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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.
6. С вашата помощ енергийният екип ще набележи мерки за пестене на енергия.
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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/
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Камелия Георгиева, ръководител на екип
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ПРОЕКТ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ
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Енергия и енергийна ефективност

Съвременният живот на хората е немислим без потреблението на огромни количества
енергия. Осигуряването на необходимата енергия се обезпечава по няколко начина – чрез
изгаряне на изкопаеми горива (нефт, природен газ, въглища) и дървесина; чрез преобразуването на механична енергия в природата (вятър, течаща вода, морски вълни); чрез използване на енергията при разпадането на атомното ядро и др. През последните 2 столетия
с най-голямо значение е енергията, която получаваме при изгарянето на изкопаемите горива. Първоначално водеща роля са имали въглищата, но постепенно нефтът и природният
газ увеличават значението си. В наши дни националните стопанства на държавите до голяма степен зависят от изкопаемите горива – производство на електроенергия, обезпечаване
на транспорт, селищно отопление и др.

С установяване на климатичните промени и последиците, които те причиняват, все по-активно развитите общества търсят начини и решения, чрез които да намалят потреблението на изкопаеми горива и така да ограничат екологичния отпечатък от икономическата
си дейност върху околната среда. Основните пътища за това са два. Единият е свързан с
разработването на нови технологии, които не потребяват изкопаеми горива като източник
на енергия и следователно не отделят парникови газове в атмосферата. Другият път се изразява в подобряване на енергийната ефективност на вече съществуващите съоръжения и
технологии, като по този начин се ограничава потреблението на изкопаеми горива и следователно се намаляват емисиите на парникови газове. И двата подхода се развиват успоредно и са важни за икономическото развитие и равновесието в природата.
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Увеличаването на енергийната ефективност е важна
цел за редица страни по света, в това число и България,
където е приет Закон за енергийната ефективност от
Народното събрание. Този закон урежда обществените
отношения, свързани с провеждането на държавната
политика за повишаване на енергийната ефективност
при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. Пример за държавна политика
в тази сфера е, че когато се изграждат нови или се правят ремонти на вече съществуващи обществени сгради
(училища, болници, административни сгради и т.н.) се
залагат технологични изисквания, чрез постигането на
които се намалява потреблението на енергия за отопление и цялостната консумация на електричество. Това е
пътят за енергийна ефективност, постигната чрез инфраструктурни решения.

Друг път за увеличаване на енергийната ефективност е чрез промяна в потребителското
поведение на хората, т.е. намаляване на консумацията на енергия. Това се постига чрез
внедряването на енергоспестяващи уреди (ел. крушки, отоплителни тела, електроуреди и
др.) и чрез възпитаване на навици за пестене на енергия. Такива навици са свързани с правилна употреба на уредите само когато те са необходими; през зимния сезон важен аспект
е използването на отоплителните тела (регулиране на подходяща температура с вентил,
термостат и т.н.) и режима на проветряване. Установено е, че правилното проветряване на
стаите и регулирането на вентилите на радиаторите може да спести до 7% от използваната
енергия.

Още по темата:

Високата енергийна ефективност е отличителна черта на развитите държави. В тях се внедряват технологии, които използват по-малко
енергия и постигат по-добри резултати. Това
стимулира още повече развитието им. В тези
страни, когато се строят нови сгради и съоръжения, те се проектират и изграждат по начин,
който да използва максимално естествените
потоци от енергия – сградите имат добра осветеност, южно изложение и т.н. Разходите за
поддръжка на такива енергийно ефективни
сгради са по-малки в сравнение с другите сгради. Това е предпоставка за добри икономически резултати в дългосрочен план.

Нека запомним!

1. Животът на хората е немислим без потреблението на енергия.

2. Изкопаемите горива са с първостепенно значение за стопанството на хората, но употребата им е причина за промените в климата.

3. Повишаването на енергийната ефективност е средство за борба срещу глобалното
затопляне.
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Защо е важно да пестим енергия?
Спестяването на енергия чрез поведението на отделните хора е изключително важно действие за постигането на енергийна ефективност, а оттам за опазването на
околната среда и забавянето на глобалното затопляне. В
страните от ЕС все повече институции имат целенасочено
поведение към пестене на енергия, а в образованието на
децата от ранна детска възраст е заложено възпитание
към целесъобразно използване на енергия с цел опазване
на околната среда и пестене на средства.
България е една от страните с относително ниска енергийна ефективност, а голяма част от населението няма
потребителско поведение, което да е насочено към намалено потребление на енергия. Основен ограничител в
използването на енергия в България са цените на електроенергията и горивата. В редица случаи хората или институциите биха били задоволени с по-малко енергия при
положение, че използват енергията правилно.

И докато опазването на околната среда и забавянето на
глобалното затопляне се явяват косвен ефект, то пряк
ефект от пестенето на енергия чрез разумното използване се вижда в намаляване разходите на домакинствата
и на институциите за ползване на електро- и топлинна
енергия. Това освобождава паричен ресурс, който може
да се използва за други цели, правещи живота на хората
по-добър.

Изключително важно е да се осъзнае, че когато пестим
енергия едновременно помагаме на околната среда и на себе си. Потребителското поведение на всеки човек трябва да бъде съзнателно обвързано с личния принос към опазването
на планетата Земя.

Още по темата

Направено е изследване, според което, ако правилно се потребява енергия в едно домакинство, т.е. използват се електроуреди, само когато има нужда от тях, проветрява се правилно и т.н.,
разходите за енергия могат да спадна със 7%. На годишна база
това прави значима сума. Ако приемем, че едно домакинство
в България харчи условно по 100 лв. за електроенергия всеки
месец, то при намаляване потреблението от 7%, означава, че на
12-ят месец семейството ще заплати само 16 лв. месечна сметка
за електричество, а 84 лв. ще спести. Ако приложим този модел
върху сградите на училищата, където сметките за отопление
и електричество са драстично по-големи, то икономическият
ефект ще бъде поразителен.

Нека запомним!

1. Пестенето на енергия помага за забавяне на глобалното затопляне.

2. Когато пестим енергия, освобождаваме паричен ресурс от спестените разходи.

3. Образованието и възпитанието на децата е ключов момент в спестяването на енергия.
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Възобновяеми енергийни източници
Изправено пред главния екологичен проблем, свързан с глобалното затопляне, човечеството вече няколко десетилетия търси алтернатива на традиционните източници на енергия
като изкопаемите горива и ядреното гориво. Първите, защото допринасят за климатичните
промени, а вторите, защото са пряко опасни за околната среда и живота на хората в случай
на инцидент като тези от Чернобил (1986) и Фукушима (2011). Всички източници, които
заместват изкопаемите горива и ядреното гориво се наричат алтернативни източници на
енергия. Повечето алтернативни източници на енергия са възобновяеми, т.е. могат да се
възстановят след като се изчерпят. Отличителен белег на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) е, че те не допринасят за климатичните промени, т.е. тяхното внедряване на
мястото на изкопаемите горива забавя глобалното затопляне.

Не трябва да се пропуска фактът, че всеки един ВЕИ има негативно въздействие върху околна среда в локален аспект, т.е. около самата инсталация за генериране на електричество
(табл. 1). Пред хората още стои въпросът как да добиват енергия без да вредят на околната среда. На този етап от развитието на науката и технологиите ВЕИ използват лъчистата
енергия на Слънцето, механичната енергия на вятъра, приливите и отливите, вълните, речните течения, топлинната (геотермалната) енергия на земните недра и калоричността на
биомасата. С бъдещото развитие на технологиите навярно ще се появят и други източници
на енергия, които да оставят още по-малък негативен отпечатък върху околната среда.

Таблица 1. Видове електроцентрали – използвани природни ресурси и екологичен отпечатък

Видове електроцентрали

Природни ресурси

Екологичен отпечатък

Топлоелектрическа централа

въглища, нефт, природен газ
(невъзобновяеми)

замърсяване на въздуха с
глобални последици

Атомна електроцентрала
Водна електроцентрала
Ветрова електроцентрала
Слънчева (соларна)
електроцентрала
Приливно-отливна
електроцентрала

Геотермална електроцентрала
Електропроизводство от
биомаса

ядрено гориво – уранова руда
(невъзобновяеми)
кинетична енергия на водата
(възобновяеми)

кинетична енергия на вятъра
(възобновяеми)
слънчевата радиация

голям риск от радиационно
замърсяване с глобални
последици
нарушаване на речните екосистеми с локални последици

опасност за птиците с локални
последици

(възобновяеми)

нарушаване на природната среда с локални последици

топлина от земната кора
(възобновяеми)

нарушаване на природната среда с локални последици

приливи и отливи
(възобновяеми)

маса на растенията
(възобновяеми)

нарушаване на природната среда с локални последици
нарушаване на природната
среда с локални последици

РАБОТЕН ВАРИАНТ
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Още по темата
Всички държави в ЕС трябва да достигнат дял на ВЕИ от 16% към 2020 г. в общото производство на електричество. Това е част от политиката на ЕС за борба с климатичните промени и заменянето на традиционните енергийни източници с алтернативни. България е сред
страните, които са постигнали целта си преждевременно. Около 19% от електроенергията
в страната ни е произведена от ВЕИ.

Нека запомним!

1. Традиционните източници на енергия трябва да се заместват, за да се забави глобалното затопляне.

2. Възобновяемите енергийни източници не допринасят за климатичните промени, т.е.
тяхното по-широко използване е част от борбата срещу глобалното затопляне.
3. Всеки източник на енергия оставя отпечатък върху природата.
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ПРОЕКТ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ
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Климатът и неговото значение
Състоянието на атмосферата на дадено място в определен момент или период наричаме
време. Различните състояния на времето могат да помагат или пречат на хората. Ако наблюдаваме много години времето на дадено място, ще установим, че сезоните се повтарят
всяка година – например зимите са студени и снежни, лятото е горещо и сухо, пролетта и
есента са хладни и дъждовни. Този режим на времето на дадено място наричаме климат.
Науката, която изучава времето и неговото предсказване се нарича метеорология, а науката, която изучава климата и неговите закономерности – климатология. Метеорологията е
важна, защото ни помага да знаем какво ще бъде времето в близките часове и дни, докато
климатологията е от значение, защото може да анализира дългосрочни процеси и явления
и по този начин да изучава особеностите на климата на глобално и на локално ниво.
Климатът се влияе от фактори като слънчево греене,
географско положение (географска ширина, надморска височина), разстояние от водни обекти (океани,
морета, езера), релеф и растителност. Ето защо в
различните части на света има различни типове
климат, защото навсякъде има уникално съчетание
между тези фактори. В последните десетилетия особено важна става ролята на хората и тяхната дейност
във формирането на климата в отделни части на света. Когато човешка дейност е причина за промяна в
природата, говорим за антропогенен фактор.

За да може да опишем един тип климат са ни необходими измервания на температурата на
въздуха, на количеството валежи, на скоростта на вятъра, на продължителността на слънчевото греене и др. Всички тези показатели наричаме елементи на климата. По стойностите
на тези елементи можем да се ориентираме за характера на климата – дали е горещ, сух,
влажен, студен и т.н.
Климатът е важен за хората и за живота на Земята, защото от него зависи дали ще можем
да отглеждаме храна във фермите, дали ще можем да пътуваме безопасно по суша, вода или
въздух; дали да очакваме наводнение или суша; дали ще можем да си почиваме на слънце
през лятото или сред снега през през зимата. Различните типове климат са подходящи за
разнообразни стопански дейности. Климатичните особености на дадена територия оказват
огромно влияние върху културата, бита и стопанството на отделните народи.

Още по темата

Тъй като Земята има кълбовидна форма и се върти около наклонената си ос, в света са се формирали седем основни климатични пояса в двете
полукълба – екваториален, субекваториален,
тропичен, субтропичен, умерен, субполярен и полярен. Всеки един от тях се различава по стойности на климатичните елементи и по характер на
сезоните. България се намира на прехода между
умерения континентален климат и субтропичния (средиземноморски) климат. Това определя
в нашата страна да има четири ясно обособени
сезона – пролет, лято, есен, зима. В екваториалния пояс например е вечно дъждовно лято,
а пък в полярния пояс няма месец, при който температурите да се покачват повече от 10оС
градуса.

Нека запомним!
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1. Времето е моментното състояние на атмосферата на дадено място.
2. Климатът е многогодишният режим на времето за дадено място.
3. Хората могат да влияят върху климата.
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Климатични промени
Нашата планета Земя не винаги е била такава, каквото е днес. Тя непрекъснато се изменя в
бавен и плавен ход. Тези промени трудно може да се видят и осъзнаят в рамките на един човешки живот, но когато погледнем назад във времето виждаме ясни доказателства за това
как се е променяла природата. В течение на стотици милиони години са се променяли очертанията на континентите и океаните, сменяли са се видовете растения и животни, които са
живели, образували са се и са изчезвали планини, реки, езера и т.н. На земната повърхност
са падали метеорити, причиняващи глобални промени. Климатът на нашата планета също
е търпял промени. Научните изследвания свидетелстват за периоди с различен климат. Никой няма съмнение, че на Земята е имало редуване на горещи и ледени епохи. Причините за
промените в климата са били най-различни – промяна в активността на слънчевото греене,
изригването на вулкани, метеоритни сблъсъци, промени в земната орбита и т.н.

В наши дни учените също установяват наличието на климатични промени. Техните изследвания показват, че климатът в началото на 21. век се изменя изключително бързо и до този
момент хората не са били свидетели на такива скоростни промени. През последните десетилетия населението на Земята е достигнало рекордни стойности. В наши дни населението
на планетата се увеличава със 170 души на всяка минута. Нарастващият брой на хората увеличава натиска върху околната среда – все повече ресурси се използват за добив на храна,
на енергия, за поддържането на качеството на живот и др. Горят се въглища, нефт, природен
газ; секат се гори; унищожават се земи и т.н. Учените са недвусмислено убедени, че бързите
климатични промени са без аналог в историята на Земята, защото са причинени от човешката дейност. Тази дейност става все по-агресивна спрямо природата.
Климатичните промени не подминават и България. Данните от климатичните наблюдения в страната сочат, че в последните 5 десетилетия се наблюдава ясна тенденция към затопляне. Това се изразява най-вече с по-меки зими и по-горещи месеци. В пространствено
отношение това води до промяна на стойностите на климатичните елементи в отделните
региони на страната. Следователно чертите на континентално-средиземноморския и на
преходния климат се изместват в посока на север-северозапад и във височина спрямо планините. Почти всяка година се отбелязват температурни рекорди за най-горещи летни и
зимни дни в отделни части на страната. Средната температура на въздуха за страната в
отделните години нараства. Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения с материални щети и човешки жертви.
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Очаквани промени за периода
2016-2035 г.
Сценарий на IPCC 2,6

Очаквани промени за периода
2081-2100 г.
Сценарий на IPCC 8,5

Фиг. 1. Очаквани промени на територията на Р. България и региона в средногодишната
температура (по Попов и кол., 2014)

Фиг. 2. Очаквани промени по различни сценарии на IPCC AR5 на средногодишната температура на
въздуха в България от 2013 до 2100 г. спрямо референтния стандартен климатичен период 19611990 (по Попов и кол., 2014).

Все по-често се срещат неблагоприятните климатични явления като гръмотевични бури,
поройни валежи, градушки и др. Установена е тенденция за намаляване на продължителността на снежната покривка в България, което е предпоставка за недостиг на вода през
летните месеци за нуждите на земеделието и водоснабдяването на селищата. Климатичните промени рефлектират върху живата природа – иглолистните гори в по-ниските части
на България започват да съхнат и стават по-уязвими към вредители. Горната граница на
гората се измества във височина, което променя природния облик на българските планини.
РАБОТЕН ВАРИАНТ
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Очаквани промени за периода
Очаквани промени за периода
2016-2035
2081-2100 г.
Сценарий на IPCC AR5: RCP2.6

Сценарий на IPCC AR5: RCP8.5

Фиг. 3. Очаквани промени на средните годишни валежи (%) (по Попов и кол., 2014)

Последиците от климатичните промени са изключително опасни. В резултат на тях се стига
до глобално затопляне. Много животни и растения не могат да се приспособят към него и
загиват. Части от света остават без достъп до прясна вода, заради продължителните суши.
На други места се изливат нетипични количества валежи и това причинява наводнения с
много жертви и големи щети. Това е причината все повече хора в света да се включват в кампаниите за борба с климатичните промени. Те включват пестене на енергия; използване на
модерни технологии, които не замърсяват въздуха и водата; повишаване на грамотността
на населението за последиците от климатичните изменения и др.

Още по темата

Стотици милиони хора живеят в територии от света, които са силно засегнати от глобалното затопляне – най-вече в Африка и Азия. Това кара мнозина от тях да започнат да търсят
нов и по-добър живот надалеч. Тези хора образуват една нова група преселници, наричани „климатични имигранти“ или „бежанци на климатичните промени“. Тези хора търсят
своето по-добро бъдеще в по-развити държави, които най-често не са пряко засегнати от
климатичните промени. Често това предизвиква редица проблеми в обществото (Бърдаров,
2012). Ето защо борбата с климатичните промени е важно средство за борба с потоците от
бежанци към Европа.

Нека запомним!

1. Климатът на Земята се е променял винаги, но никога толкова бързо, колкото се променя в момента.

2. Стопанската дейност на човека е основен фактор за съвременните климатични промени.
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3. Последиците от климатичните промени са изключително опасни и хората трябва да
намалят своето въздействие върху климата.
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Човешкият отпечатък върху климата
Учените са категорични, че хората чрез стопанската си дейност променят климата на
Земята. Доказателствата за човешкия отпечатък върху климата са изключително
много – регистрирани стойности на температури, заснети сателитни изображения, установени действителни промени в
околната среда и т.н. Въздействието върху
климата е най-голямо именно там, където
хората са най-много – големите градове. Установено е как дейностите на хората водят
до замърсяване и затопляне на въздуха; до
образуване на отровни мъгли и киселинни
дъждове. Причина за това е голямото съсредоточаване върху малка площ на сгради,
заводи, електроцентрали и транспортни
средства. Заради своите енергийни нужди тези създадени от хората обекти са източници на
големи количества парникови газове. Същевременно липсата на зелени площи в градовете
води до тяхното „прегряване през топлите месеци“, а неправилното използване на енергията през зимата причинява по-големи емисии от парникови газове.
Земеделието също въздейства върху климата. Горски площи се изсичат, за да се превърнат
в земеделски земи. Наличието на гора не позволява на земята да се нагрява много, а когато
дърветата ги няма, а има разорана нива, то въздухът бързо се затопля и се завихря. Често в
резултат на това се образуват бурни ветрове, които прерастват в прашни бури.

Все повече изследователите на климатичните промени говорят за силно уязвими територии, където човешкият отпечатък върху климата е най-явен и последиците са най-страшни.
В резултат на все по-ясно проявяващите се последици от глобалното затопляне се изострят
множество обществени и екологични проблеми.

Още по темата

В китайската столица Пекин и в други
големи градове на страната през последните десетилетия се наблюдава интересен климатичен феномен. Температурите
на въздуха остават ниски и през летните
месеци, а не само през зимата. Така се образува местен полюс на студа. Причината
е повече от известна – замърсяването на
атмосферата в резултат на човешката дейност – транспорт, промишленост, енергетика. От една страна замърсеният въздух
води до негативно явление на местно ниво
чрез застудяването на климата в Пекин, а
от друга – допринася за замърсяването на
атмосферата на глобално ниво и стимулиране на парниковия ефект.

Нека запомним!

1. Хората въздействат върху климата чрез изпускане на парникови газове.

2. Редица неблагоприятни явления в атмосферата са резултат от човешката дейност.
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3. Глобалното затопляне изостря много обществени и екологични проблеми.
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ПРОЕКТ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ
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Климатичните промени и дивата природа
Промените в климата не са опасни единствено за
здравето, живота и удобството на хората. Напротив – оказва се, че хората с всички технологии,
които притежават, могат да „избягат“ по-лесно от
последиците на климатичните промени. Далеч в
по-неблагоприятна ситуация са видовете растения и животни, които също са изправени пред
неблагоприятните последици на глобалните климатични изменения, но нямат възможността да
осъзнаят опасностите и да се спасят от тях.

Глобалното затопляне влияе върху жизнения
цикъл на животните от полярните ширини до
Екватора. Това влияние може да е свързано със загубата на местообитания, с промяна на
жизнен цикъл, с промяна в температурните условия на средата, със загуба на храна и т.н.
Само няколко примера, които илюстрират мащабите на последиците: полярните мечки губят своите местообитания – ледниците на Арктика се топят, а мечките живеят върху тях.
Така те губят жизнената си среда и все по-трудно намират място, където да ловуват. Това
причинява гладна смърт на много екземпляри. Покачването на температурите на въздуха същевременно пречи на всички животни, които изпадат в хибернация. Техният зимен
сън се съкращава. Често се събуждат през зимата и нямат възможност да намерят храна.
Това също води до гладна смърт. Покачването на температурите може да влияе пряко върху
организмите, т.е. да не им понася по-високата температура. Това стимулира миграции на
животните към места, където те не са местни. От друга страна затоплянето на моретата и
океаните позволява на т. нар. инвазивни видове да се разпространяват масово, като потискат местните видове и ги обричат на изчезване (Григоров, 2018). Доказано е, че повишаването на температурите на водите в различни езера и реки пречи на много видове риба да
си хвърля хайвера. Техните хормони, свързани с възпроизводството, се активизират само
при определени температури и когато затоплените водни обекти не могат да ги достигнат,
т.е. водата им не може да се охлади толкова, това означава, че тези видове риба няма да се
възпроизведат и това ще наруши полулацията им и може да доведе до изчезването им. При
редица влечуги и земноводни полът на новоизлюпените животински се определя в процеса
на съзряване на яйцата в пясъка или тинята, където са положени. Така например е установено, че най-големият проблем за полулацията на морската костенурка е затоплянето на
пясъка. Това обстоятелство предопределя над 80% от новоизлюпените малки костенурки
да са женски. Изследвания от началото на 20. век свидетелстват, че съотношението между
мъжки и женски около 50:50. Учените отдават промяната на глобалното затопляне.
Последиците при растенията от гледна точка на глобалното затопляне също са пагубни.
В резултат на промените в климата редица заболявания по дърветата се разпространяват
по-бързо. Много от вредителите се размножават в страшни количества и това води опустошаването на огромни площи с дървета, храсти и треви. Причината за тези неблагоприятни
явления е най-вече свързана със затоплянето на зимите, когато температурите не падат
достатъчно, за да причинят измирането на голяма част от яйцата и спорите на различни
насекоми и гъбични заболявания. Благодарение на затоплянето на климата и човешката
намеса много инвазивни видове растения се разпространяват в региони на Земята, където
не са се срещали никога и където нямат естествени врагове. Това води до промяна в средата
за живот и на редица животни.
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Това са само няколко основни примера за проучените последици върху дивата природа от
страна на климатичните промени. Навярно учените ще установяват и нови негативни проявления на глобалното затопляне върху живота на Земята. Промяната в климата стимулира
ефекта на доминото, т.е. една промяна води до поредица от други промени. Климатът се
променя и това променя условията за живот, след което се променят растенията и животинският свят. Цялата среда се променя. Промените влияят и върху самата природа, и върху
хората. Всеки един проблем на дивата природа в бъдеще дава негативен ефект и върху живота и дейността на хората, защото балансът в природата е нарушен.
РАБОТЕН ВАРИАНТ

Още по темата
Вид плъхоподобен гризач (Melomys rubicola),
който е обитавал ниския пясъчен остров
Брамбъл Кей в пролива Торес между Австралия и о. Нова Гвинея, е последно наблюдаван
през 2009 г. През 2016 г. е официално обявен
за изчезнал вид бозайник и причина за това
е ясна – покачването на морското равнище в
резултат на глобалното затопляне. Учените
приемат, че това е първият документиран случай на бозайник, чието изчезване се дължи на
климатичните промени.

Нека запомним!

1. Промените в климата са опасни за животните и растенията.

2. Много животни са застрашени от изчезване заради глобалното затопляне.

3. По-топлият климат позволява на инвазивни животни и растения да се разпространяват по целия свят.
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Природни бедствия, породени от климатични промени
Едно от най-опасните проявления на климатичните промени са породените от тях природни бедствия. Те застрашават живота и здравето на хората, разрушават изграденото от хората и възпрепятстват стопанската дейност. Всяка година стотици хиляди хора губят живота
си в резултат на тях. Част от природните бедствия не са свързани с климатичните промени
и са неподвластни на въздействие от страна на хората. Такива са земетресенията, вулканичните изригвания, вълните цунами, метеоритни сблъсъци и др. Друга част от природните
бедствия според учените могат да се проявяват по-често и по-опасно като следствие от промените в климата, които са породени от човешката дейност. В тази група попадат наводненията, засушаванията, гороломите, лавините, свлачищата и срутищата, кално-каменните
потоци, ураганите и др.

Климатичните промени водят до глобално затопляне на въздуха от една страна, но същевременно причиняват преразпределение на въздушните маси по географски региони. В резултат на това над дадени части от земната повърхност се изсипват огромни количества
валежи за кратък период от време и това предизвиква опустошителни наводнения. Друг
сценарий за наводнения, породени от климатичния фактор, е, когато топли въздушни маси
навлезат в заснежените територии (най-вече планини) и снегът рязко се разтопи. Този сам
по себе си естествен процес започва да става все по-често явление в годините на променящ
се климат. Нетипично големите количества валежи стимулират и други природни бедствия
като лавини, срутища и кално-каменни потоци. При тях важна роля играе човешкият отпечатък върху растителността и почвите, т.е. до каква степен хората са променили естествения облик на природата. Климатичните промени в този случай са фактор, който активизира
процесите.
Докато едни територии „страдат“ от зачестяващи случаи на наводнения, то други „стават
жертва“ на продължителни засушавания, т.е. продължителни периоди без атмосферни валежи. Това води не само до огромни загуби в земеделието, но същевременно изправя чо-
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вешкото население пред ситуация на воден дефицит. Последствията за дивата природа и
при наводненията, и при засушаванията са изключително тежки и са още един пример за
тежкия отпечатък на климатичните промени върху живота на Земята.
В планинските райони на нашата планета, където падат твърди валежи под формата на
сняг, глобалното затопляне също въздейства по неблагоприятен начин. Освен че планинските ледници се топят изключително бързо и на много места изчезват, в планините през
зимата често пада т.нар. мокър сняг (лапавица) – едно от неблагоприятните климатични
явления. Той се получава при по-високи температури на въздуха. Тази течно-ледена водна
маса е изключително пластична и се прилепя лесно към короните на дърветата. Иглолистните дървета често натрупват огромна обледена маса. Само лек повей на вятъра е достатъчен да причини накланянето на отрупаните с мокър сняг корони на дърветата и това да
доведе до пречупване на ствола на дървото и направо на изкореняването му. Такова неблагоприятно явление се нарича горолом и води до гибел на гората. Същевременно натрупването на мокър сняг по планинските склонове е най-голямата предпоставка за образуването
на лавини, които са изключително опасни за живота и здравето на хората.
Наблюденията върху климата на отделните региони на Земята показва, че през последните години има по-голяма честота на проявление на тропични циклони (тайфуни, урагани),
бури в извънтропичните ширини, градушки, ветровали и т.н. Зачестяването на проявите на
тези иначе естествени по произход процеси се причислява на климатичните промени.

Променяйки климата, хората засилват естествени процеси, които се проявяват под формата
на природни бедствия. В редица случаи природните бедствия са косвен резултат от глобалното затопляне. Природните бедствия са опасни за хората и живота на Земята. Хората е
необходимо да се стремят да намаляват подобен тип неблагоприятни природни явления и
да са приготвени за противодействието им.

Още по темата

След като се случи горолом в една гора в резултат на тежкия мокър сняг или поледица, т.е.
обледяване на стволовете и короните, през пролетта животът в гората поема по нов път.
Върху и в клоните на отчупените дървета започват да се развъждат в огромни количества
различни видове дървоядни насекоми и гъбични организми. Те се хранят с повалената дървена маса. Същевременно обаче те започват да атакуват и оцелелите дървета, обричайки и
тях на гибел. Необходими са десетилетия, докато гората се възстанови след един горолом. В
повечето случаи дървесината на падналите дървета е негодна за стопанска употреба, което
е допълнително неблагоприятно последствие от бедствието.

Нека запомним!

1. Част от природните бедствия може да се влияят от климатичните промени.
2. Глобалното затопляне причинява по-чести прояви на природни бедствия.
3. Природните бедствия застрашават живота и здравето на хората.
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Климатичните промени и животът на хората
Промяната в климата намира отражение и в ежедневието на хората и начина, по който живеят. Зачестяващите природни бедствия, които са стимулирани от глобалното затопляне
са само един аспект. Покачването на температурата на въздуха е предпоставка за сериозни
здравословни проблеми. Зачестилите горещи вълни в Западна Европа в последните години
причиняват смъртта на стотици хора и увреждат здравето на хиляди. Същевременно наред
с инвазивните видове, които се разпространяват, редица вируси, бактерии и вредители намират по-добри условия за живот и се разпространяват успешно в големи географски пространства. Всичко това рефлектира върху здравето на населението.
Засушаванията в дадени региони на света водят до недостиг на питейна вода, а това влошава битовите условия за живот и нормите на хигиена, което отново застрашава човешкото
здраве. В тези географски региони се формира недостиг на хранителни провизии, поради
увреденото земеделие. Този недостиг на ресурси води до поскъпване на цените, увеличаване на бедността, повишаване на заболяемостта, миграция на населението и т.н.
Затоплящият се климат е предпоставка да се потребяват повече ресурси за охлаждане на
сгради, автомобили, хладилни инсталации и т.н. По-голямото потребление на електричество и изкопаеми горива предполага по-голямо освобождаване на парникови газове в атмосферата, т.е. на допълнително засилване на глобалното затопляне и още по-големи проблеми за човечеството в бъдеще.
Масов ефект върху живота на хората по цялото земно кълбо е поскъпването на живота – увеличават се разходите за основни ресурси като храна, вода и енергия. Това поражда напрежение в отделните общества и причинява конфликти в държавите и между съседни народи.
Обезпеченост с питейна вода по региони

Достатъчно питейна
вода, която се използва
ефективно
Недостиг на
питейна вода

Предстоящ недостиг
на питейна вода

Достатъчно питейна вода,
която не се използва
ефективно
Източник: guardian.co.uk

Не е направена оценка
поради малкия брой
население

Като следствие от глобалното затопляне се увеличават територии, които са непригодни за
живот. Опустиняват части от саваната, ниски крайбрежни територии се заливат от покачващото се ниво на Световния океан. Всичко това стимулира хората да напускат родните си
места и да търсят по-добър живот в други части на света. Така се създават потоци от мигранти, които бягат от места с лоши условия на живот и са малко желани в места с по-добри
условия на живот.
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В дългосрочен план климатичните промени ще имат неблагоприятно въздействие върху
живота на хората. Ще се влошава качеството на живот с различна степен в отделните региони на света. Ето защо все повече политици, икономисти, учени, природозащитници и
др. настояват за промяна в поведението на хората по отношение на потреблението на природните ресурси. Необходимо е умерено използване на ресурси, безотпадни технологии на
производство, „умни“ икономически решения, които ще позволят да се съхрани природата
и да се спре глобалното затопляне. Част от решението на тези глобални предизвикателства
е свързано с индивидуалната промяна в поведението на всеки един човек като потребител
на ресурси – какво използва, как го използва, има ли нужда наистина от това, което ползва.
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Още по темата:
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Жителите на отделните държави по света са с различно потребителско поведение, в резултат на което имат различен екологичен отпечатък върху околната среда. Статистическите
данни например показват, че жителите на развиващата се страна Индия (1,386 млрд. души)
изразходват сумарно 5 пъти повече енергия от жителите на развитата страна Канада (ок. 37
млн. души), а като тотален брой индийците са 38,5 пъти повече от канадците. Това означава,
че не броят на населението е основен фактор, а индивидуалното отношение към потреблението на ресурси.
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Мексико
Република Корея
Обединено кралство
Бразия
Всички останали страни

Източник: .footprintnetwork.org

Нека запомним!
1. Климатичните промени влияят неблагоприятно върху човешкото здраве.
2. Глобалното затопляне лишава хората от обитаеми територии.

3. Поведението ни при употребата на ресурси е решаващо при борбата с климатичните
промени.
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Климатът в градовете
Настоящият век е първият, в който над половината от населението на Земята живее в градове. Към 2019 г. около 55% от световното население живее в градове, а до средата на века
градското население се очаква да премине 66%. Процесите на урбанизация са изключително
ускорени – все повече села се превръщат в градове; все повече градове се разрастват и сливат в огромни урбанизирани територии (агломерации и
мегалополиси); все повече се разпространява градският
начин на живот. Огромната концентрация на много хора
на малка територия е голямо предизвикателство за човечеството от гледна точка на опазване на околната среда (Найденов, 2018). За да „живее“ един голям град са необходими огромни количества ресурси. Всяко струпване
на население изисква изграждането на определена инфраструктура – сгради, пътища, транспортни средства,
фабрики, електроцентрали и т.н. Всички тези, създадени
от човека, обекти се нуждаят с обезпечаването на енергия, за да функционират целесъобразно и пълноценно.
Като резултат се отделят големи количества парникови и токсични газове. Така градовете се явяват основни
ядра за замърсяване на околната среда и за увеличаване
на парниковите емисии в атмосферата.
Градовете имат климатообразуваща роля – въздухът в
градовете е по-топъл, образуват се т.нар. индустриални
мъгли, формират се локални киселинни валежи, образува се смог и т.н. Плътното застрояване в градовете е предпоставка за по-силния ефект на
тези явления, а наличието на зелени площи е средство да се намали негативният ефект
на градската среда върху местния климат. В годините на климатични промени с изразено
затопляне на климата градските територии стават изключително уязвими. При тях се наблюдава още по-високо покачване на температурата и още по-голяма нужда от ресурси, за
да се преодолеят негативните последици на глобалните климатични изменения.

Ето защо в градските територии трябва да се провежда специална политика, която да стимулира опазването и разширяването на зелените площи, повишаването на енергийната
ефективност на сградите, въвеждането на незамърсяващ въздуха транспорт и много други
мерки, които могат да се предприемат в зависимост от местната специфика.

Още по темата

Според проучване от 2016 г. всеки тон въглероден диоксид, който хората изпускат, разтапя
3 km2 полярен лед. Това означава, че средностатистическият жител на Европа и Северна
Америка чрез потребителското си поведение косвено причинява разтапянето на средно 49
km2 годишно.

Нека запомним!

1. Болшинството хора живеят в градове и все повече хора ще се преселват в градовете.
2. Градовете имат специфичен местен климат, дължащ се на голямата концентрация
на сгради и инфраструктура.
3. Градските територии са изключително уязвими от климатичните промени.
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Борба срещу климатичните промени
Няма съмнение, че климатичните промени са опасни за хората и за живота на Земята във
вида, който го познаваме днес. Учените привеждат безброй доказателства за връзката
между глобалното затопляне и човешката дейност. Ние, хората, сами създаваме опасност
за собствената си цивилизация и излагаме другите обитатели на планетата на опасност от
масово измиране. След като човешки постъпки създават такъв голям глобален проблем,
може ли да очакваме, че хората ще могат и да го разрешат?
Все повече внимание се отделя на борбата срещу климатичните промени. Търсят
се разумни решения на съществуващите
проблеми; разработват се международни
и национални стратегии за климата; предприемат се конкретни мерки и действия.
Правителствата на редица държави приемат закони, които задължават хората и
фирмите да се стремят към употреба на
енергия от екологично ефективни източници на енергия; подкрепят се дейности,
които не оставят екологичен отпечатък
върху атмосферата; възпитава се гражданско съзнание за опазване на околната
среда. Борбата срещу климатични промени от страна на държавата и обществото се
изразява в групи от мерки в четири главни
направления:

•

ограничаване на потребление на ресурси, чието използване засилва климатичните промени – постига се чрез закони, забрани, по-високи данъци и др.;

•

внедряване на технологични иновации, които редуцират потреблението на ресурси, чието използване допринася за климатичните промени – постига се чрез подпомагане на
научноизследователската дейност, по-ниски данъци за ползващите новите енергийно
ефективни технологии;

•

•

подкрепа на потребление на ресурси, чието използване не допринася за климатичните
промени – постига се чрез закони, субсидии, по-ниски данъци и др.;

образоване на населението за същността на климатичните промени, причините за появата им и опасността, която създават за хората и живота на планетата – постига се чрез
образование в училище, информационни кампании в медиите и социалните мрежи.

Всяка една от тези групи от мерки в различна степен променя поведението на хората по отношение на потреблението на ресурси. Хората намаляват употребата на енергия например,
защото или е по-скъпа енергията, или се е появила нова по-енергийно ефективна технология, или защото осъзнават личната си отговорност към бъдещето на планетата. Така или
иначе ефектът е благоприятен и намаляват емисиите на парникови газове в атмосферата.
Това води до забавяне на климатичните промени и смекчаването на последиците от тях. Същевременно хората осъществяват и мерки към адаптация спрямо климатичните промени,
защото те са факт и тяхното забавяне ще отнеме време.
Бъдещето на борбата с климатичните промени от гледна точка на ограничаването на емисиите парникови газове е дискусионно. Има различни гледни точки за това как ще се развие
човечеството и планетата. Може да се обобщят четири основни сценария за емисиите от
парникови газове и глобалното развитие:
Сценарий А1 – бъдещият свят се характеризира с бърз икономически растеж, а броят на населението в света достига своя пик в средата на века, след което намалява. Допуска се бързо
внедряване на нови и по-ефективни технологии и балансирано използване на фосилни и
нефосилни енергийни източници.
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Сценарий А2 – бъдещият свят е много разнороден, с постоянно нарастващ брой на населението и с регионално ориентиран икономически растеж, който обаче е по-фрагментиран и
по-бавен в сравнение с останалите сюжетни линии.

Сценарий В1 – бъдещият свят е конвергентен, със същите тенденции в броя на населението като при сюжетна линия A1, но с бързи промени в структурата на икономиката, насочени
към развитие на сектора на услугите (вкл. на информационните). Предполага се, че ще намаляват материалоемките производства и ще се внедряват „чисти“ и спестяващи ресурсите
технологии.
Сценарий B2 – това е свят, в който проблемите се решават на местно или регионално ниво
на основата на принципите за устойчиво развитие. Населението непрекъснато се увеличава, но с по-ниски темпове в сравнение със сюжетна линия А2, а икономическият растеж е с
умерени темпове.

Още по темата

В началото на 2019 г. десетки хиляди ученици по света се включват в огромни протестни
акции както в интернет, така и по улици и площади, за да протестират срещу недостатъчно ефективните мерки от страна на правителствата в държавите им по отношение на климатичните промени. Силно застъпеното екологично образование в началото на 21. век е
причина за сблъсък на поколенията. Хората, които в настоящия момент управляват света,
не са имали добро екологично образование, когато са били ученици. Техният светоглед е
формиран в години, когато темата за опазването на околната среда не е била сред водещите
в обществото. В резултат на това има голяма поколенческа разлика за решимостта по отношение на мерките за борба срещу климатичните промени.

Нека запомним!

1. Хората могат да се борят срещу климатичните промени.

2. Има конкретни мерки, които могат да се предприемат, за да се забави глобалното затопляне.

3. Образованието и информираността са важен елемент в борбата за опазване на природата.
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ПРОЕКТ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ
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Европейският съюз в борбата с климатичните промени
В различните държави по света отношението
към климатичните промени и необходимостта от борба с тях не е еднакво. Има страни,
които отказват да водят политика за ограничаване на емисиите с парникови газове в
атмосферата под предтекст, че това ще забави икономическото им развитие и ще влоши
стандарта на живот на гражданите им. Други
ръководители на правителства заявяват, че
не вярват в съществуването на климатични
промени и отричат обективните научни доказателства. Това затруднява борбата с климатичните промени на глобално равнище.

92%

ОТ

ЕВРОПЕЙЦИТЕ

ВЪЗПРИЕМАТ КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ КАТО СЕРИОЗЕН
ПРОБЛЕМ.

Европейският съюз (ЕС) е сред най-активните общности от държави, поддържащи идеите за борба срещу глобалното затопляне и за
Източник: Европейска агенция за околна среда
намаляване на негативния екологичен отпечатък върху околната среда. От юни 2000 г.
ЕС изпълнява Европейска програма срещу климатичните промени. Целта на програмата е
да покрие всички необходими изисквания, които страните членки са приели с подписването на Протокола от Киото (1997 г.). Страните от ЕС са се ангажирали да намаляват в дългосрочен план емисиите с парникови газове. За целта са приети политики, които стимулират
внедряването на възобновяваеми енергийни източници; разработването на електромобили; повишаването на енергийната ефективност на сградите; промяна на потребителското
поведение и др. Чрез тази си политика държавите от ЕС заемат водещо място в света като
пример за успешно прилагане на мерки, които да забавят глобалното затопляне. Европейските институции непрекъснато усъвършенстват законите и на Съюза, така че да създават
по-добри условия за развитие на зелената икономика.

ДЕЙСТВИЯ НА
ЕС ПО КЛИМАТА

Източник: Европейска комисия

Чрез своето икономическо, политическо и културно влияние ЕС успява да наложи и на други държави икономическо поведение, което да е в подкрепа на борбата срещу климатичните промени. Редица други европейски държави (Норвегия, Исландия, Швейцария и др.),
които са извън рамките на Съюза, са възприели базовите принципи на организацията за
намаляване на негативния екологичен отпечатък. В своите международни търговски отношения ЕС се ръководи от отговорните си позиции за опазване на природата и забавяне на
глобалното затопляне.
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Огромен принос на ЕС по отношение на изучаването на климатичните промени и последиците от тях дават научните изследвания, които се подкрепят чрез специално създадени програми и проекти. Изключително активна е политиката на Съюза по отношение на
екологичното образование на учениците и запознаването им с проблемите, породени от
глобалното затопляне.
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Въпреки големите усилия на страните от ЕС за ограничаване на емисиите с парникови газове ефектът на глобално ниво е изключително малък, тъй като голяма част от държавите
по света все още са управлявани от правителства, които не желаят да поемат политически
ангажимент към общото бъдеще на планетата.

Още по темата

Европейският съюз е третият най-голям източник на парникови газове след Китай и САЩ.
Най-голям принос в отделянето на парникови газове сред страните членки имат Германия,
Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Испания и Полша. Енергетиката е източник на 78% от парниковите газове в ЕС, докато промишлеността
е източник едва на 8,7%. През 2008 г. ЕС си поставя за цел да намали парниковите газове
с 20% до 2020 г. спрямо нивата от 1990 г. През 2015 г. е постигнато 22% намаление спрямо
1990 г. и тенденцията продължава.

Нека запомним!
1. Европейският съюз е активен участник в борбата с климатичните промени.

2. Приети са политики, които гарантират, че държавите в ЕС ще покрият критериите на
Протокола от Киото.
3. Научните изследвания и образователни кампании, свързани с глобалното затопляне
са приоритет на ЕС.
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Устойчиво развитие на света
Идеята за устойчиво развитие изразява виждането, че е възможно едновременно светът
да се развива икономически и да се опазва природата, т.е. преодолява се глобалният проблем за увреждането на природата от страна на хората. Изключително важно е настоящето
поколение от хора на Земята да опази нейните ресурси и богатства, за да може и идните
поколения да имат достъп до тях. Това, че бъдещите поколения имат същите права за достъп до природни ресурси, както и настоящите, е основна линия в разбирането за устойчиво
развитие. В настоящия етап от развитието на човечеството е очевидно, че се нарушава равновесието на отделните екосистеми. Много животински и растителни видове са уязвими от
изчезване в резултат на човешкия отпечатък върху околната среда, в това число и глобалното затопляне. Устойчивото развитие е важна тема, която се залага в редица международни документи и споразумения между отделните държави.

Международна конференция по околна среда и развитие се провежда през 1992 г. в бразилския град Рио де Жанейро под патронажа на Организацията на обединените нации (ООН).
На събитието се дискутират проблемите по опазване на околната среда и за пропагандиране на основните принципи на устойчивото развитие. Това е основополагащ форум, на който правителствата на държавите се ангажират с общи усилия да се стремят към по-добро
бъдеще за цялата планета. Приема се заключителен документ, наречен „Дневен ред 21“. В
него се споделя визията за постигане на устойчиво развитие през следващите 100 години.
Документът посочва, че националното стопанство на една държава може да бъде екологосъобразно, само ако изпълнява принципите на устойчивост при своето развитие в дългосрочен план. Примери за такива принципи са, че емисиите от въглероден диоксид и други
вещества не бива да превишават способността на природата да ги преработва; количеството на изпомпваните води на земната повърхност не бива да превишава възстановяването
им в подземния воден басейн; уловът на риба и други морски организми не бива да превишава устойчивото възпроизводство в местата на улов; площите на дърводобив не трябва да
превишават площите, където се засаждат нови дървета; не трябва да се допуска почвената
ерозия да превишава степента на образуване на нова почва; и др.

Социален, икономически и екологичен са трите основни фактора на концепцията за устойчиво развитие. Дефинирани са три основни
цели, за да се осъществи концепцията на глобално ниво. Първата основна цел е постигането на социална ориентираност в развитието на
държавите, т.е. трябва да е налице справедливо разпределение на ресурсите и достигане до
задоволителен стандарт на живот. Тези базови
позиции трябва да са фундаментално право
на всички хора. Още повече всички ресурси на
планетата трябва да се разглеждат като общо
наследство, да се опазват и да се предават на идните поколенията, т.е. да не се изтощават.
Екологичната цялост е втората глобална цел в контекста на устойчивото развитие. Тя изразява идеята за вписването на създадените антропогенни обекти (селища, инфраструктура)
в природната среда. Същевременно акцентира върху регулиране на факторите, които влияят върху съществуването на екосистемите на Земята, така че да се гарантира стабилното
им и незастрашено съществуване.
Най-предизвикателна е третата основна цел – икономическата ефективност. Тя предполага
оптимално използване на земните ресурси (суровини, енергийни източници, биомаса и др.)
по начин, който да обезпечи икономическия растеж. Стремежът на хората към по-голяма
печалба поставя изпълнението на тази цел под голям въпрос.

Три десетилетия след срещата в Рио де Жанейро може да се заключи, че постигането на трите основни цели по пътя на устойчивото развитие е под въпрос. В някои страни има значим
напредък, който се дължи на твърдата политическа воля и гражданското съзнание. Същевременно в други държави, където социално-икономическите проблеми са изключително
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тежки, концепцията за устойчиво развитие остава без покритие с реални действия и мерки,
които да покажат, че хората осъзнават Земята като общ дом и наследство, което трябва да
опазим за идните поколения.

Още по темата

През 2015 г. от Общото събрание на ООН са приети 17 глобални цели, свързани с устойчивото развитие на света:
1. Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми;

2. Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво земеделие;
3. Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за
всички хора във всички възрасти;

4. Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на
възможностите за учене на всички хора през целия живот;
5. Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки;

6. Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички хора;
7. Гарантиране на достъп до финансово приемлива, надеждна, устойчива и съвременна
енергия за всички хора;

8. Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички хора;
9. Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите;
10. Намаляване на неравнопоставеността във и между страните;

11. Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни
и устойчиви центрове;
12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство;

13. Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието
им;

14. Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие;

15. Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване
на деградацията на почвата и пристъпване към регенерирането ѝ, както и прекъсване
на загубата на биоразнообразието;
16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на
достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи
институции на всички нива;

17. Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното партньорство за
устойчиво развитие.
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Нека запомним!
1. Устойчивото развитие изразява идеята как човечеството да се развива икономически
и да се опазва природата.
2. Хората не трябва да използват повече ресурси, отколкото природата може да възстанови за конкретен период от време.

3. Хората трябва да се стремят към изпълнение на глобалните цели за устойчиво развитие.

39
РАБОТЕН ВАРИАНТ

40
РАБОТЕН ВАРИАНТ

Речник за климата и енергията:
Алтернативни източници на енергия – източници на енергия, които не допринасят за
глобалното затопляне чрез изгарянето на
изкопаеми горива и употребата на ядрено
гориво.

Енергия – физична величина, която изразява способността на даден обект да променя
състоянието на заобикалящата го среда или
да извършва работа.

Безотпадни технологии на производство –
производство, при което не се изхвърлят в
атмосферата или във водите вещества, причиняващи замърсяване на околната среда.

Зелени площи – територии в населените
места, където растителността е съхранена
под формата на паркове, градини, междублокови пространства, речни брегове и др.

Антропогенен фактор – свързва се с хората
и техните дейности, които променят природата. В повечето случаи тези промени имат
неблагоприятно въздействие както върху
дивите растения и животни, така и върху
климата.

Воден дефицит – недостиг на вода за питейни нужди, земеделие, промишленост и др.

Неблагоприятни климатични явления –
климатични явления, които са опасни за живота и здравето на хората и пречат на стопанската им дейност (градушка, мъгла, торнадо
и т.н.).
Време – моментно състояние на атмосферата на дадено място.

Възобновяеми източници на енергия
(ВЕИ) – източници на енергия, които използват природни ресурси като слънчева
радиация, сила на вятъра, биомаса, геотермална енергия, сила на вълните, приливи и
отливи и др., за да генерират електричество.
Не допринасят за глобалното затопляне, но
имат негативни локални въздействия върху
околната среда.
Глобално затопляне – резултат от климатичните промени, водещ до покачване на
температурите на въздуха и засушаване
(липса на валежи) в отделни части на света.
Това причинява гибел на много растения и
животни, и застрашава живота и здравето на
хората.
Гореща вълна – неблагоприятно климатично явление, при което топъл въздух нахлува
в територии с традиционно по-прохладен
климат. Засяга редица държави в Западна и
Северна Европа.
Екологична ефективност – характеристика за икономическа дейност, която не причинява негативен екологичен отпечатък върху
околната среда; няма негативни последици
за природата.

Енергийна ефективност – изразява съотношението между вложеното количество
енергия и получения резултат. Високата
енергийна ефективност предполага постигането на по-добри резултати с по-малко използвана енергия.

Зелена икономика – икономически модел,
при който се търси подобряване на ефективността на използването на ресурсите;
се осигурява устойчивост на екосистемите,
като се опазва околната среда; се повишава
социалната справедливост като се подобрява благосъстоянието на хората.

Изкопаеми горива – горива като нефт, природен газ и въглища, които се вадят от земните недра, за да се използват за добив на
енергия чрез горенето им. При изгарянето
им се отделят големи количества на парниковия газ въглероден диоксид в атмосферата. Този газ се счита за основен причинител
на глобалното затопляне.

Инвазивен вид – животински или растителен вид, индивиди от които са пренесени от
един географски район в друг и причинява
вреди на местното биологично разнообразие и стопанство на дадена територия. Тъй
като идва от коренно различна екосистема,
този вид няма естествен враг в новото местообитание и лесно измества местните видове.
Иновация – нововъведение в икономиката,
науката или обществото, чрез което се постигат по-добри резултати спрямо предходна практика; например изразходват се помалко ресурси за постигането на по-добри
резултати.
Инфраструктура – съвкупност от съоръжения и материални средства, които осигуряват възможност за функционирането на
обществото и благоприятстват стопанското
развитие.

Климат – многогодишен режим на времето
за дадено място.
Климатични промени – изменения в климата, които са резултат от действието на
различни фактори. Например съвременните
климатични промени са резултат от антропогенния фактор – човешката дейност.
Климатология – наука за климата.

Ледена епоха – продължителен период от
време, в който температурите на въздуха са
много ниски и валежите са само от сняг. В
резултат на това сушата се покрива с дебел
пласт от лед.
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Местообитание – място от околната среда,
където определени индивиди или популации от растения или животни намират подходящи условия за живот и живеят. Нарича
се още хабитат.
Метеорология – наука за времето.

Парникова емисия – количество от парникови газове, които се изпускат в атмосферата от определена дейност на хората, например парникови емисии от транспорт, от
енергетика и т.н.

Парникови газове – газове, които попадайки в атмосферата спомагат за нейното
затопляне. Те причиняват т.нар. парников
ефект – образуват газов слой, който не позволява на топлината от земната атмосфера
да се разсее в открития космос. Това води до
прегряване.
Популация – група индивиди от един биологичен вид, които населяват трайно част от
сушата или водата, имат сходни екологични
изисквания и се възпроизвеждат.
Потребителско поведение – поведението
на всеки човек по отношение на ресурсите,
стоките и услугите, които употребява.
Природни бедствия – събитие в природата, което застрашава живота и здравето на
хората и неблагоприятни последици върху
стопанската им дейност.
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Протокол от Киото – международен договор, подписан в японския град Киото през
1997 г. от представителите на 192 държави
членки на ООН. Тогава само САЩ, Судан и
Афганистан не подписват протокола.
Смог – слой от замърсен въздух, който се образува над градове и индустриални обекти в
условията на безветрие.
Стандарт на живот – жизнен стандарт, свързан е с достъпността, количеството и качеството на стоки и услуги и разпределението
им сред населението на дадена държава.

Субсидия – целенасочена държавна парична помощ към отделни икономически дейности с цел тяхното подпомагане и успешно
развитие.
Хибернация – зимен сън при животните, период на понижаване на телесната температура (хипотермия), в резултат на което животното губи съзнание и изпада в неактивно
състояние. По време на хибернация животните намаляват консумацията на енергия
в тялото си и така оцеляват през суровата
зима, когато нямат достъп до свежа храна.
Човешки отпечатък – термин, с който се
означават видимите последици върху природата в резултат на всяка една човешка намеса.
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