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 в 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 учениците и 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 Федерална 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. Условно групата, с която се провеждат тези
занимания, се нарича енергиен екип.

Целта на тази поредица от образователни пакети, които са предназначени за българските детски градини и училища е 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 три години първо само в четири, а после в петнадесет български училища.
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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 удовлетворение, 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 пет – за основното училище, които са обособени за учителите
по физика, химия, биология и география и една обща. 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 десет детски градини от цялата страна, в ръцете ни е допълненото и усъвършенствано издание, предназначено за 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 от 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 десет години фокусът е енергийната ефективност на публични обекти. През
тези години фондът финансира проекти за подобряване енергийната ефективност на сградите на над сто и двадесет училища и още около петдесет детски градини в цялата страна.
През последните пет 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 обекти, 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.
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Няколко обяснения за прилагане на деветте стъпки в
работата на енергийния екип
Стъпка 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. Решението кой ще ръководи
енергийния екип и как ще се създаде е индивидуално за всяко училище или детска градина.
Решавате вие! Опитът показа, че група от 12 – 15 деца е най-подходяща.

Стъпка 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.
За енергийната обиколка са необходими
измервателните уреди, с които ще работят
после и децата. Необходима е и предварително събрана информация за това как е
ползвана енергията през последните три
учебни години и за попълването на протокола от обиколката. Необходими са два измервателни уреда.
Секунден термометър. Температурата се
мери на върха на кабела. Върхът е чувствителен. Уредът започва да мери веднага щом
се включи. Държи се далеч от тялото, за да
няма влияние от телесната температура. За
да се получи средната температура на помещението, най-добре е да се мери в центъра
на височина от 1 метър.
Прави се, за да се установят разминавания
в температурното разпределение и евентуално да се открият симптоми за твърде силно затоплено помещение или недостатъчно
ниво на температурите.
В тази връзка е важно да се имат предвид
съответните наредби за температурата в
различните помещения.
Луксомер. Измерва светлината в „луксове“.
Да се обърне внимание на силата на осветлението върху училищните чинове и да се
прецени кога е необходимо да се палят лампите. На работната маса са нужни 300 лукса
осветеност.

Стъпка 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 – на базата на работата си и знанията на децата от редовната учебна програма. Това са заниманията, описани най-подробно в настоящите публикации като
практическите занимания вървят паралелно със стъпка 3.
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Стъпка 4.
Ще направите втора енергийна обиколка на училището, сега вече с ученическия енергиен
екип, за да направят децата енергиен профил на своето училище. Децата съставят карта на
помещенията с обозначени резултати от енергийната обиколка.

Стъпка 5.
С децата ще проведете измерване на температурата и осветеността в сградата, както и нивото на
въглероден диоксид в помещенията по време на
учебните часове. Ще се научите да анализирате и
обобщавате информацията. На този етап влизат в
действие още три измервателни уреда.
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Датчик за температура. Измерва и запазва информацията за температурата за по-дълъг период
от време. В началото да се програмира чрез програмен продукт Testo, после да се постави на подходящо място (да не се излага на слънчеви лъчи, да не е
много близо до земята (заради студа), по възможност в близост до центъра на стаята). Да се постави в обичайна класна стая. Показва потенциални
възможности за пестене на енергия през нощта,
уикенда или през ваканциите и съответно насочва
към необходимост от корекции в настройките на
отоплението. Измерванията се правят в продължение на 1-2 седмици, включително през уикендите,
а също и през ваканциите, за да могат да бъдат коригирани настройките на отоплението и за бъдещите ваканции. Компютърен анализ с Testo.

Измерване концентрацията на CO2 във въздуха в ppm (parts per million, части на милион).

Включва се в контакта, издава сигнал и започва да мери.

Както и при другите уреди, най-добре е да не се слага в ъгъла, за да може да бъде получена
средната стойност.

За да не се повлияе на уреда, не бива да стоим в близост до него и да дишаме директно в него.
При 2000 ppm трябва да се проветри.

Измерванията на CO2 показват колко бързо се покачва концентрацията на CO2 и колко различен е ефектът от различните начини на проветряване и, съответно, чрез кой начин на
проветряване се пести най-много енергия.

1. Леко (слабо)
проветряване

2. Ударно (шоково)
проветряване

3. Проветряване
чрез създаване
на течение

Електромер. Измерва мощността и съответно потреблението на ток на отделния електрически уред. Често
учениците не знаят колко потребяват уредите. Измерванията им дават възможност да узнаят и да сравнят потреблението на електричество от уредите и да разберат,
че уредите, оставени на стенд-бай, когато не се ползват,
ненужно хабят енергия.

Стъпка 6.

С вашата помощ енергийният екип ще набележи мерки за пестене на енергия. Това са мерки за регулиране на температурата в помещенията на училището, за регулиране на ползване на електрическото осветление, за начина на проветряване, за ползването на електроуредите.

Стъпка 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!
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Стъпка 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.

Стъпка 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.
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 екипа
kgeorgieva@ecofund-bg.org
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1. Климат
1.1. Въздух и вода
Разстоянието до Слънцето, сфероидната (геоидната) форма, наличието на атмосфера и скоростта на въртене на планетата около оста ѝ са предпоставки, чието съчетаване превръща
Земята в уникално небесно тяло в познатото ни космическо пространство. На планетата
съществува вода в трите ѝ състояния (твърдо, течно и газообразно), а химичният състав и
термичният режим на атмосферата създават условия за съществуване на земните форми
на живот. Известни са различни научни гледни точки за произхода на живота, но във всички тях няма съмнение, че водата и обвивката от газове на планетата са основополагащи
фактори за създаване на подходящи физикохимични условия за живот. Те образуват две от
главните геосфери – атмосфера и хидросфера, и са в основата за изграждането на останалите: литосфера, биосфера и педосфера. Всяка една от геосферите се отличава с характерни
свойства, закономерности и динамика, чието изследване и изучаване е са обект на химията,
физиката, биологията и науките за Земята.
Въздухът е естествена смес от газове, образуваща атмосферата на Земята. В резултат на глобални или местни географски фактори той образува въздушни течения. Те представляват
система от ветрове с относителна устойчивост във времето. Теченията влизат в системата
на общата атмосферна циркулация (пасати, антипасати, мусони, западни ветрове и т.н.),
или са с местно значение (например бриз, фьон, борà, планинско-долинни ветрове и т.н.).

С теченията са свързани въздушните маси. Те са разположени в най-ниската част на атмосферата – тропосферата. Притежават относително еднородни физични свойства, формирани над еднородна повърхност (гора, пустиня, море и др.) и еднакви радиационни условия
(интензивност на слънчевото греене и ъгъл на падане на слънчевите лъчи върху земната
повърхност). Въздушните маси участват в общата циркулация на атмосферата и се разделят една от друга чрез атмосферни фронтове. При придвижването си, в голяма степен определят времето над районите на преминаване. В зависимост от географската ширина се различават арктични (на север) и антарктични (на юг), умерени, тропически и екваториални
въздушни маси. Те, от своя страна (без екваториалните), се делят на морски и континентален тип. Благодарение на въздушни течения и маси се формират особеностите на климата,
образуват се океански и морски течения, разпространяват се биологични видове и др.
Водата е основа на живота. Тя е химично съединение на водорода и кислорода (Н2О). В температурния интервал 0 - 100 °С при налягане 1 atm тя е безцветна течност, без вкус и мирис.
Има характерни физикохимични свойства и е с най-голяма плътност при 3,98 °С. Водата е
главната съставна част на хидросферата. Във вид на водна пара се съдържа във въздуха и
влиза в състава на редица минерали, изграждащи скалите (литосферата). Тя се просмуква в
почвите (педосферата) и е неотменна част от живите организми (биосферата).
Около 65% от масата на човек е вода. В природата тя обикновено съдържа различно количество соли, органични вещества и газове. Съдържанието на соли в единица маса природна вода (g соли/kg вода) определя нейната соленост. Солеността на морската и океанската
вода е около 35 g соли на 1 kg природна вода. Вода със съдържание на соли под 0,5 g/ 1 kg
вода в практиката се нарича прясна вода.

От гледна точка на стопанството водата (водните ресурси) се възприема като част от природния капитал на една територия. Водите на Земята могат да се групират в географска
перспектива като: речни, езерни, блатни, язовирни, океански и морски, ледникови и снежни, подземни води, почвена влага и др. Голяма част (повече от 70%) от земната повърхност
се състои от вода – солена или сладка. Разпределението на водата приблизително е както
следва – 97,4% е солена морска или океанска вода, 2% – лед и 0,6% – сладка вода в езера,
реки и подпочвени ресурси. Около 2 млрд. души от съвременното население на Земята изпитват недостиг на чиста вода (фиг. 1.1).
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Фиг. 1.1. Достъпът до чиста питейна вода е затруднен в редица
региони на света.

От общия обем на водните ресурси на Земята едва около 2-3% се отнасят към пресните
води, а технически достъпни за използване са около 0,3%. Водните ресурси се използват в
различни клонове на световното стопанство. Теоретично те са неизчерпаеми на глобално
ниво, тъй като непрекъснато се възобновяват в процеса на водния кръговрат. Изтощаването им поради загуба на качества е по-значително от тяхното количествено изтощаване.
Например 1 m3 използвана и замърсена от антропогенната дейност вода, попадайки в природата, причинява замърсяването и непригодността на около 40-50 m3 естествено чиста
речна вода.
Чрез свойствата на въздуха и водата се осъществява взаимопроникване и взаимодействие
между отделните геосфери на планетата чрез огромен набор от химични и физични процеси, които са обусловени от редица географски фактори (географска ширина, надморска
височина, разпределение на водните басейни и т.н.). Движението на въздуха и водата между
геосферите превръщат Земята в цялостна планетарна система, в която се извършва обмен
на вещества и енергия. Промяната в параметрите на въздуха, водата или която и да е от геосферите, предизвиква поредица от промени в другите елементи на системата.

1.2. Атмосфера – състав и структура

Атмосферата е въздушната обвивка, обкръжаваща земното кълбо. Тя е свързана с него
чрез силата на тежестта и следва планетата в денонощното и годишно въртене. Масата ѝ се
изчислява на около 5,15.1015 t, което представлява около 10-6% от масата на Земята.

Атмосферата има разнороден химичен състав спрямо надморската височина на отделните слоеве. В близост до земната повърхност сухият въздух се състои от 78,084% азот (N2),
20,956% кислород (O2), 0,934% аргон (Ar), 0,033% въглероден диоксид (CO2). Останалите
0,003% са други инертни (благородни) газове (Ne, Kr, He и др.), водород (H2), оксиди на азота
(N2O, NO2), въглероден оксид (CO), амоняк (NH3), метан (CH4), озон (O3) и др. Съдържанието
на водни пари варира от 0,2 до 2,6% в зависимост от географската ширина и природните
зони (фиг. 1.2). Във въздуха практически винаги присъстват различни твърди и течни частици, които се наричат аерозоли. Това са капки, кристали на водата, дим, прах и др. Заради
силата на земното притегляне около 4/5 от масата на въздуха е концентрирана в тропосферата – най-близкия слой въздух до земната повърхност. В най-високите слоеве на въздушната обвивка на Земята преобладават най-леките елементи – водород и хелий и масата им
е пренебрежимо малка.
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Фиг. 1.2. В атмосферата има повече вода във формата на водни пари, отколкото се съдържа във всички
реки на Земята.

Атмосферата няма добре изразена
горна граница ‒ на височина около
3000 km плътността ѝ се доближава
до плътността на материята в междупланетното пространство. Атмосферата частично поглъща и разсейва слънчевата радиация. Между нея
и земната повърхност постоянно
протича обмен на топлина и влага.
В атмосферата протичат циркулационни процеси и за нея са характерни електропроводност и наличие на
електрическо и магнитно поле. Тя е
важен фактор за протичането на реФиг. 1.3. Слоеве в земната атмосфера
дица физични процеси на сушата и
горните слоеве на водоемите. Пряко
е свързана с изветрянето (разрушаването) на скалите, образуването на морски течения и
др. В зависимост от изменението на температурата и химичния състав атмосферата на Земята се разделя на слоеве, разположени един върху друг (фиг. 1.3):

•
•
•
•
•
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тропосфера
стратосфера
мезосфера
термосфера
екзосфера

Атмосферата играе важна роля в развитието на живота на планетата ни. Съставът, движенията и физическите процеси в атмосферата са предмет на изучаване от метеорологията.
Климатологията е науката, която изучава многогодишния режим на времето при земната
повърхност, т.е. климата. Неговият природен характер се определя от три основни групи
климатообразуващи фактори:

•
•
•

радиационни (слънчева енергия);
циркулационни (постоянни въздушни течения);
физикогеографски (географската ширина, надморската височина, особеностите на релефа, растителната, снежната и ледена покривка, океанските и морски течения, отдалечеността от водните басейни на съответната територия и др.).
Човешката дейност също е фактор, определящ особеностите на климата на различни равнища. Особеностите на климата се характеризират чрез следните климатични елементи:
температура на въздуха, количество валежи, скорост на вятъра, облачност, продължителност на слънчевото греене и т.н.

1.3. Процеси в атмосферата

Нагряването на Земята се осъществява от слънчевите лъчи. В недрата на Земята също има
горещи пластове, но топлината се изолира от земната кора.

Слънчевата енергия нагрява земната повърхност, която от своя страна излъчва топлина и
нагрява въздуха. Част от падналата светлина върху земната повърхност се отразява. Количествен фактор за отразената енергия е албедото – съотношението между количеството
отразена светлина от дадена повърхност и количеството паднала светлина. Измерва се в
проценти и приема стойности от 0 до 100 %. Албедото (отражателна способност на повърхността) зависи от ъгъла на падане на светлината и вида на повърхността. Зелените части
на растенията имат ниско албедо – 10%, пожълтелите листа – 28%, а най-високи стойности
на албедо има снегът – 90%.

Затоплянето на земната повърхност и атмосферата зависи от продължителността и интензивността на слънчевото греене. Ъгълът на падане на слънчевите лъчи е различен за
различните части на земното кълбо и зависи от географското разположение на територията спрямо Екватора. Най-силно се нагряват районите около Екватора, където слънчевите
лъчи падат перпендикулярно, нагряването намалява към полюсите. Земната повърхност
се нагрява, но и излъчва топлина, която
нагрява приземния въздух. Нагретият приземен въздух се издига нагоре чрез конвекция и се разширява, като това намалява
и стойността на атмосферното налягане. На
различни места на земната повърхност се
получават области с различно атмосферно
налягане. Това причинява движение на въза
душни маси от места с по-високо към места
Въздухът се издига нагоре поради
Сухият охладен въздух се
с по-ниско налягане, наречено вятър.
ниското атмосферно налягане,
спуска като по-тежък по
Посоката на вятъра може да е както хоризонтална, така и вертикална. Зависи от вида
на повърхността, релефа и от други фактори. Например, бризът се образува поради
нееднаквото нагряване на сушата и водата
(фиг. 1.4,а), като през деня духа от морето към сушата, а през нощта – обратно. По
същия начин топъл планински вятър духа
денем от долината към планината, а през
нощта от планината към долината духа студен вятър (фиг. 1.4,б).

разширява се, охлажда се, водните
пари се втечняват и вали.

склона на планината.

б
Фиг. 1.4. а, б Ветрове възникват от нееднаквото
нагряване на повърхностите и разликите в
атмосферното налягане.

Планините играят важна роля във формиране на климата главно чрез промяна в температурата на въздуха и валежите. При по-висока надморска височина температурата на въздуха се понижава, а количеството на валежите се увеличава. Планинските вериги причиняват, също така, ефекта на валежната сянка,
когато възпрепятстват движението на влажни атмосферни маси. Например, най-високата
планина в Африка Килиманджаро (вр. Ухуру, 5895 m) е покрита със сняг и лед, макар че
се намира на географска ширина, близка до Екватора, където потокът слънчева енергия е
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най-голям. В същия континент Драконовите планини (вр. Табана Нтленяна, 3482 m) в Южна
Африка блокират влажните въздушни маси, идващи от акваторията на Индийския океан, и
създават валежна сянка, която е причина за формирането на полупустинната област Калахари.
Процесите в атмосферата – нагряване и изстиване на въздуха и земната повърхност, променят атмосферното налягане, което е причина за движението на въздуха. Други основни
фактори за атмосферните процеси са изпарението и кондензацията на водните пари, въртенето на Земята около оста ѝ, океанските и морските течения и др.

Нагряването на водата предизвиква изпарение, което е различно за различните земни повърхности. Водните пари се издигат на височина, сгъстяват се, охлаждат се, кондензират се
и образуват водни капки. Те формират облаците, които могат да са от различен вид, според
температурата и височината на атмосферата. Когато станат по-големи капки, те се връщат
на земята под формата на дъжд, град и сняг.
Много от физичните характеристики на водата са различни от другите познати вещества.
Тези уникални свойства на водата определят протичането на процесите в природата така,
че да осигурят максимално подходящи условия за живот на всички растения и животни.
Ето някои от важните за определяне на климата характеристики на водата:

•

трудно се изпарява, има голяма стойност на топлина на изпарение (три пъти по-голяма
от тази на спирта);
• трудно се топи (пет пъти по-голяма специфична топлина на топене в сравнение със златото при температурите му на топене);
• трудно се нагрява (голям специфичен топлинен капацитет);
• температурна аномалия между 0°C и 4°C – значение за водните животни;
• отличен разтворител, а чистата дестилирана (дейонизирана вода) е изолатор;
• трудно провежда топлина (660 пъти по-слабо от медта), затопля се чрез конвекция (също
и ледът е добър изолатор).
Животът се е зародил във водата и уникалните ѝ свойства я правят незаменима съставна
част на всички организми (около 70% от масата на организмите е вода).
1.4. Кръговрат на вещества в природата

Водата, въглеродът, кислородът и азотът са изключително важни за организмовия свят,
но количеството им е ограничено. Само многократното им използване е осигурявало и може
да осигури и в бъдеще съществуването на живота. Възобновяването им в околната среда се
осъществява както в резултат от жизнената дейност на организмите, така и в резултат
от геологични процеси.
Кръговрат на водата
Водата в природата е в непрекъснато движение, което се състои най-общо от няколко процеса (фиг. 1.5):

•
•

изпарение от водните басейни и растенията;
охлаждане на водни пари и кондензация, при което те се връщат обратно на земната повърхност;
• оттичане на водите на сушата чрез реките обратно в моретата и океаните.
Малка част от водата се инфилтрира в земната кора под влияние на гравитацията като подпочвени (подземни) води.
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Фиг. 1.5 Кръговрат на водата в природата

Под влияние на глобалното затопляне се забелязва топене на леда (континентални и планински ледници), който се превръща във вода. Резултат от този процес е увеличаването на
равнището в океанските и морските басейни. Този процес създава опасност за живота на
голяма част от световното население, обитаващо крайбрежните зони.

Достъпът до прясна вода е основен фактор за съществуването на човека. Всички жизнени
процеси на тялото са свързани с водата – тя разтваря хранителните вещества, отвежда отпадните продукти, осигурява обмяната на веществата и е среда, в която протичат биохимичните процеси.
В атмосферата протичат и други процеси. Обект на разглеждане ще бъдат вещества, които участват в кръговратите на въглерода и азота.
Кръговрат на въглерода в природата
Превръщанията на въглерода и неговите съединения в кръговрата се осъществяват в биосферата, литосферата, хидросферата. Въвеждането на въглерода в кръговрата става посредством основния жизнен процес фотосинтеза. Това е първият етап от превръщането на
въглерода в сложни органични съединения. При този процес растенията под действието на
слънчевите лъчи и хлорофила, като използват въглероден диоксид от въздуха и вода синтезират органични вещества (глюкоза), при което се отделя кислород в атмосферата.
хлорофил, светлина

6CO2 + 6H2O

C6H12О6 +6O2

Годишно растенията синтезират около 115 млрд. t органична материя (белтъци, въглехидрати, мазнини), като при това се отделят около 200 млрд. t кислород. По този начин чрез
фотосинтезата растенията осигуряват съществуването на всички организми на Земята.

Фотосинтезата е единственият начин за възстановяване на кислорода в атмосферата и важен процес за намаляване на концентрацията на въглеродния диоксид. Животните и гъбите не могат да синтезират органични вещества от неорганични. Те използват за храна синтезираните от растенията вещества. Останките от организмите се подлагат на действието
на гнилостни бактерии и чрез редица междинни продукти на разлагането се отделя CO2 в
атмосферата.
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При организмите се осъществява и процесът дишане. В резултат на него организмът „изгаря“ органичните вещества (белтъци, въглехидрати, мазнини). Един от продуктите на този
процес е въглеродният диоксид, който отново се връща в атмосферата. Чрез дишането човечеството отделя ежегодно в атмосферата около един милиард тона CO2. Основни процеси
в кръговрата на въглерода са и вулканичната дейност, изгарянето на изкопаеми горива и
други човешки дейности, в резултат на които огромни количества въглероден диоксид се
отделят в атмосферата (фиг. 1.6).

Фиг. 1.6. Кръговрат на въглерода

Голямо количество въглерод от биосферата се отделя, като се включва в съединения от неживата природа. При разлагането на растителните и животинските организми се образуват
твърди, течни и газообразни продукти, които се вграждат в литосферата. В горните слоеве
на земната кора това са въглищата, нефтът, природният газ. Въглеродът в тези т. нар. изкопаеми горива е бил изведен от кръговрата за около 300 млн. години, докато човекът от
индустриалната ера започва да ги употребява за производство на топлина и енергия. Така
въглеродът, фиксиран преди милиони години, отново се връща в атмосферата като CO2 в
резултат именно на човешката дейност (фиг. 1.6). Голяма част от въглерода се намира във
варовиковите скали под формата на карбонати. Образуват се като седиментни (утаечни)
скали и имат също органичен произход. При изветрянето на тези скали или използването
им в някои производства (цимент и стъкло) също се отделя CO2 в атмосферата.

Световният океан, който покрива 70% от земната повърхност, също е „резервоар“ на въглероден диоксид. Макар и в малка степен въглеродният диоксид се разтваря във водата, а
част от разтворения газ взаимодейства с нея:
CO2 + H2O ⇄ H2CO3

Между въглеродния диоксид от въздуха и водата се поддържа постоянно динамично равновесие. Част от разтворения въглероден диоксид се използва от водораслите за процеса
на фотосинтеза, друга част – за образуване на скелети и черупки под формата на калциев
карбонат (CaCO3), а трета – за свързване на намиращите се във водата метални йони в карбонати. Малка част от този въглероден диоксид се връща отново в атмосферата (фиг. 1.6).
Човекът със своята дейност оказва значително влияние върху изменението на динамичното равновесие, което съществува в кръговрата в природата. Повишаването на концентрацията на CO2 в атмосферата оказва негативни последици върху живота на планетата.

Кръговрат на азота в природата
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Азотът в атмосферата не може да се използва от огромната част от организмите. Той става
достъпен за растителните организми чрез фиксация – процес на превръщане на азота в
лесно усвоими за растителните организми съединения. Сложните превръщания на азота в

тези процеси започват в атмосферата, под действието на светкавиците при гръмотевичните бури. При тези условия азотът се свързва с кислорода до азотен оксид и при последващо
окисление – до NO2. Азотният диоксид като киселинен оксид образува с водните капки азотна киселина. В почвата азотната киселина се свързва с намиращите се в нея съединения на
натрия, калия, калция в соли като се образуват нитрати:
N2 →NO →NO2 →HNO3 →нитрати

Под формата на нитрати азотът се усвоява лесно от растенията, а после от животните за
изграждане на белтъците. Всъщност, решаващо значение за фиксиране на азота от атмосферата на Земята имат биологичните процеси. Животните и растенията връщат част от усвоения азот в почвата. След тяхната гибел белтъците от организмите под действие на бактерии се превръщат главно в амоняк и амониеви соли. При тези процеси се отделя значително
количество енергия, благодарение на която бактериите поддържат жизнената си дейност.
Съществуват и микроорганизми, които лесно превръщат нитратите в амоняк. От него растенията и животните синтезират необходимите им аминокиселини и белтъци, които впоследствие се превръщат отново в амоняк и амониеви соли. Под действие на денитрифициращи бактерии част от намиращите се в почвата нитрати са разлагат и освобождават азот,
който се връща в атмосферата.
Изключително важни за кръговрата на азота са азотофиксиращите бактерии. Това са единствените земни организми, които могат да използват атмосферен азот, като го включват
директно в синтезираните от тях органични съединения (фиг. 1.7).

Този естествен кръговрат на азота в природата частично се нарушава чрез т. нар. промишлена фиксация – използването на азота от атмосферата за промишлено получаване на редица азотсъдържащи вещества.
Използването на азотните торове, изгарянето на горивата, използването на взривни вещества водят до съществени промени в този феноменален ред, който съществува в природата.
Описаните процеси са представени на (фиг. 1.7).

Фиг. 1.7. Кръговрат на азота в природата

В представените кръговрати на въглерода и азота се очертават основни процеси с участие
на техни съединения. Това са естествени процеси, които протичат в природата.
Антропогенният фактор оказва сериозно влияние върху нарушаването на съществуващото равновесие, което води до възникване на сериозни екологични проблеми, с които се
сблъсква човечеството в съвременния свят. Продукти на изгарянето на горивата са азотни
оксиди, които са в основата на явлението смог, както и на киселинните дъждове. Резултат
от прекомерната употреба на азотни торове е отделянето и на значителни количества ди-
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азотен оксид (N2O). В сравнение с въглеродния диоксид той има 296 пъти по-силен парников ефект и се счита за един от основните „врагове“ на озона в стратосферата. Тези процеси
оказват в значителна степен влияние върху климатичните промени.
1.5. Значение на климата за биоразнообразието
1.5.1. Биосфера. Екосистема
Историята на земния живот започва с появата на първата клетка. В продължение на около
3,5-4 млрд. години от микроскопичната праклетка се е образувало огромното разнообразие от
организми на планетата, които променили и облика ѝ. Оформила се е динамична система –
биосфера, включваща всички живи организми, средата, в която живеят и продуктите от
жизнената им дейност (фиг. 1.8).

Фиг. 1.8. 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 km в литосферата и до 11 km в хидросферата. Горната граница на височина достига до 20 – 22 km, където все още могат да се открият спори на микроорганизми.
Границите на биосферата всъщност са лимитирани от количеството на кислорода, светлината и температурата.
Основната структурна единица на биосферата, осигуряваща биологичното разнообразие,
е екосистемата – устойчиво единство от популации на различни видове организми и средата, която обитават. В екосистемата се осъществява кръговрата на вещества и енергия,
необходими за жизнената дейност на организмите.
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Всички организми в една екосистема са свързани помежду си с хранителни взаимоотношения, което осигурява непрекъснатия кръговрат на веществата и преобразуването на
енергията. Фотосинтезиращите организми са продуцентите на хранителни вещества – те
усвояват слънчевата енергия и при процеса фотосинтеза от СО2 и водата я преобразуват в
химична енергия на синтезираните от тях органични вещества. Произведените органични вещества се използват за храна от животните, които са консументите в екосистемата.

Гъбите и някои бактерии (т. нар. редуценти) преработват мъртвата органична материя и
осигуряват необходимата им енергия за жизнените процеси. Така отделните популации,
свързани в хранителни вериги и мрежи, осигуряват максимално използване на ресурсите и
самото съществуване на екосистемата (фиг. 1.9).

Фиг. 1.9. Хранителна верига

Една стабилна екосистема има уникален видов състав, който е в съответствие с климатичните условия и изразходва изцяло произведената продукция за поддържане на жизнената
дейност на съставящите я популации. За постигането на равновесно състояние на екосистемата е необходим продължителен етап на развитие, съпроводено с непрекъсната смяна
на популациите, разрушаване на едни и създаване на нови хранителни взаимоотношения.
Например за развитие и достигане на стабилност на една широколистна гора (екосистема,
характерна за нашите климатични условия) е необходимо повече от столетие на непрекъсната смяна на видовия състав (фиг. 1.10).

1 ГОДИНА

голо поле

треви

3-25 ГОДИНИ

25-100 ГОДИНИ

треви и храсти храсти и дървета

ПОВЕЧЕ ОТ 100 ГОДИНИ

широколистна гора

СУКЦЕСИЯ

КЛИМАКС

Фиг. 1.10. Развитие на широколистна гора

В стабилните екосистеми хранителните връзки между организмите и разнообразието от
организми в тях осигурява функционирането на екосистемата при краткотрайни флуктуации на параметрите на средата. Промяната на температурата, количеството на водата, осветеността и други фактори на средата води до нарушаване на стабилността на екосистемата
и до намаляване на видовото ѝ разнообразие. Нестабилната екосистема е много уязвима от
климатичните промени.
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1.5.2. Жива и нежива природа – двете страни на монетата
Днес няма никакви съмнения относно факта, че организмовият свят се е развивал в тясна
връзка с промените, които са се случвали на планетата. Организмите, които не са могли да
се приспособят към променящите се условия са изчезнали. Резките климатични промени
в условията на живот на планетата са предизвиквали огромни загуби в природата – има
данни, че повече от 95% от всички видове организми, живели някога на планетата ни са
изчезнали. (табл. 1.1.). Една от най-мощните катастрофи се е случила преди около 250 млн.
години, когато в резултат на мощна вулканична дейност е настъпило унищожаване на озоновия слой, увеличаване на количеството на СО2 в атмосферата и повишаване на средната
температура на морската вода до 40оС. При тези условия са изчезнали около 96% от морските и сухоземните животински видове.
Таблица 1.1. Големи катастрофи в организмовия свят
Период
(преди млн. г.)
500–488
450-400
375

200

252

66-65

Причина

Изчезнали видове

Изтънява обвивката от парникови газове, настъпва ледников период.
Намаляват СО2 и парниковите газове – настъпва
ледников период.
Намалява количеството на О2 във водата.

75% от животните
50% от гъбите

Мощна вулканична дейност, повишава се
количеството на СО2 и температурата.

Унищожаване на озоновия слой, увеличаване
на количеството на СО2, повишаване на
температурата.
Силно запрашаване на атмосферата, което
възпрепятства проникването на слънчева
светлина.

60-70%
70%

80%

96%
75%

Развитието на организмовия свят също е оказвало и оказва влияние върху планетата. Появата и развитието на живота е станало в отсъствие на кислород в първичната атмосфера – в
състава ѝ са влизали предимно амоняк, метан и оксиди (най-вече въглероден диоксид). С
появата на първите фотосинтезиращи организми преди около 2,5 млрд. години е започнало
натрупването на молекулен кислород, поради което се счита, че съвременният състав на
атмосферата е продукт от жизнената дейност на организмите.
Атмосферата е ключов фактор за поддържане на земния живот – защитава организмовия
свят от космически лъчения и създава необходимия температурен комфорт за развитие на
организмите и биоразнообразието на планетата. Животът на планетата се е развивал в определени температурни граници, които осигурявали самото съществуване на организмите.
Озоновият слой в горните слоеве на стратосферата има важна роля в задържане на вредните УВ лъчи, които са мощен мутагенен фактор – под тяхно въздействие настъпват промени
в структурата на ДНК-молекулата, която съхранява наследствената информация. Промените в плътността на този слой в историята на организмовия свят вероятно са и причина от
една страна за образуване на нови видови, но от друга страна за възникване на вредни мутации и изчезване на много видове организми.
Повишаването на количеството на озона в приземните слоеве на атмосферата влияе негативно върху интензивността на процеса фотосинтеза, което води до намаляване на растителната биомаса и застрашава живота на останалите организми на планетата.
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Както съвременният състав на атмосферата, така и почвеният слой на планетата е продукт
от жизнената дейност на организмите. За формиране на 30-сантиметров слой почва в условията на умерения климат са необходими от 1000 до 10 000 години – един дълъг процес,
поради което почвата може да бъде смятана за невъзобновяем земен ресурс.
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2. Климатични промени
2.1. Причини за промяна в климата
Парников ефект
Земята получава енергия от Слънцето чрез излъчване. След като се нагрява, земната повърхност затопля приземния слой въздух чрез конвекция, тъй като топлопроводността на
въздуха е много малка. За затоплянето на въздуха по-значителна роля има обаче абсорбцията на част от излъчените от земната повърхност обратно инфрачервени лъчи от парниковите газове, както и кондензацията на водни пари, при която се отделя топлина.

Парников ефект наричаме процес, при който се затопля приземният въздушен слой поради задържане на част от топлината, излъчена от земната повърхност при нагряването ѝ от
Слънцето. Той бива естествен (независещ от човешката дейност) и антропогенен (създаден
чрез индустриализацията, транспорта и други фактори).

От цялото количество слънчева енергия, падаща върху Земята, само около половината се
поглъща от земната повърхност, около 20% се абсорбира от облаците и атмосферата, също
толкова се отразява от облаците обратно, около 4% се отразява от земната повърхност, а
част от нея се разсейва в атмосферата (фиг. 2.1).

Част от слънчевите
лъчи се отразяват
от атмосферата и от
земната повърхност

Други топлинни
лъчи от Земята
се адсорбират в
Част от лъчението от
атмосферата от
Земята преминава
парниковите газове и
направо в космоса облаците. След това те
„атмосферен
ги излъчват във всички
прозорец“
посоки. Ефектът
е допълнително
затопляне на земната
повърхност и ниската
част на атмосферата.

Около половината от слънчевата
радиация се поглъща от земната
повърхност и я затопля. Земята
излъчва топлинни лъчи.

Фиг. 2.1. Модел на естествения парников ефект

Нагрятата земна повърхност излъчва обратно топлинна енергия, главно в инфрачервената
област, част от която преминава през атмосферата, а друга част се поглъща от молекулите
на някои газове, наречени парникови. Молекулите на тези газове отново излъчват топлинна енергия, която затопля атмосферата.
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Земната атмосфера се състои основно от азот и кислород, които са „прозрачни“ за това излъчване – те не взаимодействат с него и пропускат топлинните лъчи – често този ефект се
нарича още „атмосферен прозорец“. Този атмосферен прозорец обхваща тясна област около
вълните с дължина 10 микрометра. От друга страна многоатомните газови молекули на
въглеродния диоксид CO2, диазотния оксид N2O, метана CH4, водата H2O и други, поглъщат
част от топлинното лъчение. Молекулата CO2 поглъща най-интензивно лъчи с дължина 15
микрометра, а молекулата на водата – лъчи с 7,5 микрометра. Увеличаването на количеството CO2 и вода стесняват „атмосферния прозорец“. След това го излъчват във всички посоки,
като част от него преминава в космоса, но друга част се връща към повърхността и отново я
затопля. Основните парникови газове в атмосферата са водните пари, въглеродният диок-

сид, метанът (с 20 пъти по-силен ефект от въглеродния диосид), диазотният оксид, озонът,
флуоровъглеводородите, перфлуоровъглеводородите, серният хексафлуорид. В (табл. 2.1) е
представен приносът на някои от тях към парниковия ефект.
Таблица 2.1. Принос на някои газове към парниковия ефект

Газ

Принос (%)

H2O

36 -72%

O3

3-7%

CO2

CH4

9-26%
4-9%

Естествените парникови газове са около 1% от състава на атмосферата. Без този ефект
средната температура на Земята би се понижила с около 30°C, което би направило живота
невъзможен. Например няма да има вода в течна форма. Ефектът е подобен, както когато се
завиваме с одеяло, топли ни задържането на отделената от тялото ни топлина от одеялото.
При повишаване на количеството парникови газове парниковият ефект се засилва и това
води до задържане на прекалено много топлина в приземния въздушен слой и повишаването на средните температури. По данни на Междуправителствената група за изменение
на климата IPCC (https://www.ipcc.ch) в последните 100 години средната годишна температура на Земята се е повишила с около 0,6 °C, което най-вероятно има връзка с повишените
нива на въглеродния диоксид.
Идеята за механизма на парниковия ефект първоначално е изложена през 1824 и 1827 г. от
Жозеф Фурие (Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830), когато той разглежда различни механизми за оформяне на климата на Земята. Фурие анализира опита на швейцарския геолог
и метеоролог Де Сосюр (Horace Bénédict de Saussure, 1740-1799) със съд боядисан с тъмна
боя отвътре и покрит със стъкло. При този опит се измерва различна температура в съда и
извън него при излагането му на пряка слънчева светлина. Фурие обяснява повишаването
на температурата в такава „мини-оранжерия“ в сравнение с външната температура чрез
действието на два фактора: блокиращ конвективен топлообмен (стъкло предотвратява
изтичането на топъл въздух отвътре и хладен външен поток) и различна прозрачност на
стъклото във видимия и инфрачервения диапазон. Тъй като стъклото е прозрачно за видима светлина и почти непрозрачно за топлинното излъчване, натрупването на топлина води
до повишаване на температурата, при която количеството топлинни лъчи, преминаващи
през стъклото, е достатъчно, за да се установи термично равновесие.
За първи път понятието „парников ефект” е използвано от шведския метеоролог Нилс Екхолм (Nils Gustaf Ekholm, 1848-1923) през 1901 г.
Един от факторите за промяна на климата (глобално затопляне) е засиленият парников
ефект, резултат преди всичко от повишените количества на въглеродния диоксид. Той съставлява около 70% от всички парникови газове. Основен източник на въглероден диоксид
е изгарянето на изкопаеми горива – въглища, нефт и природен газ.
Причините за промяната на климата най-общо се разглеждат в два аспекта – като резултат
от човешката дейност и от естествени природни процеси.
Антропогенни фактори за промяна на климата

•
•

Около 20% от емисиите на въглероден диоксид се дължат на транспорта в Европа. Изгорелите газове съдържат и други вредни емисии, като серен диоксид (причинява киселинни дъждове), също така и газове, които стимулират образуването на озон в ниските
приземни слоеве. Озонът също се проявява като парников газ.
Промишлеността изисква огромни количества енергия. Производството на машини, метали, лека промишленост, храни и лекарства е нараснало, при което се отделят парникови газове, особено въглероден диоксид.
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•
•

Изсичането на горите намалява естественото поглъщане на въглеродния диоксид, който
участва в процеса фотосинтеза на зелените растения. В нормални условия съставът на
въглеродния диоксид във въздуха е около 0,03%. Част от него се поглъща и от водата в
океаните, която го разтваря.

Отглеждането на преживни животни е свързано с отделяне на метан, който заема около
40% от метана в атмосферата. Основната част от метана обаче идва при експлоатацията
на газовите находища. Значение за увеличаване на азотните съединения има използването на пестициди при отглеждане на растенията.

На фиг. 2.2 са представени основните източници на парникови газове.

3% 7%
9%

3%

21%

CO2

55%

CH4

24%

87%

91%
Енергетика
Промишленост

N2O

Енергетика
Земеделие
Отпадъци

Фиг. 2.2. Източници на парникови газове

Енергетика
Промишленост
Земеделие
Отпадъци

Неантропогенни фактори за промяна на климата
Има научни данни и доказателства за периодични промени в климата на Земята. Климатичните режими са дългосрочни и са свързани с редуване на топли и студени периоди – ледникови и междуледникови. В настоящите дни сме в междуледников период, който е започнал
преди около 10 000 години. През ледниковия период земната повърхност е била покрита с
дебел лед, като равнището на водната повърхност е било с около 100 m по-ниско от сегашното.

•
•
•
•
•
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•

Една от причините за глобални промени в климата според някои научни теории е тази, че
земната ос извършва периодични движения с период 26 000 години, наречени прецесия.
Сега тя сочи Полярната звезда (посока север), но бавно се насочва към съзвездието Вега.
След хиляди години сегашната зима ще бъде лято за Северното полукълбо, а лятото –
зима.
Има данни, че Земята забавя и околоосното си въртене, като ефектът е кумулативен - натрупва се с годините. Причина за забавянето са приливите и отливите, при които се намалява част от ротационната енергия на Земята. Увеличаването на денонощието е средно
1,6 ms за последните 2000 години.

Също така има и промени във вида на земната орбита, като тя става по-близка до елипсовидната форма, което предполага по-студени зими и по-горещи лета, както и промяна в
наклона на земната ос.
Земното магнитно поле също търпи промени, като Северният магнитен полюс извършва
напоследък значими движения и променя местоположението си от Северна Канада към
Русия.
Катастрофални събития (като падане на метеорити върху Земята) също биха повлияли
на климата в дългосрочни периоди.

Фактор, независим от човека, който влияе върху климатичните промени, е и вулканичната дейност. При изригване на вулкан се отделят много газове и твърди частици, които

•
•

променят нагряването на земната повърхност. Това засилва ефекта от парникови газове
и затруднява комуникациите. Има данни, че вулканичната дейност е периодична, подобно на слънчевата активност.
Промени в слънчевата активност. Измервания на спътници извън земната атмосфера показват, че има изменения в излъчваната слънчева енергия. Тя се мени във фаза с цикъла
на слънчевите петна. Доказани са циклични промени в ултравиолетовия диапазон. Тази
част от енергията се поглъща от стратосферата и се излъчва към ниските слоеве на атмосферата.
Океанските течения пренасят големи количества топлина заедно с атмосферните циркулации. Наблюдавани са промени в тези течения, например течението Ел Ниньо, които
водят до климатични промени в някои засегнати области.

2.2. Последствия от парниковия ефект

Поредица от научни доклади през последните години сигнализира за засилваща се тенденция в проявлението на парниковия ефект. Международната общност, в лицето на учени и
експерти, е единодушна, че последиците от засилването на парниковия ефект могат да бъдат катастрофални както за човечеството, така и за живота на Земята във вида, който го
познаваме. Пряко следствие от увеличаването на парниковите емисии и натрупването на
парникови газове в земната атмосфера е повишаването на средните температури на въздуха в отделни части на Земята. Несъмнено в първата половина на 21 в. живеем в период на
климатични промени, чиято скорост, динамика и проявления са без наблюдаван аналог в
историческо време.

Глобалното затопляне на Земята е пряко следствие от установения парников ефект. Само
по себе повишаване на температурата на планетата предизвиква поредица от промени в
природните системи, които са взаимосвързани предвид системната същност на планетата.
Промените имат проблемна същност, тъй като те нарушават естествени процеси, ритми и
цикли в природата - по този начин крият потенциал за катастрофални дългосрочни последици. Ето защо научната общност е категорична, че човечеството е изправено пред несравнимо по мащабите си общочовешко предизвикателство, което застрашава живота, здравето
и благоденствието на всички (фиг. 2.3).

Фиг. 2.3. Причинно-следствена верига на климатичните промени на Земята

Анализирайки вече проявяващите се последствия от климатичните промени, могат да се
обособят две главни категории проблеми (с няколко подкатегории) (табл. 2.2). Тези проблеми се проявяват едновременно и стимулират акселериращ (ускоряващ, усилващ) ефект
помежду си. Изследователската работа на учени от цял свят непрекъснато открива нови и
нови доказателства за негативни проявления в природната среда и в човешкото общество,
които се явяват последици от глобалното затопляне.
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Таблица 2.2. Последици от климатичните промени
Нарушаване на естествени процеси в
природата
Проблем

Промяна в
естествените условия
за живот
(суша и вода)
Критично
застрашаване
или изчезване
на растителни и
животински видове
Разпространение
на инвазивни
(нашественически)
биологични видове
в уязвими екосистеми
Промени в климата
по отношение на
климатичните
елементи
(температура на
въздуха, валежи,
ветрове и др.)

Последица

Унищожаване на
местообитанията
(хабитатите) на растенията и животните

Безвъзвратна загуба
на биологично
разнообразие и
генетична информация;
нарушаване на
екологично равновесие
и др.
Разрушаване на
местни екосистеми,
намаляване на
видовото разнообразие,
стимулиране на
деградационни процеси
в околната среда и т.н.

Промяна на динамиката
в природните процеси
в литосферата,
педосферата, хидросферата и т.н. – ерозия,
наводнения, пожари,
свлачища, срутища,
лавини и т.н.

Заплахи за живота, здравето и
благоденствието на хората
Проблем

Последица

Пожари, наводнения,
засушаване, градушки,
бури и т.н. с човешки
жертви и стопански
щети

Голяма честота
на природни
катаклизми и
бедствия
Пряка заплаха за
човешкото здраве,
емоционалния
покой, щастие и
благоденствие

Болести, свързани
с горещи вълни
(хипертония, инфаркт,
депресия и т.н.); вирусни
и бактериални пандемии

Икономически
загуби в земеделие,
горско стопанство,
транспорт,
енергетика и т.н.

Унищожаване на
реколта; малка
биопродуктивност;
разрушаване на пътна
инфраструктура; високо
енергийно потребление
и т.н.

Заплаха на
гражданското
общество,
климатични
конфликти и
климатична
миграция

Нарушавана на
демокрацията чрез
ограничаване на човешки
права; кръвопролития и
граждански конфликти;
миграционни кризи,
епидемия от глад и т.н.

2.3. Последствия от климатичните промени за организмовия свят
Никой не може да прогнозира дали и доколко затоплянето на климата ще бъде „безопасно“ за живата природа. Това, което със сигурност знаем е, че климатичните промени вече
увреждат екосистемите, което води до нарушаване на баланса в биосферата. Има данни за
повишаване на съществуващите рискове за изчезване на видовете и загуба на биоразнообразието.

Фиг. 2.4. Животните в Арктика губят местообитанията
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Последствията вече са реалност – топящи се ледници, изчезващ полярен лед (фиг. 2.4),
умиращи коралови рифове, променящи се екосистеми и убийствено горещи вълни. Всичко
това подлага на риск уникални екосистеми, които могат да изчезнат завинаги от планетата.
Възниква въпросът дали екосистемите ще имат време да се адаптират към подобни или
по-бързи и интензивни промени.
2.3.1. 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 появяват много „инвазивни“ видове (видовепришълци), които изместват характерни за българската флора и фауна видове и пренасят
бактерии и вируси, причиняващи непознати заболявания за нашите ширини (фиг. 2.5)
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

1930-1939

1920-1929

1910-1919

1900-1909

<1900

Брой видове
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Растения

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

Фиг. 2.5. Инвазивни видове за България

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 местообитание, предизвиквайки големи нарушения в естествения баланс на природните екосистеми.

Фиг. 2.6. Горите в Родопите са застрашени от инвазивен вид паразитна гъба (Sphaeropsis sapinea).
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2.3.2. Заплахи за земеделието
Земеделските култури винаги са били уязвими от непредсказуемо време, поради нестабилността на агросистемите. В някои региони по-високите температури могат да увеличат
добивите, но цялостното въздействие на изменението на климата върху земеделието се
очаква да бъде отрицателно – намаляване на доставките на храни и повишаване на цените
на хранителните стоки. Повишените
нива на атмосферен въглероден диоксид от една страна увеличава интензивността на фотосинтезата, но
от друга е причина за понижаване на
количеството на важни за растенията минерални вещества (съдържащи
цинк, желязо и др.) в почвата, които
са жизнено необходими за нормалното развитие на земеделските култури.
С климатичните промени земеделието е изправено пред двойна заплаха – от наводнения и от суша. Наводненията отмиват почвения слой, от
Фиг. 2.7. Сушата застрашава земеделската продукция.
който зависи плодородието, докато
засушаванията намаляват съдържанието на вода, което прави земеделските култури още
по-уязвими (фиг. 2.7).

Глобалното затопляне води до разпространението на топлолюбиви видове-вредители към
Северния и Южния полюс със скорост около 3 km 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.

Установено е, че всяка година от вредители се губят 10-16% от добивите в света. Загубите
за 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 температурата на земната атмосфера продължи да нараства.
2.3.3. 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 често се подценява. Проучвания
показват, че глобалното затопляне и наводненията, предизвикани от него, могат да доведат
до холерна епидемия в районите с лоша хигиена. Холерата се разпространява от замърсени
водни източници. При наводнения замърсените води се разливат на огромни площи, а последващо засушаване концентрира бактерията Vibrio choleraе, предизвикваща това опасно
инфекциозно заболяване, в по-малки обеми вода.
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С разтопяването на леда се размразяват и болести, „спящи“ в продължение на стотици или
хиляди години в ледовете. Една от тях е антраксът (синя пъпка) – остро заразно бактериално заболяване (причинява се от бактерията Bacillus anthracis). През юли 2016 г. в снеговете
на Сибир се е размразил 75-годишен труп на елен, което е и причина за възникване на първото огнище на антракс от 1941 г. насам. В резултат от разпространението на инфекцията

са загинали над 2000 елена, като се съобщава за 13 жители на Сибир заболели от антракс.

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 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 (фиг. 2.8), преносител на
опасни вирусни заболявания (денга,
чикунгуня, зика и др) е потвърден
официално през 2011 г. в Бургаска
област, но към януари 2016 г. вече
има данни за разпространението му
в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и долините на реките
Струма и Места.

Фиг. 2.8. Азиатски тигров комар (Aedes albopictus)

2.4. Адаптация към климатичните промени
Човечеството живее в условията на климатични промени с глобални последици, които вече
недвусмислено засягат живота на милиони хора в десетки държави. Тематиката за климатичните промени и средствата за борба с тях е широко застъпена както в дневния ред на
обществото (медии, социални мрежи, политики и стратегии), така и във визионерската политика на развитите държави (образованието на подрастващото поколение, промени в потребителското поведение и др.). На днешните деца предстои да изживеят съзнателния си
живот в среда, засегната от последиците на глобалното затопляне. Ето защо тяхното образоване по темата е ключов момент от цялостната политика за предотвратяване на глобална
катастрофа, причинена от климатичните промени.
Борбата срещу климатичните промени има два принципни аспекта (фиг. 2.9). Първият е
свързан с промяна в потребителското поведение на човечеството. Основни насоки за тази
промяна са:

• ограничаване на употребата на изкопаеми горива;
• въвеждане на възобновяеми енергийни източници;
• повишаване на енергийната ефективност в потреблението;
• въвеждане на кръгова икономика чрез висока рециклируемост на материалите.

Същевременно в редица развити страни се осъществяват и мерки към адаптация спрямо
климатичните промени, защото те са факт и тяхното забавяне ще отнеме време. Мерките по
адаптация включват широк набор от действия и инициативи, по-открояващи се сред които
са:

•
•
•
•
•

провеждането на научни изследвания с цел превенция или ограничаване на неблагоприятни процеси и явления;
разработването и въвеждането на технологични иновации;
промени в икономическия профил на обществото;
изграждане и модернизиране на инфраструктура;

организирането на информационни кампании и др.

27

Фиг. 2.9. Принципни аспекти на борбата срещу климатичните промени

Борбата срещу климатични промени от страна на правителствата в развитите държави
(включително и България) се изразява в прилагането на групи от мерки в четири главни
направления (табл. 2.3).
Таблица 2.3. Групи мерки, прилагани от държавите с цел борба срещу климатичните промени

Цел

Конкретни действия

Ограничаване потреблението на ресурси, Постига се чрез закони, забрани, по-високи
чието използване засилва климатичните данъци, информационни кампании и др.
промени.
Стимулиране на потребление на ресурси, Постига се чрез закони, субсидии, по-ниски
които не допринасят за климатичните про- данъци, информационни кампании и др.
мени.
Внедряване на технологични иновации,
които редуцират потреблението на ресурси,
чието използване е предпоставка за ускоряване на климатичните промени.
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 подпомагане на научноизследователската дейност, по-ниски данъци
за ползващите новите енергийно ефективни технологии и др.

Постига се чрез ефективно образование в
училище от ранна детска възраст, информационни кампании в медиите, социалните мрежи и др.

2.5. Климатични проблеми за България – прогнози и предприети мерки

Като страна, която получава повече от 40% от електроенергията си от изгаряне на въглища, България също допринася за увеличаване на глобалните емисии CO2. Евентуалният положителен ефект от затоплянето у нас ще бъде намаляването на разходите за енергия за
отопление, но този ефект ще се неутрализира от нарастването на необходимата енергия за
охлаждане.
2.5.1. Прогнози
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Измененията на климата в нашия регион не са свързани само с повишаване на температурите, а с по-чести екстремни явления – бури, поройни дъждове и наводнения. У нас тенденция към затопляне се наблюдава от началото на 80-те години на миналия век, когато е регистрирано увеличение на средните годишни температури на въздуха с около 0,9 оС спрямо
нормата през 1961 г. Всяко от последните три десетилетия е било по-топло от предишното.
От средата на 90-години зачестяват бедствията, свързани с проливни дъждове и мощни
гръмотевични бури и силни градушки. Най-много валежи е имало през 2014 г. (средногодишна сума на валежите около 1013 / L/m2), които са причинили сериозни щети в много
райони на страната.

Предполагат се различни сценарии в очакваната скорост на увеличаване на температурите
в България – оптимистичните модели например, симулират увеличение на температурите с
4,5оС до края на века, докато песимистичното очакване е увеличението да е с 8,5оС (фиг. 2.10).

Увеличението на температурите с 4,5oС ще доведе до рискове от ограничаване на водните
ресурси – прогнозира се намаляване на валежите с около 5-10%, което ще причини повече
горски пожари, свлачища и наводнения. Очакванията са 61% от горите в България в зоната
под 800 m 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.
При песимистичния сценарий се прогнозира намаляване на количествата на валежите с
около 40-50%, което ще нанесе огромни щети.
Сценарии при промяна с 4,50C
(2021-2050)

Температура (0C)

Валежи (mm/day)

Сценарии при промяна с 8,50C
(2021-2050)
Температура (0C)

Валежи (mm/day)

Фиг. 2.10. Сценарии за промяна на температурата в България до 2050 г.

2.5.2. Предприети мерки и действия
България участва активно в общите усилия за смекчаване на изменението на климата и
адаптация към вече настъпилите промени. Тъй като процесите, свързани с изменението на
климата, имат глобален характер, страната ни, като член на ЕС, приема и изпълнява всички
поети международни ангажименти във връзка с климатичните промени и глобалното затопляне. Във връзка с тези ангажименти се предприемат и законодателни мерки за тяхното
изпълнение.
Законът за ограничаване на изменението на климата (в сила от 11.03.2014 г.) регламентира
цялостната политика на страната в областта на изменение на климата.

Националният план за действие по изменение на климата (2013 до 2020 г.) включва основни цели и мерки за намаляване на парниковите газове. В него са предвидени определени
финансови разходи за намаляване на емисиите по основните сектори (фиг. 2.11).
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РАЗХОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ 10,575 МЛРД. ЛВ. ОБЩО ЗА
ВСИЧКИ МЕРКИ
2 071 800 000

1 753 000 000

Енергетика
Бит и услуги
Промишленост
Отпадъци
Земеделие

27 900 000

Земеползване
950 000 000

372 300 000
455 000 000

Транспорт

261 600 000

Фиг. 2.11. Разходи за намаляване на емисиите (в лв.)

Дългосрочната цел на Национална стратегия за адаптиране към измененията на климата (НСАИК) до 2030 г. е да бъдат предприети действия към постигане на високоефективна
икономическа, социална и екологична устойчивост и гъвкавост, за да могат българските
граждани, частният сектор и държавните институции да се подготвят и защитят по подходящ начин и да намалят уязвимостта, произтичаща от изменението на климата.
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3. Енергията в природата
3.1. Енергия в живата природа
Основен източник на енергия за организмите е Слънцето. До Земята годишно достигат
около 1,66.1021 kcal слънчева енергия, от която земните организми използват едва около
1%. Макар и да изглежда малко, тази енергия е достатъчна за поддържане на живота им.
Растенията са връзката ни с космическата енергия не само като източник за съществуването на всички организми в биосферата. Запасите от изкопаеми ресурси, които човечеството
използва като източник на енергия също са резултат от фотосинтетичната дейност на растенията. В продължение на милиони години останки от растения и животни, затиснати от
слоеве скали и пясък под земната повърхност, под действието на високата температура и
налягане са се превърнали във въглища, нефт или природен газ.
В екосистемата фотосинтезиращите организми са продуцентите на органичните вещества.
Те са основата на всяка хранителна верига. Консументите (животни, гъби, голяма част от
едноклетъчни, в това число и човекът) използват тези вещества за храна. При дишането
хранителните вещества се разграждат като се отделя енергията, необходима за жизнените
им процеси. Голяма част от тази енергия се превръща в топлина и се губи за останалите
организми в екосистемата. Така при преноса по хранителната верига във всяко следващото
равнище преминават само 10% от енергията на предишното равнище. Това ограничава и
броя на консументите в екосистемата (фиг. 3.1).

Фиг. 3.1. Поток на енергията в екосистемата

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 под действието на светлината като полученият от това водород може да се използва като гориво. Това би
заменило изцяло всички други форми на използвана от човечеството енергия.

3.2. Невъзобновяеми енергийни източници

Откакто съществува светът, хората използват енергийни източници за своите нужди. Ранните източници са огънят от дървата и водата, а индустриалната революция след хиляди
години включва въглищата, петрола и електричеството. През 20. век се прибавя енергията
на делящите се уранови ядра.
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Променя се и потреблението на енергия от хората. По данни на Physics today, издание на
Cambridge University Press, за 2018 г., нуждите на древните хора са се увеличили от 8 MJ средно на човек за ден до съвременните 300 MJ средно на човек дневно за около 6,7.109 земни
жители. Светът спешно се нуждае от нови енергийни източници, защото енергията от изкопаеми горива (нефт, природен газ и въглища) има тежък глобален екологичен отпечатък,
стимулирайки глобалното затопляне.

При всички видове енергия, с изключение на слънчевата, преобразуването на енергията в
електрическа, която е най-често използваната енергия, е показано на фиг. 3.2.
Изкопаеми горива
Ядрена енергия
Енергия от вятъра
Енергия от приливи и
отливи
Геотермална енергия
Енергия на водата (ВЕЦ)
Енергия от биомаса

Кинетична
енергия на
въртене

Генератор

Електрическа
енергия

Слънчева енергия

Фиг.3.2. Преобразуване на различните енергии в електрическа

Невъзобновяемите енергийни източници са предимно горивата – въглища, нефт и природен газ. Наричаме ги така, защото са ограничени като ресурс и по прогнози ще бъдат изчерпани в рамките на 150-200 години. В настоящите времена човечеството не може да се
справи с енергийните си потребности без тези източници на енергия. Най-големият им недостатък е отделянето на парникови газове като въглероден диоксид, при изгарянето им.

В началото на индустриалната революция първият енергиен ресурс са били въглищата. Те
са сравнително евтин енергиен източник. Те са продукт от разлагане на органични вещества под слоеве пясък. Превръщат се първоначално в торф, а след това под високо налягане
и температура при подходящи условия се превръщат в природни въглища. Възрастта на въглищата варира. Най-висококачествени и калорични (ок. 6000-8000 kcal/kg) са антрацитните въглища и черните въглища (с възраст от ок. 300 млн. години). Кафявите и лигнитните
въглища (с възраст от ок. 50 до 5 млн. години) имат по-малка калоричност (ок. 2500-5000
kcal), по-високо съдържание на пепел, сяра и влага, заради което са с ниска енергийна ефективност. При изгарянето им в топлоцентралите се отделя топлина, с която се загрява до
кипене вода, чиято пара завърта турбини. Турбините се свързват с електрогенератор, който
произвежда ток (фиг. 3.3). Важно е да се знае, че за нагряване на водата отиват само около
30% от получената при изгарянето енергия. Освен прах и сажди, от комините се изхвърлят
парникови газове – въглероден диоксид, както и въглероден оксид, серен диоксид и др. Напоследък стават задължителни очистващите системи и филтрите за улавяне на отделените
газове, прах и сажди. Преработват се и въглищата във водно-въглищни суспензии.

Фиг. 3.3. Електроцентрала с въглища

Нефтът, като полезно изкопаемо, е неравномерно разпределен в географското пространство. Големи залежи има в Персийския залив, Каспийско море, Северно море, Западен Си-
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бир, Северна Африка, Екваториална Африка, Малайски архипелаг, ез. Маракайбо, Мексиканския залив, Аляска, Тексас и т.н. Той е продукт, получен от разлагането на едноклетъчни
организми преди милиони години. Нефтените находища се намират основно в седиментни
структури – места на сушата или шелфовата зона, където в продължение на милиони години са се извършвали процеси на утаяване.
Добитият от нефтените залежи суров нефт се преработва, като от него се получават бензин,
керосин, парафин, битум, дизелово гориво и др. Нефтът се използва най-вече в транспорта, но също и в ТЕЦ за добив на електроенергия. Транспортира се по нефтопроводи или
чрез танкери, които често аварират и разливат нефтени петна в океаните и моретата. Това
е смъртоносно за морските обитатели и птици по крайбрежията и предизвиква екокатастрофи. При производството на нефт се отделят както въглеродни газове, азотни и серни
оксиди, така и оловни съединения, които са силно токсични.

Подобно на нефта, природният газ се е образувал от растителни и животински останки,
преработени от микроорганизми. Най-големите находища на природен газ са установени в
Западен Сибир, Персийския залив, Каспийско море, Северно море, Северния ледовит океан,
Канада и т.н. Той се използва както за гориво в електроцентралите, така и за битови нужди.
Втечнен, може да се пренася с танкери, но най-често се използват газопроводи. Емисиите
при изгарянето му са по-малко от тези на въглищата и нефта.
Най-екологично чисти са атомните електроцентрали. Когато работят в безопасен режим,
атомните централи не изпускат вредни емисии и не замърсяват околната среда. Те работят
с изчерпаеми ресурси – уранова руда, затова ги причисляваме към невъзобновяемите енергийни източници. Използва се енергията при разделяне на ядрото на урана на две по-леки
ядра, когато се обстрелва с бавни неутрони.

На атомната енергетика се пада около 17% от електроенергията в света. Тя е разпределена
неравномерно в различните части на света. Най-много централи има в Централна и Западна Европа. В Европа най-голям дял в производството има Франция. Някои страни в Европа
обаче с референдум се отказват напълно от произвеждането на такава енергия – това са Австрия (има построена, но невъведена в експлоатация централа), Дания и Италия (По данни
на IAEA PRIS, https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx ).

Използването на ядрената енергия има както предимства, така и недостатъци. При неправилна експлоатация или човешка грешка, възникват тежки аварии с необратими последици. Такива бяха Чернобилската катастрофа (1986 г.) и аварията във Фукушима (2011 г.) – и
двете със седма най-висока степен по Международната скала за ядрени събития.
Според статистиката на British Petroleum, установеното време за изчерпване на запасите от
изкопаеми горива е както следва:

•
•
•
•

нефт – 40 години;

природен газ – 62 години;
въглища – 224 години;

уран първичен цикъл – 60 години.

3.3. Възобновяеми енергийни източници
Възобновяемите енергийни източници може да разделим на 5 основни вида:
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•
•
•
•
•

слънчеви;
вятърни;
водни;

геотермални;
биомаса.

Всички тези източници на енергия са трансформирана слънчева енергия.

Все още делът на енергията от възобновяемите източници е твърде малък в сравнение с
енергията от петрол, въглища и природен газ, но прогнозите са за нарастване на дела на
енергията от възобновяемите източници (фиг. 3.4,а).
Световна консумация на енергия
TWh/год.

Фиг. 3.4,а. Световна консумация на енергия

Фиг.3.4,б. Нагряване на вода от Слънцето

Потокът от слънчевата енергия върху единица земна площ е максимум 1 kW/m2. Слънчевите системи използват директно слънчевата енергия за получаване на електроенергия,
за загряване на вода, отопление и осветление. Практически слънчевата енергия е наречена
възобновяема, защото ресурсът е безкраен във времето. Има различни технологии за трансформация на енергията от слънцето.
Един от начините е директно използване на енергията за загряване на вода за битови нужди и отопление. Слънчевата енергия се превръща от енергия, пренасяна от фотоните, в топлина (фиг. 3.4,б). Този начин се използва в много домакинства, като температурата може
да достигне 92°С. Студената вода се изпомпва в панела колектор, който се състои от тръби,
положени в отражателни повърхности. Панелите могат да имат променящ се наклон, който
следва промяната в посоката на слънчевото греене.

Слънчевата батерия (клетка, фотоволтаична клетка, фотопреобразувател, фотоелемент) е
полупроводниково устройство, което преобразува слънчевата енергия в електрическа. Такива батерии има в часовници, зарядни устройства, градински лампи, калкулатори и др.
Слънчева енергия за осветление се използва и чрез оптични влакна на принципа на пълното вътрешно отражение.

Енергията от вятъра е практически чиста енергия, която за разлика от системите слънчеви
батерии не заема много място. Инвестициите за производство на енергия от вятъра са с
най-ниска себестойност в сравнение с всички други производства. Проучвателните дейности за подходящи места се свързват с анализ на силата на вятъра и неговото постоянство.
Силата на вятъра се определя от разликата в наляганията в различните места, по-голямата
разлика обуславя по-силен вятър. Друг фактор, определящ силата на вятъра, е височината
(по правило тя расте с височината). Мястото за вятърни турбини се определя от наличието
на постоянни, устойчиви въздушни течения, с вероятност за постоянна посока. В Северното
полукълбо, между 30° и 60°-я северен паралел, където е България, постоянни ветрове се
оформят предимно от северозапад към югоизток под влиянието на кориолисовите сили и
нахлуване на студени маси от север през зимните месеци и топли въздушни маси на изток
от Атлантическия океан. Глобалното затопляне и обезлесяването на горските масиви водят
до засилване на ветровете и намаляване на валежите, което създава предпоставки за създаване на вятърни енергийни паркове. В планините ветровете са по-силни и постоянни, но
кинетичната енергия на вятъра, която задвижва витлата, е пропорционална на плътността на въздуха, която пък намалява с височината. Плътността намалява и с увеличаване на
влажността, което не предполага избор на места до водни площи. Студеният въздух има
по-голяма плътност, което означава, че са подходящи студени въздушни течения. Средната
ефективност на турбините не надхвърля 20%.
Главните отрицателни въздействия на вятърните паркове върху околната среда са следни-
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те: влияние върху околната среда поради изграждането на инфраструктурата (подстъпи
към местоположението на парка, линии за високо напрежение и други), създаване на шумов фон и въздействие върху птиците поради пресичане на пътя на птиците.
Енергията на водата се използва от човека от незапомнени времена, основно за въртене на
водни колела в мелници, тепавици и др. Сега масово се използва енергията на водата във
водноелектрическите централи (ВЕЦ) чрез водните турбини за генериране на електричество (фиг. 3.5).

Фиг. 3.5. Водноелектрическа централа

Това са възобновяеми източници, тъй като водата е непрестанен източник на енергия, който лесно се експлоатира. Енергията на водата (потенциалната) се превръща в механична
енергия, а част от нея – в електрическа. Обикновено по течението на реката се изграждат
няколко водноелектрически централи, които са свързани. При помпено-акумулиращите
електрически централи (ПАВЕЦ) има две водохранилища, които са с различни равнища на
водата. В долното равнище са турбините и генераторите. През нощта чрез хидравлични водни помпи водата се изкачва към по-високото равнище, а през деня в пикови часове на електропотребление водата се спуска към по-ниското, генерирайки електричество.

Енергия, която се трансформира от гравитационната потенциална енергия на системата
Слънце-Земя и Луна се получава в приливно-отливните електроцентрали. В световен мащаб те произвеждат над 300 GW зелена енергия. Тези централи работят с висока ефективност – 80 % от кинетичната енергия на приливите и отливите се трансформира в електрическа енергия. Най-често се използват във Франция (La Rance), Канада (Annapolis), Русия,
САЩ, Япония и др. Те също създават доста проблеми, въпреки че са под водата – проблеми с
навигацията, миграцията и унищожаването на рибата, промяна в режима на вълните и др.
Съществуват още един вид водни централи, които са разположени на мястото, където големи реки се вливат в океана. Това са т.нар. сини електроцентрали, които действат на принципа на осмозата. Падът на водата се образува чрез осмоза между сладката и солената вода.
Полупропускливата преграда пропуска водните молекули от сладките води към солените
до постигане на осмотично равновесие, т.е. изравняване на концентрациите на сол в двете
части. Такава централа успешно работи в Норвегия. Проблемът е в скъпата цена на мембраната, която често се сменя.
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Геотермална наричаме топлинната енергия, която получаваме от земните недра и можем
да усвоим стопански. Там има слой (3-4 m), който е в относително постоянни температурни
граници около 10-16 градуса. Тази топлина се пренася от вътрешността на Земята, където
има по-висока температура. Има и разпадане на радиоактивни изотопи, както и химическа
и гравитационна енергия, освободена при разместване на земните пластове. Преносът на
енергия в течните части е конвекционен. Геотермалните ресурси са няколко вида – хидротермални с топлоносител вода, сухи горещи ресурси в райони с топлинна аномалия и нископотенциална енергия от температурни разлики в горния слой. Исландия е държавата,
която обезпечава по-голямата част от енергийните си нужди чрез изграждането на геотермални инсталации. Подобна инфраструктура има в различни части на света, където има
активни тектонски граници – Русия, САЩ, Япония, Нова Зеландия, Италия и др. В България
геотермалните ресурси се усвояват за нуждите на земеделието в Санданско-Петричката
котловина (оранжерийно производство) и за организирането на балнеоложки и спа туризъм (Хисаря, Велинград, Кюстендил и др.).

Един от начините, по който използваме тази топлина, е чрез топлинна помпа, която работи
като класическа хладилна система, когато служи за отопление. Често се използва и другият
начин – чрез превръщане на енергията на парата в електрическа енергия. Парата се насочва
към турбина, след което се охлажда и реинжектира в земята (фиг. 3.6).

турбина

генератор

пара
охлаждаща
кула
гореща вода

инжекция
обратно

Фиг. 3.6. Геотермална електростанция

Енергията от биомаса е вид възобновяема енергия, която е свързана с използване и рециклиране на различни отпадъци (дървесни, от земеделието, от хранително-вкусовата
промишленост), от растения, засаждани с такава цел, утайки, получени от пречистването
на отпадни води, оборски тор, композити и др. Тя има ниска цена, достъпна е и способства
за опазване на околната среда (само ако няма изгаряния, при които се отделя въглероден
диоксид). На фиг. 3.7 е показан цикъл на производство на биодизел. В процеса основен дял
има фотосинтезата. Органичните вещества са горими и при горене се разлагат на въглероден диоксид и вода. Намаляването на горите (или засаждане на ориз или палми) увеличава
емисиите парникови газове. Има данни обаче за изтощаване на почвите и от непрекъснатото засяване на земеделски култури.

Фиг. 3.7. Получаване на енергия от биомаса

Напоследък все по-големи надежди се възлагат на горивните клетки, които са с голям коефициент на полезно действие. При каталитично окисление на някои вещества – водород,
метан, метанол могат да се получат значими потенциални разлики. Популярна е водородно-кислородната горивна клетка, при която като единствен отпадъчен продукт се получава
вода.
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През последните години разпределението на енергията от невъзобновяемите източници
е следното (По данни от https://sciencing.com/uses-of-renewable-energy- sources-13636296.
html):

• 50% – биомаса;
• 35% – енергия на водата;
• 8% – вятърна енергия;
• 5% – геотермална енергия;
• 2% – слънчева енергия.

3.3. Потребление на енергия и опазване на околната среда
През последните две столетия с най-голямо значение е енергията, която хората получават
при изгарянето на изкопаемите горива. Първоначално водеща роля са имали въглищата, но
постепенно нефтът и природният газ увеличават значението си. В началото на 21. в. националните стопанства на държавите до голяма степен зависят от изкопаемите горива – производство на електроенергия, обезпечаване на транспорт, отопление на сгради и др.

Нуждите от производство на енергия е правопропорционално на необходимостта от потребление. Нарастващото население на Земята, развитието на консуматорско общество и
глобализацията като цяло налагат своите потребности върху енергийното производство.
Чрез своеобразния енергиен пазар (икономически аспект) и посредством електропреносната мрежа (инфраструктурен аспект) се осъществява връзката между инсталациите, които произвеждат енергия и крайните потребители – предприятия, транспорт, институции,
домакинства и т.н. Обективно погледнато производството и потреблението на енергия са
неразривно свързани в обща система. Особено важен аспект в това отношение е особеността на енергетиката като икономически отрасъл, чиято „продукция“ не може да се съхранява
в големи „количества“ и „обеми“, подобно на други стопански дейности от материалното
производство. Времето на производство, пренос и потребление на енергия в относителна
степен съвпадат. Ето защо производството и потреблението на енергия се отличават с обща
същност, отразяваща технологичен, икономически, социален и екологичен аспект (табл.
3.1).
Таблица 3.1. Аспекти на енергийното производство и потребление

Аспект

Същност

Перспектива

Опасения

Технологичен

Отразява
достиженията
на научнотехническия
прогрес по
отношение на
възможностите
за генериране на
енергия.

Позволява
последователно
въвеждане на нови
„зелени“ технологии,
които разнообразяват
енергийните източници
и постепенно заменят
мощностите на
„неекологичните“
енергийни производства.

Новите технологии,
които се въвеждат,
изискват за направата
си редки метали и
синтетични вещества,
чрез което се оскъпява
производството и
се вреди косвено на
околната среда.

Икономически
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Изразява
икономическата
ефективност на
генерирането
на енергия
в контекста
на пазарното
стопанство.

Само
конкурентноспособни
производства на
електроенергия
могат да продължат
да имат дългосрочна
перспектива за развитие
и приложение в
енергийната система на
държавите с действаща
пазарна икономика.

Производството на
енергия от ВЕИ е
по-скъпоструващо
спрямо използването
на изкопаеми горива
– така е уязвимо в
условията на свободен
(либерализиран)
енергиен пазар.

Аспект

Социален

Екологичен

Същност

Перспектива

Опасения

Фокусира върху
социалната роля
на енергията за
общественото
развитие и
за косвено
гарантиране на
висок жизнен
стандарт,
достойно битие
и хуманно
отношение.

Обществата се стремят
към осигуряване на
справедлив достъп до
енергия (електричество,
отопление) за своите
членове чрез различни
инструменти като
регулиране на
социално-приемливи
цени, изграждане
на технологична
инфраструктура,
провеждане на
информационни
кампании и др.

Въвеждането на
нови технологии в
производството и
екологичните регулации
оскъпяват цената на
енергията – налага се
социално-икономическа
„сегрегация“ на победните слоеве сред
населението.

Акцентира върху
негативния
екологичен
отпечатък,
който отделните
технологии,
произвеждащи
енергия, оставят
върху околната
среда.

Развитите държави
стимулират чрез
закони, субсидиране
и информационни
кампании
производството на
„зелена“ енергия от
ВЕИ. В дългосрочна
перспектива в тези
страни ще се постигне
минимизиране на
негативното въздействие
върху природата и ще
се гарантира устойчиво
развитие.

Всяка форма за
енергодобив вреди
в различна степен
и в различен мащаб
(локален, регионален,
глобален): замърсяване
на въздуха, риск от
радиация, разрушаване
на речни екосистеми,
нарушаване на
местообитания и т.н.

Присъствието на Homo sapiens на Земята като вид е довело до поредица от екологични катастрофи, свързани с изчезване на видове, унищожаване на естествени ландшафти, нарушаване на екосистемите и т.н. Определящ се като „най-разумното“ създание на планетата,
човекът хилядолетия наред оставя своя екологичен отпечатък върху природата. Безспорни
са научните доказателства за мащабите, с които хората са трансформирали значими участъци от сушата. В повечето случаи това са процеси на опустиняване, ерозия, обезлесяване,
заблатяване и т.н. Водните
басейни не са подминати и
имат своя белег от човешката дейност – замърсяване, засоляване, пресушаване и др.
С развитието на медицината и науката като цяло броят на човешката популация
се увеличава експоненциално през последните 2
столетия. Технологичните
нововъведения позволят
на човека да преобразува
природната среда с несравними в историческо време
Фиг. 3.8. Интензивното земеделие нанася вреди върху околната среда.
мащаби. Изсичат се гори,
усвояват се земеделски земи (фиг. 3.8), строят се язовири, отклоняват се реки, избиват се
животни (или се разселват на нетипични места), изграждат се селища, пътища, заводи.
Трудно може да се инвентаризират всички прояви на антропогенната дейност, които оставят следи върху природата и влошават качеството на околната среда.
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Сред стопанските отрасли с огромен екологичен отпечатък е енергетиката. Генерирането
на енергия е важен инструмент за благоденствието на обществото, но същевременно е източник на различни видове замърсяване на околната среда и е причинител на разнообразни екологични проблеми. Практически няма вид генериране на енергия, което да не вреди
на околната среда в една или друга посока (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Видове електроцентрали и техният екологичен ефект
Вид

Топлоелектрическа
централа

Атомна
електроцентрала

Природни ресурси
въглища, нефт,
природен газ
(невъзобновяеми)

ядрено гориво
– уранова руда
(невъзобновяеми)

Негативен екологичен ефект

атмосферно, термично и радиационно,
биологично замърсяване;
унищожаване на местообитания;

основен принос към глобалното затопляне.

риск от голяма радиационно замърсяване при
авария;
унищожаване на местообитания;

термично замърсяване на водите;

натрупване на радиоактивен отпадък;

без принос към глобалното затопляне.
унищожаване на местообитания и
животински популации;

Водноелектрическа
централа

кинетична
енергия на водата
(възобновяеми)

термично и биологично замърсяване на
водите;

Вятърна
електроцентрала

кинетична
енергия на вятъра
(възобновяеми)

без принос към глобалното затопляне.

Слънчева (соларна)
слънчева радиация
електроцентрала
(възобновяеми)
Морски/Океански
ВЕЦ
Геотермална
електроцентрала
Енергодобив от
биомаса

кинетична енергия
на приливите,
отливите,
морските вълнени
и течения
топлина от
земната кора
биомаса на
растенията

без принос към глобалното затопляне.
унищожаване на местообитания и
животински популации;

унищожаване на местообитания и
животински популации;

без принос към глобалното затопляне.
унищожаване на местообитания и
животински популации;

без принос към глобалното затопляне.
унищожаване на местообитания;

без принос към глобалното затопляне.
унищожаване на местообитания и
животински популации;

малък принос към глобалното затопляне.

Интензивността, с която хората въздействат върху околната среда и вредят на природата
налага идеята за опазването на околната среда. Бъдещето благоденствие на човечеството е
свързано с устойчиво развитие, при което се минимизират негативните въздействия върху
околната среда. Опазването на околната среда е признато като общочовешка мисия, за чието осъществяване се извършват разнообразни дейности:
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Примери за дейности по защита на конкретни параметри от околната среда:

•

защитават се територии и акватории от земната повърхност (резервати, паркове и т.н.) с
доказани достойнства по отношение на природната среда;

•

забранява се конкретни дейности за специфичен период от време или дадена територия:
лов, риболов, употреба на вещества или техника и т.н.

•

поставят се под законова защита определени като уязвими или застрашени от изчезване
ландшафти, местообитания, растителни и животински видове;

Примери за дейности по защита на глобални параметри на околната среда:

•
•
•
•

внедряване на „зелени“ технологии;
популяризиране на рециклирането;

промяна на потребителско поведение чрез информационни кампании и образование;
постигане на енергийна ефективност, внедряване на ВЕИ и др.

Несъмнено опазването на околната среда минава през екологично оптимизиране на енергийното производство и потребление чрез въвеждането в масова експлоатация на възобновяеми енергийни източници (фиг. 3.9) и постигането на максимална енергийна ефективност в бита и в стопанския живот.

Фиг. 3.9. Геотермалните електроцентрали имат относително малко негативно въздействие върху околната
среда и не допринасят за глобалното затопляне.
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4. Енергийна ефективност
4.1. Потребление на електроенергия и топлоенергия в бита, практики за
намаляване на енергийните разходи
Енергията е свойство на телата (системите) да извършват работа или да променят състоянието на заобикалящата ги среда. Тя бива различни видове – механична, топлинна, електрическа, атомна, химическа, биохимична и др., в зависимост от вида на системите, които
я притежават. В система SI енергията се измерва в единици джаули – J. Може да се използва
и eдиницата eV за малки енергии, като 1eV=1,6.10-19J . За топлина се използва и единицата калория, като 1cal=4,1868 J. Калорията се използва главно за указване на енергийната
стойност на храни. За изразяване на енергия от горива използваме единицата тон нефтен
еквивалент (т.н.е.), която представлява отделената енергия при изгаряне на един тон суров
нефт – около 42 GJ. За отчитане на консумирана електроенергия се използва киловатчас.
Това е преобразуваната от електроуредите електрическа енергия за един час при мощност
1000 W, или 1 kW. Важно е да се знае, че енергията никога не може да се превърне изцяло в
полезна работа, защото има загуби, свързани с пренасянето и трансформацията ѝ. (фиг. 4.1).

Фиг. 4.1. Производство, пренасяне и използване на електроенергия

В бита най-голям дял има топлинната енергия (за отопление и охлаждане на сгради) – 40%
за Европа, а след това електроенергията. На фиг. 4.2 е показано разпределението на електроенергията в бита в проценти. Част от нея отново отива за загряване на жилищни сгради
и помещения. За осветяване се употребяват около 11% електроенергия. Мярка за светлинната енергия е светлинният добив – какъв светлинен поток се получава при потребявана
мощност 1 W, измерва се в lm/W (лумен на ват).

Светлинните източници биват топлинни и луминесцентни. В лампите с нажежаема нишка
само 5% е светлинният добив – 10-15 lm/W. Луминесцентните лампи (флуоресцентни лампи) имат около 70-100 lm/W добив, и дълъг технологичен живот, но имат и съществени недостатъци – при ниски температури имат проблеми със запалването, съдържат живак и др.
Компактните луминесцентни лампи се използват повече и като рекламни лампи. Пълнят се
с инертен газ и работят при високо напрежение. Вътрешната им страна е покрита с луминофор. При напрежение между анода и катода излъчват UV лъчение, което кара луминофора
да луминесцира. Халогенните лампи имат по-дълъг живот, по-икономични са, имат около
25-30 lm/W. Те са газоразрядни лампи със специални излъчващи добавки – халогениди на
някои метали. Те се йонизират и имат различен спектър на излъчване. Ксеноновите лампи
за автомобилните фарове са металохалогенни. Най-съвременни източници са светодиодните лампи. „Лампата на бъдещето“ или „вечната лампа“ – така наричат светодиодните LED
крушки. Те имат гарантиран живот от 30 хил. часа, което е близо 30 пъти повече от обикновената крушка и 3 пъти повече от луминесцентните лампи. Ефективността им също е
по-голяма с около 10 пъти от тази на лампите с нажежаема жичка – могат да осветят цяла
къща с енергията, която иначе е необходима за една стая. LED (Light emitting diode) e полуп-
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роводников диод, в който има p-n преход и области с положителни (дупки) и отрицателни
(електрони) токови носители. Излъчва некохерентна светлина в тесен спектър, когато тече
ток. Електроните и дупките се движат един към друг през прехода, срещат се и се неутрализират взаимно, образувайки неутрална зона. Разликата в енергийните нива на електроните
и дупките определя енергията на излъчения фотон. Технологичен проблем е получаването
на бял светодиод (на основата на фосфор), такъв е направен, като е използван син и UV LED
(Нобелова награда за 2014 г.).

Използване на електроенергия

Други електрически
устройства
24%

Загряване и
охлаждане
20%

Хладилник
12%

Загряване на вода
25%

Готвене
5%
Оборудване
на стендбай
5%
Осветление
11%

Фиг. 4.2. Използване на електроенергия в домакинствата

През 2013 г. Европа въвежда етикет за
ефективност на електроуредите. Ето
как изглежда за лампи (фиг. 4.3).

„Зелената архитектура“ е свързана с
повишаване на енергийната ефективност на сградите. Темата е важна, защото 50% от потреблението на енергия
е от сградите (след което се нарежда
транспортът с 25%). Сградите консумират 70% от електричеството, 12%
от питейната вода и допринасят с 33%
увеличението на въглероден диоксид
в атмосферата. В тях се влагат 25% от
дървесината от изсечените гори и 40%
от добития камък, пясък и чакъл.

Фиг. 4.3. Етикет за ефективност на лампа

Най-важните фактори за енергийната ефективност са климатичните фактори, засенчването, параметрите на микроклимата в помещението (състояние на въздуха в помещенията –
температура, влажност, наличие на прах и бактерии), навици на обитателите, състояние на
сградната обвивка, инфилтрация, вътрешни топлопритоци и състояние на системите за
отопление, вентилация и климатици (фиг. 4.4).
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Компютърната
термография позволява
точно измерване
и обозначаване на
температурата във всяка
една точка. Отчетливо
се вижда влиянието
на вътрешната
топлоизолация.

Термография на
кметството в
София - масивна
тухлена сграда.
Местата с големи
топлинни загуби
са изобразени в
червено.
Фиг. 4.4. Термография на сграда

От климатичните фактори най-съществени са дневният и годишният ход на температурата (определян от средномесечните температури). Въвежда се показател отоплителни
денградуси – сума от температурните разлики между средната температура в сградата и
среднодневната външна температура през дните на отоплителния сезон при зададена гранична температура.
Загубите на топлина през стените се отчита с коефициента на топлопроводност на
сградата(W/m2.K) при температурна разлика 1 К. Той зависи от топлопроводността на
материала и дебелината му. Количествените топлинни загуби на сграда, измерени по термографичен метод, са показани на фиг. 4.5. (По данни на http://napravisam.net/?p=9728)

За намаляване на топлинните загуби се прави топлоизолация на стените, пода и таваните
(от пенополистироли – стиропор, фибран и др.), поставяне на стъклопакети с многопластови обработени стъкла и газ между стъклата с ниска топлопроводност (например аргон,
криптон, въглероден диоксид). Схема на системата за отопление е дадена на фиг. 4.5. Инсталациите за отопление могат да бъдат водни, парни и въздушни. Най-често начинът на
отдаване на топлина в помещението е конвективен или лъчист.

Всички мерки и законови разпоредби за енергийната ефективност се насочват към устойчиво строителство на сгради и съоръжения – система от практики и технологии, при което
се оптимизира потреблението на материали, енергия и суровини (вода, въздух), с цел намаляване на екологичния отпечатък на човека върху околната среда. Подходът се основава на
нови и иновативни практики, материали и методи за производство и консумация на енергия и ресурси, както и на цялостната роля и място на човека в природата.
Фиг. 4.5. Схема на система за отопление

ЕНЕРГИЕН
РЕСУРС

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

АБОНАТНА
СТАНЦИЯ

ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ

ТОПЛОНОСИТЕЛ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕНЕРГИЯ

ОТОПЛИТЕЛНА
ИНСТАЛАЦИЯ

МЕСТНО
ОТОПЛЕНИЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
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4.2. Рециклиране, кръгова икономика
Предметите, които използваме в нашето ежедневие, са изработени от материали, голяма част
от тях, получени чрез съвременните химични технологии. В тях се осъществява промяна на
суровините от различен произход в полезни продукти чрез редица превръщания. Освен суровините химичните технологии се нуждаят и от източници на енергия. В табл. 4.1 са представени данни за използваната енергия за производството на различни материали – метали,
стъкло, пластмаси, хартия и др.
Таблица 4.1. Използвана енергия за производство на материалите
http://www.tectonica-online.com/topics/energy/embodied-energy-materials-enrique-azpilicueta/table/31/

Материал

Използвана
енергия,
MJ/kg

Материал

Използвана
енергия,
MJ/kg

Хартия

25-50

Силикон

91

Плоско стъкло

19

Цимент

Неръждаема стомана
Стомана
(20% рециклирана
суровина)

Стомана
(100% рециклирана
суровина)

7

17

Полипропилен
(повече от 70%
рециклирана суровина)

24

160

Поливинилхлорид (PVC)

35

Първичен полипропилен

80

Неопрен
(полихлоропропен)

120

23

Поливинилхлорид (повече
от 70% рециклирана
суровина)

2,10

70

Поликарбонат

85

Алуминий
(100% рециклирана
суровина)
Мед
(20% рециклирана
суровина)

77

0,09

54

215

Мед

Първичен полиетилен

102

Полиетилен
(повече от 70%
рециклирана суровина)

Алуминий

Алуминий
(30% рециклирана
суровина)

Бутадиенстирен
(за каучук)

90

Политетра-флуоретилен
(тефлон)

80

295

Както се вижда от таблица 4.1., производството на материалите е свързано с използването
на значителни количества енергия. От представените данни също се вижда, че включването на вторични суровини (рециклирани суровини) значително понижава количество на
използваната енергия.
В страните от Европейския съюз, както и в нашата страна се събират и оповестяват данни
за изразходването на добитата енергия, за замърсяването на въздуха и водите, както и за
натрупваните отпадъци и техния произход. В тях прави впечатление, че индустрията у нас
се възползва само от 26,7% от произведената енергия (табл. 4.2). С най-голям дял са неиндустриалните разходи, в които се включва транспорт, енергия за бита и др.

46

Таблица 4.2. Използвана енергия по отрасли в Р. България (2016) (по данни на ЕАОС ( https://www.
eea.europa.eu/themes/industry/industrial-pollution/industrial-pollution-country-profiles-2018/bulgariaindustrial-pollution-profile-2018)

Отрасъл

Изразходвана енергия, %

Химическа промишленост

8,66

Неметални производства

5,80

Металургия

Добив на полезни изкопаеми
Други промишлени дейност
Неиндустриални разходи

2,50
1,21
8,54
73,3

В последните години в новите химични производства все повече се налагат т.нар. принципи
на „зелената“ химия, които са пряко свързани с пестенето на ресурси и енергийната ефективност на процесите. Ето някои от тях:

•
•
•
•
•

Да се избягва изхвърлянето на отпадъци и замърсявания, отколкото след това да се налага очистването им и справяне с последствията.
Методите за синтез да включват по-малко опасни отпадни продукти.

Да се постига енергийна ефективност, като се избягват високи температури или налягане.

Да се прилагат катализатори, за по-ниски енергийни разходи или за по-достъпни и безопасни реагенти.

Суровините да са възобновяеми (рециклиращи се), където е възможно технически и икономически.

Нарастването на числеността на населението на Земята и необходимостта от производство
на все по-големи количества продукти води до изчерпване на много от природните ресурси
и суровини. В същото време много от продуктите след употреба се превръщат в отпадъци,
за които са необходими складиране или преработка. Изход от тази ситуация се търси в преминаването от линейна в кръгова икономика (фиг. 4.6.).

Фиг. 4.6. Преминаване от линейна към кръгова икономика

При линейната икономика използваните продукти се превръщат в отпадък, който се депонира в сметища. С преминаването към кръгова икономика се търсят начини за многократно използване на някои продукти чрез тяхното поправяне, повторно използване в друга
форма или включването им отново в производствения процес чрез рециклиране. Така се
пестят не само суровини и енергия. Намалява се количеството на замърсяванията от самото
производство или на отпадъците след приложение на продуктите.
Идеите на „зелената“ химия подкрепят тези за „кръгова икономика, където нищо не се изхвърля“ и стават ключови в усилията за ефективно използване на всички ресурси.
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Управлението на отпадъците е важна част от дейностите от една страна за съхранение
и опазване на околната среда и от друга за пестене на енергия. Основната му цел е предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие. Въпреки голямото разнообразие,
отпадъците могат да се разделят в няколко големи групи – битови, производствени, строителни и опасни отпадъци.

Например така необходимите ни електрически уреди, модерни телефони и компютри са
най-бързо нарастващата категория отпадъци. Съдържат различни вещества: пластмаси;
ценни метали като злато и мед, но и токсични за околната среда – като живак. За мониторите с течни кристали се използва газът азотен трифлуорид NF3, който има 17 000 пъти
по-силен парников ефект от въглеродния диоксид. Вижда се, че в такива малки устройства
се съдържат отпадъци от почти всички групи.

Дейностите за управление на отпадъците се подреждат по значение. Най-голямо внимание
се отделя на предотвратяването и намаляването на отпадъците (Reduce). Днес значение
имат още подготовката им за повторна употреба (Reuse) и рециклирането (Recycle). Останалите отпадъци се оползотворяват по други начини, например за получаване на енергия, и само в краен случай се депонират (фиг. 4.7).

Фиг. 4.7. Основни дейности в управлението на отпадъците

В табл. 4.3 са представени данни за генерираните, рециклирани и депонирани битови отпадъци в Европейския съюз и в България.
Таблица 4.3. Отпадъци (kg средно на жител на година)

Отпадъци

Европейски съюз

България

Депонирани

162

318

Генерирани

Рециклирани

492
132

4.3. Поведение на спестяване на енергия в училище и вкъщи

460
103

Защо е важно да се пести енергия
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Важно е всеки човек (и всяка организация) да дава своя принос в опазването на околната
среда и борбата с климатичните промени. Един от най-ефективните начини в тази насока
е потребителско поведение, насочено към пестене на енергия. Изключително важно е да
се осъзнае, че когато пестим енергия вкъщи, в училище или където и да е, едновременно
помагаме на околната среда в екологичен план и на обществото (или семейството) в икономически план (фиг. 4.8). Всеки човек трябва да осъзнава личния си принос към опазването на планетата Земя и създаването на функционираща зелена икономика в контекста на
устойчивото развитие.

ПЕСТЕНЕ
НА ЕНЕРГИЯ

ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ

ПО-МАЛКО
ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

ПО-МАЛКО
КАПИТАЛОВИ
РАЗХОДИ

ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
И ЗАБАВЯНЕ НА
ГЛОБАЛНОТО
ЗАТОПЛЯНЕ

УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ

ПО-ДОБРИ
ИКОНОМИЧЕСКИ
РЕЗУЛТАТИ

Фиг. 4.8. Ефекти от пестенето на енергия и постигането на енергийна ефективност

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 (капиталов) ресурс, който може да се използва
(инвестира) за други цели, които да направят качеството на живот на хората по-добър.
Допълнителна полза от намаляването на енергийното потребление е възможността за
постигане на енергийна независимост в контекста на геополитическите цели на Европейския съюз. Внедряването на местни ВЕИ и оптимизирането на енергийното потребление
са предпоставки за цялостното развитие на редица европейски държави (фиг. 4.9). В настоящия момент редица държави-членки в ЕС са икономически зависими от вноса на изкопаеми горива от страни от в региона на Персийския залив, Северна Африка, бившето съветско
пространство и др.
ПО-ВИСОКА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ В
ПОТРЕБЛЕНИЕТО
ВНЕДРЯВАНЕ НА
ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ

ПО-ГОЛЯМА
ЕНЕРГИЙНА
НЕЗАВИСИМОСТ НА
ОБЩЕСТВОТО

ПО-ДОБРО
ГЕОПОЛИТИЧЕСКО
ПОЛОЖЕНИЕ НА
ДЪРЖАВАТА

Фиг. 4.9. Енергийната ефективност – път към енергийна независимост

Пестене на енергия вкъщи и в училище
В страните от ЕС все повече институции имат целенасочено поведение към пестене на енергия и постигане на енергийна ефективност, 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 и от представителите на бизнеса
нямат потребителско поведение, което да е целенасочено към намалено потребление на
енергия. Основен лимитиращ фактор в използването на енергия в България е икономическият – цените на електроенергията и горивата. В редица случаи хората или институциите
биха се задоволили с по-малко енергия при положение, че използват енергията правилно.
Същевременно ще оптимизират икономическите си резултати. Ето защо промяната на потребителския манталитет в българското общество е предизвикателство, което трябва да се
преодолее.
Постигането на енергийната ефективност и енергоспестяващо потребителско поведение
е резултат от целенасочени действия и цялостно осъзнаване на проблематиката както на
институционално, така и на личностно ниво. На институционално (и държавно или местно)
ниво могат да се предприемат следните стратегии за енергийна ефективност:

•

Политики за постигане на топлинна изолация на съществуващи сгради чрез саниране,
подмяна на врати, дограма, подови настилки и т.н.;
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• Застъпване на идеята за проектиране и изграждане на сгради в унисон с идеята за енергийна ефективност: широко южно изложение, достъп на естествена светлина, условия за
лесно проветряване и т.н.;

• Внедряване и използване на енергийно-ефективни технологии (енергоспестяващи уре•

ди, LED-осветителни тела, бойлери със соларни панели и т.н.);

Въвеждане на екологично-енергийно образование от ранна детска възраст; информационни кампании сред обществото, бизнеса и др.;

• Политики на стимулиране на енергийно-ефективни технологии и сгради (по-ниски да-

нъци, държавно субсидиране и т.н.) и на ограничаване на енергийно неефективни (повисоки данъци, глоби и др.);

Личният принос с конкретните действия, които могат да се предприемат както вкъщи, така
и в училище от всяко едно дете или възрастен, се изразява чрез съобразяване със следните
правила:
1. Използвайте електроуреди само когато са наистина необходими (телевизор, компютър,
осветление (фиг. 4.10), бойлер и др.).

2. Пестете водата - особено топлата! Следете за изправността на ВиК мрежата и не пренебрегвайте съветите за ограничаване на водното потребление, когато си миете зъбите
или когато не затваряте докрай крана. Доставянето и затоплянето на всяка капка вода
поглъща енергия.

3. Затваряйте вратите и прозорците, когато е студено, за да не позволявате на топлината да
се губи.
4. Проветрявайте разумно, така че да пестите енергия от отопляването на стайните помещения у дома или в училище. По-добре е ударно да отворите няколко прозореца широко
и да проветрите за 2-3 минути, отколкото някой прозорец да стои леко открехнат за дълъг период от време.
5. Обличайте се разумно според сезона, така че да не се налага излишно отопляване или
охлаждане.

6. Когато си купувате електроуреди обръщайте внимание на енергийния им клас и до каква
степен са класифицирани като енергоспестяващи. Оборудвайте се приоритетно с такива
уреди, които минимизират енергийното потребление (фиг. 4.11). Инвестирането на средства в по-скъпи, но по-енергийно ефективни уреди, ще има положителен икономически
ефект в дългосрочен план.
7. Проучете възможностите за топлинно изолиране на дома (и училището) си, както и за
инсталирането на соларни панери, които да обезпечават потреблението с топла вода.

8. Потребявайте енергията съобразно тези енергийни правила и следете разликата в сумите в месечните си сметки за електроенергия (и топлинна енергия). Анализирайте сумата
на спестените средства и ги инвестирайте разумно (фиг. 4.12).
Фиг. 4.10. Използвай осветлението, само когато е необходимо.
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С напредване на информационните технологии вече е възможно интегрирането на „умни“
електроуреди с приложения към смартфона. По този начин се създава „умен“ дом, в който
се пести енергия – дистанционно се включват и изключват електроуреди; датчици следят
електроуредите да работят, само когато са необходими; настройват се аларми, които сигнализират за технически проблеми и др. Модерните енергоспестяващи технологии са съюзник в борбата за по-малко енергийно потребление, по-голяма енергийна ефективност и
ограничаване на климатичните промени.

Фиг. 4.11.
Енергоспестяваща електрическа крушка

Фиг. 4.12. Разумното енергийно потребление
икономисва парични средства.
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5. Устойчиво развитие и климатични промени
Динамичното развитие на човешкото общество е обвързано с природните дадености на
планетата и неминуемо оказва влияние върху природните процеси. Бурното нарастване на
населението на Земята в 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. в. 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“, който се използва, за да опише икономика, която е в синхрон с
основните екологични системи, а впоследствие и „устойчиво развитие“.

5.1. Исторически корени на идеята за устойчиво развитие
Исторически, терминът „устойчиво развитие“ (sustainable development) се свързва със стопанисването на горите. Целта е продукционната сила на гората и съответните добиви на
дървен материал да са по такъв начин синхронизирани, че дългосрочно да се гарантира
възможно най-висок добив, като не се нарушава екологичното състояние на почвата и съответното място, на което се намира гората. С други думи изсича се толкова дървен материал,
колкото може да се образува от допълнителните залесителни процеси. Идеи за устойчиво и
разумно използване на природните ресурси от дървен материал се развиват постепенно в
различни страни – Великобритания, Германия още от 18. век и са една от предпоставките за
развитието на горското стопанство и управлението на горите.

След публикуването на книгата на Рейчъл Карсън „Тихата пролет“ през 1962 г., развиващите се екологични движения обръщат внимание на връзката между икономическия растеж и
развитие от една страна и деградацията на околната среда, от друга. Кенет Боулинг, в своя
публикация 1966 г. „Икономиката на космическия кораб Земя“, определя необходимостта от
приспособяване на икономическата система към екологичната система с нейните ограничени ресурси. Един от първите случаи на използване на термина „устойчив“ в съвременния
смисъл е от Римския клуб през 1972 г. в доклад за границите на растежа, написан от група
учени начело с Денис и Донела Медоус от Масачузетския технологичен институт. Като описват желаното „състояние на глобалното равновесие“, авторите пишат: „Търсим модел, който
представлява световна система, която е устойчива без внезапно и неконтролирано разпадане и способна да задоволи основните материални изисквания на всички нейни хора.“
През 1980 г. Международният съюз за опазване на природата публикува световна стратегия, която включва една от първите препратки към „устойчивото развитие“ като глобален
приоритет и въвежда термина „устойчиво развитие“ . През 1987 г. Световната комисия на
Обединените нации по околна среда и развитие публикува доклада „Нашето общо бъдеще“,
наричан още доклад „Брундланд“ (Brundtland). Докладът включва това, което сега е едно от
най-широко признатите определения за устойчиво развитие:
„Устойчивото развитие е развитието, което задоволява нуждите на настоящето без да
застрашава възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди.“

Известният австрийски учен Фритьоф Капра предлага следното пояснение към определението на понятието: „Ключът към функциониращото определение на екологично устойчиво развитие е убеждението, че устойчивите човешки общности не трябва да бъдат откривани наново, а могат да бъдат създадени по примера на екосистемите в природата, които
представляват устойчиви общности от растения, животни, гъби и микроорганизми. Найзначимото за Земята свойство, е да запазва живота. Ето защо общество, което се развива
по устойчив начин е така създадено, че начинът му на живот, както и неговите социални,
икономически и физически структури и технологии, не пречат на присъщата на природата
способност, да съхранява живота. Устойчивите общества развиват своите модели на живот
в течение на времето в постоянен контакт с други жизнени системи. Следователно устойчивото развитие не означава статично състояние, а динамичен процес на взаимозависимост.“
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Понятието „устойчиво развитие“ се използва по-широко в световен мащаб след Конференцията за околната среда и развитие на ООН в Рио де Жанейро през 1992 г. На нея се разработва и съвременната идеология на световната общност и се създават инструментите за
една нова екологична политика, неделима от икономическото и социалното развитие.

5.2. Индикатори за устойчиво развитие

Постигането на устойчиво развитие може да се осъществи само съзнателно от хората, тъй като само
те насочват протичането на процесите и явленията. Щом като съзнателно се управлява този процес
от хората следва да има консенсус
между тях във връзка с очакваните
резултати и начините за тяхното
постигане. Няма съмнение, че при
наличието на противоречие и конфликти е немислимо да се говори
за постигането на устойчивост
въобще. Така устойчивото развиФиг. 5.1. Сфери на устойчивото развитие
тие се свързва с общество, което в
(по http://sust-tour.rayanasolutions.com/item-m935193310170.html )
отговор на изменение на вътрешните и външните условия е способно да установи ново, съответстващо на тези изменения
равновесие както вътре в себе си, така и в цялата среда на своето съществуване.
Основните измерения на устойчивото развитие са три взаимно свързани елемента ̵ икономически, социален и екологичен. На тяхна основа са определени и трите стълба на устойчивост: екологична поносимост, социална справедливост и икономическа жизнеспособност (фиг. 5.1).

На 2 август 2015 г. след осем кръга междуправителствени преговори между държавите
членки на ООН е договорена с консенсус новата Програма за развитие след 2015 г. Документът е озаглавен „Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие“. Документът е приет официално на 25 септември 2015 г. от глобалните лидери по време на
Срещата на върха по устойчивото развитие в Ню Йорк (25 – 27 септември 2015 г.). В него
са определени 17 цели за устойчиво развитие, съответни подцели и средства и действия за
изпълнение, а именно:
1. Прекратяване на бедността във всичките ѝ форми навсякъде.

2. Прекратяване на глада, осигуряване на храна, подобряване на храненето и насърчаване
на устойчивото земеделие.
3. Осигуряване на здраве и насърчаване на благосъстоянието за всички от всички възрастови групи.

4. Осигуряване на качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през
целия живот.
5. Постигане на равенство на половете.

6. Осигуряване на достъпност на водите и канализация за всички.
7. Осигуряване на достъпна, надеждна и чиста енергия за всички.

8. Насърчаване на устойчив и включващ икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достойна работа за всеки.
9. Изграждане на издръжлива инфраструктура, насърчаване на включващата и устойчива
индустриализация и на иновациите.
10. Намаляване на неравенствата във и между страните.

11. Превръщане на градовете и селищата в безопасни и устойчиви места.
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12. Осигуряване на устойчиви модели на производство и потребление.

13. Предприемане на спешни мерки за борба с климатичните промени и тяхното влияние.

14. Опазване и устойчива употреба на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво
развитие.
15. Защита, възстановяване и насърчаване на устойчивата употреба на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, възпиране и обратимост на почвената ерозия и възпиране на загубата на биоразнообразието.
16. Насърчаване на мирните и включващи общества за устойчиво развитие, предоставяне
на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и включващи институции на всички нива.

17. Укрепване на средствата за изпълнение и ревитализиране на глобалното партньорство
за устойчиво развитие (фиг. 5.2.).

Фиг. 5.2. Глобални цели за устойчиво развитие през 21. век

Както се вижда две от тези цели са свързани именно с климатичните промени и енергопотреблението.
Устойчивото развитие е основна цел на съвременното ни общество. Идеята за устойчивост означава синхронизиране на икономическия растеж с опазването на околната среда. (фиг. 5.3.).
ПОТРЕБИТЕЛСКО ОБЩЕСТВО

УСТОЙЧИВО РАЗВИТО ОБЩЕСТВО

Натрупване на огромно
количество отпадъци

Намаляване на отпадъците

Нарастване на използваните
природни ресурси

Използване на възобновяеми
източници на енергия

Разрушаване на околната среда

Възстановяване
на околната среда

Защита на биологичните видове

Защита на природните
местообитания

Унищожаване на природата

Възстановяване на природата

Фиг. 5.3. Обществото днес и в бъдеще

Видно е, че моделът на съвременното ни потребителско общество не е устойчив в бъдеще.
Необходима е цялостна промяна в мисленето и поведението на човека, като основата на
тази промяна трябва да се заложи в образованието.
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