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Глобални екологични проблеми 
Характерна особеност на съвременния етап е 
глобалното въздействие на човека върху околната 
среда, което се съпровожда с невиждани досега 
интензификация и глобализация на негативните 
въздействия върху природата.  
На всички стадии от своето развитие човекът е бил 
тясно свързан с околната среда. Но с появата на 
високо индустриалното общество, опасностите от 
вмешателството му върху природата рязко се 
увеличават. С всеки изминат ден се разширява 
обемът на това въздействие, то става все по- 
многообразно и опасно. Всяка общност и страна се 
стремят да оцелеят и благоденстват, но невинаги се 
съобразяват с интересите на останалите общности 
и държави.  
При извършващата се глобализация се променят 
структурите на националните стопанства, при 
което се забавя икономическият растеж на някои 
страни и се увеличава безработицата в други. 
Някои държави изразходват ресурсите на планетата 
в такава степен, че за бъдещите поколения остава 
много малко или почти нищо. Други, които са 
много повече на брой, консумират малка част от 
природните ресурси, живеят при недостиг от 
питейна и чиста вода, в страх от постоянен глад и 
мизерия. Технологичните постижения са скъпи и 
непосилни за много страни. По-развитите от тях 
налагат производството си и диктуват условията на 
световните пазари. Настъпват противоречия между 
развитите и развиващите се страни.  
Понякога обаче, благосъстоянието, постигнато от 
дадена страна, е несигурно и непостоянно, защото 
се дължи на методи, използвани в промишлеността, 
селското стопанство и други области, които носят 
полза само за определен период от време. 
И в предишни етапи човечеството е изпитвало 
локални и регионални екологични кризи, които са 
можели да доведат до гибелта на някоя 
цивилизация, но не са спирали прогреса на целия 
човешки род. Сегашната екологична ситуация е 
твърде различна и граничи със състоянието на 
екологичен колапс. Това се дължи на факта, че 
съвременният човек разрушава механизмите за 
цялостно функциониране на биосферата като 
глобална екосистема. Кризисните точки стават все 
повече и се оказват тясно свързани помежду си, 
образувайки все по-гъста мрежа. Точно това 
обстоятелство налага да се дефинират понятията 
глобална екологична криза и екологична 
катастрофа. 
Проблемът за замърсяването на околната среда е от 
изключителна важност, както във връзка с 
промишленото и селскостопанското производство, 

така и във връзка с качествените изменения на 
производството под влияние на техническия 
прогрес. 
Много метали и сплави, използвани от човека, са 
неизвестни в чист вид в природата. Част от тях, 
заедно с тези, подлежащи на следващо 
оползотворяване и вторична преработка, се 
разсейват и натрупват в биосферата като отпадъци. 
Проблемът се разраства през ХХ век, когато 
човекът значително увеличава количеството на 
използваните метали, започва да произвежда 
синтетични влакна, пластмаси и други вещества, 
притежаващи неизвестни свойства за природата, но 
и вредни за организмите от биосферата. 
Отпадъците от различните производства все повече 
замърсяват литосферата, хидросферата и 
атмосферата на земята. Адаптационните механизми 
на биосферата не могат да се справят с 
неутрализирането на нарастващото количество 
вредни за нейното нормално функциониране 
вещества. По тази причина естествените 
екологични системи започват да се разрушават. 
Подобни са проблемите при извличането и 
използването на изкопаемите горива, които не се 
възстановяват. 
По–традиционните форми на производство, 
(увеличаване на разчистени земи за постоянно 
обработване, въздействие на човешките дейности 
върху кръговрата на водата) също причиняват 
заплаха за околната среда.  
Производството на материални блага, стоки за 
потребление, храни и други нараства непрекъснато 
поради растящата численост на населението в 
световен мащаб. Природата е щедра, но 
същевременно и “крехка”. Този епитет се е появил, 
когато хората са успели да погледнат нашата 
планета от космоса. В навечерието на космическия 
век и глобалните проблеми на човечествотоА. 
Швейцер пише, че “ земята може да загине от 
произволна космична случайност или 
първоначално незабележимо нарушение в 
биосферата на планетата”. 
Известно е, че има граници, които не могат да 
бъдат преминати без да се създаде опасност за 
функциите и цялостта на биосферата. В настоящия 
етап човечеството е много близо до някои от тези 
прагове и рискът е за цялата наша планета – 
единствената от Слънчевата система, на която 
съществува живот. 
Основните екологични проблеми от замърсяването 
на компонентите на околната среда са: 
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Замърсяване на атмосферата 
Човек замърсява атмосферата вече хилядолетия. 
През последните години се наблюдават места и 
региони с изключително силно замърсен въздух, 
което е свързано с развитието и концентрацията на 
промишлеността и транспорта в тях. Във въздуха 
се изхвърлят милиарди тонове твърди и 
газообразни частици. Действието на вредните 
вещества във въздуха може да се усилва от 
взаимните реакции помежду им, натрупването им в 
планините, голямата им продължителност на 
присъствие във въздуха, особените метеорологични 
условия и други фактори. В районите с висока 
плътност на населението и концентрация на 
промишлени обекти замърсяването на въздуха е 
особено интензивно. В дните, когато циркулацията 
на въздушните маси е затруднена, може да се 
образува смог, който е особено опасен за 
възрастните и болните хора, за бременните жени и 
децата. 
 

 
 
Общопризнат замърсител на атмосферата е 
промишленото производство. Източниците на 
замърсяване са: топлоелектроцентрали, които 
освен дим изхвърлят и въглероден диоксид, серен 
диоксид и др. газове; металургичните предприятия, 
особено тези от цветната металургия, които 
отделят във въздуха оксиди на азота, сероводород, 
хлор, флуор, амоняк, съединения на фосфора, 
частици и съединения на живака и арсена; 
химичните и циментовите заводи.  
 

 
 
Най-разпространените замърсители постъпват в 
атмосферата или под формата на увлечени частици, 
или под формата на газове. Вредните газове 
попадат във въздуха в резултат на процесите на 
изгарянето на горивата за нуждите на 
промишлеността, отоплението на жилищата, 
транспортните нужди, изгарянето и преработката 
на битови и промишлени отпадъци.  

Най-сериозен проблем се явява сериозното 
замърсяване на атмосферата с несвойствени за нея 
химични вещества. Аерозолите (твърди или течни 
частици) се появяват под формата на дим, облак 
или мъгла. В земната атмосфера ежегодно 
постъпват около 1 km3 прахови частици с изкуствен 
произход. Производствената дейност на хората 
също е свързана с генерирането на прахови 
частици: изгаряне на каменни въглища, стапяне на 
мед, олово, цинк и други метали, производство на 
чугун, производство на цимент. Аерозолните 
частици на тези производства се отличават с 
изключително разнообразен химичен състав. Най-
често в тях се откриват съединения на силиция, 
мангана, цинка, никела, хрома, кобалта, а също 
така и азбест. Още по-разнообразно е 
съдържанието на органичния прах, включващ 
алифатни и ароматни въглеводороди, соли на 
различни киселини. Този прах се получава при 
изгаряне на нефтопродукти в процеса на 
нефтопреработвателните, нефтохимическите и 
други подобни предприятия.  
Взривните работи са източник на прах и на 
токсични газове. В резултат на среден по маса 
взрив (250 – 300 t взривно вещество) в атмосферата 
се изхвърлят около 2000 m3 условен въглероден 
оксид и над 150 t прах. 
Фотохимичният смог представлява 
многокомпонентна смес от газове и аерозолни 
частици с първичен или вторичен произход. 
Основни компоненти на газовата смес са озон, 
оксиди на сярата и азота, многобройни органични 
съединения с пероксидна природа, наричани в 
общия случай фотооксиданти. Фотохимичният 
смог е резултат от фотохимична реакция при 
определени условия в атмосферата: наличие на 
високи концентрации от азотни и серни оксиди, 
въглеводороди и други замърсявания, интензивна 
слънчева радиация, безветрие или много слабо 
движение на въздушните маси в приземния слой, 
при мощна инверсия, в продължение поне на едно 
денонощие. Инверсията обикновено се съпровожда 
от устойчиво безветрено време, което е 
необходимо условие за създаване на висока 
концентрация от взаимодействащи вещества. 
Такива условия възникват най-често в периода 
юни –септември и по-рядко през зимата. 
В периодите, когато замърсяването достига високи 
нива, много хора се чувстват неразположени, с 
главоболие, дразнения в носоглътката и очите, 
лошо самочувствие. На слизестите обвивки действа 
предимно озонът. Наличието на неорганични 
киселини във въздуха за дълъг период от време 
предизвиква респираторни заболявания и рак на 
дробовете.  
 
Намаляване на озона в стратосферата 
Един от най-коментираните глобални екологични 
проблеми през последните десетилетия е 
изтъняването на озоновия слой и появата на така 
наречената “озонова дупка”.Но през последните 
години, макар и сериозен, той като че ли остана на 
заден план. 
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За първи път драматичното намаляване на 
озоновия слой над Антарктида е наблюдавано през 
1970 г. от екип английски учени. На места то 
достига до 95 процента! По-късно изтъняване на 
озоновия слой е наблюдавано и над Северния 
полюс. Това изтъняване продължава и до днес, 
въпреки опитите да бъде спряно. През последните 
две десетилетия големината му се е увеличила и 
сега то заема площ от около 25 млн.кв.километра.  
Причина за разрастващото се изтъняване на озона е 
увеличеното съдържание на хлор и бром в 
атмосферата /една единствена молекула хлор може 
да разгради хиляди озонови молекули/. Те се 
съдържат във фреоните и халоните. Това са 
изкуствени индустриални вещества, произведени за 
пръв път през 30-те години.Фреоните се използват 
в аерозолните препарати (например парфюмите), за 
охладители при хладилниците и климатиците, като 
пенливи субстанции при производството на 
изолационни и опаковъчни материали, както и 
почистващи препарати. Халоните пък се използват 
частично при пожарогасителите. Директните 
емисии на азотни окиси в стратосферата от 
самолетите също допринасят за разпадането на 
озона.  
Може да се проследи поведението на 
антарктическата озонова дупка през годините от 
1980 до 1991 за месец октомври, показани на 
картината: 
 

 
 
Могат да се съпоставят със слънчевата активност 
от графиката: 

 
Вижда се, че през 1980г., когато е максимумътна 
21-вия 11-годишен цикъл, озоновата дупка над 
Антарктика е доста малка. През 1986-87г. е 
минимумътна слънчевата активност между 21-вия 
и 22-рия цикъл и големината на озоновата дупка се 
увеличава значително. След 1989г. и през 1990г., 

когато има максимум на 22-рия 11-годишен цикъл, 
озоновата дупка е голяма.  
Изводът е: озоновата дупка променя големината 
си в зависимост от слънчевата активност: при 
максимума на 21-вия слънчев цикъл озоновата 
дупка се смалява; при минимума на слънчевата 
активност тя се уголемява, но при следващия 
максимум на 22-рия слънчев цикъл тя е голяма. 
През септември 2000г. тя достига 11.4 млн.кв.м - 
доста голяма. През септември 2001г. 
Антарктическата озонова дупка е по-малка – 
покрива около 10 млн.кв.м. През 2002г . е доста по-
малка от дупките през 2000г. и 2001г. и освен това 
е разделена на 2 отделни части. Малкият размер и 
разделянето може да се дължат на необичайно 
топлия климат. През 2003г ., озоновата дупка 
покрива 11.1 млн.кв.м. и е също доста голяма. 
Може би големината й е причинена от спокойни 
ветрове и много студено време . През септември 
2004г. озоновата дупка е 9.4 млн.кв.м, тоест тя е 
по-малка от дупката през 2003година. Това може 
би се дължи на доста топлата антарктическа 
зима. През 2005г. озоновата дупка над Антарктика 
се е увеличила , но все пак е по-малка от тази през 
2003година. 
 

 
 
Следователноповедението на зависимостта 
слънчева активност-озонова дупка през 23-тия 
слънчев цикъл е като това през 22-рия. Явно 
има зависимост между слънчевата активност и 
големината на озоновата дупка. 
Последиците от появата на така наречената озонова 
дупка са изгарянията. Увеличава се броят на 
хората, заболели от кожни проблеми/включително 
рак на кожата и на катаракта/, изчезват множество 
екосистеми. 
Необходими са драстични мерки, за да се прекрати 
тенденцията за изтъняване на озоновия слой. 
Възможности за това са намаляването на емисиите 
на вредните газове; производството на продукти, 
които не отделят фреони; закриването на вредни 
производства, изхвърлящи тези вещества в 
атмосферата; застраховката, че в бъдеще няма да се 
изхвърля халон с противопожарната пяна. 
Последиците от изтъняването на озоновия слой и 
замърсяването на атмосферата са: 
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Промени в климата – „глобално затопляне” / парников ефект/ 
 

 
 
През последните десетилетия нарастването на 
емисиите от въглероден двуокис в резултат от 
човешката дейност е причина за замърсяването на 
околната среда и оттук за глобалното затопляне. От 
индустриалната революция насам отделянето в 
атмосферата на този газ е нараснало многократно. 
На природата й става все по-трудно да се справя с 
CO2 и да се самопречиства. В резултат на това 
температурите непрекъснато се покачват. 
Ураганите , почти изчезналата зима в Европа, все 
по-горещите лета,нетипичните температури за 
даден сезон – всичко това говори само , че трябва 
да се замислим все повече над нашите действия и 
това как те се отразяват на природата. 
Статистика: 
 20% от вредните емисии в ЕС са причинени от 
домакинствата. 70% от домакинската енергия се 
харчи за отопление, 14% за затопляне на вода и 
12% за осветление. Използването на частна кола 
добавя още 10 процента; 
 Според последните проучвания увеличаването 
само с един градус на температурата в офиса 
спестява 9% от електрическия ток, употребяван от 
климатиците и 9% от емисиите на въглероден 
двуокис; 
 Старите електрически крушки изразходват 5 
пъти повече електроенергия от крушките от новата 
генерация; 
 Увеличаването на разделното събиране на 
отпадъците само с 10% намалява емисиите на 
въглероден двуокис с 4 милиона тона; 
 Мобилните телефони засилват глобалното 
затопляне; 
 Милиони тонове въглероден диоксид ще бъдат 
съкратени, ако всеки самолет намали полета си 
само с 1 минута.  
 

Добрите примери: 
 В италианската петролна компания Ени 
забраниха саката и вратовръзките през лятото, за да 
се намали използването на климатици в офисите. 
Очаква се примерът да бъде последван от други 
големи компании и политически партии; 
 В институциите към ЕК се използват едни и 
същи пликове за писма като старият адрес се 
задрасква и на празното място се пише новият. 
Целта е да се намали изразходването на хартия; 
 От 2010 г. в Италия са забранени продажбите на 
найлонови торбички и на електроуреди, които не са 
от клас А. От 2012 г. влиза в сила забрана за 
използването на обикновените електрически 
крушки. Автомобилните такси ще бъдат 
изчислявани според индекса на вредните емисии; 
 Крила с водород - Политехническият институт в 
Торино (Италия) работи върху проекта ENFICA-
FС, който през 2009 г. предвижда пускането на 
експериментален самолет, използващ водород като 
източник на енергия.  
Нов проект на Greenpeace, Испания надниква в 
бъдещето и показва какви биха били последствията 
от глобалното затопляне. Направено е чрез 
дигитална обработка на снимките: 
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Част от решенията за борба с промяната на климата 
са появата на зелени организации и на фирми, 
които се стараят производството на продуктите им 
да е екологично чисто. Много важно е политиците 
във всяка страна да създават повече законови 
разпоредби за опазването на околната среда. 
Изключително важно е у хората да се възпитава 
чувството, че те са част от природата и трябва да 
полагат грижи за нея. 
 
Има и друга гледна точка за глобалното 
затопляне.А именно , че вината на човека за него е 
голям мит, създаден от група учени. Причините за 
това са: 
 Да се всее страх у хората и те да са готови да 
отделят повече време и средства за учени, готови 
на всичко за власт; 
 Да се увеличат размерът и фокусът на 
държавните органи; 
 Да се подтиснат развиващите се страни. 
 

Ето и някои мнения, които показват, че вината за 
глобалното затопляне не е на човека: 
 Нивата на CO2 днес са едни от най-ниските, 
съществували изобщо някога - няколко пъти по-
ниски в сравнение с предишни периоди; 
 Според някои автори има няколко снимки на 
топящи се полярни ледени шапки, но това са 
ледените шапки на планетата Марс, а не на Земята; 
 Марс преживява глобално затопляне посъщото 
време,по което и Земята, което навежда на 
мисълта - глобалното затопляне има общо с това, 
че слънцето е станало малко по-топло и по-ярко; 
 Смята се, че въглеродният двуокис е 
единственият газ, който води до парников ефект. 
Истината, която се премълчава е, че водната пара е 
парниковият газ с най-голям дял в земната 
атмосфера и допринася за около 95% от 
парниковия ефект. 
 

 
 
Дали вината е на човека или не?! Все пак ние не 
можем да продължаваме да живеем като гости на 
тази планета! Защото сме част от природата. И 
дори с някои действия да й помагаме с много други 
нанасяме трайна вреда. 




