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Резюме: Проблемът, свързан със замърсяването на заобикалящата ни
природна среда е един от най-актуалните и най-тревожните за нашето време.
Замърсяването днес, е не само реален факт, но вече превишава нормалните
граници. Замърсителите на околната среда са много, но най-голямо влияние
имат промишлеността, селското стопанство и радиоактивността. Природата
е изработила механизми за уравновесяване, организирала се е в системни
закономерни връзки за компенсиране на временните изменения в
неблагоприятна за живота посока. В рамките на обективните граници на
съществуване на планетата, природата притежава ефективни сили, с които
сама регулира развитието си. Но хората с агресивното си поведение, с
неразумните дела унищожават природните ресурси и това води към
екологична катастрофа.
Ключови думи: човек, природа, замърсяване, екологична среда,
организми, опазване, държава

Abstract: The problem of the pollution of the surrounding us nature is one
of the current and most disturbing problem of our time. Pollution today is not only
a fact, but already exceeds normal limits. Environmental pollutants are many, but
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most have impact on industry, agriculture and radioactivity. Nature has invented
ways to equilibrate, has organized in systematic consequential connections to
compensate for the temporary changes in an unfavorable life. Within the limits of
the objective existence of the planet, nature have effective powers, which itself
regulates of development. But people with aggressive behavior with foolish deeds
destroy natural resources and lead to environmental into a disaster.
Keywords: man, nature, pollution, ecological environment, organisms,
conservation, ecology

Въведение
Когато за първи път се появява човека още преди 6 милиона
години,той е знаел как да взаимодейства с природата без да й вреди. Сега
човекът се стреми да бъде доминиращ вид на Земята, да определя правилата
в света, който е “завладял”, но едва ли някой би могъл да заповядва на
природата.Човекът е само един от многобройните видове на Земята с
единственото предимство, че притежава разум. Но дали е така – дали
наистина разумът е предимство, след като той унищожава всичко около себе
си: изсича дървета, убива животни, стои огромни сгради,замърсява,
мислeйки за по-добрър живот, заблуждавайки се, че това е прогрес. Човекът,
откъснал се от корените на земята, заживял сред техника и големите
градове, все по-рядко се замисля за ценността на природата,за нейните
живителни сили и все по-неразумно и безотговорно унищожава нейното
богатство. Замърсяването на земната атмосфера от човека съществува,
откакто хората използват огъня за земеделие, отопление и готвене. По време
на Индустриалната революция през 18 и 19 век, обаче, замърсяването на
въздуха става основен проблем.
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1. Кога е започнало замърсяването?
Дебатът кога човечеството стават сила, способна да промени
планетата продължава - началото на индустриалната революция през 1700,
избухването на първата атомна бомба през 1945 г., първото засаждане на
ориз преди 5000 години или избиването на мамутите преди около 50 000
години?
Именно по време на Индустриалната революция през 18 и 19 век
започва замърсяването на въздуха, което става основен проблем и до ден
днешен. Човекът се явява най-егоистичното създание в нашия свят и няма
по-вредно и опасно същество за самия него. При по-бързото осъзнаване на
на екопроблемите, човекът ще запази себе си и поколенията
Индустриалната революция е периодът на преход от предимно
аграрна икономика към индустриално производство, в резултат на което
аграрното общество става индустриално. Тя обхваща втората половина на 18
век и началото на 19 век (1750 - 1850). Характерни черти на прехода са
стремителният ръст на производителните сили на базата на крупна машинна
индустрия.Промишлената революция е свързана не само с началото на
масовото използване на машини, но и с промяна на цялата структура на
обществото. Тя е съпроводена от рязко повишаване на производителността
на труда, бърза урбанизация, начало на икономически ръст, исторически
бързо увеличение на жизнения статус на населението. Промишлената
революция позволява само за 3-5 поколения да се премине от аграрно
общество към съвременната градска цивилизация.1
От началото на Индустриалната революция фабриките изхвърлят
непотребните продукти от своята дейност в реките, езерата и моретата. Това
вреди не само на местната флора и фауна, но и на растенията и животните на
1

Индустриална революция от Уикипедия, свободната енциклопедия-Последна промяна на
страницата: в 22:05, на 17 октомври 2015.
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стотици километри разстояние. Дебатът кога човечеството стават сила,
способна да промени планетата продължава – началото на индустриалната
революция през 1700, избухването на първата атомна бомба през 1945 г.,
първото засаждане на ориз преди 5000 години или избиването на мамутите
преди около 50 000 години?
Две потенциални начални дати на Антропоцена: 1610 или 1964
В обширна публикация в Nature през март, Саймън Люис (Simon
Lewis) от Университетския колеж в Лондон (University College London) и
Марк Мазлин (Mark Maslin) от университета в Лийдс са се опитали да
намерят точната граница и съобразявайки се със строгите критерии на
Международната комисия по стратиграфия. Учените разглеждат въпроса
анализирайки историята на човечеството и Земята на базата на два
формални

критерия,

които

използват

геолозите,

за

да

разделят

историческите епохи - наличие на видими следи от дългосрочни промени в
скалите от тази епоха, както и следи от бързи и кратковременни глобални
промени.2
Ярък пример за това са отложенията на границата между Креда и
Кайнозой, съхранил следи от метеорит, който вероятно е предизвикал
гибелта на динозаврите и е причинил глобални промени в климата. Тези
слоеве от скали, които показват смяната на епохите, геолозите често наричат
"златни пирони", по аналогия със символичните пирони, с които
церемониално са съединявали големи етапи на нови железопътни линии
през XIX век. След анализ на последните 50 000 години от геоложката
история на Земята и съпътстващата я хроника на експанзията човечеството,
авторите са намерили само два възможни кандидати за ролята на "златен
пирон" за Антропоцена, които съответстват приблизително 1610 и 1964 г.
2

Кога хората са започнали да променят радикално планетата. – nauka.offnews.bgПРОМЯНА 06 април 2015 в 14:00 (достъпно към 05.12.2015 г.).
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1610 г. това е времето, когато започва активното усвояване на Новия
свят. Извършва се драматичен обмен на видове между Стария и Новия свят,
умират около 54 милиона местни американци заради европейски болести
като вариолата. Земята не се обработва и горите се завръщат и резултатът е
спад на въглеродния диоксид в атмосферата.
Първата дата е свързана с две неща: рязък спад на нивото на
въглероден диоксид в атмосферата и необратими промени в живота на
екосистемите на планетата, която се дължи на масовата поява на нови
видове по всички континенти, понесени от европейските колонизатори и
туристи. И двата фактора може лесно да се видят, като се анализира
съдържанието на ледени проби от Гренландия, съответстващи на началото
на 17-ти век или други седиментни скали.
Падането на концентрацията на СО2 в атмосферата е свързано
едновременно с няколко събития, които са довели до разрастване на горите
и рязко намаляване на числеността на потребителите на кислород.
Откриването на Америка и колонизацията й довела до унищожаването на
около 54 милиона хора заради избиването им и проникването на европейски
болести като вариолата. Едновременно с това, около 50 милиона хектара
земеделска земя в Европа и Америка е престанала да бъде обработвана и
постепенно е обрасла с гори, което довело до намаляване на дела СО2 в
атмосферата са 10 части на милион и забележимо застудяване на климата в
следващите няколко десетилетия. Това, както твърдят авторите на статията,
е станало отправна точка на Антропоцена и първи пример за това, как
човечеството е предизвикало глобални климатични изменения. Това
понижаване на нивата на атмосферния въглероден диоксид през 1610г., е
потенциален маркер, ясен сигнал, че може да определи нова геоложка епоха
в световен мащаб. Тази дата определя и зората на индустриалната епоха.
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1964 г. Ядрената експлозия на атола Муруроа през 1971 г. Втората
дата е свързвана преди всичко с факта, че в скалите на Земята има следи от
масовите опити с ядрено оръжие, чиито пикови натрупвания попадат точно
през 1964 г. Люис и Мазлин смятат, че тази дата е по-малко вероятна за
начална точка на Антропоцена, тъй като ядрените оръжия, въпреки опасният
си и разрушителен потенциал, не са причинили глобални промени в живота
на Земята.
Факторът земеделие
Четирима изследователи – Уйлям Рудиман (William Ruddiman), Ърл
Елис (Erle Ellis), Джед Каплан (Jed Kaplan) и Дориан Фулър (Dorian Fuller)
твърдят, че определянето на ядрените опити в атмосферата като маркер за
началото на Антропогена наистина няма основание.Тези автори са
установили, че много преди това, например, изсичането на горите за
селското стопанство преди 7000 години е довело до значими повишения на
емисиите на въглероден диоксид. По същия начин, разпространението на
производството на ориз преди 5000 година, изглежда е покачило емисиите
на метан. Трябва да се отбележи обаче, че някои климатолози смятат тези
промени за незначителни.

2. Причини за биологичната трагедия (замърсяването)
Околната среда е система, която се състои от три подсистеми:
изкуствена среда, естествена среда и социално-икономическа среда.
Изкуствената среда е видоизменена природа. Към изкуствената
среда се отнася всичко създадено от човека в процеса на неговата жизнена
дейност. Изкуствената среда са всички продукти от дейността на човека,като
се започне от елементарни предмети за битово потребление,а по нататък се
премине към жилища,машини,технологично оборудване и други.
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Естествената среда е биосферата. Това е и природната в
действителния смисъл на думата. Естествената среда е екологична система.
Това е заобикалящия ни свят с безкрайно голямо разнообразие на
съставящите я подсистеми.
Социално-икономическата среда е подсистема на системата “човекоколна среда“. Нейното дефиниране се обосновава от факта,че човекът не е
единично звено в обкръжаващия ни свят, а е елемент на обществото. В тази
съвкупност

той

живее

и

се

развива

въз

основа

на

различни

взаимоотношения, преки или непреки, с останалите членове на човешкото
общество. Тези взаимоотношения се основават на редица функции и
системи на обществото каквито са правото, здравеопазването и други. Те
представляват подсистеми на системата „социално-икономическа среда“.
Анализът „човек-околна среда“, показва, че човек е в сложни
взаимоотношения с изкуствената, естествената и социално-икономическата
среда. Тези взаимоотношения се определят от многобройните преки и
непреки, прави или обратни връзки. Човекът създава изкуствена среда, като
преобразува естествената. Отнесено към производната дейност, човекът
създава средства на труда, нови материали, технология за преобразуването
им, енергични източници, комуникации и други. Създавайки всички
компоненти

на

своята

производствена

дейност,

човекът

цели

да

усъвършенства, да облекчи своя труд. Той управлява изкуствената среда,
защото й влияе пряко.3
Въздействието върху естествената среда води до прекъсване на
каналите на взаимодействие в биогеценозите и нарушаване на техните
функционални цикли. Изкуствените системи действат върху обществото.

3

Томов, В. Система „човек-околна среда. Индустриална и екологична сигурност. ВСУ“Черноризец
Храбър“. Варна. 2002.
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Сегашният етап на развитие на човечеството показва,че основната
причина за смущения, анормални отклонения в функциите на екологичните
системи са антропогенните фактори. Източник на антропогенни фактори са
производствените системи-преприятия.
В Рио през 1992 г. световните лидери поемат колективен ангажимент
да опазват биологичните ресурси на Земята, като се договорят за
Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР). От тогава насам обаче
повечето политици претърпяват провал в опитите си да защитят природата и
светът е свидетел на значителна продължаваща загуба на биоразнообразие.
Не само изчезнаха изключителни бозайници като каспийския тигър, черен
носорог, но и сега голям брои животни, насекоми и растения са на с
опасност да изчезнат като видове.
„Червената

книга

на

застрашените

видове“,

подготвена

от

Международния съюз за защита на природата, ясно показва тревожните
тенденции и биоразнообразието, измервайки седем категории на риска от
изчезване. От всички оценявани видове най-висок дял в застрашените
видове имат цикасовите и естеровите, съответно 64 и 85%.4
Основната причина разбира се е нарушаването на обитанията,
загубата на обитанията заради урбанизацията и незаконното им събиране от
колекционери. Друг измерител на биоразнообразието е Индексът на живата
планета,който се основава върху наблюденията на популациите на над 2500
вида гръбначни видове.Този индекс показва подобни негативни тенденции
от 1992г. насам биоразнообразието в глобален мащаб е намаляло с 12 на 100
вида,а в тропическите райони с 30%. Учените наричат това шестото масово
изчезване на видове в историята на Земята, и единственото причинено от
живи същества, от хората.
4

Бо Нормандър директор на Института „Уърлдуоч Европа“ –Уърлдуоч „Състоянието на планетата
2012 към устойчиво благоденствие“ 2012.
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Каква е причината за тази биологична трагедия? Отговорът е много
обикновен, човешката намеса. Отбелязани са пет вида основен натиск, които
причиняват загубата на биоразнообразието:
• Промяна на обитанията
• Свръхексплоатация
• Замърсяване
• Нашествие на чужди видове
• Изменения в климата
През

последните

няколко

десетилетия

хората

са

променили

екосистемите до невиждана преди това степен. За поддържане на
икономическия растеж и за задоволяване на растящото търсене на храни,
ресурси и пространство големи части от природните райони на планетата са
превърнати в култивирани системи, като земеделски земи, плантации и
застроена среда.
Биоразнообразието е сложна система от милиони различни видове.
От дребни микроорганизми до хищници, взаимосвързани чрез хранителни
мрежи, опрашване, хищничество, симбиоза, антибиоза и много други
биологични

взаимодействия.

Застрашаването

на

системата

тоест

изваждането на няколко ключови вида може да доведе до колапс на цялата
система
Всички видове са равни и хората нямат право да премахнат живите
организми. Запазването на биоразнообразието е жизнено важно и от
антропоцентрична гледна точка.
Положението на океаните е също много тревожно, по-голямата част
от кораловите рифове в света са сериозно застрашени от въздействието на
климатичните промени, неустойчивия риболов, изхвърлянето на много
опасни токсични отпадъци (замърсяване) и много други.
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3. Стратегии за опазване на околната среда
Живеем в период на глобализация, период през който информацията
се

разпространява

бързо.

В

който

хората

и

тяхната

изградена

инфраструктура са достигнали до всяка част на земното кълбо в безкрайния
си стремеж за материален растеж и просперитет. На Земята ние трябва да
живеем

в

рамките

на

планетарните

граници,

установени

от

функционирането на нашата екологична животоподдържаща система. 5
Но по-важното е, че трябва да установим кое наистина допринася за
човешкото благосъстояние, а именно екологичните системи, които ни
осигуряват всичко необходимо (вода, почва, чист въздух, стабилен климат,
опрашване) и други услуги на екосистемите. Услугите на екосистемите
тряба да бъдат определени като екологични характеристики, функции или
процеси, които пряко или непряко допринасят за човешкото благосъстояние,
ползите които човекът получава от функционирането на екосистемите.6
Опазването на световните горски и природни обитания изисква
действия на местното, национално и глобално равнище. За постигане на
успешна защита на биоразнообразието е изключително важно вече
определените и новите райони да бъдат много по-добре защитени и месните
и националните власти да заделят ресурси и средства за защита на
сухоземните и морските зони.
Съвременните схващания за управление на екологичната сигурност
могат да се групират като две направления:
• Възстановяване на вредите, нанесени на околната среда и
опазването й, за да се защити животът на хората.

5

Ида Кубишевски доцент по устойчивост за устойчиви решения към Портланския щатски
унивеситет- Уърлдуоч „Състоянието на планетата 2012 към устойчиво благоденствие“ 2012г
6
Робърт Констанца професор по устойчивост за устойчиви решения към Портланския щатски
унивеситет- Уърлдуоч „Състоянието на планетата 2012 към устойчиво благоденствие“ 2012г
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• Извеждане на моралната стойност на защитата на околната среда и
опазването й, причинена от хората,като главна задача.
През втората половина на 1990г. се достига до извода, че ядрените
ракети вече не са такава опасност, каквато е глобалното затопляне и
намаляване на дебелината на озоновия слой. В окончателния вариант на
доклада на комисия „Брундланд“ се дава първата дефиниция: „Екологичната
сигурност е доказана зависимост на сигурността от факторите на околната
среда – въздух, вода, почва, растителност, климат и други компоненти на
националните екологични фондове, които са основа на социалната
икономическа дейност, на политическата стабилност.
Целта на екологичната сигурност е осъзнаване на безопасността на
съществуване и функциониране на екологичните и социалните системи в
условията на объркващата ни среда. Задачите на екологичната сигурност са:
1. Обединяване

на

принципите

на

околната

среда

и

планиране,развитие и прилагане на интегрална уравновесена процедура;
• възстановяване и поддържане на най-важните екологични процеси
и системи;
• устойчиво запазване на възобносимите ресурси.
• рационално използване на невъзобновимите ресурси.
• опазване на биологичното разнообразие и защита на застрашените
видове.
• създаване на механизми за осигуряване на безопасността за
здравето на живота и трудовата дейност.
• прилагане на йерархичната система за управление на отпадъците.
2. Създаване и провеждане на програми за формиране на екологично
съзнание и култура във всички сектори на обществото. Чрез тях се цели да
укрепват хармоничните връзки с околната среда.
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Един от основните проблеми във връзка с опазването на околната
среда е поведението на обществото. Видима е липсата на отговорност на
отделните домакинства – вкл. липса на навици и на дисциплина. Често,
оправдаването на едно действие с пример от лоши навици на другите е
оправдание за личните действия. Обсъждането на постъпките не променя
собственото поведение, а го влошава. Промяната на навиците се корени в
семейството. Едва тогава може да се получи подкрепа от образованието и
информационните програми

и

от

кампаниите за информиране на

обществеността, които имат за цел да подсилят връзката между властите и
гражданите. Тези програми също могат да бъдат подпомогнати от
подходящо

законодателство.

Увеличаването

на

информираността

и

упълномощаването на обществото (чрез официално и неофициално
образование)

не

може

да

се

получи

само

чрез

пренасянето

на

специализирано познание. Важно е да се приеме, че поведението е част от
общата култура, а образованието е в състояние да подобри информираността
и разбирането на проблема. Необходимо е да се осъзнае, че отговорността е
не само на държавата, а зависи преди всичко от гражданите7.
3. Развитието на програми за екологично обучение и възпитаване на
любов към природата и околната среда.
4. Насърчаването на проекти-създаване на зелени места (градини,
паркове, почистване)
5. Участието

на

националните

институции

и

населението

в

международни проекти по защита на глобалната околна среда с акцентиране
върху всички важни актуални проблеми.

7

Банкова, И. Нова визия за управлвние на отпадъците в контекста на регионалното
развитие.Икономика в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения. Сборник
с доклади от Международна научна конференция. Том 2, ИУ – Варна. 2015. ISBN 978-954-21-0834-4
(T.2)
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6. Развитието на демократичните законодателни и административни
механизми за осигуряване на ефективно изпълнение на задачите на
екологичната сигурност.
7. Разширяването

на

регионалното

коопериране

и

обема

на

информация за оклоната среда и равнището на екологичната сигурност.
8. Отхвърлянето на апартейда и разширяване на учатието на жените в
опазването на околната среда.
Дадени са други начини за опазването на околната среда, като
Националната стратегия. Национална стратегия за околната среда и
общинските програми за оклоната среда служат за постигане на целите на
закона и се разработват в съответствие с принципите за опазване на
околната среда.
В процеса на разработване и обществено обсъждане на Националната
стратегия за околната среда участват и предстравители на научните среди и
неправителствени екологични и браншови организации. Тази Национална
стратегия се подготвя за период от 10 години и съдържа:
• Анализ на състоянието на околната среда по компоненти –
фактори които им въздействат, тенденциите, причините и източниците на
замърсяване и увреждане на околната среда по сектори на националното
стопанство, както и на институционалната рамка, административните и
икономически средства за осъществяване на политиката.
• Оценка на възможностите и ограниченията в международен и
вътрешен план.
• Цели и приоритети.
• Средства за постигане на целите.
• Варианти

за

реализиране

на

стратегията

с

оценка

на

възможностите.
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• Петгодишен план за дейстие с конкретни институционални,
организационни и инвестиционни мерки, срокове и необходими ресурси.
• Схема за организация, наблюдение и отчитане .
• Други.
Заключение
Истината е,че по-много начини можем да опазим околната
среда,просто повече хора трябва да осъзнаят,че ние без нея не можем да
живеем. От всичко казано до тук, става ясно, че могъществото на човека по
отношение на природата, става все по-голямо и продължава да нараства със
страшна сила. Днес пред очите ни израстват нови, модерни градове,
променят се старите и всичко това, влияе върху околната среда. Голяма част
от повърхността на сушата на земното кълбо е изменена. Единственият
изход е, човек да разбере своето място и положение в околната среда, да
разбере, че той и обществото са част от биосферата и затова трябва да се
съобразяват със законите на развитието.
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