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Проектът CCEDU 

 

Проект CC-EDU - Лесно за разбиране обучение за изменението на климата и по-добра 

комуникация в началните и основни училища, номер 2019-1-FR01-KA201-063200, е 24 месечно 

стратегическо партньорство между:  

❖ Sustainable Development Management Institute, Франция  

❖ Associazione progetto MARCONI, Италия  

❖ Center for Educational and Cultural Development “RACIO”, Северна 

Македония  

❖ Sehit Mehmet Lutfi Gulsen Anadolu, Турция 

❖ SMART IDEA, Словения 

❖ Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и 

култура, България  

 

Като цяло, богатият опит, натрупан по проект CC-EDU, ще предложи допълнителни умения и 

компетенции, необходими за предлагане на инструменти и ресурси, в помощ на учителите от 

ЕС, в разработването на широк набор от умения, обхващащи комуникативни умения, 

компетентност относно климатичните промени и свързани с тях - наука и социални теми, 

необходими за възпитане и предаване на знания на учениците, и в помощ за справяне с 

бъдещи предизвикателства.  

Това ръководство е изготвено с приноса на партньорите.  

Основен редактор Valeria ELIA  

 

Всички материали са достъпни за безплатно изтегляне и използване, чрез уебсайта на проекта. 

https://ccedu.erasmus-projects.eu/  

Финална версия, публикувана през Ноември 2020  
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Относно ресурсите за CCEDU  
Целта на проект CC-EDU е да подготви учениците (като следващо поколение) да имат 

холистична перспектива върху изменението на климата и да научат за колективната 

отговорност към опазването на околната среда и предотвратяването на допълнителни вредни 

ситуации. Целта на проекта е да подготви учителите за справяне със сложността на темата, като 

я направи реална, с оглед на местното, регионало и международно положение, използвайки 

различни подходи.     

Изменението на климата трябва да заеме основен място в училищното образование. Като се 

има предвид реалната ситуация, е важно училищата да обвържат обучението за изменението 

на климата със своите общности, като обучават учениците както на гражданска ангажираност, 

така и да предоставят важни примери, за това как се разработват решения на глобални 

проблеми в реално време.  

CCEDU помощни инструменти  

CCEDU РЪКОВОДСТВО   

Това ръководство ще помогне на учителите да разберат и да започнат дискусия за  

изменението на климата с учениците. Ръководството ще предложи материали за четене, за да 

помогне на учителите да се справят с някои от многото предизвикателни въпроси: Как да 

подходят към такава сложна тема, в училищата? Колко и как трябва да се обясни, въз основа 

на възрастта на учениците? Как учителите могат да създадат надежда, вместо тревога? От една 

страна, учителите трябва да бъдат чувствителни и подготвени да представят съдържанието, от 

друга учениците трябва да са наясно и да развият умения, за да допринесат за устойчива 

промяна. 

12 ТЕМИ СВЪРЗАНИ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА  

CCEDU порталът предлага 12 теми, свързани с изменението на климата. Те са представени с 

кратко резюме, което е видимо за всички потребители на уебсайта, и по-детайлно и конкретно 

за регистрираните потребители.  

ИНСТУМЕНТАРИУМ   

Списък на уменията, които учителите трябва да развият, за да могат да опростят 
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междупредметния подход към сложната тема и някои техники, които могат да бъдат 

използвани за представяне на темите на децата.  

ДЕЙНОСТИ В КЛАС   

Опис на кратки и готови за използване уроци или упражнения, които да се използват 

самостоятелно или заедно с материала в учебната програма, за да улеснят учителите да ги 

приложат и интегрират в това, което обикновено правят в клас. Например, в час по музика, 

може да се предостави възможност за преглед на екологични песни. Може да бъде 

организирано колоездене, съчетано с изучаване на въздействието на транспорта върху 

околната среда. В часовете по майчин език и литература учениците могат да четат и пишат 

истории за околната среда и да инициират граждански инициативи като интердисциплинарен 

учебен проект с визуални изкуства.  

ИНФОГРАФИКИ   

Подготвени за представяне на темите, свързани с изменението на климата в класа. Те са 

предназначени за директна употреба с децата. Инфографиките са визуално представяне на 

сложни теми, които учителите могат да използват, за да представят информация, свързана с 

изменението на климата, по приятен и лесен начин. Учителят трябва да прочете пълната 

информация по темата и след това да използва това лесно за разбиране представяне на 

информацията, за да представи темата в класа, преди заниманието.  

ОЦЕНКА   

Предлагаме въпросник за учители, които искат да се уверят, че са разбрали всички предложени 

теми и вече са готови да ги използват в клас.   

СЕРТИФИКАЦИЯ  

Сертификатът се предоставя само на регистрирани потребители, завършили онлайн 

оценяването.  

 

Целта на предлаганите инструменти и материали е учителите да:  

❖ Увеличат способността си да говорят по сложни теми и да ги опростяват, като 

същевременно остават верни на науката 

❖ Разберат сложността на изменението на климата и възможността да го разглеждат от 

различни ъгли и перспектива  
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❖ Научат как да свържат проблемите с изменението на климата с други предмети, 

преподавани в клас   

❖ Увеличат уменията и способностите, необходими за ангажиране на учениците, за да 

се фокусират върху тези важни теми  

❖ Разберат „общата картина“ и способността за цялостен подход към проблемите, 

свързани с изменението на климата и тяхната връзка и въздействие върху нашето 

ежедневие  

❖ Научат за новите методи на преподаване, за актуализиране на техните умения в полза 

на своите ученици, настоящи и бъдещи  
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КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ПРИРОДАТА 
 

Замърсяване на въздуха и 
изменение на климата 

 
Image by Foto-Rabe from Pixabay  

Замърсяването на въздуха и климатичните промени са тясно свързани. Много замърсители на 

въздуха допринасят за изменението на климата, като въздействат върху количеството входяща 

слънчева светлина, която се отразява или абсорбира от атмосферата, създавайки така 

наречения „парников“ ефект. Терминът „климатични сили” се отнася до газови замърсители и 

вещества, влияещи върху енергийния баланс и предизвикващи промени в климата. 

Какво е замърсяването на въздуха? 

Замърсяването на въздуха означава наличие на вещества в атмосферата, които са вредни за 

здравето на живите същества и / или причиняват щети на околната среда. Наред с изменението 

на климата, основната причина за емисиите на CO2 - добивът и изгарянето на изкопаеми горива 

- е и основен източник на замърсители на въздуха. 

https://pixabay.com/users/foto-rabe-715168/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=611668
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=611668
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Има много различни видове замърсители на въздуха, като газове (напр. амоняк, въглероден 

оксид, серен диоксид, азотни оксиди, метан и хлорофлуоровъглеводороди), частици 

(органични и неорганични) и биологични молекули (прашец).  

Тези краткотрайни климатични замърсители (SLCP) включват метан, черен въглерод, приземен 

озон и сулфатни аерозоли. Те имат значително въздействие върху климата: по-специално 

черният въглерод и метанът, са сред най-важните фактори за глобалното затопляне, след CO2. 

 

Какво води до замърсяването на въздуха? 

Както човешката дейност, така и природните процеси могат да генерират замърсяване на 

въздуха. 

„Повечето замърсявания на въздуха идват от използването и производството на енергия“, 

казва Джон Уолк, директор на проекта „Чист въздух“, част от програмата „Климат и чиста 

енергия“ в NRDC. "Изгарянето на изкопаеми горива отделя газове и химикали във въздуха." В 

допълнение, замърсяването на въздуха не само допринася за изменението на климата, но и се 

засилва от него. „Замърсяването на въздуха под формата на въглероден диоксид и метан 

повишава земната температура“, казва Уолк. „Замърсяването на въздуха се влошава от 

повишената топлина: Смогът се образува, когато времето е по-топло и има повече 

ултравиолетова радиация.“ Изменението на климата, също увеличава количеството на 

алергенни замърсители на въздуха, включително плесен (благодарение на влажните условия, 

причинени от екстремните метеорологични условия и засилените наводнения) и цветен 

прашец (поради по-дълъг сезон с полени и повече полени). 

Замърсители 
Замърсителят на въздуха е материал във въздуха, който може да има неблагоприятно 

въздействие върху хората и екосистемата. Веществата може да бъдат твърди частици, течни 

капчици или газове. Замърсителят може да бъде от естествен произход или изкуствен. 

Замърсителите се класифицират като първични или вторични. Първичните замърсители 

обикновено се произвеждат от процеси, като пепел от вулканично изригване. Други примери 

включват газ от въглероден окис, от отработени газове от моторни превозни средства или 

серен диоксид, отделен от фабриките. Вторичните замърсители не се излъчват директно. По-

скоро те се образуват във въздуха, когато първичните замърсители реагират или 

взаимодействат. Приземният озон е пример за вторичен замърсител. Някои замърсители 

могат да бъдат както първични, така и вторични: и двете се излъчват директно и се образуват 

от други първични замърсители. 
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Схематичен чертеж, причини и последици от замърсяването на въздуха: (1) парников ефект, 

(2) замърсяване с частици, (3) повишено UV лъчение, (4) киселинен дъжд, (5) повишена 

концентрация на приземния озон, (6) повишени нива на азотни оксиди. 

Повече за замърсителите в ПРИЛОЖЕНИЕТО. 

 

Източници на замърсяване на въздуха  
Антропогенни (създадени от човека) източници 

Свързани най-вече с изгарянето на горива. 

 Към стационарните източници спадат димните натрупвания от електроцентрали за 

изкопаеми горива, производствени съоръжения (фабрики) и инсталации за изгаряне 

на отпадъци, както и пещи и други видове горивни отоплителни устройства. В 

развиващите се и бедните страни, традиционното изгаряне на биомаса е основният 

източник на замърсители на въздуха; традиционната биомаса включва дървесина, 

отпадъци от култури и тор. 
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 Мобилните източници включват моторни превозни средства, морски плавателни 

съдове и самолети. 

 Контролирани практики на изгаряне в земеделието и управлението на горите. 

Контролираното или предписано изгаряне е техника, която понякога се използва при 

управление на горите, земеделие, възстановяване на прерии или намаляване на 

парникови газове. Огънят е естествена част от екологията на горите и пасищата и 

контролираният огън може да бъде инструмент за лесовъдите. Контролираното 

изгаряне стимулира покълването на някои желани горски дървета, като по този начин 

гората се обновява. 

 
Въздух в Пекин, през 2005 - ден след дъжд (вляво) и смог (вдясно) 

Има и източници от процеси, различни от горенето: 

 Изпарения от боя, лак за коса, лак, аерозолни спрейове и други разтворители. 

Изчислено е, че емисиите от тези източници представляват почти половината от 

замърсяването от летливи органични съединения в района на Лос Анджелис, през 

2010-те. 

 Отлагане на отпадъци в депа, които генерират метан. Метанът е лесно запалим и може 

да образува експлозивни смеси с въздух.  

 Оплодените земеделски земи могат да бъдат основен източник на азотни оксиди. 

Природни източници 

 Прах от естествени източници, обикновено големи площи земя с малко растителност 

или без растителност 

 Метан, отделян от храносмилането на животните, например говеда 

 Радон от радиоактивен разпад в земната кора. Радонът е безцветен, без мирис, 

естествен радиоактивен благороден газ, който се образува от разпадането на радий. 

Процесът е опасен за здравето. Радоновият газ от природни източници, може да се 
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натрупва в сгради, особено в затворени зони, като мазета и причинява рак на белия 

дроб. 

 Дим и въглероден окис от горски пожари. По време на периоди на активни горски 

пожари димът от неконтролирано изгаряне на биомаса може да представлява почти 

75% от цялото замърсяване на въздуха, чрез концентрация. 

 Растителността в някои региони отделя значителни за околната среда количества 

летливи органични съединения (ЛОС), през по-топлите дни. Тези ЛОС реагират с 

първични антропогенни замърсители - по-специално NOx, SO2 и антропогенни 

органични въглеродни съединения - за да се получи сезонна мъгла от вторични 

замърсители. Черна дъвка, топола, дъб и върба са някои примери за растителност, 

които могат да произведат изобилие от ЛОС. Производството на ЛОС от тези видове 

води до нива на озон до осем пъти по-високи от дървесните видове с ниско 

въздействие. 

 Вулканична активност, при която се получават частици сяра, хлор и пепел. 

 

Въздействия върху околната среда 

Въпреки че много живи същества отделят въглероден диоксид, когато дишат, газът се счита за 

замърсител, когато е свързан с автомобили, самолети, електроцентрали и други човешки 

дейности, които включват изгарянето на изкопаеми горива, като бензин и природен газ. Това 

е така, защото въглеродният диоксид е най-често срещаният от парниковите газове, които 

улавят топлината в атмосферата и допринасят за изменението на климата. Хората са 

изхвърлили достатъчно въглероден диоксид в атмосферата през последните 150 години, за да 

повишат нивата му повече, отколкото са били в продължение на стотици хиляди години. 

Други парникови газове включват метан - който идва от такива източници като сметища, 

индустрията на природен газ и газ, изпускан от добитъка - и хлорофлуоровъглеводороди (CFC), 

които са били използвани в хладилни агенти и аерозолни горива, докато не са били забранени 

в края на 80-те години поради техните влошаващ ефект върху озоновия слой на Земята. 

Друг замърсител, свързан с изменението на климата, е серния диоксид, компонент на смога. 

Серният диоксид и тясно свързаните с него химикали са известни предимно като причина за 

киселинни дъждове. Но те също така отразяват светлината, когато се отделят в атмосферата, 

което пази слънчевата светлина навън и създава охлаждащ ефект. Вулканичните изригвания 

могат да изхвърлят огромни количества серен диоксид в атмосферата, понякога причинявайки 

охлаждане, което продължава с години. Всъщност вулканите някога са били основният 

източник на атмосферен серен диоксид. Днес това са хората. 
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Ефекти от замърсяването на въздуха 
Ефекти върху здравето 

В сравнение с 2009 г., броят на преждевременните смъртни случаи, свързани със 

замърсяването на въздуха през 2018 г., е намалял с 13% за PM2,5 и с 54% за NO2, но се е 

увеличил с 24% за озона (за EU27 и Великобритания), според EEA. Според СЗО исхемичната 

болест на сърцето, причинена от замърсяване на въздуха, е причинила над 112 000 смъртни 

случая в ЕС-27 и Обединеното кралство, през 2016 г. Други значими заболявания, приписвани 

на замърсяването на въздуха и водещи до смърт, идентифицирани от СЗО, включват инсулт, 

хронична обструктивна белодробна заболявания, рак на бронхите и белите дробове и 

инфекции на долните дихателни пътища. 

Тези ефекти могат да доведат до увеличаване на употребата на лекарства, увеличаване на 

посещенията при лекар или спешно отделение, повече приеми в болница и преждевременна 

смърт. Въздействието на лошото качество на въздуха върху човешкото здраве засяга основно 

дихателната система и сърдечно-съдовата система. Индивидуалните реакции към 

замърсителите на въздуха зависят от вида замърсител, на който е изложен човек, степента на 

експозиция, и здравословното състояние и генетиката на индивида. Децата на възраст под пет 

години, които живеят в развиващите се страни, са най-уязвимото население по отношение на 

общите смъртни случаи, дължащи се на замърсяването на въздуха на закрито и на открито. 

Селскостопански ефекти 

През 2014 г., в Индия беше съобщено, че замърсяването на въздуха от черен въглерод и 

приземен озон е намалило добивите в най-засегнатите райони почти наполовина през 2011 г. 

в сравнение с нивата от 1980 г. 

Икономически ефекти 

Замърсяването на въздуха струва на световната икономика 5 трилиона долара годишно в 

резултат на загуби на производителност и влошено качество на живот, според съвместно 

проучване на Световната банка и Института за здравни метрики и оценки (IHME), към 

Университета във Вашингтон. Тези загуби на производителност поради смъртни случаи се 

дължат на заболявания, причинени от замърсяване на въздуха. Една на всеки десет смъртни 

случая през 2013 г. е причинена от заболявания, свързани със замърсяването на въздуха и 

проблемът се задълбочава. „Децата под 5-годишна възраст в страните с по-ниски доходи са 

над 60 пъти по-склонни да умрат от излагане на замърсяване на въздуха, отколкото децата в 

страните с високи доходи“. В доклада се посочва, че в доклада не са изчислени допълнителни 

икономически загуби, причинени от замърсяване на въздуха, включително здравни разходи и 



 

 
 

This document has been prepared for the European Commission however, it reflects the views only of the authors and the 
Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 

    
 

неблагоприятните ефекти върху селскостопанския и други производствени сектори и по този 

начин действителните разходи за световната икономика са далеч по-високи от 5 трилиона 

долара. 

Исторически бедствия 

Най-тежката, краткосрочна криза от замърсяване с човешко участие, е катастрофата в Бхопал, 

през 1984 г., в Индия. Изтеклите индустриални пари от фабриката Union Carbide, 

принадлежаща на Union Carbide, Inc., САЩ (по-късно закупена от Dow Chemical Company), убиха 

най-малко 3 787 души и раниха от 150 000 до 600 000. Обединеното кралство претърпя най-

тежкото си замърсяване на въздуха, когато на 4 декември, Големият смог от 1952 г. се образува 

над Лондон. За шест дни са загинали повече от 4 000, а по-новите прогнози показват, че 

цифрата е по-близо до 12 000. Смята се, че случайно изтичане на спори на антракс от 

лаборатория за биологична война в бившия СССР през 1979 г. край Свердловск е причинило 

поне 64 смъртни случая. Най-тежкият единичен инцидент със замърсяване на въздуха в САЩ 

се случи в Донора, Пенсилвания в края на октомври 1948 г., когато 20 души загинаха и над 7000 

бяха ранени. 

 
 

До 30% от европейците, живеещи в градовете, са изложени на нива на замърсители на въздуха, 

надвишаващи стандартите за качество на въздуха в ЕС. И около 98% от европейците, живеещи 

в градовете, са изложени на нива на замърсители на въздуха, считани за вредни за здравето 

от по-строгите насоки на Световната здравна организация. 
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Как да помогнем за намаляване на замърсяването на 
въздуха 
Колкото по-малко бензин изгаряме, толкова повече намаляваме замърсяването на въздуха и 

вредните ефекти от изменението на климата. Направете добър избор относно транспорта. 

Когато можете, ходете, карайте колело или вземете обществен транспорт. За шофиране 

изберете коли, които имат по малък разход на гориво, или изберете електрическа кола. 

Можете да проучите опциите за доставка на енергия - може да сте в състояние да поискате 

електричеството ви да се доставя от вятър или слънце. Купуването на храна от местни 

производители, намалява изкопаемите горива, изгорени от камионите за доставка от цялата 

страна. И може би най-важното - Подкрепете лидерите, които настояват за чист въздух и вода 

и отговорни стъпки за изменението на климата. 

Нуждаем се от мерки за замърсяването на въздуха и парниковите газове 

За да се постигне целта от Парижкото споразумение за ограничаване на затоплянето до 1,5 

(или дори 2) градуса по Целзий, е необходимо бързо намаляване на емисиите на CO2, но само 

по себе си няма да е достатъчно. Специалният доклад на IPCC за въздействието на глобалното 

затопляне от 1,5°C подчертава, че дълбоките намаления на емисиите на климатични сили, 

които не са CO2, особено на замърсителите на въздуха метан и черен въглерод, също са от 

решаващо значение. И докато декарбонизацията на икономиката обикновено ще намали 

емисиите както на CO2, така и на замърсителите на въздуха, преследването на поетапното 

премахване на изкопаемите горива не е достатъчно - нито за качеството на въздуха, нито за 

климата. Първо, емисиите от допълнителните сектори също са важни: например, емисиите на 

метан и черен въглерод от селското стопанство имат важно въздействие върху здравето и 

климата, а емисиите на охлаждащи течности (особено хидрофлуоровъглеводороди или HFC) 

от сектора за охлаждане са особено мощни климатични отоплители. Второ, важно е да се 

вземат предвид както CO2, така и замърсителите на въздуха, когато се проектират и избират 

мерки за климата и качеството на въздуха, за да се гарантира, че могат да се постигнат 

желаните ползи. Някои технологии, които се популяризират като благоприятни за климата - 

изгаряне на биомаса и други биогорива за отопление на дома или транспорт, например - могат 

да отделят повече прахови частици, включително черен въглерод, отколкото заменената 

технология и по този начин продължават да увреждат човешкото здраве и потенциално 

затопля климата. 

Ако искаме да постигнем целите на Парижкото споразумение, тогава емисиите на други 

климатични фактори, като метан, черен въглерод и приземен озон, трябва да бъдат намалени 

заедно с въглеродния диоксид. Тези намаления ще бъдат от полза за климата и ще насърчат 
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устойчивото развитие, чрез постигане на по-добри здравни резултати, чрез подобряване на 

качеството на въздуха, предотвратяване на загубите на реколта и гарантиране, че избягваме 

повратните точки за климата, които биха влошили дългосрочните въздействия и 

възпрепятстваха усилията за адаптиране към климатичните промени. 

Множество ползи за климата, качеството на въздуха, здравето и устойчивото 

развитие 

Освен че допринасят за ограничаване на глобалното затопляне, силното намаляване на 

метана, черния въглерод и приземния озон имат и други ключови ползи за устойчивото 

развитие:  

 предпазват здравето и намаляват риска от преждевременна смърт, чрез подобряване 

на качеството на въздуха;  

 предотвратяват милиони тонове загуби на реколта годишно;  

 могат да попречат на климата да достигне критични точки, които могат да изострят 

дългосрочните климатични въздействия и да затруднят адаптирането към 

изменението на климата, особено за бедните и най-уязвимите. 

Действайки заедно върху климата и замърсяването на въздуха, ние се възползваме от 

синергията между Целите на Парижкото споразумение за климата и Целите на ООН за 

устойчиво развитие, за да подобрим живота сега и да ограничим бъдещото затопляне на 

климата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ - Списък на по-често повтарящи се замърсители, 
излъчвани в атмосферата от човешка дейност  
 

Въглероден двуокис (CO2) – Поради ролята си на парников газ той е описан като "водещ 

замърсител" и "най-лошият замърсител на климата". Въглеродният диоксид е естествен 

компонент на атмосферата, от съществено значение за живота на растенията и се отделя от 

дихателната система на човека. Понастоящем CO2 образува около 410 части на милион (ppm) 

земна атмосфера, в сравнение с около 280 ppm в доиндустриално време, а милиарди 

метрични тона CO2 се отделят годишно при изгаряне на изкопаеми горива. Увеличението на 

CO2 в земната атмосфера се ускорява. 

Сярни оксиди (SOx) – особено серен диоксид, химично съединение с формула SO2. SO2 се 

отделя във въздуха в резултат на вулканичната дейснот и в различни индустриални процеси. 

Въглищата и петролът, често съдържат сярни съединения и при изгарянето им се получава 

серен диоксид. По-нататъшното окисление на SO2, обикновено в присъствието на катализатор 

като NO2, образува H2SO4 и по този начин се образуват киселинни дъждове. Това е една от 

причините за безпокойство относно въздействието върху околната среда от използването на 

тези горива като източници на енергия. 

Азотни оксиди (NOx) – Азотните оксиди, особено азотният диоксид, се изхвърлят от 

високотемпературното горене и се образуват по време на гръмотевични бури, чрез 

електрически разряд. Азотният диоксид е химично съединение с формула NO2. Той е един от 

няколкото азотни оксиди. Един от най-известните замърсители на въздуха, този червеникаво-

кафяв токсичен газ има характерна остра, хаплива миризма. 

Въглероден окис (CO) – CO е безцветен, без мирис, токсичен газ. Продукт от изгарянето на 

горива, като природен газ, въглища или дърва. Автомобилните отработени газове допринасят 

за по-голямата част от въглеродния окис, в нашата атмосфера. Той създава образуване на смог 

във въздуха, което е свързано с много белодробни заболявания и нарушения на природната 

среда и животните. 

Летливи органични съединения (ЛОС) – ЛОС са добре известен замърсител на въздуха на 

открито. Те са категоризирани като метан (CH4) или неметан (NMVOCs). Метанът е 

изключително ефективен парников газ, който допринася за засиленото глобално затопляне. 

Други въглеводородни ЛОС също са значителни парникови газове, поради ролята им в 

създаването на озон и удължаването на живота на метана в атмосферата. Този ефект варира в 

зависимост от местното качество на въздуха. Ароматните NMVOCs бензол, толуен и ксилол са 
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предполагаеми канцерогени и могат да доведат до левкемия при продължителна експозиция. 

1,3-бутадиенът е друго опасно съединение, често свързано с промишлена употреба. 

Частици - Някои частици се срещат естествено, произхождащи от вулкани, прашни бури, горски 

и тревни пожари, жива растителност. Човешки дейности, като изгарянето на изкопаеми горива, 

електроцентрали и различни индустриални процеси, също генерират значителни количества 

аерозоли. Средно в световен мащаб антропогенните аерозоли - тези, произведени от човешка 

дейност - понастоящем представляват приблизително 10 процента от нашата атмосфера. 

Повишените нива на фини частици във въздуха са свързани с опасности за здравето, като 

сърдечни заболявания, променена белодробна функция и рак на белия дроб. Частиците са 

свързани с респираторни инфекции и могат да бъдат особено вредни за тези, които вече 

страдат от състояния като астма. 

Хлорфлуорвъглеводороди (CFCs) – вредни за озоновия слой; отделяни от продукти, които в 

момента са забранени за употреба. Това са газове, които се отделят от климатици, хладилници, 

аерозолни спрейове и др. При изпускане във въздуха CFC се издигат до стратосферата. Тук те 

влизат в контакт с други газове и увреждат озоновия слой. Това позволява на вредните 

ултравиолетови лъчи да достигнат земната повърхност. Това може да доведе до рак на кожата, 

очни заболявания и дори да причини увреждане на растенията. 

Амоняк –главно от селскостопанския сектор. Амонякът е съединение с формула NH3. 

Обикновено се среща като газ с характерна остра миризма. Амонякът допринася значително 

за хранителните нужди на сухоземните организми, като служи като предшественик на 

хранителни продукти и торове. Амонякът, пряко или косвено, също е градивен елемент за 

синтеза на много фармацевтични продукти. Въпреки че се използва широко, амонякът е както 

разяждащ, така и опасен. В атмосферата амонякът реагира с азотни оксиди и сяра, образувайки 

вторични частици. 

Радиоактивни замърсители – произведени от ядрени експлозии, ядрени събития, военни 

експлозиви и природни процеси, като радиоактивно разпадане на радон. 

Източници:  

https://www.nrdc.org/stories/air-pollution-everything-you-need-know 
https://www.iass-potsdam.de/en/output/dossiers/air-pollution-and-climate-change 
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution 
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/air-pollution-and-climate-change-two-
sides-same-coin 
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/pollution/ 
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution  
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Водни екосистеми  
Водните екосистеми са критични компоненти на глобалната среда. Освен че допринасят 

съществено за биологичното разнообразие и екологичната производителност, те също така 

предоставят разнообразни услуги за човешките популации, включително вода за пиене и 

напояване, възможности за отдих и местообитание за икономически важни риболовни 

дейности. Водните системи обаче са все по-застрашени, пряко и косвено, от човешки дейности. 

В допълнение към предизвикателствата, породени от промяната в земеползването, 

замърсяването на околната среда и отклоняването на водата, водните системи скоро се очаква 

да започнат да изпитват допълнителен стрес от глобалното изменение на климата. 

 
ВОДЕН ЦИКЪЛ 

Океаните и моретата са най-засегнати от процеса на промяна, причинен от глобалното 

затопляне, тъй като те представляват голяма част от нашата планета и имат богато биологично 

разнообразие. Повишаването на температурата, само с няколко градуса, не само води до 

повишаване на температурата на големите водни маси, като океани, морета и езера, но също 

така причинява хидрологични събития, които причиняват промяна във физическите и 

химичните характеристики на водата. Температурата на водата е най-важният параметър на 

околната среда, който влияе върху жизнения цикъл, физиологията и поведението на водните 

живи същества (Tekinay ve Güroy, 2007). Следователно до каква степен океаните и моретата ще 

бъдат засегнати от глобалното затопляне в световен мащаб, как глобалното затопляне ще 

повлияе на разпространението на видовете, връзката между глобалното затопляне и 
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биологичното разнообразие и въздействието на изменението на климата върху водните 

ресурси, които могат да се обновят, са теми, които трябва да бъдат разгледани внимателно. 

Приблизително 70% от земната повърхност е покрита с вода. Изменението на климата вече 

променя разпределението и изобилието на водната екосистема. Дори незначителни промени 

в температурата на водата ще доведат до промени в теченията, които протичат по земната 

повърхност. Водната екосистема обикновено се разделя на две категории (а) морска 

екосистема и б) сладководна екосистема. 

Изменение на климата в океана 
Увеличаването на парниковите газове в земната атмосфера ще промени три основни 

променливи: 

(i). Намалена обща алкалност 

Общата въглеродна алкалност на морската вода ще намалее, когато CO2 се увеличава в 

земната атмосфера (Gattuso et al., 1998; kleypas et al., 1999). Очаква се тази конкретна 

променлива да промени съществено киселинността и карбонатните йонни запаси в световния 

океан. Удвояването на концентрациите на въглероден диоксид в атмосферата ще намали 

състоянието на насищане на арагонита в тропиците с 30% до 2050 г. 

ii) Повишено морско ниво 

Промените в морското равнище са оказали голямо влияние върху изобилието и по-специално 

върху разпространението както на морското, така и на сухоземното разнообразие. Нивото на 

морето ще се повиши, тъй като изменението на климата повишава температурата на Земята. 

Това се дължи на топлинното разширение на океанската вода, топенето на ледниците и 

промените в разпределението на ледените пластове. Очакваното повишаване на морското 

равнище е приблизително 9 - 29 cm, през следващите 40 години или 28 - 29 cm до 2090 г. 

(Church et al., 2001; IPPC 2001). Според Никълс и колеги (1999) повишаването на морското 

равнище може да доведе до загуба на до 22% от световните крайбрежни западни земи до 2080 

г. В комбинация с други човешки въздействия този брой вероятно ще се изкачи до 70% 

крайбрежните влажни зони в света до края на 21 век. 

iii) Повишаване на морската температура 

Значителното увеличение на температурата не е разпределено равномерно. Морската 

температура от своя страна влияе на морската среда. Поради прякото си въздействие върху 
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плътността на морската вода, промените в глобалните температури могат да окажат пряко 

влияние върху скоростите и посоките на движение на океанската вода. 

Дълбоководно био разнообразие 

Дълбочините все повече се признават, като основен резервоар на биологичното разнообразие. 

Смята се, че дълбокото морско дъно поддържа повече видове, отколкото всяка друга морска 

среда. Морското биоразнообразие и екосистемата са застрашени от замърсяване 

корабоплаване, военни дейности и климатични промени, но риболовът представлява най-

голямата заплаха. 

Най-голямата заплаха за биологичното разнообразие в дълбоките води е дънното тралиране. 

Този вид риболов в открито море е най-вреден за морските води и коралите. Тези 

местообитания са дом на няколко видове дънни видове риби. 

Популации от риби 

Крайбрежният риболов е критичен ресурс за стотици милиони хора. Сега, много учени 

посочват драматичната свръхексплоатация на риболова и последващото намаляване на 

рибните запаси, като основен фактор за промяната в екосистемата през последните два века 

(Jackson et al., 2001). Последните доказателства разкриха, че океанографската и климатичната 

променливост може да играе доминираща роля в рибните запаси (Klyashtorein, 1998; Babcock 

Hollowed et al., 2001; Attrill and Power, 2002). Връзката между променливостта на климата и 

рибните запаси вероятно е сложна. В някои случаи фините промени могат да повлияят на 

условията и решаващи промени в историята на живота на рибните видове. Най-широко 

разпространените ефекти от климата се наблюдават върху първичното и вторичното 

производство, в морските екосистеми. 

Коралов риф 

Тропическите приливни и приливни региони са доминирани от екосистеми, които се 

характеризират с Склерактинията (наричана още каменисти корали или твърди корали). Те са 

претърпели големи промени през последните 20 години, голяма част от които са свързани с 

изменението на климата и други стресови ситуации. (Bryant et al., 1998). Въпреки липсата на 

външни хранителни вещества, тези екосистеми от богати и сложни хранителни вериги, които 

поддържат големи популации от риби, птици, костенурки и морски бозайници. Светлината, 

температурата и карбонатната алкалност на морската вода намаляват в посока към полюса, 

което прави образуването на карбонатни рифове по-трудно на по-високи географски ширини. 

Кораловите рифове вече са имали голямо въздействие от климатичните промени. Основните 

смущения в кораловите рифове се увеличиха драстично през последните 30 години и бяха 

неопровержимо свързани с периоди на по-топли от нормалните морски температури. 
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Избелването на корали се случва, когато коралите бързо губят клетките си. Избелването води 

до превръщане на колониите от кафяви в бели. Коралите формират основната рамка, в която 

множество други видове създават своя дом. Рибите, които зависят от коралите за храна, 

подслон или селищни грижи, могат да претърпят драстични промени в изграждането на 

рифови коралови общности, вероятно ще имат огромно въздействие върху морското 

биологично разнообразие.  

 

Сладководна екосистема 
Заплахите за сладководната фауна се разделят на няколко широки категории: обогатяване с 

хранителни вещества, хидрологични модификации, загуба и деградация на местообитанията, 

замърсяване и разпространение на инвазивни видове. Променящият се климат и 

нарастващите нива на UV светлина създават допълнителни рискове, които се наслагват върху 

съществуващите заплахи. Комбинацията от бърза промяна в земеползването, промяна на 

местообитанията и променящ се климат се разглежда като особено сериозно 

предизвикателство за водните екосистеми. 

Значение на сладководните екосистеми 

Повърхностните сладки води са малка част от глобалната вода. Здравословните сладководни 

екосистеми предоставят жизненоважни екосистемни услуги на човешките общества, 

включително осигуряването на чиста вода за пиене, за селското стопанство, за риболова и за 

отдих. Много региони по света имат недостатъчно чиста вода, за да отговорят дори на 

минималните изисквания за оцеляване на хората. 

Изменение на климата и воден цикъл 

Сладководните екосистеми естествено ще бъдат чувствителни към промените в 

хидрологичния цикъл и те са трудни за предвиждане. По-топлият климат ще доведе до по-

голямо изпарение от водните повърхности и по-голяма транспирация от растенията, което ще 
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доведе до по-енергичен воден цикъл. Бъдещите климатични промени ще засегнат пряко 

екосистемите на езерата, чрез по-висока температура и промени в хидрологичния цикъл. 

Биологични въздействия 

Бързото изменение на климата има много негативни последици за биологичното 

разнообразие на реките и потоците. Изменението на климата може да причини изчезване на 

няколко таксономични нива. На видово ниво онези видове, които са силно ограничени в 

географско отношение в екологично отношение, са уязвими за глобално изчезване. Това важи 

за рибите, при които има регионални различия в пропорционалното разпространение на 

специализираните видове, които са уязвими за глобално изчезване. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нуждите на човека за количество и качество на водната екосистема сега представляват 

сериозна заплаха. Многобройните човешки стресори на водните екосистеми ще 

взаимодействат с бъдещите климатични промени. Настоящите промени в биологичното 

разнообразие все още са до голяма степен двигател на антропогенната промяна на 

местообитанията. Биоразнообразието е чувствително дори към малки промени в земния 

климат. 

 

Източници: 

https://www.c2es.org/document/aquatic-ecosystems-and-global-climate-change/ 
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http://www.icontrolpollution.com/articles/climate-change-and-its-impacts-on-aquatic-ecosystem-
.php?aid=45688 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029611000569 
https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/14/783/2010/hess-14-783-2010.pdf 
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ЕКСТРЕМНО ВРЕМЕ 
Изменението на климата засяга всички региони по света. Екстремните метеорологични 

явления стават все по-чести и често срещани, като екстремни горещи вълни и недостиг на вода, 

с последващи суши. Екстремното време може да окаже сериозно въздействие върху 

обществото и страните ще се изправят пред значителни политически и технологични 

предизвикателства. 

 Екстремно време, променящи се модели на валежи 

Проливният дъжд и други екстремни метеорологични явления могат да доведат до 

наводнения, намаляване на качеството на водата, но също така и намаляване на наличността 

на водни ресурси в някои региони. През лятото на 2003 и 2010 г. Европа и районите на Русия 

преживяха безпрецедентни горещи вълни. През 2013 г. рекордни наводнения засегнаха 

Германия, Унгария и други страни. През лятото на 2007 г. Обединеното кралство преживя 

поредица от разрушителни наводнения в цялата страна. Тези кратки примери илюстрират, че 

екстремните метеорологични условия могат да засегнат живота и поминъка, земеделието, 

екосистемите и да причинят големи щети на имуществото и загуби на човешки животи. Тези 

Снимка - REUTERS/Phil Noble 
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примери разкриват също необходимостта от адаптиране към променливостта на климата; 

екстремните метеорологични събития трябва да се разглеждат като част от нормалния живот, 

където обществата са се научили, до известна степен, да се справят и да се адаптират.  

Популярните образи на глобалното затопляне, често се основават на умствен модел на 

равномерно разпределена, постепенна промяна. Въпреки това, потенциалните резултати за 

дадено местоположение и време, могат да варират от почти никакво затопляне, до много 

бързо повишаване на температурата, както в момента наблюдаваме при повишаване на 

арктическите температури. Въздействието на изменението на климата трябва да бъде от 

местно към глобално ниво. Адаптирането към изменението на климата не е просто въпрос на 

средни промени, а много повече от потенциални промени при появата на крайности и тяхната 

честота, интензивност и продължителност. По-специално, разработването на политики на ниво 

Европейски съюз (ЕС) обхваща много страни с общо население над 500 милиона души. 

Страните от ЕС са разпределени в няколко, много различни климатични зони - от 

Средиземноморския субтропичен до Арктическия регион. Промените в честотата или 

интензивността на екстремните събития имат значителни последици за уязвимите общности 

на целия континент.  

Екстремно време и тенденции в Европа 
Данните, събрани от 1980 г. до сега, от застрахователната индустрия, дават един индикатор за 

тенденциите в екстремните събития. Данните показват, че свързаните с времето катастрофи, 

регистрирани в световен мащаб, са се увеличили от средногодишно 335 събития от 1980 до 

1989 г., до 545 събития през 90-те и до 716 събития за 2002–2011 г.  

Наводненията и „климатологичните“ опасности като горещи вълни, суши и пожари, показват 

най-изразената възходяща тенденция, последвана от бурите. Анализът представя ясно 

разграничение между всички опасности, свързани с времето и геофизични опасни събития 

като земетресения, изригвания на вулкани и цунами, като последната група показва само леко 

и статистически незначително увеличение. 

В сравнение с други континенти, нарастването на катастрофалните, екстремни природни 

събития в Европа е умерено, с увеличение от около 60% през последните три десетилетия. Най-

високите увеличения са настъпили в Северна Америка, Азия и Австралия / Океания, като днес 

около 3,5 пъти повече събития, отколкото в началото на 80-те години. 

Пример за хуманитарните ефекти са рекордните горещи вълни над Централна и Западна 

Европа, през лятото на 2003 г. и над Русия, през лятото на 2010 г., които доведоха до десетки 

хиляди смъртни случаи, свързани с топлината в цяла Европа, недостиг на реколта, обширни 

гори пожари и рекордно високи цени на енергийния пазар (сред многото други ефекти). През 
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зимите на 2005/2006 и 2009/2010 в някои части на Европа се наблюдават необичайно ниски 

температури, които причиняват смущения в пътуването, свързана със студа смъртност и голямо 

потребление на енергия. 

Щетите от наводнения са се увеличили силно, поради широк спектър от фактори. 

Наводненията са все по-важен и спешен проблем. Рискът от наводнения и уязвимостта на 

обществото се увеличават поради редица климатични и неклиматични фактори, с голяма 

зависимост от специфичните условия на местоположението. Загубите, причинени от 

наводнения, са се увеличили и броят на загиналите продължава да бъде висок. 

Тежестта на икономическите загуби заради екстремни метеорологични явления е значителна 

и се оценява на 405 милиарда евро от 1980 г. (по стойности от 2011 г.). Най-скъпите опасности 

са бурите и наводненията, които възлизат на обща обща загуба от над 308 милиарда евро. Най-

засегнатите страни са Германия (455 събития), Франция (425), Обединеното кралство (415), 

Швейцария (360), Италия (355) и Испания (317). 

В земеделието, топлинните вълни от 2003 и 2010 г. и свързаните с тях сухи условия доведоха 

до големи регионални дефицити на реколтата. Условията на суша и свързаните с тях пожари 

през горещините, през 2010 г., също доведоха до 25-30% спад в прогнозата за годишното 

производство на зърнени култури в Русия в сравнение с 2009 г.. 

Връзки между глобалното затопляне и екстремното време  

Силният сигнал за затопляне, прогнозиран от глобалните климатични модели, вече е признат 

в докладите за глобален риск, като тези на Световния икономически форум (2013) и 

Международния съвет за управление на риска (Renn, 2006). Специален доклад на IPCC относно 

управлението на рисковете от екстремни събития и бедствия за подобряване на адаптацията 

към изменението на климата (IPCC / SREX, 2012) също предоставя глобален преглед на 

текущите знания за екстремните метеорологични събития и променящия се климат и техните 

последици за обществото.  
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Неотдавнашната 5-та оценка на изменението на климата (IPCC, 2013) заключава, че 

„затоплянето на климатичната система е недвусмислено“ и че „е изключително вероятно 

човешкото влияние да е доминиращата причина за наблюдаваното затопляне от средата на 

20-ти век“. Статистиката, описана в раздел 2 по-горе, показва, че честотата на 

климатологичните събития, като цяло и произтичащите от това щети се увеличават.  

Оценка на приноса на климатичните промени и природната променливост, към екстремни 

събития 

Докладът NAS и NMI (2013) прави преглед на последните проучвания, които ни позволяват да 

оценим приноса на изменението на климата, свързано с глобалното затопляне, за 

вероятността от екстремни събития. Тези анализи не се стремят да обвържат нито едно 

събитие само с изменението на климата и глобалното затопляне, но позволяват да се оцени и 

сравни вероятността такива събития да са се случили в незагряващ свят при съвременни 

условия на глобално затопляне. Основните прозрения включват следното: 

Picture -  Chief Insp Si Jenkinson@ChInspJenkinson·15 Feb 2020 
 

https://twitter.com/ChInspJenkinson
https://twitter.com/ChInspJenkinson/status/1228702051389104129
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 Затоплянето увеличава водните пари в долните ~ 10 км от атмосферата.  

 Затоплянето повишава температури на морската повърхност. 

 Екстремните температури през лятото са с повече от три стандартни отклонения * по-

топли от очакваното от климатологичните данни. Тези екстремни температури 

обикновено обхващат области, по-малко от 1% от земната повърхност между 1951 и 

1980 г., но при сегашната ситуация тези събития могат да засегнат области от около 

10% от земната повърхност. Някои от горещите аномалии през 2006–2011 г., 

включително в Европа, надвишават три, четири и пет стандартни отклонения от 

наблюденията от 1951–1980 г. 

 Относителното влияние върху тези екстремни топлинни вълни се още се приучва. 

Един модел показва, че е малко вероятно екстремното горещо лято в Западна и 

Централна Европа през 2003 г. и в Русия през 2010 г., да е настъпило при отсъствие на 

глобално затопляне и за бъдещо глобално затопляне от поне 1 ° C аномалии над три 

стандартните отклонения биха били норма. Възможно е, от време на време, да се 

очакват и пет стандартни отклонения. Друго проучване обаче предполага, че поне за 

Русия през 2010 г., са били отговорни естествените вътрешни колебания. 

Източник: 

https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_en 

Доклад от Тенденции при екстремни метеорологични събития в Европа: последици за 

националните и европейските стратегии за адаптация - Вграждане на науката в политиката на 

ЕС - www.easac.eu 

https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_en
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 УВЕЛИЧЕНИЕ НА СРЕДНАТА 
ГЛОБАЛНА ТЕМПЕРАТУРА 

Светът става все по-топъл. Показанията на термометъра по света се увеличава след 
Индустриалната революция. Причините са комбинация от човешка дейност и известна 
естествена изменчивост, като перобладават доказателствата, според които най-вече са 
отговорни хората. 
Според текущ температурен анализ, проведен от учени от Goddard Institute for Space Studies 
(GISS), на НАСА, средната глобална температура на Земята се е увеличила с малко повече от 1° 
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по Целзий (2° по Фаренхайт) от 1880 г. Две трети от затоплянето се е случило от 1975 г. насам 
със скорост от около 0,15-0,20° C, на десетилетие. 

Но защо трябва да се грижим за един градус, затопляне? В крайна 
сметка температурите се колебаят, с много градуси всеки ден. 

Данните за глобалната температура представляват средната стойност, по цялата повърхност на 
планетата. Температурите, които изпитваме локално и за кратки периоди, могат да варират 
значително поради предсказуеми циклични събития (нощ и ден, лято и зима) и модели на 
вятър и валежи. Но глобалната температура зависи главно от това колко енергия получава 
планетата от Слънцето и колко излъчва обратно в космоса. Количеството енергия, излъчвана 
от Земята, зависи значително от химичния състав на атмосферата, особено от количеството 
парникови газове, улавящи топлината. 
Глобалната промяна от един градус е значителна, защото отнема огромно количество топлина, 
за да се затоплят с толкова океаните, атмосферата и сушата. В миналото е бил нужен спад от 
един до два градуса, за настъпването на Малката ледена епоха, на Земята. Понижение от пет 
градуса е било достатъчно, за да погребе голяма част от Северна Америка, под внушителна 
маса лед преди 20 000 години. 
Данните за глобалната температура започват около 1880 г., тъй като наблюденията не са 
покривали достатъчна част от планетата, преди това. Периодът от 1951-1980 г. е избран най-
вече, защото Националната метеорологична служба на САЩ използва период от три 
десетилетия, за да определи „нормална“ или средна температура. Усилията за анализ на 
температурата на GISS започнаха около 1980 г., така че последните 30 години са 1951-1980.  
2019 г. беше краят на следващите 3 деситилетия, за климата на планетата. Присъдата на 
Световната метеорологична организация (WMO) по време на COP25 беше недвусмислена: най-
топлите десетилетия от началото на записите (1850).  
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Глобалното затопляне е причина за все по-честите и бурни екстремни природни явления. 

Това са лоши времена за климата на планетата. Експоненциалното увеличение на емисиите 
на CO2 в резултат на човешката дейност от края на 19-ти век изстреля температурите до 
невъобразими нива. Сега се приближаваме опасно до праговете от 2° C и ако го надвишим, 
ще бъдем принудени да се изправим пред необратимите ефекти на безпрецедентна в 
историята климатична криза. 

ДАННИ ОТ КЛИМАТИЧНИЯ ДОКЛАД 
Ако последният доклад за климата от Световната метеорологична организация (WMO) е точен, 
сме изживяли най-горещото десетилетие от началото на записите (1850 г.). Никога преди не 
бяхме виждали десетилетие, белязано от такова необикновено покачване на средната 
температура на Земята, която през 2019 г. беше около 1,1 ºC по-висока от тази на 
доиндустриалните нива. 
2019 г. ще бъде запомнена като една от най-горещите в историята (най-горещата все още е 
2016 г.) и особено тъжна глава по отношение на топенето на полюсите, с най-лошото лято на 
Арктика през века. В други области на света като Азия, Южна Америка, Африка, Европа и 
Океания също се наблюдава повишаване на средните температури, които непрекъснато се 
повишават, като чупят рекорди десетилетие след десетилетие, от 1980 г. насам. 

 
ОБОБЩЕНИЕ НА КЛИМАТА 2019  
Националната администрация за океани и атмосфера на САЩ (NOAA) изготви списък с 
основните глобални климатични събития през 2019 г. Сред най-значимите са: 

https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A//www.iberdrola.com/environment/increase-average-temperature-on-earth%23carousel-videos-imagenes_247022%230&media=https%3A//www.iberdrola.comundefined
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A//www.iberdrola.com/environment/increase-average-temperature-on-earth%23carousel-videos-imagenes_247022%230&media=https%3A//www.iberdrola.comundefined
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Европа - Европа преживя няколко горещи вълни, като тази в Германия беше най-тревожна и 
втората най-топла година, регистрирана някога. 
Африка - Този регион се изправи пред третата най-гореща година за всички времена и създаде 
циклони, като Идай и екстремни суши в страни като Етиопия, Сомалия, Кения и Уганда. 
Азия - Този континент премина през третата най-гореща година на миналия век, с три циклона 
за същия период с ветрове над 185 км/ч. 
Северна Америка - Аляска счупи своя високотемпературен рекорд и няколко реки - като 
Мисури и Мисисипи – излязоха от коритата, си между март и юли. 

Централна и Южна Америка - Мексико преживя най-горещия си август, а Южна Америка 
имаше втората най-гореща година от 1909 г. Районът претърпя и урагани и тропически бури, 
като Иба. 
Океания и Австралия - Австралия премина през една година на екстремни температури и един 
от най-тежките пожари в историята си. 
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Повишаване на температурата на планетата - причини 
и следствия 
Повишаването на средната световна температура, през последното десетилетие, има сериозни 
последици за планетата. Това е най-голямото притеснение: 

Повишаването на водата в океаните и топенето на полюсите и ледниците 
През октомври, морето достигна най-високото си ниво от началото на прецизните измервания 
през 1993 г. Арктика се размразява и към нея се присъедини Антарктика, процес, който се 
ускори от 2016 г., особено през 2019 г.. 

Затопляне и подкисляване на океаните 
Имаше рекордно високи океански температури от 2016 до 2019 г. Това затопляне повиши 
подкисляването на океана с 26% от 1750 г. и унищожава нашите морски екосистеми. 

Екстремни метеорологични явления 
През последното десетилетие сушите, наводненията и други климатични катастрофи се 
засилиха, причинявайки хиляди смъртни случаи и оставяйки седем милиона души без дом в 
райони като Африка, Азия и Карибите. 

Застрашаване на здравето и продоволствената сигурност 
През 2019 г. безпрецедентни горещи вълни засегнаха голяма част от света, заедно със 
значително увеличение на случаите на болести, в сравнение с 2018 г. Продоволствената 
сигурност беше засегната в части от Африка и Азия, от суша и наводнения. 
Източници: 
https://www.iberdrola.com/environment/increase-average-temperature-on-earth  
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/  
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-2 

  



 

 
 

This document has been prepared for the European Commission however, it reflects the views only of the authors and the 
Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 

    
 

Въглеродни и парникови газове  
 

 

Антропогенни емисии на парникови газове 
Какви са специфичните парникови газове, различни от очевидния виновник - CO2, и откъде 

всъщност идват тези емисии? Кои са секторите на обществото и икономиката, отговорни за 

тези емисии? Какъв е потенциалът за намаляване на емисиите в тези различни сектори? Какви 

са по-големите икономически, политически и етични съображения, свързани с тези въпроси? 

Първо, нека се заемем с първия въпрос. По отношение на нетното увеличение на парниковия 

ефект, поради произведените от човека парникови газове, CO2 е отговорен за лъвския дял. CO2 

само от изгаряне на изкопаеми горива е повече от половината от нетната сила. Ако добавите 

CO2 от изгаряне на изкопаеми горива, обезлесяване и други незначителни източници, това ще 

доведе до малко повече от три четвърти от нетното излъчване на парникови радиации, от 

причинените от човека емисии. Това обаче означава, че част от ефекта идва от други газове. 

Кои са те? 

Е, приблизително 14% е метан, най-вече от селско стопанство, животновъдство и проекти за 

язовири (които създават изкуствена среда за размножаване на метаногенни бактерии). Други 

8% е азотен оксид - също от селското стопанство, а останалите 1,1% са 

Източник: climatechange.lta.org 
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хлорофлуорвъглеводороди (CFC). Някои от тези газове (като метан) са значително по-

краткотрайни в атмосферата, отколкото CO2, като продължават да съществуват десетилетия, а 

не векове. Такива усложнения често се разглеждат, чрез концепцията за потенциал за глобално 

затопляне (GWP), която отчита както излъчващите свойства на определена молекула 

парникови газове, така и живота, който такава молекула обикновено има в атмосферата, след 

като се излъчи. Във всеки случай подобни подробности представляват усложнение за 

политиките за намаляване на емисиите на парникови газове. Ако трябва да избегнем опасна 

краткосрочна повратна точка на климата, може да насочим повече усилия към намаляване на 

метана, защото той е особено мощен, макар и краткотраен парников газ. От друга страна, ако 

нашата цел е да стабилизираме дългосрочните концентрации на парникови газове, би било 

по-добре да се фокусираме само върху емисиите на CO2. 

И така, откъде идват тези емисии на парникови газове? Те идват буквално от всеки сектор на 

нашата икономика. Най-големият единичен източник е доставката на енергия - предимно 

електроцентрали, работещи с въглища, и природен газ - използвани от потребителите за 

електричество и отопление. Следващият най-голям принос идва от промишлеността, която 

включва електричество и отопление, използвани от индустриалния сектор, и парникови газове, 

отделяни като страничен продукт от производството на цимент, химическата обработка и 

други промишлени процеси. Енергийните доставки и промишлеността комбинират почти 

половината от емисиите на парникови газове.  

Следващото, което представлява около 17% от емисиите, е горското стопанство - най-вече 

въглеродът, освободен от изсичането и изгарянето на горите, последван от земеделието и 

транспорта, всеки от които представлява около 13% от емисиите. Селскостопанските емисии 

са предимно под формата на метан, отделян от преживни животни като крави, използвани 

като добитък, и чрез отглеждане на оризови насаждения, които осигуряват места за 

размножаване на метаногенни бактерии. Свързаните с транспорта емисии са най-вече под 

формата на петролни горива, използвани за личен (т.е. автомобили и мотоциклети, минивани, 

джипове, малки камиони, автобуси, самолети) и търговски (големи камиони, кораби, 

самолети) транспорт. И накрая, жилищните сгради (включително, както строителство, така и 

поддръжка, изисквания за електричество и т.н.) и управлението на отпадъците са отговорни 

съотвертно за около 8% и 3% от емисиите. 

Въпреки че е полезно да знаем какъв е историческият принос за нашите емисии от различните 

сектори, гледайки напред към бъдещето, също така е важно да знаем кои сектори растат най-

бързо в своя принос за антропогенните парникови емисии. Сравнявайки нивата на емисиите 

през средата на миналото десетилетие, с тези в началото на 90-те години, виждаме, че най-
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голямото абсолютно увеличение (увеличение от близо 3 гигатона / годишно освободен CO2) е 

в енергийния сектор, макар и в други сектори, като транспорт и горско стопанство показват 

сходни (35-40%) увеличения на емисиите, през този период от време. Логично е да се заключи, 

че тези сектори могат да изискват специално внимание при разглеждане на възможни подходи 

за намаляване на емисиите. 

Политики за въглеродни емисии 
Личната отговорност едва ли е достатъчна, за да предизвика големи промени в емисиите на 

въглерод. В пазарна икономика, само подходящите пазарни стимули могат да осигурят големи 

промени в колективното поведение. В крайна сметка, за да разрешим проблема с 

изменението на климата, ние трябва да преработим коренно нашата структура за 

стимулиране, увеличавайки инвестициите за възобновяеми енергийни източници, като 

същевременно субсидираме развитието на източници на изкопаеми горива. Поставянето на 

цена на емисиите на въглерод е единственият начин да се направи това. И независимо дали 

става въпрос за въглероден данък или разрешителни за емисии, само правителствените 

политики, координирани между нациите по света, могат да приложат такава система. 

Споразумение от Киото 

Предвид глобалния характер на нашите въглеродни емисии, договорените международни 

договори са от съществено значение, за да стабилизираме концентрациите на парникови 

газове. Осъзнаването на необходимостта от такива договори беше признато в началото на 90-

те години под формата на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), 

която беше представена за първи път на срещата на върха на Земята през 1992 г., в Рио де 

Жанейро. Рамковата конвенция беше актуализирана на международна среща на високо 

равнище, проведена в Киото, Япония през 1997 г., за да състави известния сега Протокол от 

Киото, чиято цел беше да се поддържа концентрация на парникови газове под ниво, което би 

представлявало опасна антропогенна намеса (ОАН) в климатичната система. Протоколът от 

Киото влезе в сила 8 години по-късно, през 2005 г. 

Въпреки че определянето на цена на въглеродните емисии е единственият начин силите на 

свободния пазар да осигурят стабилизиране на концентрациите на парникови газове, 

споразумението от Киото не налага конкретен подход (т.е. данък върху въглерода или 

търгуеми емисии), нито определя ОАН в термини на определено ниво на стабилизиране на 

еквивалент на CO2 или количество затопляне. До 2007 г. обаче, Европейският съюз предприема 

такава инициатива, като определя ОАН като затопляне от 2°C спрямо времето преди 

индустрията и прилага собствена пилотна програма за търговия с емисии. 
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До края на 2008 г. всички индустриални държави са ратифицирали договора с изключение на 

САЩ (въпреки че Канада се оттегли от договора, през 2012 г. при новата администрация). 

Много развиващи се страни, също ратифицираха протокола, но не бяха принудени да 

редуцират емисиите, поради финансовите затруднения, защото намаленията можеха да 

повлияят крехките им икономики. Докато в крайна сметка 192 държави подписаха 

Споразумението от Киото, преди изтичането му през 2012 г. (и много от тях бяха готови да се 

присъединят към още по-строг контрол върху въглеродните емисии), двата най-големи 

източника на емисии от всички „Съединените щати и Китай“ останаха настрани. Това, може би, 

не е изненадващо. И двете страни, както видяхме, разчитат на икономика от енергия от 

изкопаеми горива и (в случая на САЩ) политиците са силно лобирани от групите за 

производство на изкопаеми горива, да не приемат законодателство, което може да постави 

цена на въглеродните емисии. Напредъкът в смекчаването на глобалните въглеродни емисии 

е малко вероятно да се случи без участието на тези две държави. Това оказва голяма част от 

глобалния политически натиск върху САЩ и Китай, да се съгласят на договор за намаляване на 

емисиите. 

Някои държави, например ниско разположени островни региони и тропически държави, които 

най-вероятно ще бъдат засегнати в краткосрочен план от изменението на климата, твърдят, че 

Киото не е стигнал достатъчно далеч и че за тях ОАН вече е зад ъгъла и те не разполагат с 

ресурси за прилагане на програма за мащабна адаптация, която имат по-богатите нации. Други 

поддръжници на Киото посочиха, че това е само първа стъпка в процес, който ще се надява да 

доведе до по-строги съкращения в бъдеще. Критиците от друга страна твърдят, че 

въздействието на изменението на климата е надценено и че приемането на споразумението 

от Киото ще струва много на икономиката. Въпреки това, както видяхме по-рано, трезвите 

анализи на разходите и ползите показват, че разходите за бездействие вероятно ще 

надхвърлят значително разходите за действие, така че достоверността на този конкретен 

аргумент може да бъде поставена под въпрос. 

Други усложнения възникнаха, поради политиката на различните интереси на двете големи 

икономики, Китай и САЩ. Нетните парникови емисии в Китай сега са по-големи от тези на САЩ, 

но техните емисии на глава от населението (дължащи се до голяма степен на изключително 

голямото им население) е нисък. Не е изненадващо, че САЩ твърдят, че необходимото 

намаляване на емисиите се основава на общите емисии, докато Китай твърди, че трябва да се 

основава на емисиите на глава от населението. Друго усложнение е, че западните държави, 

като САЩ и Европа, се радват на предимствата на повече от век достъп, до евтина изкопаема 

енергия, докато нововъзникващите индустриални държави, като Китай и Индия, едва сега 
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използват запасите си от изкопаеми горива. Тези нации твърдят, че е минал редът на развитият 

свят и че заслужават своя справедлив дял. Следователно има значително политическо 

напрежение, което прави напредъка в постигането на договора за емисии бавен и труден. 

Парижко споразумение и бъдеща политика 

През годините, след Киото, бе постигнат малък напредък в постигането на обвързващ 

международен договор за климата. Подобни споразумения не бяха постигнати, нито по време 

на срещата на върха в Бали през 2007 г., нито по време на срещата на върха в Копенхаген, през 

2009 г. Основните пречки изглеждаха цитираните по-горе, а именно различните интереси на 

различни основни играчи като САЩ и Китай, и по-общо между развития, развиващия се и 

неразвития свят. Сдържаността на САЩ да се ангажират със задължително намаляване на 

въглерода, също е отчасти продукт на политически натиск. Тези, които подкрепят 

американското участие, трябваше да се борят с координирана, широко финансирана рекламна 

кампания от индустрията за изкопаеми горива и търговските групи, които я представляват, 

която успешно предотврати приемането на енергийно законодателство, занимаващо се с 

изменението на климата, като атакува неговите научни основи и като се противопостави на 

политиците, които подкрепят такова законодателство чрез финансиране на опонентите им в 

политически кампании, наред с други тактики. 

Тази липса на напредък и очевидната липса на воля да се справят със заплахата от изменението 

на климата накараха мнозина да се обезсърчат от перспективите за значима политика за 

въглеродните емисии. Има обаче и причина за предпазлив оптимизъм. Докато Китай е най-

големият нетен емитер на въглерод в момента на планетата, тази страна показа признаци за 

ангажимент за развитие на възобновяема и чиста енергия, инвестирайки много повече пари в 

тази област през последните години, отколкото други страни, като САЩ. През ноември 2014 г., 

Генералният секретар Си Дзинпин, заедно с президента Обама, създадоха план за 

ограничаване на емисиите на парникови газове. Междувременно администрацията на Обама 

предприема действия, чрез EPA за намаляване на въглеродните емисии в САЩ, включително 

призовавайки за по-високи стандарти за горивна ефективност на автомобили и разпоредби за 

електроцентрали, работещи на въглища, като План за чиста енергия, с цел намаляване на 

емисиите от на електрическа енергия в САЩ, до 32% до 2030 г. Въпреки че Конгресът на САЩ 

не успя да приеме цялостен законопроект за климата, много щати и населени места са въвели 

свои собствени схеми за намаляване на парниковите газове. 

Има минали примери за успех, към които можем да се ориентираме, когато нациите са 

постигнали съгласие относно политики за смекчаване на други възникващи глобални 

екологични заплахи, независимо дали става дума за приемането на Закона за чистия въздух, 
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през 70-те години за справяне със заплахата от киселинен дъжд или преминаване от 

Монреалския протокол, през 1984 г., за забрана на производството на фреони, за които се знае, 

че увреждат стратосферния озонов слой. Тези минали примери показват, че нациите могат да 

се обединят в обвързващи споразумения, за да се справят с възникващите глобални 

екологични заплахи, преди тези заплахи да достигнат катастрофални размери. Справянето с 

изменението на климата несъмнено е по-трудно, тъй като въглеродните емисии са в основата 

на настоящата ни световна енергийна икономика и прости решения (като инсталиране на 

скрубери в димни стаи, в случай на киселинен дъжд) или готови заместители (замяна на CFC с 

други заместители, които не разрушават озона като горива в спрейове) са много по-

предизвикателни. Ясно е, че противодействието на глобалното изменение на климата ще 

изисква по-голяма воля и по-голямо глобално сътрудничество, отвсякога. Въпреки това можем 

да гледаме с предпазлив оптимизъм на тези минали успехи и да ги използваме като 

поучителни пътни карти, докато се стремим да се справим с проблема с глобалното изменение 

на климата. 

И накрая, на срещата на върха в Париж, през декември 2015 г., Парижкото споразумение беше 

съставено с консенсус от близо 200 присъстващи страни на UNFCCC (страни плюс ЕС) и стана 

правно обвързващо през ноември 2016 г., след като достатъчно страни, ратифицираха 

споразумението - включително, по-специално, САЩ и Китай. От всяка участваща страна се 

изисква да определи цел за намаляване на емисиите - национално определен принос (NDC), 

но избраната сума е доброволна и не съществува механизъм за прилагане. Беше постигнато 

съгласие, че целта ще бъде да се ограничи глобалното затопляне до „доста под 2° C над 

доиндустриалните нива“, но също така и „да се продължат усилията за ограничаване на 

повишаването на температурата до 1,5° C над прединдустриалните нива“ 

От глобална гледна точка има доказателства, че политиката за смекчаване има осезаем ефект. 

След стабилен растеж през последните десетилетия, глобалните емисии на изкопаеми горива 

от CO2, почти се стабилизират през 2014 г., (по-малко от 1% ръст годишно) въпреки значителния 

ръст на БВП в световен мащаб, до голяма степен поради постепенното спиране на въглищните 

електроцентрали в Китай и САЩ . Глобалните емисии обаче нараснаха отново, през 2017 и 2018 

г. Европейският съюз и 174 държави ратифицираха Парижкото споразумение, а след Сирия 

през 2017 г., всяка страна в света с изключение на САЩ вече е страна по Парижко 

споразумение. Майкъл Ман твърди, че предложеният дневен ред на администрацията на 

Тръмп ще бъде пагубен за смекчаване на изменението на климата в световен мащаб, но че 

Съединените щати трябва да останат дълбоко ангажирани с изследователската и развойна 
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дейност в областта на чистата енергия, за да запазят собствения си икономически интерес на 

световен лидер в изследванията и технологиите за чиста енергия. 

Етични съображения 
Докато икономиката на изменението на климата получава много внимание, етичните 

съображения на изменението на климата често се сриват. 

Едно от предизвикателствата при прилагането на традиционната икономика, и анализа на 

разходите и ползите към проблема с изменението на климата е, че разходите и ползите просто 

не се поемат от едни и същи индивиди. Налице е разбивка на разходите и ползите, както по 

отношение на производството, така и по отношение на региона. Видяхме, че тези, които 

живеят в неразвития и развиващ се свят, до голяма степен в тропиците, и досега са имали 

малка роля в емисиите на въглерод, довели до климатични промени. Но те вероятно ще видят 

най-опустошителните въздействия в ключови области, като земеделие и водни ресурси, и в 

случай на ниско разположени островни държави - загуба на обитаемост. Поради 

относителната им липса на богатство, държавите от неразвития и развиващ се свят са най-

малко способни да приложат адаптации, които биха могли по-добре да им позволят да се 

справят с изменението на климата. Едно от възможните решения е система, която би осигурила 

трансфер на средства от индустриалните държави към по-бедните, за да им позволи да 

прилагат адаптивни мерки. 

Освен регионалните различия, има фундаментално неравенство между поколенията, свързано 

с изменението на климата. Поколението, което създава проблема - ние - е малко вероятно да 

види най-тежките последици от изменението на климата. Вместо това бъдещите поколения 

ще видят най-голямото въздействие на въглерода, който емитираме днес, напр. наводнения 

поради повишаване на морското равнище, по-силни урагани, влошена суша. Може да се 

твърди, че икономическите отстъпки, които обикновено се използват при чисто икономически 

оценки на проблема с изменението на климата, причиняват тежка несправедливост на 

бъдещите поколения, като придават по-малка стойност на техния свят от нашия. 

Най-накрая, възниква още по-фундаменталният етичен въпрос - дали е етично да се играе 

„руска рулетка“ с бъдещето на планетата. Обсъдихме потенциалната вреда за климата, 

свързана с продължаващите въглеродни емисии. Но има и други още по-непосредствени 

фактори - сегашната ни зависимост от източници на изкопаеми горива, които са все по-трудни 

за възстановяване. Скорошни инциденти, като Deepwater Horizons, петролна катастрофа, която 

струва човешки животи и нанася потенциално непоправима вреда на екосистемите на 

Мексиканския залив, или експлозията в мината Upper Big Ranch Coal, която уби 25 миньори 

(компанията Massey Energy, която управлява мината, бе цитирана за над 500 нарушения през 
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последната година; това е същата компания, отговорна за изключително противоречивата 

практика на премахване на върха на планината), напомнят за истинската цена на нашата 

постоянна зависимост от енергията от изкопаеми горива. 

Неотдавнашният срив на японска ядрена електроцентрала, в резултат на голямо земетресение 

край бреговете на Япония и опустошително цунами, служи като допълнително 

предупреждение относно опасностите от някои други невъглеродни енергийни източници, 

които са предложени като алтернативи на енергията от изкопаеми горива. Единственият 

безопасен начин да отговорим на нашите настоящи и бъдещи енергийни изисквания е да 

вложим далеч по-големи инвестиции в чисти, възобновяеми енергийни източници - като вятър, 

слънчева енергия, хидроенергия, биогорива и т.н. 

По-рано говорихме за така наречения принцип на предпазливост. Земята е само една и ако 

решим да извършим неконтролиран експеримент с нея и този експеримент се обърка - 

връщане назад няма. Няма възстановяване на ледените покривки на Гренландия и Антарктика, 

които са се образували милиони години и в момента се топят. Не може да се възстановят 

видове, които са еволюирали в продължение на много милиони години, след като изчезнат 

поради причинените от човека промени в околната среда. Наивните икономически анализи на 

щетите от изменението на климата, могат изненадващо да пренебрегнат цената на тези 

катастрофални резултати. Критиците посочват например, един широко използван 

икономически модел за извършване на анализ на разходите и ползите от въглеродни емисии, 

който поставя обезпокоително ниска цена на екосистемните щети: моделът благоприятства 

елиминирането на 99% от видовете, които изчезват в рамките на 40 години, защото оценява 

нетната загуба на тези видове само на $ 250 на глава от населението! (Разходите за изгубени 

видове се оценяват само, от гледна точка на факта, че хората обичат да ги имат наоколо, т.е. 

няма присъща стойност, приписвана на животински и растителни видове, функциониращи 

екосистеми и т.н.). 

Може ли да защитим този изход от морална или етична гледна точка? Бихме ли могли да 

рационализираме оставянето на нашите деца и внуци, не само в силно влошена околна среда, 

но и в света, в който липсва по-голямата част от чудесата и красотата на нашия свят - 

харизматични същества, като бялата мечка и изчезналата Златна крастава жаба и 

великолепните „Снегове на Килиманджаро"? 
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Разбиране на промяната на 

морското равнище  

 
Земните морета се издигат, пряк резултат от променящия се климат. Температурите на океана 

се увеличават, което води до разширяване. И докато ледените покривки и ледниците се топят, 

те добавят още вода. Армада от все по-усъвършенствани инструменти, разположени в 

океаните, върху полярни ледове и в орбита, разкрива значителни промени сред глобално 

взаимосвързаните фактори, които повишават морското равнище още повече. 

Допринасящи фактори 
Средната, в световен мащаб тенденция към повишаване на морското равнище, прикрива по-

дълбоките сложности. Регионалните ефекти водят до увеличаване на морското равнище на 

някои части на планетата, намаляване на други и дори на няколко места, включително през 

www.nrdc.org 
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последните десетилетия на брега на Калифорния. Термичното разширяване на морската вода 

може да бъде продукт на регионални явления, като Ел Ниньо, периодичното затопляне на 

източния тропически Тихия океан. Но някои от тези регионални цикли до момента не показват 

пряка връзка с дългосрочните глобални климатични промени - въпреки че понякога 

независимо упражняват мощно краткосрочно влияние върху глобалния климат. 

Разтопяване на ледовете 

Топене на ледовете: загуба на ледена маса в отговор на затопляне. Загубата на лед в близост 

до полюсите от ледници и ледени покривки е един от най-значимите приноси за глобалното 

покачване на морското равнище; най-големият единичен източник е Гренландия, като 

загубите на острова се увеличават от десетилетието. 

 

               

Гренландия 

Данните от сателитите GRACE и GRACE Follow-On на НАСА показват, че Гренландия губи маса от 

2002 г. Мисията GRACE приключи научните операции през юни 2017 г. GRACE Follow-On започна 

събирането на данни през юни 2018 г. и сега продължава записването на данни за масови 

промени за Гренландия. 
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Анимация на пространствените вариации можете да намерите тук. Тези данни са налични във 

формат ASCII (Справка: Watkins et al., 2015, doi: 10.1002 / 2014JB011547). 

 

Термично разширение 
Океанската вода се разширява, докато се затопля, запълвайки по-големи обеми. Океанът 

поглъща повече от 90 процента от топлината, която парниковите газове улавят в земната 

атмосфера, което прави топлинното разширение значителен принос за глобалното покачване 

на морското равнище - около една трета от общото наблюдавано. 

 
Глобални средни аномалии на морското равнище (в mm) от различните измервателни 

системи. Тъй са се развили във времето, нанесени спрямо 5-годишните средни стойности, 

които започват от (a) 1900, (b) 1993, (c) 1970 и (d) 2005. (а) Средногодишен GMSL, 

реконструиран от приливни манометри (1900–2010) по три различни подхода (Jevrejeva et 

al., 2008; Church and White, 2011; Ray and Douglas, 2011). (б) GMSL (1993–2010) от манометри 

и алтиметрия (Nerem et al., 2010) със сезонни вариации, отстранени и изгладени с 60-дневна 

средна продължителност. (c) GMSL (1970–2010) от манометри, заедно с термостеричния 

https://sealevel.nasa.gov/resources/48/greenland-ice-loss-2003-2013
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2014JB011547
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компонент до 700 m (3-годишна средна продължителност), изчислени от температурни 

профили in situ (актуализирано от Domingues et al., 2008). (d) GMSL (несезонен) от 

алтиметрията и този, изчислен от масовия компонент (GRACE) и стеричния компонент 

(Argo) от 2005 до 2010 г. (Leuliette и Willis, 2011), всички с 3-месечен среден филтър. 

(Източник: Пети доклад за оценка на IPCC) 

Затоплянето на Земята се дължи предимно на натрупването на парникови газове, улавящи 

топлината, и повече от 90 процента от тази уловена топлина се абсорбира от океаните. Обемът 

на водата се повишава с повишаване на температурата, поради термичното разширение - друг 

основен двигател на повишаването на морското равнище. Очакваната скорост на топлинно 

разширение или термостерично покачване на морското равнище от 1971 до 2010 г. е 0,4 до 0,8 

милиметра годишно; оценката носи ниво на точност от 90 до 100 процента [Rhein et al., 2013]. 

Това съответства на скорост на затопляне от 0,015 градуса по Целзий на десетилетие в горните 

700 метра от глобалния океан, между 1971 и 2010 г. За сравнение, оценка, използваща 

поплавъци Argo, установи, че термостеричният компонент на морското равнище се издига над 

дълбочина от 2000 метра за 0,5 милиметра годишно, плюс или минус 0,5 милиметра, между 

януари 2005 г. и септември 2010 г. [Leuliette и Willis, 2013]. Измерванията на температурата на 

морската повърхност, направени от кораби, спътници и плаващи сензори, заедно с 

измерванията на повърхността и наблюденията на глобалното покачване на морското 

равнище, карат изследователите да стигнат до заключението, че това затопляне на горната част 

на океана в продължение на четири десетилетия е почти сигурно. Принос за повишаване на 

морското равнище с около 0,1 милиметра годишно, чрез затопляне на океанските води на 

дълбочина, от 700 до 2000 метра, се счита за вероятен, като около 0,1 милиметра, причинен от 

затопляне по-дълбоко от 2000 метра, също се смята за вероятен [Rhein et al. , 2013]. 

Записите за разширяване са отскоро. Преди 1971 г. измерванията на океана са били твърде 

малко, за да позволят значими оценки. И все пак данните са достатъчно силни, за да разкрият, 

че температурните промени в обема на морската вода варират сезонно, както и в 

продължение на десетилетия. В комбинация със сезонното движение на валежите, което води 

до промени във водната маса, такива промени могат да доведат до колебания на морското 

равнище в дадено полукълбо с количества, приближаващи се до сантиметър [Chen et al., 2005]. 

Мащабът на ефекта на разширяване кара някои изследователи да настояват за приемане на 

повишаването на морското равнище като истинското „число на глобалното затопляне“. Докато 

можем инстинктивно да разглеждаме осреднената в световен мащаб повърхностна 

температура на въздуха като еталон за изменението на климата, сигналът за морското ниво, 
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твърдят тези учени, проследява отблизо по-голямата част от усвояването на топлината на 

планетата. 

Емпирични прогнози  
Прогнозите за глобално повишаване на морското равнище до 2100 г., годината, върху която 

обикновено се фокусират климатичните моделисти, варират в широки граници в зависимост 

от методите за моделиране и от предположенията - например скоростта на нарастване на 

емисиите на парникови газове и особено как ледените покривки ще реагират на затоплящия 

се въздух и океанска вода. Последните прогнози варират от 0,2 метра до 2,0 метра (0,66 до 6,6 

фута) [Melillo et al., 2014; вижте раздели 13.5.1 и 13.5.2 от доклада на IPCC за 2013 г. за повече 

информация]. 

Прогнозите за век напред се съсредоточават върху двата най-големи фактора: топлинното 

разширение на морската вода и топенето на леда.  

Източници и повече информация: 

https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/overview 

 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ХОРАТА   

https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/overview
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Икономически последици от 

изменението на климата  

 

 

Source Potential environmental and economic impact of 
climate change — European Environment Agency 
(europa.eu) Created 14 Nov 2012 Published 29 Nov 
2012 Last modified 21 Dec 2016 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/potential-environmental-and-economic-impact
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/potential-environmental-and-economic-impact
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/potential-environmental-and-economic-impact
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Въпреки общото съгласие относно необходимостта от намаляване на емисиите на парникови 

газове, дебатът между икономистите относно изменението на климата беше необичайно 

ожесточен, може би като отражение на по-широката поляризация на климатичните 

изследвания и политиката в областта на климата. По-специално, оценките за пределното 

въздействие на изменението на климата варират толкова широко, че първоначалната цена на 

въглерода е по-скоро въпрос на политика, отколкото на икономика. 

Въздействието на изменението на климата е много и разнообразно. Определянето дали тези 

въздействия са полезни или вредни, малки или големи, зависи от разглеждания сектор, 

местоположение и време. За съжаление, литературата за въздействието на изменението на 

климата (Field и Canziani 2014) вероятно ще остави читателя объркан. Много е трудно да се 

осмислят многото и различни ефекти: култури, засегнати от влошаваща се суша, култури, 

растящи по-бързо поради наторяване с въглероден диоксид, увеличаване на топлинния стрес, 

намаляване на студения стрес, повишаване на морското равнище, увеличаване на 

енергийното търсене за охлаждане, намаляване на енергийното търсене за отопление, 

разпространение на инфекциозни болести, изчезване на видове. По този начин се нуждаем от 

съвкупни показатели, за да преценим дали изменението на климата е балансирано добро или 

лошо и дали климатичният проблем е малък или голям в сравнение с много други проблеми, 

с които се сблъсква обществото. В този и следващия раздел, ние се фокусираме върху два 

съвкупни показателя (Smith et al. 2001): въздействието на изменението на климата върху 

общото икономическо благосъстояние и разпределението на тези въздействия върху 

благосъстоянието. 

Оценки на общото въздействие на изменението на 
климата 
Опитът да разберем, какво може да означава изменението на климата за бъдещето на нашите 

икономики е плашещ. Не е само да се изготви точна оценка на това, което изменението на 

климата може да струва на брутния вътрешен продукт (БВП) на света. Това, от което се 

нуждаем, е по-нюансирано разбиране за това как изменението на климата влияе върху 

секторната и регионалната икономическа дейност, как тези въздействия се разпространяват в 

нашата икономическа система и какви са отрицателните рискове за дългосрочния 

икономически растеж. Тези прозрения са безценни при информирането на политиците как да 

управляват значителния и натрупващ се риск от сериозни климатични смущения.  

Симулациите, проведени за проучване на ОИСР относно ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ през 2015 г., показват, че при липса на по-нататъшни действия за 

справяне с изменението на климата, комбинираният отрицателен ефект върху глобалния 
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годишен БВП може да бъде между 1,0% и 3,3% до 2060 г. Температурите могат да продължат 

да се повишават до прогнозираните 4 ° C над нивата от преди индустрията до 2100 г., БВП може 

да бъде намален с между 2% и 10% до края на века, спрямо базовия сценарий. Най-важното е, 

че нетните икономически последици биха били отрицателни в 23 от 25-те региона, 

моделирани в анализа и особено тежки в Африка и Азия, където регионалните икономики са 

уязвими към редица различни климатични въздействия. 

Анализът в доклада не е прогноза за това какво ще се случи, нито синтез на всички социални 

разходи на изменението на климата. Все още има много неща, които не можем да определим 

количествено, особено по отношение на икономическите последици от задействането на 

важни повратни точки в климатичната система, които могат да бъдат катастрофални за нашите 

икономики. Въпреки това, точно както натрупването на рискове преди финансовата криза, 

несигурността не трябва да бъде извинение за бездействие. Докладът също така демонстрира 

как ранни и амбициозни действия за адаптиране и смекчаване, могат значително да намалят 

тези отрицателни рискове. 

Анализ на дългосрочните въздействия върху околната 
среда 
Икономистите оценяват бъдещите разходи и ползи, чрез използването на намаляващ процент. 

Трябва да разгледаме някои алтернативни подходи и техники, които включват както 

екологични, така и икономически разходи и ползи. 

Настоящата стойност на дългосрочния поток от ползи или разходи, зависи от намаляващия 

процент. Високият процент ще доведе до ниска настояща оценка на ползите, които са 

предимно в дългосрочен план, и висока настояща оценка на краткосрочните разходи. От друга 

страна, ниският процент ще доведе до по-висока настояща оценка за по-дългосрочни ползи. 

Следователно прогнозната нетна настояща стойност на агресивна политика за намаляване ще 

бъде много по-висока, ако изберем нисък процент. 

Екологично ориентиран икономист ще твърди, че основният въпрос е стабилността на 

физическите и екологичните системи, които регулират глобалния климат. Това означава, че 

стабилизирането на глобалния климат трябва да бъде целта, а не икономическата 

оптимизация на разходите и ползите. Стабилизирането на емисиите на парникови газове не е 

достатъчно, тъй като при сегашните темпове на емисии въглеродният диоксид и други 

парникови газове ще продължат да се натрупват в атмосферата. Стабилизирането на 

натрупванията на парникови газове ще изисква значително намаляване под сегашните нива на 

емисии. 

Figure 1 - Long-term Costs and Benefits of Abating Climate Change 
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Всяка мярка, предприета за предотвратяване на глобалното изменение на климата, ще има 

икономически ефекти върху БВП, потреблението и заетостта, което обяснява нежеланието на 

правителствата да предприемат драстични мерки за значително намаляване на емисиите на 

CO2. Но тези ефекти може да не са непременно отрицателни. 

Изчерпателният преглед на икономическите модели на политиката за изменение на климата 

показва, че прогнозираните икономически резултати за политиките за намаляване на 

въглерода са много зависими от използваните допускания за моделиране. Прогнозираните 

ефекти от стабилизиране на емисиите от нивата от 1990 г. варират от 2% намаление до 2% 

увеличение на БВП.  

Резултатите зависят от редица предположения, включително: 

 Ефективността или неефективността на икономическите реакции на сигналите за 
цените на енергията. 

 Наличието на „спиращи“ невъглеродни енергийни технологии. 

 Могат ли или не, нациите да търгуват с най-евтините варианти, с цел намаляване 
на въглерода. 

 Дали приходите от данъци върху въглеродни горива се използват за намаляване 
на други данъци. 
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 Дали се вземат предвид външните ползи от намаляването на въглерода, 
включително намаляване на замърсяването на въздуха на земята. 

По този начин политиките за намаляване на емисиите могат да варират от минималистичен 

подход, за леко намаляване на скоростта на увеличаване на емисиите, до драстично 

намаляване на емисиите на CO2, с 40 до 50%. Повечето икономисти, които са анализирали 

проблема, са съгласни, че действието е необходимо, но има широк обхват на мнения за това 

колко драстично трябва да бъде това действие и колко скоро трябва да се случи. Нациите по 

света признаха проблема и водят преговори за планове за постигане на намаляване на 

емисиите. Обхватът на намаляванията, които сега се обсъждат, обаче далеч не достига това, 

което би било необходимо за стабилизиране на климата.  

Какъвто и да е резултатът от тези преговори, всяко сериозно усилие за намаляване на 

въглеродните емисии ще изисква видовете икономически политики за справяне с негативните 

външни ефекти. 

Източници: 

https://www.fte.org/teachers/teacher-resources/ 
https://blogs.ei.columbia.edu/2019/06/20/climate-change-economy-impacts/ 
https://www.brookings.edu/research/ten-facts-about-the-economics-of-climate-change-and-
climate-policy/ 
https://www.epa.gov/environmental-economics/economics-climate-chang 
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 Недостиг на храна  

Изменението на климата ще засегне и четирите измерения на продоволствената сигурност: 

наличността на храна, достъпността на храните, използването на храните и стабилността на 

хранителните системи. Това ще окаже въздействие върху човешкото здраве, средствата за 

препитание, каналите за производство и дистрибуция на храни, както и променящата се 

покупателна способност и пазарните потоци. Неговите въздействия ще бъдат както 

краткосрочни, произтичащи от по-чести и по-интензивни екстремни метеорологични явления, 

така и дългосрочни, причинени от променящите се температури и модели на валежите. Хората, 

които вече са уязвими и имат недостиг, вероятно ще бъдат най-засегнати. 

Системите за препитание, базирани на селско стопанство, които вече са уязвими от 

несигурността относно храните, са изправени пред непосредствен риск от намаляванр на 

реколтата, нови вредители и болести, липса на подходящи семена и посадъчен материал и 

Creator: UN Photo/Logan Abassi 
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загуба на добитък. Хората, живеещи по крайбрежията и заливните равнини и в планините, 

сухите земи и Арктика, са най-застрашени. 

Като косвен ефект, хората с ниски доходи навсякъде, но особено в градските райони, ще бъдат 

изложени на риск от продоволствена несигурност поради загуба на активи и липса на 

адекватно застрахователно покритие. 

Това може да доведе до уязвимости, както в развиващите се, така и в развитите страни. 

Хранителните системи също ще бъдат засегнати от възможна вътрешна и международна 

миграция, конфликти на базата на ресурси и граждански вълнения, предизвикани от 

изменението на климата и неговото въздействие. 

Земеделието, горското стопанство и рибарството не само ще бъдат засегнати от изменението 

на климата, но и ще допринесат за него чрез излъчване на парникови газове. Но тези области 

също държат част от лекарството - могат да допринесат за смекчаване на климатичните 

промени, чрез намаляване на емисиите на парникови газове, чрез промяна на земеделските 

практики. 

В същото време е необходимо да се засили устойчивостта на хората в селските райони и да им 

се помогне да се справят с тази допълнителна заплаха за продоволствената сигурност. По-

специално в селскостопанския сектор, адаптирането към изменението на климата може да 

върви ръка за ръка със смекчаването. Мерките за адаптиране и смекчаване на изменението на 

климата трябва да бъдат интегрирани в общите подходи за развитие. 
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 Уязвимост от несигурност на храните: днес 

 Уязвимост от несигурност на храните: Прогноза за 2080-те 

https://www.metoffice.gov.uk/food-insecurity-index/ 

https://www.metoffice.gov.uk/food-insecurity-index/
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По-широка гледна точка  
Средните глобални температури се увеличават от около 1850 г. Процесът на глобално 

затопляне не показва признаци на отслабване и се очаква да доведе до дългосрочни промени 

в метеорологичните условия. 

Ефектите вече се усещат на световните пазари на храни и вероятно ще бъдат особено значими 

в конкретни селски райони, където реколтата и добивите намаляват.  

До преди около 200 години климатът беше решаващ фактор за продоволствената сигурност. 

От появата на индустриалната революция обаче, способността на човечеството да се изправя 

срещу силите на природата и да управлява собствената си среда нараства неимоверно. Докато 

икономическата възвръщаемост оправдава разходите, хората вече могат да създават 

изкуствен микроклимат, да отглеждат растения и животни с желани характеристики, да 

подобряват качеството на почвата и да контролират потока на водата. 

Напредъкът в технологиите за съхранение, консервиране и транспортиране направи 

преработката и опаковането на храни нова икономическа дейност. Това позволи на 

дистрибуторите на храни и търговците на дребно да развият вериги за търговия на дълги 

разстояния, които пренасят продуктите и пакетираните храни по целия свят с висока скорост и 

относително ниска цена. Когато супермаркетите с голямо разнообразие от стандартно 

качествени продукти, които се предлагат целогодишно, се конкурират с малки магазини, 

продаващи висококачествени, но само сезонни местни продукти, супермаркетите обикновено 

печелят. Потребителското търсене, което е предизвикало комерсиализацията и интеграцията 

на световната хранителна верига, произтича от масовото превръщане на фермерите в 

работници, които получават заплати и мениджъри на средно ниво, което е друга последица от 

индустриалната революция. Днес, несигурността свързана с храните, продължава предимно в 

онези части на света, където индустриалното земеделие, търговските вериги на дълги 

разстояния и разнообразните неземеделски възможности за препитание не са икономически 

значими. 

Следователно, на глобално ниво ефективността на хранителната система зависи повече от 

климата, отколкото преди 200 години; възможните въздействия на изменението на климата 

върху продоволствената сигурност са склонни да се разглеждат с най-голяма загриженост на 

места, където дъждовното земеделие все още е основният източник на храна и доходи. 

Тази гледна точка, обаче, е недалновидна. Тя не отчита другите потенциално значими 

въздействия, които изменението на климата би могло да окаже върху глобалната хранителна 

система, и по-специално върху пазарните цени. Това включва:  въздействия върху водата и 

енергията, използвани за преработка на храни, хладилни складове, транспорт и интензивно 
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производство, и въздействия върху самата храна, отразяващи по-високи пазарни стойности за 

земя и вода, и вероятно, плащания на земеделските производители за екологични услуги. 

Повишаването на морското равнище и нарастващата честота на екстремни събития създават 

нови рискове за активите на хората, живеещи в засегнатите зони, застрашават поминъка и 

увеличават уязвимостта към бъдеща несигурност на храните във всички части на света. Такива 

промени могат да доведат до географско преразпределение на уязвимостта и преместване на 

отговорността за продоволствената сигурност - перспективи, които трябва да бъдат взети 

предвид при формулирането на стратегии за адаптация на хора, които в момента са уязвими 

или биха могли да станат такива в обозримо бъдеще.  

Следователно потенциалните въздействия на изменението на климата върху 

продоволствената сигурност трябва да се разглеждат в по-широката рамка на променящата се 

динамика на земната система и забележимите промени в множество социално-икономически 

и екологични променливи. 

Климатични промени и продоволствена сигурност 
Земеделието е важно за продоволствената сигурност по два начина: то произвежда храната, 

която хората ядат; и (може би дори по-важно) осигурява основния източник на поминък за 36 

процента от цялата работна сила в света. В силно населените страни от Азия и Тихия океан този 

дял варира от 40 до 50 процента, а в Африка на юг от Сахара две трети от работещото население 

все още се издържа от селското стопанство (ILO, 2007).  

Селското, горското и рибното стопанство са чувствителни към климата. Следователно техните 

производствени процеси вероятно ще бъдат засегнати от изменението на климата. Като цяло 

се очаква въздействието да бъде положително в умерените региони и отрицателно в 

тропическите, но все още има несигурност относно начина, по който ще се развият 

прогнозираните промени на местно ниво. Потенциалните въздействия могат да бъдат 

променени от приемането на мерки за управление на риска и адаптиране на стратегии, които 

укрепват готовността и устойчивостта. 

Последиците за продоволствената сигурност на промените в моделите на селскостопанско 
производство и резултатите са два вида: 

 Въздействието върху производството на храни ще се отрази на предлагането на храни 

на глобално и местно ниво. В световен мащаб по-високите добиви в умерените региони 

могат да компенсират по-ниските добиви в тропическите региони. Въпреки това, в 

много страни с ниски доходи с ограничен финансов капацитет за търговия и голяма 

зависимост от собственото си производство, за да покрият нуждите от храна, може да 

не е възможно да се компенсират намаленията на местните доставки, без да се разчита 

повече на хранителната помощ.  
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 Въздействието върху всички форми на селскостопанско производство ще засегне 

поминъка и достъпа до храна. Групи производители, които са по-малко способни да се 

справят с изменението на климата, като бедните в селските райони в развиващите се 

страни, рискуват да бъде нарушена тяхната безопасност и благосъстояние. 

Други процеси в хранителната система, като преработка на храна, дистрибуция, придобиване, 

приготвяне и консумация, са също толкова важни за продоволствената сигурност, колкото 

храните и селскостопанското производство. Технологичният напредък и развитието на 

маркетингови вериги на дълги разстояния, които пренасят продуктите и пакетираните храни 

по целия свят, с висока скорост и относително ниски разходи, направиха цялостната 

производителност на хранителната система далеч по-малко зависима от климата, отколкото 

преди 200 години.  

Тъй като, обаче, честотата и интензивността на тежките метеорологични условия се увеличават, 

съществува нарастващ риск от щети на транспортната и разпределителната инфраструктура с 

последващи нарушения на веригите за доставка на храни. Нарастващите разходи за енергия и 

необходимостта да се намали използването на изкопаеми горива по хранителната верига 

доведоха до ново изчисление - „хранителни мили“, което трябва да бъде възможно най-ниско, 

за да се намалят емисиите. Тези фактори могат да доведат до по-голяма местна отговорност 

за продоволствената сигурност, което трябва да се вземе предвид при формулирането на 

стратегии за адаптация на хора, които в момента са уязвими или които биха могли да станат 

такива в обозримо бъдеще. 

Source www.fao.org 
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Продоволствена сигурност и изменение на климата: 
концептуална рамка 
Променливите на климатичните промени оказват влияние върху биофизичните фактори, като 

растежа на растенията и животните, водните цикли, биологичното разнообразие и цикъла на 

хранителни вещества и начините, по които те се управляват, чрез земеделски практики и 

използване на земята за производство на храни. Климатичните променливи обаче, оказват 

влияние и върху физическия / човешкия капитал - като пътища, складова и маркетингова 

инфраструктура, къщи, производствени активи, електрически мрежи и човешкото здраве - 

което косвено променя икономическите и социално-политическите фактори, които управляват 

достъпа до храни и използване, и може да застраши стабилността на хранителните системи. 

Всички тези въздействия се проявяват по начините, по които се извършват дейностите по 

хранителната система. Рамката илюстрира какви адаптивни корекции са необходими в 

дейностите на хранителната система, по цялата хранителна верига, за да се справят с 

въздействието на изменението на климата. Разглежданите променливи на климатичните 

промени са: 

 ефектът от повишените концентрации на парникови газове в атмосферата; 

 увеличаване на средните, максималните и минималните температури;  

 постепенни промени във валежите: увеличаване на честотата, продължителността и 

интензивността на засушаванията;  

 промени във времето, продължителността, интензивността и географското 

местоположение на дъждове и снеговалеж; 

 увеличаване на честотата и интензивността на бурите и наводненията;  

 по-голяма сезонна променливост на времето и промени в началото / края на 

вегетационните сезони. 

Освен това се очакват по-малко непосредствени въздействия от постепенните промени в 

средните температури и валежите. Те ще повлияят на годността на земята за различни видове 

култури и пасища; здравето и производителността на горите; разпределението, 

производителността и състава на морските ресурси; честотата и преносителите на различни 

видове вредители и болести; биологичното разнообразие и функционирането на екосистемите 

на природните местообитания; и наличието на качествена вода за производство на култури, 

животни и риба. Обработваемите земи вероятно ще бъдат загубени поради повишената 

безводност (и свързаната с тях соленост), изчерпването на подпочвените води и повишаването 

на морското равнище. Хранителните системи ще бъдат засегнати от вътрешна и международна 
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миграция, базирани на ресурси конфликти и граждански вълнения, предизвикани от 

изменението на климата. 

Потенциално въздействие на изменението на климата 

върху наличността на храна 
Производството на храни и други селскостопански стоки може да е в крак с общото търсене, 

но вероятно ще има значителни промени в местните модели на отглеждане и селскостопански 

практики. Проведени са много изследвания за въздействието на изменението на климата 

върху селскостопанското производство, особено върху култивираните култури. Около 50% от 

общото производство на култури идва от горски и планински екосистеми, включително всички 

дървесни култури, докато културите, отглеждани на открити, обработваеми равни площи, 

представляват само 13% от годишното световно производство. Производството, както от 

дъждовно, така и от напоявано земеделие в сухоземните екосистеми представлява 

приблизително 25 процента, а оризът, произведен в крайбрежните екосистеми, около 12 

процента (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

 

Оценката на въздействието на климатичните проемени върху селскостопанското 

производство, снабдяването с храни и поминък, основан на селското стопанство, трябва да 

Creator: Alfonso Cortes / Copyright: CIMMYT Int. 
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вземе предвид характеристиките на агро-екосистемата, където се случват конкретни промени, 

предизвикани от климата в биохимичните процеси, за да се определи степента, до която 

такива промени ще бъдат положителни, отрицателни или неутрални в своите ефекти. 

Така нареченият „ефект на парниково торене“ ще доведе до местни благоприятни ефекти, 

когато по-високите нива на атмосферния CO2 стимулират растежа на растенията. Очаква се това 

да се случи предимно в умерените зони, като се очаква добивите да се увеличат с 10 до 25 

процента за култури с по-ниска степен на фотосинтетична ефективност (култури С3) и с 0 до 10 

процента за тези с по-висока степен на фотосинтетична ефективност (C4 култури), като се 

приеме, че нивата на CO2 в атмосферата достигат 550 части на милион (IPCC, 2007c); тези 

ефекти обаче няма вероятност да повлияят на прогнозите за световните доставки на храни 

(Tubiello et al., 2007). Не се очаква да бъдат засегнати и зрелите гори, въпреки че растежът на 

младите дървесни насаждения ще бъде засилен (Norby et al., 2005). 

Въздействията от средното повишаване на температурата ще се изпитват по различен начин, в 

зависимост от местоположението (Leff, Ramankutty и Foley, 2004). Например, умереното 

затопляне (повишаване от 1 до 3 ºC на средната температура), се очаква да донесе ползи от 

добивите на култури и пасища в умерените региони, докато в тропическите и сезонните сухи 

региони, това вероятно ще има отрицателно въздействие, особено за зърнените култури. 

Очаква се затоплянето с температура над 3°C да има отрицателни ефекти върху 

производството във всички региони (IPCC, 2007c). Предлагането на месо и други животински 

продукти ще бъде повлияно от тенденциите в растениевъдството, тъй като фуражните култури 

представляват приблизително 25 процента от световната растителна площ. 

По отношение на климатичните променливи като валежи, влага в почвата, температура и 

радиация, културите имат прагове, над които растежът и добивът са компрометирани (Porter 

and Semenov, 2005). Например, добивите от зърнени култури и плодни дървета, могат да бъдат 

повредени от няколко дни температури над или под определен праг (Wheeler et al., 2000). В 

европейската гореща вълна от 2003 г., когато температурите бяха с 6 ºC над дългосрочните 

средни стойности, добивите от реколтата спаднаха значително, като например с 36% за 

царевица в Италия и с 25% за плодове и 30% за фуража във Франция (IPCC, 2007в). Повишената 

интензивност и честота на бурите, променените хидрологични цикли и вариацията на 

валежите също имат дългосрочни последици върху жизнеспособността на настоящите 

световни агроекосистеми и бъдещата наличност на храна.  



 

 
 

This document has been prepared for the European Commission however, it reflects the views only of the authors and the 
Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein. 

    
 

Дивите храни са особено важни за домакинствата, които се борят да произвеждат храна или 

да си осигурят доход. Следователно промяната в географското разпределение на дивите храни 

в резултат на променящите се валежи и температури, може да окаже влияние върху 

наличността на храна. Промените в климатичните условия доведоха до значителен спад в 

осигуряването на диви храни от различни екосистеми и могат да се очакват допълнителни 

въздействия, тъй като климатът в света продължава да се променя. За 5000 растителни вида, 

изследвани в проучване в Африка, на юг от Сахара (Levin and Pershing, 2005), се прогнозира, че 

81 до 97 процента от подходящите местообитания ще се намалят по размер или ще се 

променят, поради изменението на климата. До 2085 г. се очаква изцяло да бъдат загубени 

между 25 и 42 процента от местообитанията на вида. Очаква се последиците от тези промени 

Източник Изменение на климата и продоволствена сигурност - Институтът за политика, застъпничество 
и управление (ipag.org) 
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да бъдат особено големи сред общностите, които използват растенията като храна или 

лекарство. Ограниченията поради липса на наличност на вода са нарастващи, които 

изменението на климата ще задълбочи. Конфликтите около водните ресурси ще имат 

последици, както за производството на храни, така и за достъпа на хората до храна в 

конфликтните зони (Gleick, 1993). Продължителните и повтарящи се суши могат да доведат до 

загуба на производствени активи, което подкопава устойчивостта на системите за препитание, 

основани на дъждовно земеделие. 

Например, сушата и обезлесяването могат да увеличат опасността от пожар, с последваща 

загуба на растителното покритие, необходимо за паша и дърва за огрев (Laurence и Williamson, 

2001 г. Производството на храна варира в пространството, така че храната трябва да се 

разпределя между регионите. Основните региони на селскостопанското производство се 

характеризират с относително стабилни климатични условия, но много региони, които са 

несигурни, имат силно променлив климат. Основните региони за производство на зърно имат 

до голяма степен континентален климат, със сухи или поне студени метеорологични условия 

по време на прибиране на реколтата, което позволява по-голямата част от обработката на 

реколтата да е без специална инфраструктура за защита или незабавна обработка. 

Източници: 
http://www.fao.org/3/k2595e/k2595e00.pdf  
https://www.metoffice.gov.uk/food-insecurity-index/ 
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Изменението на климата и 

човешкото здраве 

 
Човешкото здраве винаги е било повлияно от климата и времето. Изменението на климата, 

заедно с други природни и създадени от човека стрес-фактори, застрашава човешкото здраве 

и благосъстояние по много начини.  

Като се има предвид, че въздействията от климатичните промени се очаква да се увеличат през 

следващия век, някои съществуващи заплахи за здравето ще се засилят и може да възникнат 

нови заплахи за здравето. Свързването на нашето разбиране за това как се променя климатът, 

с разбирането за това как тези промени могат да повлияят на човешкото здраве може да ни 

информира за решения за смекчаване (намаляване) на количеството бъдещи климатични 

промени, да предложи приоритети за защита на общественото здраве и да помогне за 

идентифициране на нуждите от научни изследвания.  

 
Ключови факти 

 Изменението на климата засяга социалните и екологичните фактори, които определят 

здравето - чист въздух, безопасна питейна вода, достатъчно храна и сигурен подслон. 
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 Между 2030 и 2050 г. се очаква изменението на климата да причини приблизително 250 

000 смъртни случая годишно от недохранване, малария, диария и топлинен удар. 

 Разходите за преки вреди за здравето (т.е. с изключение на разходите в секторите, 

определящи здравето, като земеделие и вода и канализация) се оценяват на между 2-

4 милиарда щатски долара годишно до 2030. 

 Областите със слаба здравна инфраструктура - най-вече в развиващите се страни – най-

малко ще са в състояние да се справят без помощ за подготовка и реакция. 

 Екологичните политики могат да доведат до подобряване на здравето, особено чрез 

намалено замърсяване на въздуха. 

Разбиране на връзките между изменението на 
климата и човешкото здраве 
Изменението на климата представлява много заплахи за здравето и благосъстоянието, от 

увеличаване на риска от екстремни горещини и силни бури, до увеличаване на риска от 

астматични атаки и промяна на разпространението на някои болести, пренасяни от кърлежи и 

комари. Някои от тези въздействия върху здравето вече се случват в Съединените щати. 

Какво е въздействието на изменението на климата върху здравето? 

Изменението на климата може да изостри съществуващите заплахи за здравето или да създаде 

нови предизвикателства за общественото здраве по различни начини. Фигура 1 обобщава тези 

връзки, като свързва климатичните въздействия с промените в експозицията, които след това 

могат да доведат до отрицателни ефекти върху здравето (здравни резултати). Тази цифра 

показва също така как други фактори - като например къде живеят хората и тяхната възраст, 

здраве, доходи или способност за достъп до здравни ресурси - могат да повлияят положително 

или отрицателно на уязвимостта на хората към ефектите върху човешкото здраве. Например, 

доходите на семейството, качеството на жилищата им или планът за управление на 

извънредни ситуации в тяхната общност, могат да повлияят на излагането на това семейство 

на екстремни горещини, степента, до която здравето им е засегнато от тази заплаха, и 

способността им да се адаптират към въздействието на екстремна топлина (за повече примери 

вижте фигура 4). 
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(Фигура 1) Концептуална диаграма, илюстрираща пътищата на експозиция, по които 

изменението на климата засяга човешкото здраве. Пътищата на експозиция 

съществуват в контекста на други фактори, които влияят положително или 

отрицателно върху здравните резултати (сиви странични кутии). Ключовите фактори, 

които влияят на уязвимостта на индивидите, са показани в дясното поле. Ключовите 

фактори, които влияят на уязвимостта в по-голям мащаб, като естествена и застроена 

среда, управление и институции, са показани в лявото поле. Всички тези влияещи фактори 

могат да повлияят на уязвимостта на индивида или общността, чрез промени в 

експозицията, чувствителността и адаптивния капацитет и могат да бъдат повлияни 

от изменението на климата. 
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Екстремна топлина 

Екстремно високите температури на въздуха допринасят пряко за смъртните случаи от 

сърдечно-съдови и респираторни заболявания, особено сред възрастните хора. В горещата 

вълна през лятото на 2003 г. в Европа например бяха регистрирани над 70 000 смъртни случая1.  

Природни бедствия и променливи модели на валежи 

В световен мащаб броят на съобщените природни бедствия, свързани с времето, се е утроил 

от 60-те години на миналия век. Всяка година тези бедствия водят до над 60 000 смъртни 

случая, главно в развиващите се страни.  

Повишаването на морското равнище и все по-екстремните метеорологични събития ще 

унищожат домовете, медицинските заведения и други основни услуги. Повече от половината 

от населението на света живее на 60 км от морето. Хората могат да бъдат принудени да се 

движат, което от своя страна повишава риска от редица последици за здравето, от психични 

разстройства до заразни болести.  

Все по-променливите модели на валежите вероятно ще повлияят на снабдяването с прясна 

вода. Липсата на безопасна вода може да наруши хигиената и да увеличи риска от диария, 

която убива над 500 000 деца на възраст под 5 години, всяка година. В екстремни случаи 

недостигът на вода води до суша и глад. До края на 21-ви век климатичните промени вероятно 

ще увеличат честотата и интензивността на сушата в регионален и световен мащаб. 

Наводненията и екстремните валежи също се увеличават по честота и интензивност. 

Наводненията замърсяват запасите от сладка вода, увеличават риска от болести, пренасяни по 

вода и създават среда за размножаване на насекоми, пренасящи болести, като комари. Те 

също причиняват удавяне и физически наранявания, увреждат домовете и нарушават 

предлагането на медицински и здравни услуги. 

Повишаването на температурите и променливите валежи вероятно ще намалят 

производството на основни храни в много от най-бедните региони. Това ще увеличи 

разпространението на недохранването, които в момента причиняват 3,1 милиона смъртни 

случая всяка година. 

Модели на инфекции 

Климатичните условия оказват силно влияние върху болестите, пренасяни по вода, и 

болестите, предавани чрез насекоми, охлюви или други хладнокръвни животни. 

Промените в климата вероятно ще удължат сезоните на предаване на важни преносими 

болести и ще променят техния географски обхват. Например климатичните промени се очаква 

да разширят значително районите в Китай, където се появява болестта, пренасяна от охлюви, 

шистозомоза. 

                                                      
1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18241810/ 
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Маларията е силно повлияна от климата. Предавани от комари Anopheles, маларията убива 

над 400 000 души всяка година - главно деца под 5-годишна възраст в някои африкански 

страни. Векторът на на денга също е силно чувствителен към климатичните условия и 

проучванията показват, че климатичните промени вероятно ще продължат да увеличават 

излагането на денга.  

Измерване на ефектите върху здравето 
Измерването на въздействието върху климата върху здравето може да бъде само 

приблизително. Независимо от това, оценка на СЗО, отчитайки само подмножество от 

възможните въздействия върху здравето и приемайки продължаващ икономически растеж и 

напредък в здравеопазването, стигна до заключението, че климатичните промени се очаква да 

причинят около 250 000 допълнителни смъртни случая годишно, между 2030 и 2050 г .; 38 000 

случая поради излагане на топлина, при възрастни хора, 48 000 поради диария, 60 000 поради 

малария и 95 000 поради недохранване в детска възраст. 

Какво ни казват индикаторите за климатичните промени 

 и човешкото здраве? 

Както е показано на Фигура 1, въздействието на изменението на климата върху здравето е 

сложно, често непряко и зависи от множество социални и екологични фактори. 

Проследяването на промените в климатичните въздействия и експозиции подобрява 

разбирането на промените в риска за здравето, дори ако действителният резултат за здравето 

е трудно да се определи количествено. Например пътят на наводненията, на фигура 2, показва 

как показателите за определени климатични въздействия като морско равнище, обилни 

валежи и крайбрежни наводнения могат да бъдат използвани от държавните и местните 

здравни служители, за да се разберат по-добре промените в излагането на хората на 

замърсени води (риск за здравето). Като разпознават променящите се рискове, тези служители 

могат по-добре да разберат как изменението на климата влияе върху броя на хората, които се 

разболяват от стомашно-чревни заболявания (здравен резултат). По този начин, дори когато 

здравните данни или дългосрочните записи не са налични или когато връзките между климата 

и здравните резултати са сложни, индикаторите играят важна роля за разбирането на 

свързаните с климата въздействия върху здравето. 

 

 

 

 

 

https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-sea-level
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-heavy-precipitation
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-heavy-precipitation
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-coastal-flooding
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„Ефектите от изменението на климата засягат и психичното здраве 

на хората. По-специално бедствията, свързани с климата или времето, 

могат да увеличат риска от неблагоприятни последици за психичното 

здраве, особено ако водят до увреждане на домовете и поминъка или 

загуба на близки. Въздействието на психичното здраве от тези 

събития може да варира от минимален стрес и симптоми на дистрес, 

до клинични разстройства, като тревожност, депресия и 

посттравматичен стрес. " 

Кой е в риск? 
Всички популации ще бъдат засегнати от изменението на климата, но някои са по-уязвими от 

други. Хората, живеещи в малки островни, развиващи се държави и други крайбрежни 

региони, мегаполиси ,планински и полярни региони са особено уязвими. 

(Фигура 2) Трите примера 

показват как въздействието 

на климата може да повлияе 

на здравето. Номерираните 

кръгове определят къде 

показателите за 

климатичните промени 

предоставят ключова 

информация за промените, 

настъпващи в различни 

точки по пътищата. Други 

фактори могат да изиграят 

роля при определянето на 

уязвимостта на човека към 

свързаните с климата 

здравни резултати; вижте 

фигура 1 и фигура 4. 
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Децата - по-специално децата, живеещи в бедни страни - са сред най-уязвимите към 

произтичащите от това рискове за здравето и ще бъдат изложени по-дълго на последиците за 

здравето. Очаква се също така здравните ефекти да бъдат по-тежки за възрастни хора и хора с 

увреждания или съществуващи медицински състояния. 

Районите със слаба здравна инфраструктура - най-вече в развиващите се страни – трудно ще 

се справят без помощ за подготовка и реакция. 

Фигура 4 показва някои примери за това как определени популации са по-уязвими от 

въздействието върху здравето, поради разликите в тяхната експозиция, чувствителност или 

способност да се адаптират към стрес свързан с климата. 

Важно е да запомните, че различните въздействия върху здравето, идентифицирани тук, не се 

случват изолирано; хората могат да се сблъскат с множество заплахи едновременно, на 

различни етапи от живота си или се натрупват в течение на живота им. Рисковете могат да се 

увеличат, тъй като хората са изложени на множество заплахи за здравето. Например, 

изключително горещите дни могат да доведат до заболявания, свързани с топлината, както и 

с лошото качество на въздуха, като увеличат химичните реакции, които произвеждат смог. В 

допълнение, много от факторите, които влияят върху това дали дадено лице е изложено на 

заплахи за здравето или дали се разболява, като личните навици на индивида, условията на 

живот и достъпът до медицински грижи (вж. Фигура 1), също могат да се променят с течение 

на времето.  

Отговор на СЗО 
Много политики и индивидуален избор имат потенциала да намалят емисиите на парникови 

газове и да доведат до големи ползи за здравето. Например по-чистите енергийни системи и 

насърчаването на безопасното използване на обществения транспорт, и активното движение 

(като колоездене или ходене пеша, като алтернатива на използването на частни превозни 

средства) биха могли да намалят въглеродните емисии и да намалят тежестта на 

замърсяването на въздуха, което причинява около 4,3 милиона смъртни случаи годишно и 

замърсяване на околния въздух, което причинява около 3 милиона смъртни случая всяка 

година. 

През 2015 г. Изпълнителният съвет на СЗО одобри нов работен план за изменението на 

климата и здравето. Това включва: 

 Партньорства: да се координира с партньорските агенции в рамките на системата на 

ООН и да се гарантира, че здравето е правилно представено в програмата за 

изменение на климата. 

 Повишаване на осведомеността: предоставяне и разпространение на информация за 

заплахите, които изменението на климата представлява за човешкото здраве, и 
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възможностите за насърчаване на здравето, като същевременно се намалят 

въглеродните емисии. 

 Наука и доказателства: да координира прегледите на научните доказателства за 

връзките между изменението на климата и здравето и да разработи глобална 

програма за научни изследвания. 

 Подкрепа: да се подпомогне изграждането на капацитет за намаляване на уязвимостта 

на здравето към изменението на климата и насърчаване на здравето, като 

същевременно се намалят въглеродните емисии.  
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Източници: 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health 

https://www.epa.gov/climate-indicators/understanding-connections-between-climate-change-

and-human-health 

https://health2016.globalchange.gov/climate-change-and-human-health 

https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm 

 

 

  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.epa.gov/climate-indicators/understanding-connections-between-climate-change-and-human-health
https://www.epa.gov/climate-indicators/understanding-connections-between-climate-change-and-human-health
https://health2016.globalchange.gov/climate-change-and-human-health
https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm
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Миграция и изменение на 

климата 
През 1990 г. Междуправителственият комитет по изменението на климата (IPCC) отбеляза, че 

най-голямото еднократно въздействие на климатичните промени, може да е върху човешката 

миграция - с милиони хора, разселени поради брегова ерозия, крайбрежни наводнения и 

земеделски смущения. 

Оттогава различни анализатори се опитват да определят числата на бъдещите потоци от 

климатични мигранти (понякога наричани „климатични бежанци“). Най-често повтаряната 

прогноза е 200 милиона души, до 2050 г. 

 

Въздействие на изменението на климата 

Метеорологичното въздействие на изменението на климата, може да бъде разделено на две 

различни причини за миграция: климатични процеси, като повишаване на морското равнище, 

засоляване на земеделските земи, опустиняване и нарастващ недостиг на вода, както и 

климатични събития, като наводнения и бури. Но неклиматичните фактори, като 

правителствената политика, нарастването на населението и устойчивостта на общността на 
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природни бедствия, също са важни. Всички те допринасят за степента на уязвимост, която 

хората изпитват. 

Проблемът е от времето (скоростта на промяна) и мащаба (броят на хората, които ще засегне). 

Но образа на крайбрежен фермер, принуден да си събере багажа и да се премести в богата 

страна, не е типичен. Напротив, както в случаят с политическите бежанци, вероятно тежестта 

за осигуряване на климатичните мигранти ще бъде поета от най-бедните страни - тези, които 

са най-малко отговорни за емисиите на парникови газове. 

Кой е засегнат най-много от климатичната миграция? 
Климатичната миграция засяга непропорционално хората, живеещи в бедност, популациите с 

увреждания, възрастните хора и жените. Най-често, най-екстремните метеорологични явления 

и влошаване на околната среда често се случват в Глобалния юг, където засегнатите страни са 

по-малко способни да се справят, поради структурни ограничения. Това означава, че страните, 

които вече са разположени в несигурна среда, са по-склонни да претърпят климатични 

бедствия и от своя страна са по-сериозно засегнати, когато възникне извънредна ситуация. 

https://refugeepathways.medium.com/ 
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Хората с увреждания, може вече да са по-уязвими от влошаване на околната среда поради 

компрометирани здравни условия.  

Възрастните популации са по-уязвими при бедствие, тъй като тяхната мобилност може да бъде 

ограничена и често е по-малко вероятно да напуснат местообитанието си. Жените също 

преживяват изменението на климата по различен начин от мъжете и са по-склонни да бъдат 

уязвими по отношение на защитата и поминъка, когато са принудени да мигрират. Това се 

дължи на фактори, включително липса на достъп до аварийни планове, възможности за 

преместване в рамките на техните възможности и мобилност. Това води до хронично 

гладуване, без настаняване и без работа в резултат на унищожаване на околната среда. 

Изменение на климата и принудителна миграция 
Казано по-просто, изменението на климата ще доведе до движение на населението, като 

направи някои части на света много по-малко жизнеспособни места за живеене; като 

причинява по-ненадеждни доставки на храна и вода, и увеличава честотата, тежестта на 

наводненията и бурите. Докато хората сега са принудени да мигрират поради променящите се 

метеорологични модели, експертите прогнозират, че ситуацията ще се влоши през следващите 

няколко десетилетия. Организацията на обединените нации прогнозира „че до 2050 г. може 

да има между 25 милиона и 1 милиард екологични мигранти“. 

Пример за миграция поради изменение на климата е Сирия. Опустошителна суша, най-тежката 

от 900 години, засегна поминъка на над 1,5 милиона фермери в селските райони на Сирия, 

преди почти петнадесет години. Сушата накара фермерите да мигрират от селските към 

градските райони на страната. Това също доведе до изчерпване на водоснабдяването и 

нарушаване на хранителните вериги. Въпреки че изменението на климата не е единственият 

фактор, повлиял на миграцията в Сирия, то със сигурност влоши вече съществуващите провали 

в социалните системи в страната и допълнителният стрес на сушата действа като 

мултипликатор на заплахата, когато става въпрос за политическа стабилност. Сирия не е 

изолирана във феномена на климатичната миграция - хората са принудени да напускат 

домовете си поради променящите се климатични условия в световен мащаб. От години 

непрекъснато има наводнения в Индия, Непал и Бангладеш, деградация на местните 

екосистеми в Централна Америка и вредни суши в басейна на езерото Чад, в западна 

централна Африка. През 2018 г. 28 милиона нови вътрешни премествания са отчетени в 

доклада за световната миграция. Зашеметяващите „шестдесет и един процента (17,2 милиона) 

от тези нови разселвания са предизвикани от бедствия, а 39% (10,8 милиона) са причинени от 

конфликти и насилие“. 
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Според Nicholls and Lowe (2004), използвайки прогноза за климатична чувствителност от 

среден клас, броят на хората, наводнени годишно, се очаква да се увеличи с между 10 и 25 

милиона годишно, до 2050-те и между 40 и 140 милиона годишно до 2100-те години. 

Двигатели на климата  
Робърт МакЛемън от университета в Отава разделя двигателите на принудителната миграция 

в две отделни групи. Първо - климатични фактори. Те са два вида - климатични процеси и 

климатични събития. 

Климатични процеси 

Климатичните процеси са бавно настъпващи промени, като повишаване на морското равнище, 

засоляване на земеделските земи, опустиняване, нарастващ недостиг на вода и несигурност 

на храните. Повишаването на морското ниво очевидно прави някои крайбрежни райони и 

малките островни държави необитаеми. Кумулативно те подкопават поминъка и променят 

стимулите, за да го „издържат“ на определено място. На национално ниво повишаването на 

морското равнище може да има сериозни последици за продоволствената сигурност и 

икономическия растеж. Гангтическата равнина на Бангладеш и делтата на Нил в Египет, са два 

такива примера. Делтата на Нил в Египет е една от най-гъсто населените области в света и е 

изключително уязвима от повишаване на морското равнище. Изкачване от само 1 метър би 

изместило поне 6 милиона души и ще наводни 4500 км2 земеделска земя. 

Климатични събития 

Климатичните събития, от друга страна, представляват внезапни и драматични опасности, като 

мусонни наводнения, ледникови езерни наводнения, бури, урагани и тайфуни. Те 

принуждават хората да напуснат земята си много по-бързо и драматично. Например ураганите 

"Катрина" и "Рита", които удариха крайбрежието на залива на САЩ през август и септември 

2005 г., оставиха около 2 милиона души без дом. Докладът за световните бедствия от 2000 г. 

изчислява, че 256 милиона души са били засегнати от бедствия (както свързани с времето, така 

и геофизически) през 2000 г., в сравнение със средно 211 милиона годишно през 90-те години 

- увеличение, което Червеният кръст отдава на нарасналите „Хидро-метеорологични“ събития. 
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Неклиматични фактори 
Също толкова важни са и неклиматичните фактори. Ясно е, че много природни бедствия са 

поне отчасти „създадени от човека“. Естествената опасност (като наближаваща буря) се 

превръща в „природно бедствие“, само ако общността е особено уязвима от нейното 

въздействие. Тропическият тайфун, например, се превръща в катастрофа, ако няма система за 

ранно предупреждение, къщите са зле построени и хората не знаят какво да правят в случай 

на буря. Следователно уязвимостта на общността е функция от нейното излагане на 

климатичните условия (като крайбрежно местоположение) и адаптивния капацитет на 

общността (способността на определена общност да издържа най-лошата от бурята и да се 

възстанови след нея). 

Различните региони, страни и общности имат много различен адаптационен капацитет: 

скотовъдските групи в Сахел, например, са социално, културно и технически оборудвани за 

справяне с различна гама от природни опасности, отколкото, да речем, планинските жители в 

Хималаите. Националното и индивидуалното богатство е един от ясните фактори, определящи 

уязвимостта - позволяваща по-добро намаляване на риска от бедствия, образование при 

бедствия и по-бързи реакции. През десетилетието от 1994 до 2003 г., природните бедствия в 

страни с високо човешко развитие убиват средно 44 души на събитие, докато бедствията в 

страни с ниско човешко развитие убиват средно по 300 души, всяка. 
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В национален мащаб, Бангладеш има много различни способности за адаптиране и 

устойчивост на бедствия, спрямо Съединените щати. През април 1991 г. тропическият циклон 

Горки удари района Читагонг в югоизточния Бангладеш. Вятър със скорост до 260 километра в 

час и висока шест метра буря разбиха голяма част от страната, убивайки поне 138 000 души и 

оставяйки без дом до 10 милиона души. На следващата година през август 1992 г. по-силна 

буря, ураганът категория пет „Андрю“, удари Флорида и Луизиана с ветрове от 280 километра 

в час и 5,2-метров бурен прилив. Но макар да остави вреди от 43 милиарда щатски долара, 

това доведе само до 65 смъртни случая. 

Изменението на климата ще предизвика адаптивния капацитет на много различни общности 

и ще смаже някои, като взаимодейства и изостря съществуващите проблеми на 

продоволствената сигурност, недостига на вода и оскъдната защита, предоставена от 

маргиналните земи. В един момент земята вече не е в състояние да поддържа поминък и 

хората ще бъдат принудени да мигрират в райони, които предлагат по-добри възможности. 

„Точките за преобръщане“ ще варират от място на място и от отделно лице. Природните 

бедствия могат да изместят голям брой хора за относително кратки периоди от време, но бавно 

настъпващите промени вероятно ще изместят трайно много повече хора, малко по малко. 

Източници:  

https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-31_en.pdf 

http://hdr.undp.org/en/  

https://refugeepathways.medium.com/ 

 

  

https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-31_en.pdf
http://hdr.undp.org/en/
https://refugeepathways.medium.com/
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КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЖИВИ 

ОРГАНИЗМИ 

Растителният живот и 

климатичните промени 

 
Оценката на СЗО посочва, че 60% от световното население зависи от традиционните лекарства, 

които основно се получават от растения. Антропогенните дейности играят важна роля и 

допринасят за изменението на климата по целия свят (Mishra, 2016). Поради неподвижната 

природа, растенията не могат да се движат поради неблагоприятни условия, като всички нас. 

Ето защо растенията трябва да изберат друг, алтернативен механизъм. По-конкретно 

метаболитни промени. Можем да кажем, че варирането в съдържанието на вторични 

метаболити се счита за един от защитните механизми на растението спрямо неблагоприятни 

условия (Ober, 2005; Pichersky and Gang, 2000). Вторичните метаболити са съединения, които 

не са от съществено значение за нормалната дейност на растенията, но тези съединения като 

алкалоиди, терпени и цианогенни гликозиди колективно изграждат имунната система на 

растенията (Hartmann, 2007; Wink, 2003). Изменението на климата може да промени 

качеството на природния продукт и да повлияе на вкуса и лечебната стойност на някои 

арктически растения (Gore, 2006). Въпреки че беше съобщено, че такива промени могат да 

бъдат или положителни, или отрицателни. Производството на вторични метаболити се 

увеличава при стресови условия; производството на вторични метаболити обаче се влияе от 
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много фактори, като конкуренция между растенията, светлина, почва и влажност и др. (Dean, 

2007; Das, 2016).  

Лечебните и ароматните растения са по-малко имунизирани срещу изменението на климата в 

сравнение с другите живи организми. Промените в климата оказват значително въздействие 

върху жизнения цикъл и разпределението на растенията, поради което много лечебни 

растения стават ендемични за определени географски региони. Студенти от университета във 

Вашингтон, Сиатъл, изучават механизма за справяне с растенията с променящата се среда. В 

своите изследвания те са събрали данни за седем топографски обособени региона в цяла 

Западна Северна Америка, от западната планинска верига Сиера Невада, в Невада, до 

източните предпланини на Скалистите планини, в Северна Канада. Около 300 растителни вида 

са използвани в това проучване. След събиране на данни, те сравняват своите открития с 

промените в климатичните условия, например дъжд, температура и снеговалеж. Резултатите, 

получени след анализа, са много изненадващи, над 60% от растенията променят 

разпределението си и се изместват към по-топъл регион, всички растения в даден регион, 

независимо от видовете, се движат в една и съща посока.  

Според неотдавнашно проучване, публикувано в Journal Nature Climate Change, изменението 

на климата може да доведе до широко разпространена загуба на растения в целия свят. Това 

проучване събра данни за 50 000 обикновени видове растения, както и животни. Те стигнаха 

до заключението, че повече от половината от растенията ще бъдат засегнати до 2080 г., поради 

непрекъснатото нарастване на емисиите на парникови газове. Основният автор на това 

изследване, Рейчъл Уорън от Центъра Тиндал, в Университета на Източна Англия, Обединеното 

кралство заяви, че „средното растение ще претърпи значителна загуба на обхват при 

климатични промени“. Гостуващ сътрудник в Центъра Тиндал, Джеф Прайс (съавтор на 

изследването) заяви, че някои често срещани растения като „шоколад, кафе, захарен клен, 

тиково дърво, ананас и памук, показват големи свивания в климатичните им диапазони. 

Климатичният диапазон се определя като местообитание, където съществуват видове и е 

изправен пред много предизвикателства, за да оцелее сред конкурентите си. Изследването 

стигна до заключението, че спешно е необходимо намаляване на емисиите на парникови 

газове и това може да бъде сведено до минимум от широко разпространените загуби, които 

причиняват климатични промени. Учените по климата изчисляват, че емисиите на въглероден 

диоксид трябва да предотвратят преминаването на праговете от 400 части на милион 

(Banerjee, 2013). 

Климатични фактори 
Растенията зависят от определени фактори като температура, светлина, въглероден диоксид 

(CO2), валежи и влага, за да произведат продуктите от растителни култури, които са от 
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съществено значение за човешкото хранене, както и за здравето. Размерът на тези фактори 

варира в зависимост от местоположението. Следователно управлението на културите е 

огромно предизвикателство, защото винаги е силно зависимо от климата и факторите на 

околната среда. Успешният темп на растениевъдство засегна нетните износители, нетните 

вносители и потребители, както и националната и глобалната продоволствена сигурност. 

Растежът на растенията и развитието им силно зависят от температурата, всеки вид има 

оптимален или специфичен температурен диапазон, за да оцелее и да процъфти в определена 

среда (Hatfield, 2015). Растителното производство също така осигурява храна, фураж и 

материал за платове. Непрекъснатото увеличаване на населението създава много тежести на 

земята и това е един от основните фактори, влияещи върху климата. Изменението на климата 

има изразен ефект върху биогеографията, температурата, валежите, почвата и растителността. 

Списък на някои климатични фактори 

Климатичен 

фактор 

Ефект от изменението на климата Препратки 

Валежи Поради изменението на климата, в целия сват 

се отчита увеличаване на валежите от дъжд и 

сняг. 

Tollefson, (2016) 

Суша Екстремните суши са свързани с изменението 

на климата. Поради по-голямото отделяне на 

парникови газове във въздуха, температурата 

на въздуха се повишава. Повишаването на 

температурата повишава скоростта на 

изпаряване. Сухата почва е по-малко способна 

да абсорбира вода. 

https://www.climatereal

ityproject.org/blog/facts

-about-climate-change-

and-drought 

Замърсяване 

на въздуха 

Емисиите на CO2 са основният източник на 

атмосферно замърсяване. Освен това някои 

други замърсители на въздуха, също са 

отговорни за изменението на климата. Тези 

замърсители са известни като краткотрайни 

климатични замърсители (SLCP), като черен 

въглерод, метан, сулфатни аерозоли и 

приземен озон. 

https://www.iass-

potsdam.de/en/output/

dossiers/air-pollution-

and-climate-change 

Списък на растителните видове, засегнати от суша 
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Име на растението Описание 

Triticum aestivum L. Общата продължителност на растежа е 

намалена и настъпва значително 

намаляване на добива 

Hordeum vulgare L 

Chenopodium quinoa Wild Забавяне при предварителна антеза и 

забавено цъфтене при киноа. 

Triticum aestivum L. Забавяне при предварителна антеза 

Oryza sativa L. Забавяне на цъфтежа 

Glycine max L. Сушата по време на пълненето на зърното 

ускорява зрелостта и намалява добива. 

Pennisetum glaucum L Увеличава се процентът на недостигане на 

зрялост. 

 

Ефект от изменението на климата върху полските 
култури 
Увеличение на съотношението на корените, към издънките, се наблюдава при повишени 

количества на CO2; в това състояние растението синтезира по-голям брой хлоропласти, 
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мезофилни клетки, по-дълги стъбла и удължен диаметър, дължина и брой големи корени, 

странично разпределение на корените с промени в моделите на разклоняване (Qaderi and 

Reid, 2009). Отговорите на различните растителни видове към повишеното ниво на CO2 може 

да се дължат на вариации в почвата, водата, температурата и наличността на хранителни 

вещества (Amedie, 2013). 

Ефект от изменението на климата върху горските 
дървета 

Взаимодействието на горските екосистеми с климата е сложен въпрос, поради различията в 

процесите. Повишената концентрация на CO2 в околната среда, може да намали скоростта на 

отделяне на влага, през листата. Това да увеличи ефективността на използването на вода от 

горските растения и до известна степен да увеличи производителността (Bolin, et. Al., 1989). 

Дърветата имат способността да се аклиматизират според по-топлия климат; обаче различните 

видове реагират различно (Saxe, et al., 2001). Обикновено горските дървета се управляват от 

C3фотосинтетичния път, така че тяхната производителност и нужда от хранителни вещества са 

изключително засегнати от атмосферния CO2 и температурата. Дърветата, растящи под високо 

ниво на CO2, показват голяма производителност (ако се постигне комбинация от абсорбция и 

повишена ефективност на използване на хранителни вещества) в сравнение с културите (Lukac, 

et al., 2010). В умерените блатни и горски екосистеми повишаването на температурата 

причинява фотоинхибиционен стрес и суша (Niinemets, 2010). 

Изменение на климата - заплаха за здравните сектори 

поради ефект върху растенията  
Глобалните промени в климата са отговорни за инфекциозните и паразитни болести и засягат 

малко или много нашето здравеопазване. Изменението на климата, особено температурата, 

промени в жизнения цикъл на патогените и векторите, концентрацията на патогени във водата, 

също се увеличава поради промени във валежите в градските условия (Confalonieri, 2015). Тези 

промени засегнаха естествената флора на нашата екосистема и изчерпването на растителната 

популация създава голяма заплаха за здравния ни сектор. Използването на лечебни растения 

в здравните практики е много високо. Традиционната китайска медицина (TCM) обикновено 

се основава на растения. Индия също има силна зависимост от растенията в съвременните 

лекарства, заедно с традиционната система на индийската фармация. Според Хамилтън, Индия 

има приблизително 44% от медицински важната флора. Индия се счита за „хербарий на света“ 

поради наличието на огромната си естествена флора. Разликите в агроклиматичните условия, 

пряко или косвено влияят върху растежа и качеството на естествените продукти от лечебни 

растения. Тези естествени продукти се използват като суровина в различни лекарства. UVB 
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радиацията променя физиологичните процеси и процесите на развитие на растенията. 

Въпреки че растенията имат механизми за справяне със стреса в околната среда, но само в 

известна степен, по-нататъшното увеличаване на радиацията може пряко да повлияе на 

растежа на растенията. Косвените промени, причинени от UVB, засягат разпределението на 

хранителните вещества, вторичния метаболизъм и времето на фазите на развитие и могат да 

бъдат еднакво или понякога по-важни от вредните ефекти на UVB (www.epa.gov/ozone-layer-

protection/health-and-environmental- ефекти-износване на озоновия слой) 

Растения и съображения за изменението на климата 
Изменението на климата не е само затоплянето. Има различни аспекти, които трябва да се 

вземат предвид на много фронтове, но при растенията, ето няколко основни фактора, които 

влияят на техния жизнен цикъл. 

Минималните, максималните и средните температури влияят върху растежа и 

разпространението на растенията. Сезонните цикли също имат влияние, но времето, когато 

регионите се затоплят през пролетта и се охлаждат през есента, се променя.  

Повишаващият се термометър обаче не спира всички растения. Тенденция през последните 40 

години е много видове северноамерикански растителни видове да се придвижват към по-

топлите райони и дори надолу. Изследователи от Университета във Вашингтон, Сиатъл са 

изследвали 300 растителни вида в Западна Северна Америка; проучването от 2014 г. 

(публикувано в _Global Change Biolog_y) установи, че 60% от изследваните растения се 

изместват към по-ниски височини, докато климатът се затопля, въпреки че наличието на вода 

от увеличените валежи се смята за движещ фактор. 

Валежите влияят върху баланса на видовете растения в определена област. Промените в 

климатичните модели също могат да променят типа на почвата, като влияят кои растения 

процъфтяват или не, в определени региони. В резултат на това някои видове изостават, 

особено такива, които имат дълъг жизнен цикъл и се разпръскват по-бавно, като арктически и 

алпийски растения. Степента на приспособимост може да доведе до загуба на някои видове, а 

други да се преместят. Има и въздействие на инвазивни видове, които се адаптират по-бързо 

към условията на околната среда, където местните видове могат да се борят. 

Температурата, валежите и продължителността на деня влияят върху фенофазите или времето 

на фазите на жизнения цикъл на растенията. Сезонните вариации оказват влияние върху тези 

фази, но изменението на климата променя модела на температурата и валежите, удължава 

вегетационните сезони и ги измества. 

Промени в датите на разлистване и цъфтеж 
За някои видове, като орлови нокти и люляци, датите на разлистване и цъфтеж варират от 

година на година. Подобна променливост може да затрудни измерването на големи промени. 
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Индикаторите за изменение на климата на EPA показват, че от началото на 20-ти век 

вегетационният сезон в долните 48 щати се е увеличил с около две седмици. По-бързи 

промени се наблюдават на Запад със скорост от около 2,2 дни на десетилетие. На Изток това е 

около един ден на десетилетие. Също така, почти всеки щат е виждал вегетационния сезон да 

се удължава, особено Калифорния и Аризона (Югоизточните щати като Алабама и Джорджия 

обаче са виждали, че техният период се съкращава). По-новите данни показват по-ранни 

пролетни студове и по-късни есенни студове. 

Смята се, че цъфтежът на растенията по-рано на север и запад е свързан с този модел. 

Цъфтежът обаче се появява по-късно в някои части на юга. Моделът е още по-изразен на други 

места в Северното полукълбо. 

Учените наблюдават кога се появяват първите пъпки и кога листата започват да падат, за да 

измерват промените в сезонните модели. Проектът BudBurst, реализиран от Чикагската 

ботаническа градина, улеснява това, като дава възможност на обществеността да докладва как 

растенията в техния град, град, парк или градина реагират на сезоните. 

Допълнителна зеленина, климатични промени и CO2 
По-студените региони стават все по-гостоприемни за растенията. На сателитни изображения 

се наблюдава озеленяващ ефект в северните пейзажи. Притеснението е, че растителността 

поглъща слънчевата светлина, вместо да я отразява, както снега и леда, като по този начин 

причинява повече затопляне. Размразяването на тундрата може също да отдели метан - 

парников газ. Смята се, че по-топлите температури потенциално убиват тропическите гори, 

отделяйки повече газове, които могат да допринесат за затоплянето на атмосферата. 
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Климатични промени и поленови алергии 
По-дългите сезони цъфтеж на растенията, също означават повече цветен прашец. Един пример 

е амброзията. Обикновено достигайки връх в края на лятото и началото на есента, растенията 

амброзия могат да продължат да изхвърлят полени до първата слана. Предвид настоящите 

промени, прашецът се произвежда по-рано през пролетта и по-късно през есента. 

Следователно броят на полените и алергичните сезони се удължават. В някои части на Европа 

амброзията генерира ~ 50% от общото производство на полени. 

Алергичната болест е ключов проблем за общественото здраве, който се е увеличил бързо през 

последните десетилетия, както в развитите, така и в развиващите се страни и сега е признат за 

голяма глобална епидемия (Pawankar 2014; Platts-Mills 2015). Икономическата тежест на 

алергичните заболявания е значителна. През 2007 г. общите разходи за алергични заболявания 

за Европейския съюз варират от 55 до 151 милиарда евро (Zuberbier et al. 2014). По отношение 

на специфични алергични заболявания, Световната здравна организация (СЗО) изчислява, че 

400 милиона души в света страдат от алергичен ринит и 300 милиона от астма (Bousquet and 

Khaltaev 2007). В Европа разпространението на поленовата алергия сред общата популация се 

оценява на 40% (D’Amato et al. 2007). 

Източници: 
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https://blog.arcadia.com/effects-climate-change-plants/ 

https://youmatter.world/en/definition/climate-change-meaning-definition-causes-and-

consequences/ 

https://growace.com/blog/the-plant-life-cycle/ 

https://www.bgci.org/wp/wp-content/uploads/2019/04/Plants_and_Climate_Change.pdf 

https://academic.oup.com/aob/article/116/6/849/162145 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5332176/  
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Диви животни и климатични 

промени 

Song 

През последните двадесет години изменението на климата е на първо място в международния 

дневен ред. Заедно с опустиняването, деградацията на почвите и загубата на биологично 

разнообразие, то е широко признато като основната заплаха за околната среда, пред която е 

изправен светът. Увеличават се доказателствата, че затоплянето и другите промени, свързани 

с климата, се случват по-бързо от очакваното, а прогнозите се влошават. 

Светът вече е изправен пред криза на изчезването на биологичното разнообразие и вероятно 

климатичните промени ще го влошат. Следователно сухоземните, сладководните и морските 

диви животни ще бъдат сериозно засегнати, освен ако не успеем да се справим с промените в 

климата, чрез решително планиране и действие. Основният акцент е върху тропическите диви 

животни и техните местообитания, но са обхванати и други фауни, екосистеми и географски 

региони. 

Въздействието на климатичните промени ще включва постоянни промени във физическите 

условия, като снежна покривка, вечна замръзналост и морско равнище, заедно с увеличаване 

както на неравномерността, така и на тежестта на екстремни метеорологични явления, като 

суши, наводнения и бури, което ще доведе до промени във функционирането на екосистемата. 

Стадо слонове © Benh Lieu  
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Светът преживява криза на изчезване - най-бързата загуба на биологично разнообразие в 

историята на планетата - и тази загуба вероятно ще се ускори с изменението на климата. 

Изчислено е, че 20–30% от растителните и животинските видове ще бъдат изложени на по-

висок риск от изчезване поради глобалното затопляне и че значителна част от ендемичните 

видове могат да изчезнат до 2050 г., като резултат. Някои видове са по-податливи от други. 

Например 566 от 799 топловодни рифообразуващи коралови видове са изложени на риск да 

бъдат застрашени поради нарастващите климатични промени, както и около 35% от птиците и 

52% от земноводните. Освен това, въздействието вероятно ще бъде по-силно върху видове, 

които вече са изложени на риск от изчезване: 70–80% от изброените в червения списък птици, 

земноводни и корали се считат за податливи на въздействието на изменението на климата 

(Vié, Hilton-Taylor и Stuart, 2008). 

С повишаване на средните глобални температури, въздействието върху местообитанията и 

видовете ще зависи от много фактори, включително местната топография, промените в 

океанските течения, моделите на вятъра и валежите и промяната на албедото. В допълнение 

към вариациите в скоростта и степента на повишаване на температурата на различни 

географски ширини, може да има промени в продължителността и тежестта на сезоните, 

включително понижаване на температурата в някои райони. Моделите на валежите също 

могат да бъдат засегнати от гледна точка на общото годишно количество, сезонното 

разпределение на валежите и годишната регулярност. Очаква се екстремни метеорологични 

явления, като засушаване и наводнения, да се случват по-често. По-специално се очаква 

сушите да станат по-чести и по-интензивни в субтропичните и южните умерени гори; това ще 

увеличи разпространението на огъня и предразположението към вредители и патогени 

(Seppälä, Buck and Katila, 2009). 

Недървесните горски ресурси, като въглища, недървесни горски продукти и диви животни 

поддържат поминъка на стотици милиони хора, в зависими от горите общности. Повечето 

селски и много градски популации в развиващите се страни разчитат на дървесната биомаса, 

като техен основен енергиен източник и зависят от дивите растителни лекарства за здравето 

си. В много развиващи се страни месото от диви живтни е важен източник на протеини, докато 

за крайбрежните общности или тези, които живеят в близост до сладководни води, рибата 

може да бъде основен източник на протеини. В Централна Африка има много голяма и добре 

установена търговия с продукти от диви животни, която се движи главно от потребителското 

търсене в големите градове. Счита се, че до 5 милиона тона месо се консумират всяка година 

в басейна на Конго (Fa et al., 2002; Kleine, Buck and Eastaugh, 2010; Seppäla, Buck and Katila, 2009) 

в търговия, която е призната за неустойчива и често незаконна. Въпреки значението им за 
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местните общности, около 13 милиона хектара (ха) от горите в света се губят поради 

обезлесяване всяка година (FAO, 2010a) и допълнителни големи площи също деградират. 

Ричардсън и Робинсън, 2005). 

Основни промени, предизвикани от климата 
Повишените температури оказват влияние върху физическите системи, тъй като ледниците се 

топят и снежнитепокривки намаляват. Повишаването на температурата може да доведе до 

драстично дисбалансиране на физическата система, причинявайки необратими загуби. 

Водният цикъл и хидрологичните системи са засегнати от променящите се температури. В 

полупустинните райони намалената наличност на вода вече оказва допълнителен натиск върху 

дивата природа, която се струпва около ограничени водни точки и се конкурира с домашните 

животни (de Leew et al., 2001). Намаленото растително производство, като следствие от 

намалените валежи увеличава вероятността от деградация на почвата поради прекомерна 

паша от диви животни и домашни животни. Много сладководни видове са под сериозна 

заплаха от изчезване в резултат на повишаване на температурите и изчезване на езера и 

крайбрежни лагуни (Willets, Guadagno и Ikkala, 2010). 

Повишаването на морското равнище засяга крайбрежните райони, чрез ерозия на бреговата 

линия, загубата на крайбрежни влажни зони и модификация на крайбрежната растителност. 

Морските и крайбрежните екосистеми също се нарушават от бури, които увреждат коралите 

директно, чрез вълново действие и индиректно, чрез затихване на светлината от суспендирани 

утайки и абразия от седименти и счупени корали.  

По-високите температури също причиняват експулсирането на зооксантели (едноклетъчни 

растения, живеещи в клетките на коралови полипи), което води до избелване на корали и е 

причинило загубата на 16 процента от световните корали (Wilkinson, 2004). До една трета от 

коралите се считат за застрашени от изчезване поради изменението на климата (Carpenter et 

al., 2008). При верижна реакция смъртта на коралите причинява загуба на местообитание за 

много видове тропически риби. Много проучвания съобщават за промени в популациите на 

рибите, трофични взаимодействия и миграционни модели, свързани с регионални промени в 

околната среда поради променящите се климатични условия (напр. Edwards и Richardson, 

2004; Hays, Richardson & Robinson, 2005). 
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Основни заплахи за биологичното разнообразие 
• Унищожаване на местообитанията 
• Свръхексплоатация 
• Инвазивни видове 
• Замърсяване 
• Изменение на климата 

Какво прави един вид уязвим на климатичните 
промени? 
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ  

• Състояние на червения списък на IUCN 
• Географски обхват 
• Размер на популацията 
• Температурен толеранс 
• Разчитане на екологични сигнали (за размножаване, миграция, хибернация) 
• Силни взаимодействия с други видове 
• Изобилие от източник на храна 
• Изисквания за сладка вода 
• Специализация на местообитанията 
• Податливост към болести 
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Различните черти се разглеждат в категорията „чувствителност“. Видове със следните черти ще 

се считат за ВИСОКО уязвими към климатичните промени: Застрашен в Червения списък на 

IUCN, тесен географски обхват, малък размер на популацията, тесен толеранс към 

температурата, силна зависимост от екологичните сигнали за възпроизводство, миграция и 

хибернация, силни взаимодействия с един или повече видове (напр. симбиоза), ниско 

изобилие от източник на храна, високи изисквания за сладка вода, специфични изисквания за 

местообитания и висока податливост на болести. 

Слонове и вода 
    

© Nikhil Advani/WWF 
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Последици от изменението на климата 

IPCC прогнозира, че в резултат на промени в моделите на валежите и средните глобални 

температури, „през този век устойчивостта на много екосистеми (способността им да се 

адаптират естествено) вероятно ще бъде надвишена от безпрецедентна комбинация от 

промени в климата и в други двигатели на глобалната промяна (особено промяната в 

земеползването и прекомерната експлоатация), ако емисиите на парникови газове и други 

промени продължат със или над сегашните темпове. Към 2100 г. екосистемите ще бъдат 

изложени на атмосферни нива на CO2, значително по-високи, отколкото през последните 650 

000 години, и глобални температури най-малко сред най-високите от тези през последните 740 

000 години. Това ще промени структурата, ще намали биологичното разнообразие, ще наруши 

функционирането на повечето екосистеми и ще компрометира услугите, които те предоставят 

в момента “(Parry et al., 2007). 

Крайбрежното наводняване и засоляване е друг ефект на изменението на климата на 

ландшафтно равнището, тъй като морското равнище непрекъснато се повишава. Ниско 

разположените сухоземни екосистеми в тропиците ще бъдат все по-изложени на бурни вълни, 

тъй като кораловите рифове намаляват.  
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