията си от изгаряне на въглища, ние също допринасяме за
увеличаване на глобалните емисии CO2.
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Евентуалният положителен ефект от затоплянето е намаляването на разходите за енергия за
отопление, но този ефект ще се неутрализира от нарастването на необходимата енергия за охлаждане.
Предполагат се различни сценарии в очакваната скорост на увеличаване на температурите. Климатични модели например симулират увеличението на температурите в България да е с 4,5°C до
края на века, докато песимистичното очакване е увеличението да е с 8,5°C. (фиг. 13)

Сценарии при промяна с 4,5°C
(2021-2050)

Сценарии при промяна с 8,5°C
(2021-2050)

Фигура 13

Увеличението на температурите с 4,5°C ще доведе до рискове от ограничаване на водните ресурси, от все повече горски пожари, свлачища и наводнения. Очакванията са 61% от горите в
България в зоната под 800 м. да бъдат засегнати от драстични промени на климата. Все по-уязвими ще бъдат пролетните земеделски култури и обработваемите земи в Югоизточна България,
където валежните количества са недостатъчни за нормален растеж и развитие на растенията.

2.5.1. Действия по изменение на климата на национално ниво
• Национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) 2013-2020
Основната цел на НПДИК е намаляване на сумарните емисии спрямо нивата от 2005 г. със 7,8% и
намаление с 18,7% спрямо нивата от 2005 г. (фиг.14)
НПДИК 2013-2020
ПОТЕНЦИАЛ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ

Тонове намалени емисии
44,832 млн. тона СО2 екв.

5600000
28600

12000000

5600000
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18000000

Енергетика

Отпадъци

Бит и Услуги

Земеползване

Промишленост

Транспорт

3521117

Фигура 14

Ефектът от тези мерки не се измерва в преки редукции на емисии, но резултатите се разглеждат
в дългосрочен аспект и в контекста на Стратегията за интелигентен и устойчив растеж „Европа
2020“.
Какво да очакваме в България и в Европа до 2030 г.? Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ (2016 г.) създава обща рамка за постигане на целите на ЕС до 2030 г. Пакетът предвижда
актове за енергийно представяне на сградите, ВЕИ, енергийна ефективност, дизайн на пазара
на електричество и др.; регламент за управление на Енергийния съюз; национални планове по
енергетика и климат и дългосрочни нисковъглеродни стратегии на ЕС и държавите членки.
Новите (колективни) цели на ЕС са 32% дял на ВЕИ до 2030 г.; 32,5% повишаване на енергийната
ефективност; 40% – намаляване на емисиите на парникови газове. Ангажиментите на отделните
държави членки следва да се установят чрез Националните планове за енергетика и климат.

• Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие
(НСАИК) до 2030 г.

При изготвяне на интегрираните Национални планове енергетика и климат до 2030 г. се включват национални цели, принос, политики и мерки за всяко от петте измерения на Енергийния
съюз: декарбонизация; енергийна ефективност; енергийна сигурност; научни изследвания и
иновации; вътрешен енергиен пазар и конкурентоспособност.
Научните прогнози сочат, че средната температура ще се повиши между 1,8°C и 4°C до 2100 г.,
като покачването в Европа се очаква да бъде дори по-високо от прогнозната глобална средна
стойност. При подготовката на Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата, ЕК
прави определени оценки на разходите. Според тези оценки цената при неадаптиране към изменението на климата би могла да достигне най-малко 100 милиарда евро годишно до 2020 г. и
до 250 милиарда евро годишно към 2050 г. Подобреният достъп до финансиране ще бъде ключов
фактор за укрепване на устойчивостта спрямо изменението на климата.
България е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към изменението на климата (главно чрез повишаване на температурата и интензивни валежи). Фокусът на политиките
и мерките досега е насочен към смекчаване (намаляване на емисиите), не към адаптиране. Към
2018 г. България е една от 4-те страни в ЕС без национална стратегия за адаптация към ИК, което
е предварително условие за получаване на средства от ЕСИФ.
При разработване на НАСАИК се вземат под внимание следните тенденции и рискове:

• Повишение на годишната температура на въздуха в България от 0,7°C до 1,8°C до 2020 г.
• Прогнозирани повишения между 1,6°C и 3,1°C до 2050 и между 2,9°C и 4,1°C до 2080 г.
• Прогнозира се намаляване на валежите с 10 % до 2020 г., 15 % до 2050 г. и от 30 до 40 % до
2080 г., което ще доведе до значително намаляване на общите водни запаси в страната.

• Тенденция към увеличаване честотата на екстремни явления и бедствия.
Всички сектори на икономиката са уязвими на тези промени и предприемането на мерки за АИК
са спешни и наложителни!
Целта на НСАИК до 2030 г. е да бъдат предприети проактивни действия към постигане на дългосрочна и високо-ефективна икономическа, социална и екологическа устойчивост и гъвкавост,
за да могат българските граждани, частният сектор и държавните институции да се подготвят и
защитят по подходящ начин от уязвимостта, произтичаща от изменението на климата.
Извършените секторни анализи показват, че в България степента на осведоменост и нейните
резултати за икономиката все още са много ниски. Като цяло хората осъзнават, че адаптирането
към изменението на климата е неотложен въпрос. Те обаче имат много малко познания за последиците от промяната на местния микроклимат и мерките, които могат да бъдат предприети.
Местните граждани не са наясно какво е адаптирането към климата и защо е толкова важно за
икономиката и за техните градове в дългосрочен план. Те също така нямат ясна представа за
това как допринасят за проблема и какво могат да направят, за да намалят собственото си въздействие върху жизнената среда.
Стратегията и плановете за действие покриват 9 сектора: селско стопанство, биологично разнообразие и екосистеми, енергетика, гори, човешко здраве, транспорт, туризъм, градска среда и
води. (фиг.15).
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Оперативни цели в ПД до 2030 г.
ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ
Стратегическа цел
Подобряване на управлението за
адаптиране

Създаване на база от знания и
осведоменост за адаптация
Адаптиране на външната среда
за намаляване на въздействието
на изменението на климата върху
здравето

Операртивна цел
Укрепване на политическата, правната и институционалната
рамки
Изграждане на административен, инфраструктурен, финансов,
комуникационен и технически капацитет
Изграждане на професионален капацитет
Развиване на общественото образование и осведоменост
относно адаптирането
Разработване на мониторинг, събиране на данъци и ранно
предупреждение
Разработване на база за научни изследвания и знания
Адаптиране на изградената и естествена среда за намаляване
на въздействието на изменението на климата върху здравето
Развитие на социално-иконимическия капацитет
Фигура 15

Опциите за адаптиране обхващат предимно меки и базисни мерки за разработване на бъдещи,
по-конкретни и по-подробни възможности за адаптиране. Мерките за образование и наука са
интегрирани в секторните планове за действие.
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МОДУЛ 3. ЕНЕРГИЯТА В ПРИРОДАТА
Eнергия (от старогръцки – ενέργεια) означава действие, активност, сила в действие, способност
на телата да извършват работа. Енергията съществува под различна форма: механична, топлинна (топлина), лъчиста (светлина), гравитационна, химична, ядрена и др.
Има два вида енергия – потенциална и механична. Например, в храната, която приемаме, енергията е химична, и в тялото ни тя се съхранява под формата на енергия на химичната връзка
(най-често това е аденозин трифосфат – АТФ), докато не се използва като кинетична енергия по
време на работа или игра.

3.1. Енергийни ресурси
Съществуването на човека е свързано с използването на енергийни ресурси. Особено зависимо
от енергийните източници е съвременното ни общество. Според видовете източници на енергия
енергийните ресурси са възобновяеми и невъзобновяеми. (фиг.16)
3.1.1. Невъзобновяеми енергийни източници
Възобновяеми
източници на енергия
Геотермална
енергия

Невъзобновяеми
източници на енергия

Вятърна
енергия
Природен
газ

Био маса

Слънчева
енергия

Въглища

водна
енергия

Нефт

Ядрена
енергия

Пропан бутан
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Невъзобновяемите енергийни източници
(нефт, природен газ и въглища) са изкопаеми
ресурси, формирани в продължение на милиони години от останките от растения и животни, затиснати от слоеве скали и пясък под
земната повърхност. С течение на времето,
под действието на високата температура и налягане те са се превърнали във въглища, нефт
(петрол) или природен газ. Добивът на тези
изкопаеми горива е свързан с нарушаване на
природната среда – изменения на релефа,
унищожение на обработваема земя, натрупване на кариерни материали, рушене на почвата
и др.

Тези горива са ограничени като количество и ще бъдат изчерпани (примерно след 70-130 години). С напредването на времето цената им ще расте. Изгарянето им създава значителен въглероден отпечатък, което води до увеличаване на парниковия ефект.

• Въглищата са образувани в продължение на милиони години. Представляват горими

черни или кафяво-черни седиментни скали с голямо количество въглерод и въглеводороди (над 50% от теглото и над 70% от обема на въглищата е въглерод).
• Нефтът (петрол) е смес от въглеводороди, образувани от растения и животни, които
са живели преди милиони години. Суровият петрол е изкопаемо гориво и съществува в
течна форма в подземни басейни или резервоари, в малки пространства в седиментните
скали или близо до повърхността. Добива се чрез изпомпване.
• Природният газ съдържа различни съединения, но най-важният му компонент е метан
(CH4). Природният газ има по-голяма калоричност от нефта и е значително по-богат на
енергия от въглищата. Използва се за нуждите на химическата, стъкларската, порцеланово-фаянсовата и други промишлености, както и от някои ТЕЦ.
• Ядрена е енергията, която се освобождава при ядрен разпад или синтез. Тя е изключително богат източник на енергия (един грам уран-235 осигурява повече енергия от 3,5 тона
въглища), екологично чиста е, не замърсява въздуха. Днес ядрената енергия предоставя
около 15% от електроенергията в световен мащаб и така всяка година се спестява изхвърлянето на повече от два милиарда тона въглероден диоксид или 20% от глобалните емисии на CO2 от енергетиката.
Въпреки всички тези предимства, излъчваните редиоактивни лъчи са опасни за живота на организмите и човека. Опасност за околната среда обаче може да възникне и при неправилно съхраняване на радиоактивните отпадъци.

3.1.2. Възобновяеми енергийни източници
Възобновяема е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими – слънчева светлина, вятър, приливи, геотермална
енергия и др.
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През 2008 г. около 19% от глобалното потребление на енергия е от възобновяеми източници
(включително около 13% от традиционна биомаса (дърва за огрев и други, главно изгаряни за
отопление) и 3,2% е от електрически централи (ВЕЦ). Новите възобновяеми източници – малки
водноелектрически централи (малка руслова ВЕЦ), съвременна биомаса, вятърни електроцентрали, слънчеви и геотермални електроцентрали, биогориво – дават други 2,7% от потреблението на енергия, като делът им бързо нараства.

• Вятърната енергия представлява кинетичната енергия на въздушните маси в атмосферата. Тя се превръща в полезна форма на енергия – механична (вятърът е използван за задвижване на платноходи, за помпане на вода за напояване или за задвижване на вятърни
мелници) или за производство на електрическа енергия чрез ветрогенератори. Вятърната
енергия е чиста, без вредни емисии (фиг.17).

Фигура 17

• Слънчева енергия. В Бъл-

гария, една от най-слънИзточници на енергия в България до 2050 г.
чевите държави в Европа, 140
ядрена енергия
не можем да се похвалим 120
енергия от
с рационално използване
невъзобновяеми източници
на светлината, за разлика 100
слънчева енергия
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от държави с по-неблаговятърна енергия
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(фиг.18). Два слънчеви 40
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тиричленно
семейство,
консумиращо 200 литра на
ден. Инвестицията се възвръща за около 5 години. На соларната енергетика се възлагат
големи надежди. За последните 35 години цената на фотоволтаичните модули намаля сто
пъти – от 76.7 $/W на 0.74 $/W. Някои от европейските страни, които са ориентирани към
100% възобновяеми енергии, силно разчитат на слънчевата енергия.

• Водната енергия (под формата на кинетична енергия, температурни разлики или осмотична енергия) също може да бъде използвана. Понеже водата има към 800 пъти по-голяма плътност от въздуха, дори малък поток от вода може да породи значителни количества
енергия. Водноелектрическите централи преобразуват кинетичната енергия на водата в
електричество. В България се наблюдава особен интерес към изграждането на малки руслови ВЕЦ.

• Геотермалната енергия намира приложение в отоплението и охлаждането на сгради.

Температурата на почвата и водата е почти постоянна на дълбочина до 5 м – около 10°С,
което я прави по-топла от външния въздух през зимата и по-студена от него през лятото.

• Биоенергията се получава от растителна или животинска биомаса. Растенията фотосинтезират и в резултат на образуваните органични вещества нарастват и създават биомаса,
която може да бъде използвана директно като гориво или за добиване на биогорива.
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Биогоривата биодизел и биоетанол, които се произвеждат от биомаса на земеделски култури,
могат да бъдат изгаряни в двигатели с вътрешно горене и бойлери. При изгаряне на биогоривата
се отделя складираната в тях химическа енергия.
Дървесината е най-древният източник на енергия, използван от хората за отопление и производство на различни продукти. С развитие на технологиите, тя е изместена от изкопаемите горива, отличаващи се с по-висока калоричност, по-лесен добив и начин на употреба.
Установено е, че при изгаряне на 1 тон дървесина се отделя 26,5 пъти по-малко пепел, 30 пъти
по-малко SO2 и 5 пъти по-малко N2O2 в сравнение с въглищата. За България стопански интерес
представляват бързорастящите дървесни видове, като топола, върба, акация и др. У нас има богат опит в селекцията на бързорастящи видове за производство на строителна и технологична
дървесина. Това е обективна предпоставка за осигуряване на посадъчен материал за създаване
на енергийни плантации.
Биоенергията обхваща използването на твърди, течни и газообразни горива. (фиг.19)
Газообразно биогориво. В най-типичния случай от биомасата се получава биогаз със съдържание
50-87% метан, 13-50% CO2, незначителни примеси H2 и H2S. След пречистването на биогаза от
СО2 се получава биометан. Биометанът е пълен аналог на природния газ, като разликата е само
в произхода.

Преработка

Био-маса
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Течно биогориво. За суровина се използват слънчогледови култури, рапица, захарна тръстика,
палмово олио и др. На практика всеки тип органична суровина, богата на въглеводороди
и достъпна в големи количества, е пригодна
за производството на биогорива – например в
Испания се развива проект за използването на
портокалови кори за производство. Най-големи добиви (от 7 до 13 пъти по-големи от тези на
захарна тръстика) се получават от използването
на водорасли.

Твърдите биогорива са на първо място дървесина за горене, включително под формата на дърва за горене, дървени брикети и други видове
като например органични отпадъци от бита. Този вид биогорива имат най-голямо разпространение в развиващите се страни, заради минималните инвестиции, необходими за използването
му. В България също са много разпространени. Изгарянето на твърдите биогорива носи големи
вреди за човешкото здраве, когато се извършва в открити огнища и в старите печки за твърдо
гориво без филтърни системи. При горенето се отделят въглероден двуокис, серен двуокис и
фини прахови частици.
Предимства на възобновяемата енергия. Възобновяемата енергия се нарича още и „зелена
енергия“, понеже тя е изключително важна за устойчивото развитие. Нейните предимства могат
да се разглеждат в 4 насоки:
1. Намалено влияние върху изменението на климата – ВЕИ имат по-нисък въглероден отпечатък по време на строителството и почти нулев по време на експлоатацията им.
2. Достъпност и сигурност на доставките на енергия – слънцето, вятърът и водата са налични почти навсякъде и са безплатни. Чрез тях всяка държава може да бъде независима от
внос на енергия от други страни.
3. Дългосрочните икономически изгоди: тенденцията е цените на ВЕИ да спадат, а на изкопаемите горива да нарастват.
4. Населението одобрява екологично чистата енергия.
Няма най-предпочитан вид възобновяем енергиен източник. В зависимост от местните климатични дадености, един или друг вид се явява най-подходящ. Обаче с оглед на ограниченото време на добив на енергия най-доброто решение е да се комбинират няколко типа възобновяими
източници, за да може недостатъкът на всеки от тях да се компенсира от предимствата на друг.

3.2. Акумулиране и трансформиране на енергията в живата природа
Организмите, заедно със средата на обитание, образуват една динамична система, която означаваме като биосфера. Границите на биосферата се определят от разпространението на живите
организми в трите обвивки на Земята – литосфера, хидросфера и атмосфера. Долната граница
на биосферата е на дълбочина до 4 км в литосферата и до 11 км в хидросферата. Горната грани-
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ца на височина достига до 20 – 22 км,
където все още могат да се открият
спори на микроорганизми. Границите на биосферата всъщност са лимитирани от количеството на кислорода, светлината и температурата.
Основна структурна единица на биосферата е екосистемата. Тя включва както популации на организми от
различни видове (биоценоза), така и
всички елементи на средата за обитание (биотоп) – слънчева светлина,
температура, влажност и др. Организмите в една екосистема са тясно
свързани чрез материално-енергетични връзки със средата на живот, в
която живеят.

човешка
дейност
фотосинтеза

органични
вещества

дишане

дишане

мъртви организми
и отпадни продукти

разтворен
СО2

В природата се осъществява непрекъснат кръговрат на веществата
петрол, природен газ
между организмите и неорганичната среда, в коятo живеят. Екосистемите получават огромно количество
Фигура 20
слънчева енергия, но запасите от биогенни елементи (елементи, изграждащи живата материя – С, Н, O, N, S и P) на планетата, са ограничени. Само многократното им
използване е осигурявало и може да осигури и в бъдеще съществуването на организмовия свят.
Възобновяването на биогенните елементи в средата се осъществява в резултат от непрекъснат
кръговрат на веществата между организмите и средата, в която живеят. Биоценозата заедно с
биотопа са двете страни от кръговрата на веществата в екосистемата.
Кръговратът на въглерода (фиг.20) е от огромно значение за съществуването на организмовия
свят. Въглеродът е биогенен елемент, съставна част на органичните съединения. Фотосинтезиращите организми използват СО2 от въздуха при синтезата на органични съединения. Резерв
на въглерод на планетата са изкопаемите горива, почвата, утайките и разтворени въглеродни
съединения във водните басейни, СО2 в атмосферата, седиментните скали. Основни процеси в
кръговрата на въглерода са фотосинтезата, клетъчното дишане, вулканичната дейност и човешката дейност (изгаряне на изкопаеми горива).

3.2.1. Фотосинтеза
Източник на енергия за живота на организмите се осигурява от слънчевата светлина при процеса фотосинтеза.
Фотосинтезиращите организми поглъщат енергията на слънчевите лъчи и я преобразуват в химична енергия на органичните съединения. По този начин те осигуряват не само своето съществуване, но и съществуването на всички хетеротрофни организми на планетата.
Фотосинтезата е процесът, който свързва космическата енергия и живота на Земята. В резултат
на фотосинтезата атмосферният въглерод и слънчевата енергия стават достъпни за живите организми като при процеса се отделя и кислородът, необходим за живота на организмите. Годишната фиксация на въглерода се изчслява на около 70,112 кг, в резултат на което се синтезират 150
млрд. тона органични вещества и се отделя около 200 млрд. тона кислород.
В резултат от фотосинтетичната дейност преди милиони години са образувани и изкопаемите
енергетични източници, които човечеството използва и днес.
Една от възможностите за бъдещето на човечеството е използването на фотосинтезата като алтернативен източник на енергия. Вече има експерименти за моделиране на светлинната фаза на
този уникален процес, през която се разгражда молекулата на водата до Н2 и О2 под действието
на светлината (т. нар. фотолиза на водата) и полученият по този начин водород може да се използва като гориво. Това би заменило изцяло всички други форми на използвана от човечеството енергия.

3.2.2. Поток на енергията
Всички организми в една екосистема са свързани помежду си с хранителни взаимоотношения,
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което осигурява непрекъснатия кръговрат на веществата и преобразуването на енергията. Растенията са продуцентите на хранителните вещества – те усвояват слънчевата енергия и при процеса фотосинтеза от СО2 и водата я преобразуват в химична енергия на синтезираните органични вещества. Произведените органични вещества са източник на енергия за жизнените процеси
на всички останали организми (консументи). Има и организми, които си набавят енергия от преработване на мъртвата органична материя (т.нар. редуценти).
Продуцентите (П), консументите (К) и редуцентите (Р) са трите трофични равнища в хранителните взаимоотношения в биоценозата. Линейният пренос на хранителни вещества и енергия по
трите трофични равнища наричаме хранителна верига (фиг.21.).

Фигура 21

Организмте (П, К и Р) използват органичните вещества като източник на енергия при разграждането им в клетките (клетъчно дишане). Процесите на разграждане са окислителни и при тях
се отделя енергията, „заключена“ в химичните връзки. Тази енергия не може да се използва
директно от организмите. Отделената енергия при клетъчното дишане се акумулира в богати
на енергия нискомолекулни съединения (най-често това е АТФ), които от своя страна отделят и
„предоставят“ тази енергия за жизнените процеси на организма. При пълното разграждане на
органичните вещества в клетката се получава и въглероден диоксид и вода, който организмите
отделят в резултат на дишането. (фиг.22)
При преноса от едно към друго трофично равнище голяма част от енергията се отделя като топлина, като в следващото равнище преминават само 10% от енергията на предишното равнище. Ето защо броят на трофичните равнища в една хранителна верига е ограничен. В сложните
биоценози потокът на вещества и енергия преминава през взаимосвързани хранителни вериги,
които образуват система от хранителни взаимоотношения (хранителна мрежа).
Глюкоза и кислород
Дишане

Фотосинтеза

Фигура 22

Вода и карбонов диоксид

Количеството органични вещества, произведени от организмите на всички трофични равнища в
биоценозата за единица време, формира продуктивността на екосистемата. Органичните вещества, произведени от продуцентите (общата първична продукция – ОПП) и тяхното използване
до голяма степен определя стабилността на екосистемата. В една климаксна екосистема (екосистема, която е в равновесно състояние с климата) общата първична продукция се използва
изцяло за жизнената дейност на хетеротрофните оранизми в екосистемата.
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Екологични пирамиди в горска екосистема

Пирамида
на числеността

Фигура 23

Пирамида
на биомасата

Пирамида
на енергията

Разпределението на числеността, биомасата или енергията между различните трофични равнища в дадена биоценоза се представя чрез екологичнати пирамиди (фиг.23). Отделните трофични
равнища в екологичната пирамида се изобразяват като правоъгълници, разположени един върху друг в реда на преобразуване на биомасата и енергията в тях – П→К1→К2→К3. Екологичните
пирамиди могат да бъдат прави и обратни, като пирамидата, която отразява промяната на енергията в последователните трофични равнища, е винаги права.

21
РАБОТЕН ВАРИАНТ

22
РАБОТЕН ВАРИАНТ

МОДУЛ 4. КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ОРГАНИЗМОВИЯТ СВЯТ

Глобалното затопляне оказва въздействие върху организмовия свят – променят се параметрите
на средата на обитание, намалява видовото разнообразие, нарушават се хранителните взаимоотношения в екосистемите, появават се нови заболявания, засягащи не само животни и растения, но и човека.

4.1. Намалява стабилността на екосистемите
Земните организми са усвоили в еволюционното си развитие четири основни среди на живот
(водна, наземно-въздушна, почва и организмова), всяка от които има специфични условия за
съществуване.
Популацията на всеки вид има своя екологична ниша в екосистемата – т.е. има определени изисквания към условията на средата (конкретна осветеност, влажност, температура, въздушни
течения и др.) и изпълнява определена роля в екосистемата. В климаксни екосистеми всички
екологични ниши са заети и екосистемата е стабилна при краткотрайни флуктуации на параметрите на средата.
Една екосистема достига до климаксно състояние в продължение на много години, в резултат на
което биоценозата ѝ има уникален видов състав в съответствие с климатичните условия. В резултат на климатичните промени все по-често възникват пожари, изливат се проливни дъждове,
почвата ерозира. Повишаването на температурата променя параметрите на средата на живот
и много организми не успяват да се приспособят и загиват. Нарушават се екологичните ниши,
променя се видовият състав на екосистемата, броят на популациите и тяхната численост, променят се взаимоотношенията между популациите в биоценозата. Всичко това рефлектира върху
стабилността на екосистемата и тя преминава в сукцесия – състояние, което се характеризира с
нестабилност и податливост на видовия ѝ състав към влиянието на различни фактори на средата. (фиг. 24)
Фигура 24

1 ГОДИНА

голо поле

треви

3-25 ГОДИНИ

25-100 ГОДИНИ

треви и храсти храсти и дървета
СУКЦЕСИЯ

ПОВЕЧЕ ОТ 100 ГОДИНИ

широколистна гора
КЛИМАКС
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• Инвазивни видове
Климатичните промени (увеличението на количеството на парникови газове, глобалното затопляне, замърсяването на средата за живот от човешката дейност) влияят върху организмите – някои от тях не успяват да се приспособят и загиват или мигрират към по-подходящи условия на
средата. Това води до изчезване на някои видове, или поява на нови, което неминуемо се отразява на хранителните взаимоотношения, а оттук и на стабилността на екосистемата като цяло.
В резултат от затоплянето на климата у нас се появиха много „инвазивни“ видове (видове-пришълци), които изместват характерни за българската флора и фауна видове и пренасят бактерии
и вируси, причиняващи непознати заболявания за нашите ширини (фиг.25).
Обикновено инвазивният вид е пренесен от друг физикогеографски район и след навлизането,
размножаването и разпространението си в новите територии, може да причини вреди на биологичното разнообразие, да наруши функционирането на екосистемите, икономиката, и човешкото здраве. Инвазивните видове растат и се размножават много бързо, поради липсата на естествени врагове в новото местообитение, предизвиквайки големи нарушения в естествения баланс
на природните екосистеми.
Брой чужди видове, представени в сухоземните екосистеми

Безгръбначни животни

Гръбначни животни

2000-2010

1990-1999

1980-1989

1970-1979

1960-1969

1950-1959

1940-1949
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1920-1929

1910-1919

1900-1909

<1900

Брой видове
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0

Растения

Източник: БАН/МОСВ Национален доклад за състоянието и опазването на околната
среда в република България през 2012 г. ( издание 2012 г.)

Фигура 25

Инвазивен вид у нас е шипобузестият рак (Orconectes limosus), навлязъл на територията на страната ни от Централна Европа и Сърбия през река Дунав преди 1-2 години. (фиг.26) Този вид е преносител на опасно заболяване за местните видове прави раци, т. нар. „рача чума“, която всъщност представлява микотично заболяване.

• Заплахи за земеделието
Като част от организмовия свят човекът е
и основен консумент в хранителните взаимоотношения, поради което всяко нарушаване на стабилността на хранителните
вериги и мрежи се отразява и на хранителните ресурси на човечеството. В зависимост от климатичните особености на региона ние определяме къде, кога и как да
отглеждаме храната си. Но човечеството
е изправено пред предизвикателствата на
променящото се време, непредсказуемите
Фигура 26
проливни дъждове, засушаването, ерозията на почвата. Обработваемите земи са
изложени и на риск от повече атаки от страна на вредители, болести и плевели.
Земеделските култури винаги са били уязвими от непредсказуемо време, поради нестабилността на агросистемите, които човек принудително държи в начална фаза на сукцесия. Свеждайки
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до минимум консументите в екосистемата, човекът
превръща цялата първична продукция в т.нар. добив от земеделската култура. В някои региони повисоките температури могат да увеличат добивите,
но цялостното въздействие на изменението на климата върху селското стопанство се очаква да бъде
отрицателно – намаляване на доставките на храни
и повишаване на цените на хранителните стоки. Повишените нива на атмосферен въглероден диоксид
от своя страна са причина за понижаване количеството на важни минерални вещества (цинк, желязо
и др.), жизнено необходими за нормалното развитие на земеделските култури.
Фигура 27
С климатичните промени земеделието е изправено
пред двойна заплаха – от наводнения и от суша. Наводненията отмиват плодородния почвен
слой, от който зависи плодородието, докато засушаванията намаляват съдържанието на вода,
което прави земеделските култури още по-уязвими.
Разпространението на вредители, които унищожават земеделските култури, също заплашва глобалната продоволствена сигурност. Оказва се, че глобалното затопляне води до разпространението на топлолюбиви видове-вредители към северния и южния полюс със скорост около 3 км
на година. Непрекъснато се увеличава броят и разнообразието на различни вредители: появяват
се нови щамове, които активно се разпространяват и са устойчиви на използваните средства за
защита.
Например заболяването ранна мана по картофите е ново заболяване у нас, което се причинява
от гъба (Alternaria solani). В България гъбата се е разпространила преди около 20 години поради
затоплянето. Листата на инфектираните картофени растения пожълтяват, а картофените клубени стават негодни за консумация. (фиг.27)
В изследване, публикувано в изданието на Nature Climate Change, се проследява връзката между
повишаването на глобалната температура и разпространението на вредители в различни климатични зони. В изследването е наблюдавано разпространението на 612 вида неприятели по
земеделските куртури през последните 50 години. Това са различни видове вируси, бактерии,
гъби, нематоди, насекоми и др. Установено е, че всяка година от вредители се губят 10-16% от
добивите в света.
Загубите от основни земеделски култури само от гъби и микроорганизми са такива, че с тях
може да се изхранят близо 9% от населението на планетата. Проучванията показват, че загубите
ще се увеличат още повече, ако глобалната температура на планетата продължи да нараства.

4.2. Разпространение на нови заболявания
Глобалното затопляне не е измислен проблем, а реалност с много сериозни последствия за човешкото здраве. В замърсените градски райони се образува по-лесно смог, който води до белодробни заболявания. Димът от горските пожари влошава допълнително качеството на въздуха.
По-топлата сладка вода улеснява растежа на болестотворни микроорганизми и по този начин се
замърсява и питейната вода. Горещото време, наводненията и други екстремни събития излагат на риск и увреждат инфраструктурата и транспортната мрежа. Горещите вълни причиняват
обриви, крампи и изтощение при хората, като най-сериозната последица от нарушената терморегулация е топлинният удар. Множество проучвания показват, че топлинните вълни са съпроводени с увеличение на смъртността.
Затоплянето изцяло промени средата, в която живеем. И ако преките резултати от това са лесно видими, то разпространението на опасни болести е често подценяван фактор. Глобалното
затопляне вече измества зоните на обитание на различни видове, в резултат на което хората,
селскостопанските култури и домашните животни ще влязат в контакт с нови патогени. В резултат следва да очакваме множество нови огнища на опасни заболявания. Проучвания показват,
че глобалното затопляне и наводненията, предизвикани от него, могат да доведат до холерна
епидемия в районите с лоша хигиена.
В резултат на глобалното затопляне някои типични за тропиците заболявания се появяват и в
северните региони – маларията вече е достигнала Москва, а в Швеция се появиха енцефалитните кърлежи. Мигрирането на инфекциозните болести от юг на север според специалистите е
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особено тревожна тенденция и е свързана със затоплянето на климата и разпространението на
кърлежи и насекоми, които разширяват хабитата си.
Със затоплянето в последните години у нас мигрират топлолюбиви видове кърлежи и комари,
които са преносители на нетипични за страната ни заболявания. Азиатският тигров комар (Aedes
albopictus), преносител на опасни вирусни заболявания (денга, чикунгуня, зика и др.) е потвърден официално през 2011 г. в Бургаска област, но към януари 2016г. вече има данни за разпространението му в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и долините на реките Струма и
Места. (фиг. 28)

Фигура 28
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МОДУЛ 5. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Ако трябва да се даде кратко и точно определение за „енергийна ефективност“ то това е: хармония между природа и енергия. През последните години фразата стана синоним на нов мироглед,
на нова политика по отношение на бъдещето на планетата.
Едва ли има човек, който да е отговорен към своето си бъдеще и бъдещето на своето семейство,
без да осъзнава важната роля на енергийната ефективност.

5.1.Законова рамка
Хармонизацията на българското законодателство с европейското в посока въвеждане на задължителните изисквания, предвидени в директивите на Европейския съюз в областта на енергийната ефективност, провокираха редица промени в нормативната ни база. През юли 2018 г. беше
приет Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (ЗИДЗЕЕ). Освен
синхронизация в областта на законодателството, въведените промени имат за цел развиване на
конкурентноспособна българска икономика и осигуряване на устойчиво икономическо развитие.
Специално внимание в ЗИДЗЕЕ е отделено на стимулиране развитието на енергийната ефективност чрез въвеждане на насърчения, данъчни облекчения и създаване на фонд „Енергийна
ефективност“. Този фонд е създаден като инструмент за управление на финансовите средства,
предоставени за инвестиционни проекти в тази област. Той се превръща и в прецизен механизъм
за привличане на повече бизнес интереси в сферата на енергийната ефективност.
Със ЗИДЗЕЕ е създадена една цялостна правна среда за модернизация и инвестиционна активност в областта на енергийната ефективност.
Инвестициите за енергийна ефективност са уникални. Положителните резултати от тях засягат
не само отделния потребител, но и страната ни като цяло:

• подобрява се надеждността на енергоснабдяването и намаляване на нуждата от внос;
• намалява се необходимостта от нови инвестиции в производството на енергия;
• инвестициите имат благоприятен социален ефект, като намаляват сметките за енергия,
нуждите от субсидии и напрежението в обществото;

• намалява се вредното въздействие върху околната среда.
Енергийната ефективност всъщност е намаляване на потреблението на енергия. Това може да се
постигне или в резултат на приложение на технически иновации или чрез намалено потребление на енергия чрез променено поведение.

5.2. Намаляване на потреблението на енергия
5.2.1. Намаляване на потреблението на енергия чрез въвеждане на технически иновации.

• Информационни технологии и енергоспестяване
Макар и постепенно, информационните технологии имат потенциала да ускорят навлизането и
внедряването на нова генерация технологии в областта на енергията.
Интеграцията на IT системите и физическите устройства вече е факт в сферата на енергийните
технологии. Известна като M2M (machine-to-machine) комуникация, тази концепция обещава завинаги да промени и света на енергийната ефективност, навлизайки в продуктите на най-големите производители и доставчици на решения за енергийния сектор. (фиг. 29)
С интегрирането на сензори за отдалечен мониторинг на оборудването и възможности за детайлно събиране, складиране, обработка, анализ и архивиране на данни, много компании лансират на пазара решения като част от концепцията за ново поколение технологии, съвместими с
т. нар. индустриален интернет.
Други производители внедряват в продуктите си технологии за свързване към Internet of Things,
включително комуникационни интерфейси и решения за присъединяване на оборудването към
тази нарастваща мрежа с възможности за облачен мониторинг и контрол и отдалечено управление посредством персонални мобилни устройства.
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• Енергоспестяващо осветление
На 31 декември 2012 г. Европейският съюз изтегли от продажба последните партиди от електрически крушки с нажежаема жичка. Така този популярен през 20. век продукт за осветление
остана в миналото. Основен недостатък на крушките с нажежаема жичка беше нисък КПД, като
само 5% от консумираната енергия се използваше за видима светлина, а другите 95% се отделяха като топлина.
Модерните технологии позволяват да се пести енергия от осветлението в дома, без да се нарушава необходимият комфорт за осветеност. Алтернативата за осветление са енергоспестяващите крушки (компактни луминисцентни или светодиодни – light-emitting diode). LED крушките
имат пет пъти по-голяма мощност от традиционните и са най-чистият и най-екологичен начин
за осветление. Те не съдържат токсични материали и се рециклират 100%. Върху опаковките на
крушките произвеждани в ЕС има скала от А до F, която показва степента им на ефективност. С
най-добра ефективност са тези от клас А.
Предимствата на крушките са много:

• Енергоспестяваща крушка от 20W, консумира 20W енергия, но свети като 100W обикновена крушка.

• Тези крушки изразходват до 80% по-малко енергия, което може да доведе до намаляване
на разходите за осветление до 15% годишно (за средно домакинство това спестява около
200 лв.).

• LED крушките имат и много по-дълъг живот – могат да работят между пет и дванадесет

години. Трябва да се знае, че животът на енергоспестяващите крушки се влияе от броя
включвания и изключвания.

• Фотоволтаични системи
Производството на електроенергия от
слънчевата радиация е сред най-атрактивните области от съвременната
енергетика. Енергията, генерирана
с фотоволтаични системи (от англ.
Photovoltaics, PV – метод за превръщане на слънчевата енергия в електрическа с помощта на полупроводников
материал) се счита за чиста и възобновяема. (фиг.30)
Фотоволтаичните системи използват
клетки, които да улавят и преобразуват
слънчевата радиация в електричество.
Клетките се състоят от един или два
слоя полупроводников материал. Ко-
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гато светлината попадне върху клетката, тя предизвиква електрическо поле в слоевете и по този
начин протича електричество. Колкото е по-голям интензитетът на светлината, толкова потокът
на електричество е по-голям.

• Зелена архитектура

ТЕМПЕРАТУРА В КЪСНИЯ СЛЕДОБЕД

Температурите в градовете (или в определени зони в тях) често са с няколко градуса по-високи, отколкото в околните райони. Това температурно несъответствие е известно като ефект на
градския топлинен остров. Основната причина за този ефект се получава от модифицирането на земните повърхности в градските зони, а оттук и различната им способност да отразяват
слънчевата радиация, т.е. различното им албедо. В градовете преобладават сгради с тъмни повърхности и покриви и асфалтова настилка на улиците, които абсорбират значително количество светлинна радиация и я излъчват като топлина, затопляйки града. Обикновено в градските
топлинни острови растителността е малко, което също засилва топлинния ефект. (фиг. 31)

Селски
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предградието

Градски
център

Жител на
града

Парк
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За намаляване ефекта на градския топлинен остров
в последните години набира популярност т. нар.
зелена архитектура – инсталиране на растения върху покривите на градски сгради. (фиг.32) Зеленият
покрив не само не позволява абсорбирането на топлина, но растенията охлаждат въздуха, като така
се компенсира до известна степен ефектът на градския топлинен остров. По този начин много сгради
намаляват зависимостта си от потреблението на
енергия.
Фигура 32
5.2.2. Намаляване на потреблението на енергия чрез промяна в поведението
В случая не става дума за велики дела, за геройски постъпки, а за енергоефективено поведение и разумен начин на живот – просто човек прави повече с по-малко енергия. Енергийната
ефективност е не само лесна за изпълнение дейност, но и един от най-достъпните начини за
незабавно и драстично намаляване на въздействието върху планетата. Доказателства за това
откриваме в изпълнението на всеки съвет за пестене на енергия – сметките за електричество и
парно намаляват драстично в резултат на рационално намаляване на изразходваното количество електроенергия.
Енергоефективното поведение не е вродена поведенческа реакция, а възпитание от ранна детска възраст. Това поведение изисква познаване и използване на технологии за пестене на вода
(за да се намали количеството на водата, използвана в душовете, мивките), познаване на технологии за намаляване енергията за осветление, за намаляване на разходите за отопление, както
познания и умения за настройване на уреди за ефективна работа при малък разход на енергия.
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Какво трябва да знаем и какво трябва да направим, за да пестим енергията?
• Осветление
»» Около 6-10% от всяка сметка за електроенергия на едно домакинство са за осветление.

Годишната консумация на електроенергия за осветление в дома зависи от броя и вида на
осветителните точки, както и от начина на живот. Малки промени в ежедневните навици
на домакинството могат да имат реален и измерим ефект върху потреблението и съответно върху сметките за ток.

»» Трябва да съобразим осветлението на всяка стая със специфичното ѝ предназначение.
Например в спалнята можем да използваме настолни лампи, за да се постигне различна
функционалност и максимално удобство.

»» При закупуване на осветителни тела е необходимо да обръщаме специално внимание на

етикета за енергийна ефективност – изборът на възможно по-висок клас осигурява и поголяма икономичност на консумацията. Животът на една енергийно ефективна крушка
клас А е над 10000 часа – 10 пъти повече от живота на обикновената, която е 1000 часа, което прави нейната енергийна ефективност още по-висока в дългосрочен план. Спестената
енергия и по-дългият живот на осветителното тяло ще изплатят ефективно инвестицията.

»» Разумно е да се монтират таймери и датчици за движение или светлинни сензори. Това

ще помогне да използваме ефективно осветлението в сервизните помещения – килери,
антрета, мазета, общи жилищни части.

»» Използването на реостатни ключове или ключове с дистанционно управление също води
до пестене на енергия.

»» Когато излизаме от съответното помещение трябва да изключваме осветлението.
»» Препоръчително е халогенните прожектори за външна употреба да се използват по-рядко. Ако са включени през цялата нощ, те могат да употребят енергия за над 300 лв. годишно.

»» Възползването от дневната светлина, редовното почистване на прозорците, липсата на
мебели пред тях, боядисването в по-светли тонове на стените и таваните на помещенията, върху които пада пряка слънчева светлина, поддържането на чистотата на крушките и
осветителните тела, са дейности, които не изискват особено усилие, но повишават ефективността и възможностите за разумно потребление на електроенергията.

• Отопление
Традиционно през зимата потреблението на електроенергия в домакинството се повишава. Консумацията през студените месецичесто нараства с до 70% спрямо тази през лятото и сметките ни
за електроенергия също се увеличават.
Как да променим ежедневните си навици, за да можем да намалим консумираната електроенергия и сметките за ток?

»» Намаляването на температурата на помещенията през зимата с 1 градус, може да понижи
сметката ни за ток с 10%.

»» Понижението на температурата на нагревателя за топла вода от 60°C на 55°C може да
намали сметката за подгряване на вода до 10%. Добре е да използваме и таймер за включване на бойлера за топла вода на нощна тарифа – положителният ефект върху сметката за
затопляне на вода ще бъде до 15%.

• Готвене
»» Добре е да се използва остатъчната топлина на фурната. Ако изключвате фурната 10 мин.

преди края на времето за печене, ще спестите до 20% от сумата, която заплащате за електроенергия за нейната работа.

»» Покривайте съдовете, с които готвите с капак и използвайте в максимална степен тенджери под налягане – така можете да постигнете икономия на електроенергия до 20%.

»» Върху котлоните на готварската електрическа печка поставяйте съдове с дебело и равно
дъно – неравност от 1 мм на дъното води до преразход на 15% електроенергия.
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• Охлаждане
»» Поддържайте чиста решетката на гърба на хладилника, за да осигурите ефективен въздухообмен. Замърсяването може да доведе до 30% преразход на електрическа енергия.

»» Размразявайте хладилника си колкото може по-често, защото образуваният лед в него

повишава значително размера на разходите за ток (1 см лед значително увеличава използваната от хладилника електроенергия).

• Пране, миене, сушене
»» Използвайте пералнята, сушилнята и миялната машина на по-ниска температура. Tака ще
спестите енергията, необходима за загряване на водата.

• Развлечение (телевизор, компютър, малки електроуреди)
»» Можете да намалите сметките за електричество до 5%, ако изключвате уредите от

контакта, когато не ги използвате. Старите уреди консумират по време на постоянната
готовност за работа годишно около 150 kWh електроенергия.

При разумното използване на електроенергията, всъщност всеки един човек ще помогне не само
за устойчивото отношение към природата, а и ще спести пари от сметките си за електроенергия.
Само така сентенцията „мисли глобално – действай локално“, сведена до отделния човек, звучи
наистина привлекателно.
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