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 Изменение на климата 
 
Атмосферата се състои от различни газове, 
които защитават и поддържат живота на 
Земята. Естествените атмосферни процеси 
имат свойството да се саморегулират. 
Изхвърлянето в атмосферата на 
многобройни химически вещества като 
резултат от човешката дейност обаче може 
да предизвика необратимо изменение на 
климата на Земята. 
 
Парников ефект   
 
Парникови газове   
 
Последствия   
 
В България   
 
Как да помогнем   
 

http://education.rec.org/bg/climate_change/the_greenhouse_effect/index.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/greenhouse_gases/index.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/consequences/index.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/bad_news_on_climate_change/index.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/how_to_help/index.shtml




Парников ефект 
 

 
Парниковият ефект е съществувал 
винаги, запазвайки Земята по-топла, 
отколкото би била без атмосфера. 
 
Повече за парниковия ефект   
 
Преди промишлената революция, която 
започва в средата на XVIII век, 
икономиката е зависела главно от 
примитивното селско стопанство и 
търговията. Напредъкът на 
технологиите, мащабното строителство 
на фабрики, огромното производство, 
механизирането на селското стопанство 
постепенно довеждат до увеличаване на 
замърсеността на околната среда и 
отделянето на голямо количество 
парникови газове, като CO2, NOx, фреони 
и метан, както и водни пари. 
 
През 1986 година шведският химик 
Сванте Арениус за пръв път предрича, че 
промишлената дейност би могла да 
въздейства върху климата на Земята. 
Оттогава редица лабораторни опити и 
наблюдения на атмосферата 
потвърждават тази прогноза.  

http://education.rec.org/bg/climate_change/the_greenhouse_effect/15-01-01.shtml


Последици от парниковия ефект 
 

 
Парниковият ефект 
предизвиква нарастващо 
изменение на климата на 
Земята, което засяга живота в 
екосистемите. 
 
Изменение на климата   
 
Въздействие върху 
човешкото здраве   
 
Въздействие върху околната 
среда   
 
Въздействие върху 
икономиката   

 

http://education.rec.org/bg/climate_change/consequences/15-03-01.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/consequences/15-03-02.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/consequences/15-03-02.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/consequences/15-03-03.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/consequences/15-03-03.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/consequences/15-03-04.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/consequences/15-03-04.shtml


 
Изменение на климата 
 
 

 Въпреки че някои учени и влиятелни политици все 
още отричат ролята на човека за изменението на 
климата, изброените по-долу факти будят тревога: 
 
• От края на XIX век досега средната температура на 
земната повърхност се е повишила с 0,4 — 0,6 
градуса Целзий;  
 
• Десетте най-горещи години за столетието са били 
през последните 15 години; 
 
• 1998 година е рекордно най-горещата година; 
 
• Валежите в световен мащаб са се увеличили с 
около 1%. 2002 година ще се запомни с небивали 
наводнения в Централна Европа; 
 
• През последните години вечните снежни покривки в 
Северното полукълбо и ледовете в Арктика се топят.  
 
• Нивото на Световния океан се е повишило с около 
15-20 см за последното столетие. Между 2 и 5 
сантиметра от повишеното ниво се дължат на 
разтопяването на ледниците, а други 2 до 7 см — на 
разширяването на водата заради покачване на 
температурата й. 
 



С увеличаването на парниковите газове 
в атмосферата се очаква изменението 
на климата да се ускори. Учените 
предричат, че до 2100 година средната 
температура на земната повърхност ще 
нарасне с 1 — 3,5 градуса Целзий, като 
промените ще варират за различните 
райони.  

 
Затоплянето ще доведе до по 
интензивно изпарение, което от своя 
страна ще предизвика увеличение на 
валежите. Очаква се почвената влага 
да намалее в много райони, а 
интензивните дъждовни бури да станат 
по-често явление. Най-вероятно нивото 
на океаните ще се повиши с 50-60 см, което 
би било катастрофално за бреговата ивица.  



Въздействие върху човешкото здраве 
 

 
Повишаването на температурата на 
Земята ще има негативни последици за 
човешкото здраве. По-високите 
температури ще благоприятстват 
придвижването в нови райони на някои 
комари и насекоми, пренасящи болести. 
Това ще доведе до разпространението на 
заболявания като енцефалит, малария и 
тропическа треска. 
 
По-горещото време през лятото вероятно 
ще предизвика увеличаване на смъртните 
случаи от прегряване. Ще нарасне броят 
и интензивността на наводненията. 
Поради засушаване и други 
неблагоприятни за реколтата климатични 
промени непълноценното хранене и 
гладът ще бъдат все по-голям бич за 
бедните страни.  
  



 
Въздействие върху околната среда 
 

 
Измененията в температурите и 
валежите най-вероятно ще 
предизвикат промяна в състава на 
горите. Някои горски системи ще 
изчезнат, а с тях и редица дървесни 
видове. Много растения и животни, 
неспособни на бърза адаптация към 
променящата се околна среда, ще 
бъдат застрашени или пък ще 
изчезнат. 
 
Повишеното ниво на Световния океан 
може да подкопае бреговете, да 
предизвика образуването на 
разрушаващи бурни вълни, да 
причини изчезването на влажни зони и 
да унищожи източници на питейна 
вода.  



 Влиянието на изменението на климата върху 
земеделието може да бъде различно. В едни 
райони плодородието ще се повиши, а в други ще 
намалее. Прякото въздействие на повишената 
концентрация на CO2 върху културите може да 
компенсира донякъде негативните последици от 
изменението на климата. Твърде вероятно е 
обаче, големи райони на Земята да бъдат 
обхванати от жестока суша.  



Въздействие върху икономиката 
 

 
Трудно е да се направи обобщена 
прогноза за въздействието на 
изменението на климата върху 
икономиката, тъй като големи 
различия ще има не само между 
отделните страни, но и между отделни 
региони в рамките на една държава. В 
някои райони земеделските добиви 
ще се повишат, а в други ще спаднат. 
Щетите за икономиката ще се проявят 
в скъпоструващи акции за 
преодоляване на последствията от 
зачестилите големи природни 
бедствия, както и в загубите на 
имущество в резултат на покачването 
на нивото на Световния океан. Тези 
разходи ще се изчисляват в милиарди 
долари.  



Парникови газове 
 

 
Повечето парникови газове, 
като: въглероден диоксид  , 
азотни оксиди и метан  , 
съществуват естествено в 
природата. Без тях климатът 
на Земята би бил с 30-40 
градуса Целзий по-студен. 
 
 
Други парникови газове са: 
двуазотен оксид (N2O)  , 
фреон-11, фреон-12 и други 
форми на фреони.  

http://education.rec.org/bg/climate_change/greenhouse_gases/15-02-01.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/greenhouse_gases/15-02-02.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/greenhouse_gases/15-02-03.shtml


Въглероден диоксид  
  
Въглеродният диоксид (CO2) е един от най-
важните парникови газове. В продължение на 
милиони години огромни количества 
атмосферен въглерод е бил усвояван от 
растенията. Впоследствие, след като 
растенията оставали под земята, въглеродът се 
е превръщал в залежи от въглища, петрол и 
природен газ.  
 
През последните две столетия хората извличат 
и изгарят тези горива с все по-нарастващи 
темпове. В резултат ежегодно около 5,5 
милиарда тона въглерод биват изхвърляни в 
атмосферата.  
 
Поради обезлесяването към това количество се 
прибавят още 1,5 милиарда тона годишно. 
Отрязаните дървета вече не абсорбират 
въглеродния диоксид от атмосферата. А ако 
бъдат изгорени, съдържащият се в тях въглерод 
постъпва обратно в нея. Тези промени водят до 
нарастване на съдържанието на въглероден 
диоксид в атмосферата с около половин 
процент годишно. В сравнение с времето преди 
началото на промишлената революция, 
концентрацията на атмосферен CO2 се е 
увеличила с 30%. 
 



 Използването на изкопаеми горива за 
производството на енергия и нуждите на 
транспорта е най-същественият източник 
на емисии на CO2 в световен мащаб. 
 



Въглеродни депа 
 

 
Въглеродни депа се 
наричат горите и океаните, 
които извличат и задържат 
CO2 от въздуха. По този 
начин те частично 
компенсират емисиите от 
парникови газове.  
 
Засаждането на дървета е 
средство за намаляване 
на парниковите газове, тъй 
като дърветата усвояват 
въглерода от въздуха.  



В България 
 

 
Понастоящем емисиите на 
парникови газове в България са 
около 50 % под нивото им през 
базовата година. Анализът в 
националните съобщения 
показва, че намалението се 
дължи както на спада на 
промишленото производството и 
консумацията на енергия, така и 
на водената политика и 
предприетите мерки за 
ограничаване на емисиите. 
 
Международни споразумения   
 
Законодателство   
 
Програми, инициативи...   
 

 

http://education.rec.org/bg/climate_change/bad_news_on_climate_change/15-04-01.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/bad_news_on_climate_change/15-04-02.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/bad_news_on_climate_change/15-04-03.shtml


Международни споразумения 
 

 
България е една от 180-те страни, подписали през 1992 г. в Рио де 
Жанейро Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение 
на климата (РКОНИК), чиято основна цел е чрез целенасочени 
действия "…да се постигне стабилизиране на концентрацията на 
парникови газове в атмосферата на равнище, което да предотврати 
опасно човешко въздействие върху климатичната система....". 
 
С подписания през декември 1997 г. Протокол от Киото България се 
задължава да намали емисиите на парникови газове с 8 % в сравнение 
с приетата базова година — 1988 г. Конвенцията бе ратифицирана от 
Народното събрание през март 1995 г., а Протоколът от Киото — през 
юли 2002 г. 
 
Три национални съобщения бяха разработени и представени в 
Секретариата на РКОНИК (прз 1996, 1998 и 2002 г.). Те включват 
резултатите от инвентаризациите на парниковите газове по години, 
наблюдения за уязвимостта и адаптацията на природната среда, 
водената политика и предприетите мерки за намаляване на емисиите 
и друга информация.  



Законодателство 
 

 
Законът за околната среда и водите бе приведен в 
съответствие със законодателството на Европейския съюз. 
 
Към Закона за чистотата на атмосферния въздух (1996 г.) 
бяха утвърдени наредби, които нормират и регулират 
изпускането на емисии, в т. ч и на парниковите газове в 
атмосферата. 
 
Приеха се Закон за енергетиката и енергийната ефективност 
(1999 г.), подзаконови актове към него и програми за 
енергийният сектор, третиращи повишаване на енергийната 
ефективност и намаляване употребата на изкопаеми горива с 
цел намаляване на парниковите газове. Въз основа на този 
закон бе създадена Агенция за енергийна ефективност към 
Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за 
координиране на държавната политика в областта на 
енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници.  



Възобновяеми енергийни източници 



 
 

Как да помогнем 
 
 

 Лесно е да виним колите и фабриките за обезлесяването, тъй като те 
изхвърлят CO2 в атмосферата. Истината обаче е, че нашият всекидневен 
бит също допринася за отделянето на CO2. Всеки път, когато шофираме, 
използваме електроуреди, затопляме или охлаждаме домовете си, ние 
прибавяме парникови газове към атмосферата. 
 
 
 
 

 Ние можем да помогнем чрез: 
 
Пазаруване   
 
Етикети   
 
Избор на кола   
 
Рециклиране   
 
Обществен транспорт   
 
Колоездене   
 
Телекомуникации   
 
Регулировка   

http://education.rec.org/bg/climate_change/how_to_help/15-05-01.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/how_to_help/15-05-02.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/how_to_help/15-05-03.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/how_to_help/15-05-04.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/how_to_help/15-05-05.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/how_to_help/15-05-06.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/how_to_help/15-05-07.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/how_to_help/15-05-08.shtml


Пазаруване  
Чрез разумен избор на стоките ние 
можем да намалим отделянето на 
парникови газове в атмосферата. 
Купуването на електроуреди с нисък 
разход на енергия спомага за това.  

Етикети  
Етикетът Energy Stаr може да бъде 
забелязан на много домашни 
електроуреди, офис оборудване, 
нагревателни и хладилни 
прибори,прозорци, улично осветление и 
други продукти. Той е знак за 
ефективното използване на енергията, 
което означава, че продуктите с такъв 
етикет използват по-малко енергия, 
спестяват пари и спомагат за 
опазването на околната среда. 

   



Избор на кола 
  

Изборът на кола е важно 
решение. Има много неща, с 
които трябва да се 
съобразим преди да 
направим своя избор: цена, 
комфорт, стил, безопасност 
и експлоатация. Всеки 
купувач би могъл да прецени 
дали колата, към която се 
насочва, използва 
рационално енергията и 
отделя по-малко емисии, по-
специално въглероден 
диоксид.  



Рециклиране  
 

 
Намаляване на консумацията, 
многократна употреба и 
рециклиране са не само основни 
начини за редуциране на 
отпадъците. Купувайки продукти, 
които са за многократно 
ползване, могат да бъдат 
рециклирани или пък са с по-
скромна опаковка, ние спомагаме 
за спестяването на значителна 
част от необходимата за 
производството им енергия и 
ресурси. Всяко семейство може 
да намали с 1 тон годишно 
емисиите от въглероден диоксид, 
ако редовно дава за рециклиране 
хартия, картон, стъкло или метал.  



Колоездене 
 
По отношение на това как използва 
енергията велосипедът е най-
ефективното превозно средство, 
което някога е било създавано.  

Телекомуникации 
 
Общуването с другите чрез 
средствата на телекомуникацията 
спестява енергията, необходима за 

транспорт.  



Регулировка 
 

 
Шофьорите трябва винаги 
да регулират 
двигателите на колите и 
да напомпват гумите 
съгласно указанията. Това 
намалява количеството на 
парниковите газове и на 
веществата, замърсяващи 
въздуха.  



Разрушаване на озоновия слой 
 

 
 

   

Озоновият слой 
 
Озоновият слой е разположен в 
атмосферата на височина 20-40 км над 
земната повърхност. Неговата най-важна 
функция е да предпазва растенията, 
животните и човека от UV радиация на 
слънцето.  
 
Озоновият слой над Европа е 
изтънял значително от 1980 г. 
насам и този процес продължава 
със скорост от около 8 % на десет 
години.  



Озоноразрушаващи вещества 
 

 
Причините за изтъняването на 
озоновия слой са отделяните в 
резултат на човешката дейност 
озоноразрушаващи вещества 
(ОРВ): 
 
• Фреони — използвани в 
хладилната техника; 
 
• Халони — използвани в 
пожарогасителите; 
 
• Метилбромид — използван в 
селското стопанство и 
 
• различни разтворители и 
пестициди; 
 



Озоноразрушаващи вещества 
 

Веднъж изпуснати в атмосферата, ОРВ се 
издигат бавно и, достигайки озоновия 
слой,започват да го увреждат. Една 
молекула ОРВ разрушава десетки хиляди 

озонови молекули. 
Този процес е бавен и продължителен. За 
опасните UV лъчи вече няма преграда.  



Последствия 
 
 

Последствията от изтъняването и изчезването на 
озоновия слой биха били ужасни за човешкото 
здраве. Ще се увеличат драстично заболяванията от 
рак на кожата, катаракта на очите и слепота. 
 
 
Постепенно имунната система ще отслабне. 
Значително ще спаднат рибните запаси в Световния 
океан. Ще се забави растежът на растенията, а 
добивите силно ще намалеят. Много растения и 
животни (например пингвините) ще бъдат обречени 
на гибел. 
Учените са установили, че UV радиация оказва 
влияние върху водните екосистеми, като потиска  
развитието на фитопланктона и нанася поражения в  
ранните стадии на развитие на рибите, скаридите,  
раците, земноводните и другите водни обитатели. 

 
 

Фитопланктонът е основата на хранителната  
пирамида в океаните. Повече от 30 % от световната  
консумация на протеини се дължи на океаните, като  
в развиващите се страни този процент е даже по- 
висок.  



 
 
Не забравяйте, че и вие можете да 
помогнете! 
 

  
Вашето поведение на потребител 
е изключително важно. Винаги 
предпочитайте стоки, върху които 
е обозначено "приятелско" 
отношение към озона. Това 
гарантира, че те не съдържат 
опасни за озоновия слой 
вещества. 
 
Търсете етикети, на които пише: 
 
• Без фреони 
 
• Freon free;  
 
• CFC free.  







Подкиселяване 
 

 
Киселинният дъжд може да 
изглежда досущ като обикновен 
дъжд или сняг, но в действителност 
няма нищо общо с него. Киселинни 
вещества като SO2 и NOX могат да 
престоят във въздуха в 
продължение на дни и да бъдат 
пренесени на големи разстояния 
(хиляди километри). През това 
време те влизат в реакция с 
влагата във въздуха, образувайки 
киселини (сярна и азотна). 
 



Независимо от това дали са във вид на киселина или прах, след 
време те падат на земята, променяйки химическия състав на 
почвата и водата. Наличието на амоняк, който е продукт на 
животинския тор, има същия ефект върху почвата и водата. Този 
процес оказва влияние върху екосистемите и довежда до тяхното, 
така наречено, подкиселяване. 

 
 

 
Загиването на гори в Централна и Източна Европа и наличието на 
много "мъртви" езера в скандинавските страни и Алпите са 
примери за вреди, нанесени от подкиселяването. 

 
В края на седемдесетте години на XX век подкиселяването. Бе 
признато за явление, застрашаващо сериозно околната среда. В 
резултат на това стартират многобройни изследователски 
програми, целящи цялостното изучаването на процеса.  

 



Киселинни дъждове 
 

 
Проблемът с киселинните дъждове започва оттук със замърсяването, 
предизвикано от промишлеността, металургията и електроцентралите. 
Ветровете разнасят замърсяването нависоко и надалеч в атмосферата — 
понякога дори на хиляди километри. На пръв поглед изглежда сякаш 
замърсителите са неутрализирани, но в действителност те биват 
разпръснати в непредвидими посоки. 
Чувствителността на различните организми към замърсителите на 
атмосферата и подкиселените въздух, вода и почва е различна, но най-
податливи на увреждания са рибите, мъховете, някои гъби и малки водни 
организми.  
Използваните за отопление горива, особено въглищата, допринасят за 
замърсяването. 
Автомобилите и камионите изхвърлят във въздуха SO2 и NOх.  

 Замърсяването може да увреди човешкото здраве директно — при 
излагане на открито, или индиректно — чрез храната и водата. 
Подкиселените почви улесняват въвеждането на различни замърсители и 
тежки метали в хранителната верига.  



В България 
 

 
Концентрациите на SO2 и NOX (основни причинители на киселинните дъждове) 
постоянно надвишават максималните еднократни концентрации. Често такива 
случаи биват регистрирани в Пловдив, Полски Градец, Елисейна и Варна като 
резултат от производството на химическата промишленост, металургията и 
енергетиката. 
 
Емисиите на NOX от пътния транспорт достигат над 31 % от общото количество 
и превишават за първи път относителния дял на емисиите от ТЕЦ . Това 
определя пътния транспорт и ТЕЦ като най-сериозните причинители на 
замърсявания с азотен оксид. 
 

 Тенденциите сочат нарастване на емисиите от серен диоксид с 4 %, което се 
дължи на горивните процеси в индустрията заради повишената употреба на 
черни, кафяви и лигнитни въглища и котелно гориво с повишено съдържание на 
сяра.  

 
 Падналите киселинни дъждове причиняват подкиселяване на водите. Така 

например при извършвания мониторинг за качеството на водите на Дунав, 
констатираните превишения на нормите се дължат на показателя нитратен 
азот. Това се отнася също за р. Осъм след Троян, устието на р. Русенски Лом, 
р. Ботуня след вливане в р. Лева, р. Лева след Враца и Огоста след р. Ботуня.  



 Максималната стойност на съдържание на нитрати в подземните води е 
над нормите в районите на Видин, Ново село, Кнежа, Бяла Слатина и др. 
 
Основна причина за подкиселяването на почвите е използуването на 
физиологично кисели торове, както и едностранното и небалансирано 
торене. Най-масово у нас се употребява амониевата селитра — 70-80 %, 
следвана от карбамида — 20-30 %, а количествата на амониевия сулфат 
и амофос са под 1 %. Употребата на други форми и видове торове 
(амофос, течен азотен тор и др.) има ограничен характер. 
 
Законодателно България е обвързана с международните документи чрез 
Конвенцията за трансгранично замърсяване на атмосферния въздух, 
наредби с номера 7, 8 и 9 от 1999 г. определящи нормите на серен, азотен 
диоксид и фини прахови частици.  
 



 
 
Какво може да направи обществото? 
 

 
Нови мерки ще са необходими, за да се редуцират емисиите на 
киселинните замърсители, отделяни от промишлеността, 
централите за производство на енергия, селското стопанство и 
най-вече транспорта. 
 
Колите, въздушният транспорт, отоплението, промишленото 
производство и интензивното селско стопанство без съмнение 
допринасят за подкиселяването на околната среда. 
Разпространението на информация по тези въпроси би 
спомогнало за промяна на навиците и по-рационално 
използване на енергията и капацитета на промишлеността, 
както и за прилагането на по-устойчив подход при 
производството на селскостопанска продукция.  
 
Има различни начини да намалим киселинните дъждове.  



 



 
 
 
 
Да намалим киселинните дъждове чрез 
 

     • рационално използване и внимателно съхраняване на амониеви торове.  
     • отстраняване на сярата от горивата преди изгарянето; 
     • използване на природен газ вместо въглища.  
     • подобряване на изолацията на сградите и оборудването, за да се намалят 

топлинните загуби; 
     • използване на енергоспестяващи технологии.  
     • разширяване на употребата на възобновяеми източници на енергия — слънце, 

вятър, вода, биомаса, геотермална енергия, приливи и др.  
     • поставяне на катализаторни конвертори на автомобилните двигатели и оборудване 

на електроцентралите с очистващи съоръжения; 
     • създаване и използване на електрически и хибридни превозни средства. 
     • по-широко използване на обществения транспорт; 
     • въвеждане на стриктна организация на транспорта.  
     • все по-голям дял железопътния и водния транспорт за сметка на автомобилния. 
     • насърчаване на употребата на велосипеди при придвижване на къси и средни 

разстояния в града.  
     • постигане на международно споразумение за определяне на пределни граници на 

емисиите от самолетите (изхвърляните в горните слоеве на атмосферата изгорели 
газове на самолетите съдържат значителни количества NOX и SO2).  

 



Ролята на океаните и моретата 
 
Водата в океаните е в постоянно 
движение под влияние на слънчевата 
топлина, въртенето на Земята, 
слънчевата и лунната гравитация. 
Големите океански течения смесват 
топлите води от тропиците с ледените 
води на полярните морета. 
Смесването на топла и студена вода 
играе важна роля за климата на 
Земята, животоподдържащите 
системи на океаните и световните 
рибни запаси. 
 
Взаимодействието на атмосферата с 
океаните и моретата оказва силно 
влияние на климата и хода на 
метеорологичното време. Океаните 
допринасят за намаляване на 
парниковия ефект чрез поглъщане на 
огромно количество газове, главно 
CO2.  



 Ежегодно океаните произвеждат около 200 милиарда тона планктон, главно в 
крайбрежните зони. Растителният планктон е група от организми, чието 
съществуване и развитие зависи изключително от слънчевата енергия и наличието 
на минерални соли и CO2. Той служи като хранителна основа за всички морски 
обитатели и изхранва между 200 и 400 милиона тона риба годишно. 
 
Морската вода, както и дъното на моретата и океаните са богати на минерали. Един 
литър морска вода съдържа 29 грама сол и един грам магнезий. На дъното на океана 
са открити образувания с формата на картоф. Те са изключително богати на 
минерали като магнезий, никел и мед, които се извличат лесно. Солената вода може 
да бъде дестилирана и използвана за питейни цели. 
 
От хилядолетия хората използват моретата за риболов, транспорт и търговия. В 
съвременността към това се добавя добивът на петрол, газ и минерали, които се 
извличат от крайбрежните води.  
 
За съжаление, океаните са превърнати в краен гостоприемник (сметище) за 
отпадъците на хората, в това число отпадни канални води, битови отпадъци и 
вторични ядрени продукти.  



 
 
Замърсяване 
 

 
Моретата и океаните са крайното място за депониране на голяма част от отпадъците, които произвеждаме. 
Около три четвърти от замърсяването на океаните се причинява от човешката дейност на сушата. Моретата и 
океаните разтварят и поглъщат голям обем отпадъчни води, утайки, петрол и промишлени отпадъци, отлагайки 
ги главно в дълбините си.Животът в моретата се оказа по издръжлив от очакванията на някои учени и те 
сметнаха за принципно по-безопасно да се изхвърлят  отпадъчните води, утайки и вредни вещества в 
океанските дълбини, отколкото да се струпват в надземни сметища или да се изгарят в инсинератори.Други 
учени оспорват това мнение, като изтъкват ограничените ни познания за морските недра.Морският изследовател 
Жак Кусто ни предупреждава, че: "оцеляването на човешкия вид зависи от това да се опазва чистотата и 
животът в Световния океан, който е спасителният пояс на планетата". 

 
 

Петролни продукти   
 
Тежки метали   

 
Синтетични органични съединения   

 
Изхвърляне на отпадъци   
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http://education.rec.org/bg/seas_and_oceans/human_impact/18-03-01-03.shtml
http://education.rec.org/bg/seas_and_oceans/human_impact/18-03-01-04.shtml


Петролни продукти 
  

В моретата и океаните случайно или умишлено от  
различни източници постоянно бива разливан  
суров и  рафиниран петрол (нефт, бензин и други  
продукти). Един от тези източници е  
корабоплаването (от почистващи дейности и  
трюмна вода). 

 
 
 
В резултат на това са замърсени натоварените  
морски маршрути и пристанища. Инцидентни  
разливания на петрол причиняват локално големи  
щети на морската околна среда. Тяхна жертва са  
най-често морските птици. Вливащите се реки и  
други източници от сушата са основна причина за  
голяма част от  петролните замърсявания в  
моретата и океаните. Влиянието на петрола върху  
морските и океанските  екосистеми зависи от  
множество фактори: вида  петрол, разлятото  
количество, разстоянието на разлива от брега,  
годишното време,  метеорологичните условия,  
океанските течения и др.  
Летливите органични въглеводороди в петрола  
убиват  незабавно голямо количество морски  
организми. Голяма част от тези токсични химикали  
се  изпаряват в топлите води за един ден, а в  
студените се задържат до седмица.  



 Други химикали образуват катраноподобни мръсни петна, 
плуващи на повърхността. Те полепват по перата на птиците-
гмуркачи и по кожата на морските животни и разрушават тяхната 
естествена температурна изолация. Много от тези видове умират 
от поглъщането на петрол при опити да се почистят от него, или 
пък вследствие на загуба на телесна топлина. Горчива ирония е 
фактът, че препаратите, които се използват за разлагане на 
петрола, могат да причинят по-големи щети на морските 
обитатели, отколкото самия петрол. 
 
Изследванията показват, че повечето (но не всички) форми на 
морски живот се възстановяват от разливи на суров петрол в 
рамките на три години, докато възстановяването след разлив от 
рафиниран петрол може да отнеме десет и повече години.  



Тежки метали 
 
Метали се изхвърлят в морската околна 
среда от различни източници - повечето от 
тях се вливат чрез реките или попадат пряко 
от атмосферата. Метали съществуват 
естествено разтворени в морската вода в 
малки концентрации и, с редки изключени, не 
представляват заплаха за морските 
организми. 
 
 

 
Когато тежките метали навлязат в морето, те се 
трансформират по химичен път. Оловните соли и 
живакът се свързват с метана в по-отровни 
форми. Други опасни елементи са арсен, кадмий, 
селен и цинк. Морските животни поглъщат тези 
метали и оттам те попадат в следващите звена 
на хранителната верига.  

 
Вредното въздействие от замърсяването с тежки 
метали не отминава и човека. През 50-те години 
на миналия век в Минамата, Япония, местните 
рибари получават тежки нервни разстройства 
след консумацията на морски улов, замърсен с 
метил-живак.  

Синтетични органични вещества 
 
Пестициди на основата на халогенирани 
въглеводороди, PCB и други синтетични 
органични съединения достигат в моретата 
главно чрез реките и атмосферата. Счита 
се, че някои морски бозайници и птици 
страдат от натрупване на вредни 
органични вещества. При морските птици 
това се изразява в изтъняване на яйцата 
им, което означава и намаляване на 
излюпените малки птичета.  



Изхвърляне на отпадъци 
 
 

 
 
 
Все още много страни изхвърлят в океана 
промишлени отпадъци и големи количества утайки 
от канални води. 

 
 

 
Петдесет страни, на които принадлежат 80 процента 
от световния търговски флот, са подписали  
споразумение да не изхвърлят канални и 

отпадъчни  
води в океана, но това споразумение често не се  
прилага на практика. Много собственици на кораби  
спестяват разходи, като изхвърлят отпадъци в  
морето. Рискуват, евентуално, само ниски глоби. 

 
 

С Лондонската конвенция по изхвърляне на  
отпадъци (1972) 100 страни се ангажират да не  
изхвърлят силно отровни вещества и високо  
радиоактивни отпадъци в открито море извън  
границите на техните национални акватории. Тези  
страни спазват меморандум по изхвърляне на 
ниско  радиоактивни отпадъци в моретата, което 
изцяло се забранява през 1994 година. Въпреки 
това Франция,  Великобритания, Русия, Канада и 
Белгия правят изключение от тази забрана.  



Заплахи за Черно море 
 

През последните тридесет години Черно море е подложено на тежки екологични  
щети. Една от причините са съвременните методи в земеделското производство. 
Употребата на торове и пестициди увеличи многократно добивите и броя на 
отглежданите животни. По големия тобем хранителни отпадъци от земеделското 
производство, индустрията и бита се изхвърляха директно в Черно море. Морската 
растителност и водораслите (характерни за северозападния шелф) не могат да 
усвоят увеличения обем хранителни вещества. Това води до образуване на големи 
количества фитопланктон, който прегражда пътя на светлината до по-едрите 
растения, намиращи се в дълбочина.Всичко това е причина за измиране на 
морската флора. Гниещата органична материя и бактериите, които разграждат 
растенията, консумират разтворения в морето кислород. Този процес, наречен 
еутрофикация, е причина За почти катастрофалния биологичен статус на Черно 
море. Това увреждане на морската околна среда и прекомерният улов са оказали 
отрицателно влияние върху  разнообразието от рибни видове в Черно море. Днес са  
останали само пет вида риба с търговско предназначение от  26 в 
миналото.Вливането на отпадъчни води в морето е  довело до 
закриване на плажове и финансови загуби за  туризма. Поради лошо управление на 
крайбрежните зони природата край бреговете е загубила много от чара си.Годишните 
финансови загуби от замърсяването на Черно море се  изчисляват на 180 милиона 
евро зариболова и  между 330 и 540  милиона за туризма. 

 



Как да опазим океаните 
 Ключът към опазването на моретата и океаните е в намаляване на замърсяването от  

корабоплаването, земните източници и реките, които се вливат в тях. Тези усилия трябва да  
се съчетаят с мерки за предотвратяване и контрол на атмосферното замърсяване. Изчислено  
е, че 33 процента от замърсяването в Световния океан идва от въздушни емисии от сушата.  
Освен това са необходими по-строги регулативни мерки за риболова с цел опазване на  
ценните ресурси от риба. 

 
 

 
Необходимо е да се вземат следните превантивни мерки: 

 
• Да се отделят дъждовните отводни тръби от градската канализация; 
 
• Да се предотврати изхвърлянето в морето на утайки и опасни изкопни материали; 
 
• Да се опазват уязвимите и ценни природни брегови ивици от застрояване, добив на 
материали и транспортиране на петрол; 
 
• Да се прилага екологосъобразно планиране за регулиране и контрол на застрояването по 
брега; 
 
• Да се изисква двоен корпус на всички петролни танкери; 
 
• Да се рециклира използваният петрол; 
 
• Да се усъвършенстват уменията за почистване на разливи от петрол; 
 
• Да се изисква най-малко вторично стъпало за пречистване на отпадните води или пък 
използване на влажните зони (като естествените водни филтри), слънчеви и водни 
технологии или други екологосъобразни методи.  



Опазването на моретата, 
океаните и бреговите зони не 
може да се подобри само на 
европейско ниво, а още по 
малко само на местно и 
регионално.  
 
 
Състоянието на Черно 
море в една конкретна страна, 
например, се влияе от политиката 
по опазването на околната среда 
на всички съседни страни. 
Екологичното състояние на 
бреговите зони зависи от 
поведението на всички 
заинтересовани страни, действащи 
в региона. 

 



Ролята на България 
 Приносът на България в общото замърсяване на водите на Черно море е незначителен (4-5%).  

Въпреки това страната предприема действия на национално и международно ниво за трайно  
подобряване и запазване качествата на морските води и възстановяване и стабилизиране на  
морските екосистеми.  

 
 

 
 
България е на първо място сред черноморските страни по относителен дял на  
населението в крайбрежния район, ползващо съвременна канализация, вкл.  
пречистване на отпадъчните води. Основните градове и курортни комплекси имат  
пречиствателни станции с биологично пречистване. Без пречиствателни съоръжения са само  
Созопол, Царево, Ахтопол (за тях се изготвят проекти за изграждане на пречиствателни станции) и  
някои села в крайбрежната ивица. Предвижда се подмяната на пречиствателните съоръжения в  
Балчик, Аспарухово — Галата, Обзор и Бяла и се предприемат мерки за отстраняване на  
технически проблеми, които до момента възпрепятстват въвеждането в експлоатация на други  
ГПСОВ — напр. в Каварна. 

 
 

Всички черноморски пречиствателни станции са включени в приоритетната част на Националната  
програма за изграждане на градски пречиствателни съоръжения. Очаква се във финансирането на  
тези обекти освен от националния бюджет да бъдат използвани средства и от структурните  
фондове на ЕС, на Европейската инвестиционна банка, на Националния фонд за опазване на  
околната среда (НФООС) и др. страни-донори.  
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