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Промените в климата, повишеното енергопотребление и намаляването на природните
ресурси са ключови проблеми на съвременното общество. Един от пътищата за тяхното
решаване е внедряването на енергоспестяващи практики в училищното образование.
През 2018 г. в ПМГ „Васил Друмев“ стартира работата по проект „Мост между действията за климата на европейско и местно ниво“ и после продължи с проект „Kъм въвеждане на климатични действия в програмата на българските училища“, насочени към
стимулиране на възможностите за пестене на енергия в училище. И двата проекта се
реализират от Националния доверителен екофонд с подкрепата на Федералното министерство на околната среда, опазване на природата и ядрената безопасност (BMU) на
Република Германия в рамките на Европейската инициатива за климата (EUKI).
Целта на обучението в рамките на тези проекти е свързана с усвояване на знания за
климатичните промени, за начините на пестене на енергия и природни ресурси, формиране на съзнание за лична отговорност и съпричастност към проблемите на околната среда, или накратко – повишаване на екологичната култура на учениците.

Екологичната култура е част от общата култура и се придобива през цялото индивидуално развитие на човека. Тя се проявява в това, че човек подчинява дейността си на изискванията за рационално използване на природата, не допуска нейното замърсяване
и унищожаване.
Екологичната култура на всеки един индивид включва неговата екологична информираност и неговото екологично поведение, а за тяхното формиране значение има екологичното образование.
Оцеляването на живота на планетата Земя зависи от способността ни да живеем в хармония с околната среда.

В този сборник представяме нашите идеи за екологично образование, вдъхновени от
работата ни по двата проекта, за да покажем, че чрез нашите действия можем да постигнем промяна в поведението си за намаляване на потреблението на енергия и да
осъзнаем собствената си отговорност за бъдещето на планетата.

„Вече пет десетилетия Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ дава своя
положителен принос в сложния научен процес за разгръщане на човешкия интелект и
неговото пълноценно творческо реализиране в развитието на личностното изграждане. В гимназията се обучават ученици с доказан интерес към природните науки.
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Има деца, които са артистични, креативни, които милеят за запазването на природните ресурси и опазването на климата. Участието им в проекта отключи творческите им
способности, даде на нашите колеги нови хоризонти за изява“. (Ангел Гушев – директор
на гимназията.)

„Работя като учител по английски език в Природо-математическата гимназия „Васил
Друмев“ от 4 години. Започвайки кариерата си, се срещнах с будни и любознателни
хора, които бяха в класните стаи, за да получат знания. Знания – не само по английски
език, но и за хората и за света около тях.
В чуждоезиковото обучение често се разглеждат обществени и общочовешки теми,
които пораждат дискусии между учениците. Понякога се включват плахо поради притеснения, свързани с допускането на лексикални и граматични грешки, но след окуражаване и уверяване, че тяхното мнение е наистина важно и че език се учи и с вербални
упражнение, те с готовност споделят своята позиция.
Стремя се да работя заедно с учениците – в екип, в който всеки може да научи нещо от
другите – не само те от мен, но и от останалите си съученици – а и аз от тях.

Една от темите, които вълнува голяма част от учениците, е опазването на околната
среда. Много от тях са наистина ангажирани с идеята за намаляване на потреблението
на вода и електричество, като многократно сме обменяли идеи, как на практика можем
да променим нещо. Разбира се – идеи присъстват и в учебниците, и в интернет, но това,
което истински мотивира и вълнува учениците, е личният пример и действителните
истории – от гасенето на лампите в достатъчно осветена от слънцето стая до идеята да
измием мивката (банята) тоалетната, докато чакаме да потече топлата вода за вземане
на душ.
Рециклирането и участването в различни кампании, свързани с него, също е повече от
актуална тема. Всеки път, когато има такава проява, разговарям с ученици от различни
класове, на които преподавам, и винаги има деца, готови да участват с желание.
Щастлива съм, че работя с интелигентни, мотивирани и усмихнати млади хора, защото
те, колкото и клиширано да звучи, са бъдещето. А в бъдещето има надежда!“ (Славена
Янчева-Спирдонова – учител по английски език.)
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НАЧАЛОТО.
СЪДЪРЖАТЕЛЕН КОМПОНЕНТ

За целите на проекта в началото в гимназията се създаде енергиен екип от ученици от
9. до 11. клас, които възприеха себе си като „Енергопросветители“. Ролята на енергийния екип е да насърчава осъзнато, пестящо отношение към енергията от ползвателите
на училищната сграда.

В началото учителите – ръководители на енергийния екип, изготвихме програма, чрез
която младите хора до осъзнаят, че съществуват климатични промени, че те са сериозно повлияни от човешката дейност и че всеки един жител на планетата може лично да
допринесе за намаляване на това въздействие, достатъчно е преоценка на мисленето и
поведението към средата, в която живеем. Включихме теми, които вълнуват младите
хора, следвахме определена логика на подреждане на темите, като първо учениците
да получат необходимите теоретични знания, за да са сигурни в тях и по-уверено да ги
предават на връстниците си.
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За да могат обучаваните да вземат необходимите им решения и така да осъществяват
своите лични избори в сферата на екологията, необходимата информация обикновено
се осигурява чрез традиционните методи на обучение – лекция, беседа, анализиране на
данни от научнопопулярна литуратура, решаване на казуси.
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1. Работа с измервателни инструменти – измерване на температура и осветеност.
Началните дейности в изпълнението на проекта бяха измерванията на температура и
осветеност, осъзнаване на енергийната ситуация в сградата и осъществяване на разяснителни кампании от ученици от енергийния екип пред учениците от всички класове
за целите на проекта и за правилните действия за пестене на енергия в училищната
сграда.
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2. Изготвяне на температурни профили и листовки.
След като събраха и систематизираха достатъчно данни, за да имат база за изводи, учениците от енергийния екип изготвиха графични температурни профили за училищната сграда.
Седмичен температурен профил на
Седмичен
температурен
профил
на
училищната
сграда
на ПМГ „Васил
Друмев“
училищната
сграда
на
ПМГ
„Васил
Друмев“
от 10 до 14.12.2018 година
от 10 до 14.12.2018 година
Измерванията са направени между 12:00 – 13:30 и 7:20 – 7:35 при пълни с ученици класни стаи и компютърни
зали и преди началото на първия учебен час, при средна външна температура 5, 1°C.
Измерванията са направени между 12:00 – 13:30 и 7:20 – 7:35 при пълни с ученици класни стаи и компютърни
зали и преди началото на първия учебен час, при средна външна температура 5, 1°C.
Средни
Помещения
Средна седмична температура в класните
седмични
Средни
Помещения
стаи
t°
C
Средна седмична температура
в класните
седмични
I етаж - Класни стаи 7 - 12
21, 8°C
24
стаи
t° C
II етаж - Класни стаи 24 - 27
22, 1°C
22
I етаж - Класни стаи 7 - 12
21, 8°C
24
II етаж - Класни стаи 20 - 22
22, 8°C
II етаж - Класни стаи 24 - 27
22, 1°C
20
II етаж - Класни стаи 32 - 33
23, 1°C
22
1
2
3
4
5
II етаж - Класни стаи 20 - 22
22, 8°C
III етаж - Класни стаи 37 - 38
22°C
20
II етаж - Класни стаи 32 - 33
23, 1°C
1
2
3
4
5
III етаж - Класни стаи 37 - 38
22°C
Помещания
Помещания
Кабинети ( Музика;
Изобр. Изк. )
Кабинети ( Музика;
Химия; Физика; Биология
Изобр. Изк. )
Голяма кинозала
Химия; Физика; Биология
Интерактивна зала
Голяма кинозала
Компютърни зали ( 1; 12;
Интерактивна зала
2; 3; 13; 15 )
Компютърни зали ( 1; 12;
Учителска стая
2; 3; 13; 15 )
Библиотека
Учителска стая
Физкултурен салон
Библиотека
Фоае – входна врата
Физкултурен салон
Фоае – учителска стая
Фоае – входна врата
Стълби на I етаж
Фоае – учителска стая
Стълби на II етаж
Стълби на I етаж
Стълби на III етаж
Стълби на II етаж
Коридор I етаж
Стълби на III етаж
Коридор II етаж
Коридор I етаж
Коридор II етаж
Коридор II етаж
Тоалетни
Коридор II етаж
Фитнес зала
Тоалетни
Фитнес зала

Средна
седмична t° C
Средна
21, 5°C
седмична t° C
21, 5°C
21, 1°C
19, 7°C
21, 1°C
22, 3°C
19, 7°C
23, 8°C
22, 3°C
23, 8°C
22, 5°C
20, 5°C
22, 5°C
19, 2°C
20, 5°C
15, 1°C
19, 2°C
18, 7°C
15, 1°C
18, 2°C
18, 7°C
19°C
18, 2°C
18, 7°C
19°C
19, 3°C
18, 7°C
19, 8°C
19, 3°C
18, 8°C
19, 8°C
18, 7°C
18, 8°C
20, 3°C
18, 7°C
20, 3°C

Средна седмична температура в
останалите
помещения
Средна
седмична
температура в
25
20
25

21.5 21.1
21.5 21.1

15
20

19.7
19.7

22.3
22.3

23.8

22.5
останалите
помещения
20.5

23.8
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19.2

20.5

19.2

15.1

19.8 18.8
18.7
18.7 18.2 19 18.7 19.3

20.3

19.8 18.8
18.7
18.7 18.2 19 18.7 19.3

20.3

15.1

10
15
5
10
0
5
0
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9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Извод: Допитването сред учениците най-многобройните потребители е, че училището е топло, в
компютърните зали е много топло до горещо.
Извод: Допитването сред учениците най-многобройните потребители е, че училището е топло, в
компютърните зали е много топло до горещо.

Как да пестим енергията в училище и кои са най-спешните мерки, които трябва да се
предприемат, научихме от листовка, която бе поставена на много места в сградата.
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На родителски срещи родителите също бяха запознати с идеите на проекта. Представителите на енергийния екип изготвиха листовки и за родителите с идеи и предложения
за пестене на енергия вкъщи.

„Да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.“
Всяка година ученици от енергийния екип се включваха в инициативите за отбелязване Часа на Земята за масово едновременно изключване на електрическото осветление
от 20,30 до 21,30 ч, както правят милиони хора в целия свят.

В училището бяха разпространени нагледни материали с кратка информация, а по
време на дистанционното обучение в електронна среда представители на енергийния
екип изработиха колаж с образователно агитационно съдържание.
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3. Разделно събиране на отпадъци в училищната сграда.
Идеята на Европейската седмица за намаляване на отпадъците е да популяризира концепцията за предотвратяване на генериране на отпадъци, да мотивира възможно наймного хора да предприемат действия за намаляването им и за осъзнаване на връзката
между натрупването на отпадъци и климатичните промени.
Всяка година по време на тази седмица през ноември учениците от енергийния екип в
гимназията инициираха различни дейности. Една от тях е да поставят кошчета за разделно събиране на отпадъци, да подкрепят дейността с информационни листовки и да
се ангажират с тяхното обслужване.

4. Взаимодействие с институции и фирми.
За повече конкретна информация относно измервания на различни показатели за състоянието на околната среда посетихме лаборатории на местната РИОСВ – Велико Търново.
От взаимна полза беше срещата с еколог от община Велико Търново, който ни отговори
на всички въпроси, свързани със събирането на отпадъци в градска среда, с ролята на
депото за отпадъци. От своя страна представител на енергийния екип изложи изготвените от тях предложения за превръщане на Велико Търново в зелен екоград.
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Във връзка с Европейската седмица за намаляване на отпадъците ученици от екипа посетиха фирма „ЕКСТРАПАК ООД”(местна фирма за производство на полиетиленови опаковки) и се запознаха с политиката на фирмата за пестене на енергия, оползотворяване
на суровините и отпадъците от производството им и новостите в него – биоразградими
и щадящи природата артикули.

5. Създаване на интелектуални карти.
Освен традиционните методи работата по проекта позволява осъществяването на различни дейности за усъвършенстване на екологичното образование и възпитание и
търсене на нови форми, интерактивни методи и средства за по-ефективно въздействие
върху учениците при изграждане на екологични убеждения и отношение към природата.
Интелектуалните карти са едни от най-силните интерактивни методи, които позволяват да се визуализира определен обем информация, като понятията се подредят в определен логичен порядък.

Във връзка с приетата от Европейския парламент резолюция, призоваваща Европейския съюз да си постави за цел постигането на климатична неутралност до 2050 г. и намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. спрямо 1990 г., учениците
изготвиха интелектуална карта на понятието „Климатична неутралност“.

Задача: Конструирайте вашата визия за бъдещето,
като създадете интелектуална карта на понятието КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ.
Понеже понятието е доста обширно, предлагам всеки един от вас да се концентрира върху отделен аспект, който вие смятате за важен и ще допринесе за изпълнение
на целите.
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Създайте своя интелектуална карта, която отразява вашите представи, подредете
понятията в логичен порядък. Спазете изискванията за изграждане на интелектуална карта. Използвайте всички една програма MindMaple. Изпратете изработената
от вас интелектуална карта, а след това ще ги обобщим около генералното централно понятие КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ.
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Личен принос

PVC дограма

централно отопление (парно)

слънчеви панели

максимално използване
на слънчевата светлина
(за осветление)

енергийна ефективност
санирана сграда

Принос на нашето училище
кошчета за рециклиране

събития в училищния двор
(прожекция с велокино)
повишаване на познанията на
учениците за екологията
информационни табла
в коридорите
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запознаване с основни правила
за екологичен начин на живот

управление на отпадъци

стимулиране за създаване
на по-малко отпадъци

ЕКОЛОГИЧНА
ПОЛИТИКА

Контрол над
замърсяването

преработващи
предприятия
Пречиствателни станции и
сметопреработващи
предприятия
---------------------------------------

Екологичен
отпечатък

Разделно
събиране
Три – контейнерен модел:
Син, жълт и зелен контейнер
------------------------------------------

Глоби и санкции при
нарушаване на
екологичните норми
-------------------------------

Зависимостта на хората
от природните ресурси и
устойчивост на ок. среда
-------------------------------------

ПЪЛНОЦЕННА ОКОЛНА
СРЕДА
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6. Екологични викторини.
По време на дистанционното обучение ученици стартираха създаването на набор от
дидактически материали, които да могат да се използват за обучение и в електронна
среда. Чрез прилагането на шаблоните на сайта https://wordwall.net те създадоха викторини и кръстословици.
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7. Представление.
През втората година от началото на проекта, за да бъдем различни, въздействащи и
вдъхновяващи, решихме да представим идеята на проекта по иновативен начин – членове на екипа да разясняват, обучават и да приобщят своите връстници.

Предприехме концепцията на обучение „връстници обучават връстници“, отчитайки,
че „хората помнят не само КАКВО са научили, но и КАК са го научили“. Нагласите на младите хора се влияят силно от представите за това, какво мислят и какво правят другите
на тяхната възраст. Младите хора могат силно да се мотивират от очакванията към тях
на обучаващите ги връстници.
При този тип обучение е възможно да се приложи широк спектър от интерактивни техники. Нашият избор се спря на спектакъл, изнесен от ученици.
Заложихме на нов начин за представяне на явленията в природата и за предлагане на
решения. Заедно с децата разработихме сценарий, като събрахме допълнително информация по темите, които искахме да представим. Изработихме си сами реквизит с
подръчни средства, разпределихме ролите, подготвихме химични демонстрации в подкрепа на цитираните явления.
Представлението озаглавихме „Запазете Земята“. Опитахме се в логична последователност да покажем от къде идва енергията, която потребяваме, кои са последствията от
прекомерното ѝ използване и можем ли разумно да я оползотворяваме. Дадохме практични съвети за рационално използване на материали и за разделно събиране на отпадъци.
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С този нетрадиционен начин за поднасяне на информация, съпътствана с подходящото
онагледяване, постигнахме цели от три области:

•

познавателни (когнитивни) – свързани с усвояване на знания за енергийни източници, свойства на парникови газове;

•

практически – свързани с демонстрация на опити, използване на уреди за измерване, сръчност и точност при изпълнение на различни действия.

•

личностно ориентирани (афективни) – свързани с формиране на внимание, отношения и ценностна ориентация, взаимно сътрудничество и обмяна на идеи, умения
за взаимен контакт с публиката;

В сценария освен практически опити включихме кратки реплики за всеки от участниците, използвахме конкретни факти, внимателно подбирахме термини и понятия. Следвахме логиката да има връзки между отделните елементи на съдържанието по темата.
Съобразихме се информацията да е подходяща за различни възрасти, да е достъпна и
лесна за възприемане и осмисляне. Съобразно с интересите на учениците разпределихме ролите и раздадохме репликите – за теоретични обяснения, за химични демонстрации и за демонстрация на измервания на температура и осветление.
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Допълването на теоретичните обяснения с опитни постановки засили формирането на
компетентности, ориентирани към активност за самостоятелно провеждане и анализ
на експерименти.

Благодарение на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) нашето представление
беше документирано и вече имаме възможност и за разпространение в електронна
среда.
https://www.youtube.com/watch?v=iYjj17XGCMo   - българска версия

https://www.youtube.com/watch?v=krKiKKeADoM&t=410s - английска версия
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„ЗАПАЗЕТЕ ЗЕМЯТА“ — СЦЕНАРИЙ
Уважаеми съученици,

Ние сме ученици от 10. клас в ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново, и сме членове на екип „Енергопросветители“. Чрез нашите действия се опитваме да повишим информираността на учениците за измененията в климата, за да постигнем
заедно промяна в поведението ни за намаляване на потреблението на енергия в
училище, в жилището и навсякъде около нас.
Най-добрият източник на енергия за Земята е Слънцето. Слънчевите лъчи достигат до Земята за 8 минути и 15 секунди. Почти цялата енергия, която ние използваме, идва от Слънцето. Нашата планета Земя обаче е застрашена –използваната
енергия от човечеството непрекъснато нараства, през последните десетилетия се
наблюдава и повишаване на средната годишна температура на Земята с 1,3–1,5
градуса.
Рязкото изменение на климата на Земята се свързва с човешката дейност. Дори
такива невъзобновяеми източници на енергия, като нефт, въглища и газ, са се образували благодарение на енергията на Слънцето. За 15 мин Слънцето ни изпраща толкова енергия, колкото да стигне на цялото човечество за една година.
Всеки от нас трябва да осъзнае своята отговорност за бъдещето на планетата.
Спестената енергия води до намаляване на замърсяването на околната среда. Ако
се научим да използваме разумно тази енергия, то ние можем да решим енергийните проблеми в бъдеще. Освен това енергоспестяването е икономически изгодно.
Но най-важното е да започнем промяната сега и от нас!

Сигурно знаете за явлението „парников ефект”. Когато го чуем, се сещаме за отрицателното му влияние върху планетата Земя. Всъщност той води до повишаване
на земната температурата с около 33 градуса и пази Земята от космическия студ.
Без него средната годишна температура на Земята би била -18 градуса, а сега е
определена като 15 градуса. Парниковият ефект е естествено природно явление,
но човешката дейност може да му повлияе отрицателно.

На Земята се използва много енергия. Едва ли можем да си представим нашия живот без горива, метали, минерални торове, миещи препарати, лекарства. Увлечени в стремежа си да живеем по-добре, ние забравяме, че тяхното производство и
използване могат да създадат и проблеми, като отделянето на т. нар. парникови
газове. Ето това са най-често отделяните парникови газове.
Увеличаването на количеството на СО2 и другите парникови газове може да доведе до неконтролируемо увеличаване на температурата на атмосферата в близката до повърхността област. Тя поглъща топлинните лъчи, идващи от земната повърхност, и след това ги излъчва във всички посоки. Така тази топлина се връща
обратно към земната повърхност подобно на топлината на парника.

Сега ще ви представим модел на парников ефект. В двата съда има еднакво количество почва с термометри, върху единия обаче сме поставили друг съд, който
имитира стъклото на парника. След продължително нагряване с лампа бихме установили, че температурата в покрития съд е по-висока от тази в другия. Това е
един прост пример за демонстрация на парников ефект.
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А сега ще ви демонстрираме отделянето на СО2 и как той води до увеличаване на
температурата. Това са два съда. В тях сме поставили термометри, които използваме в нашите обиколки за измерване на стайна температура. Във втората колба ще
поставим сода бикарбонат и оцет и при нагряване при тяхното взаимодействие се

отделя СО2. Така ще проследим промяната на температурата. А сега ще ви покажа,
че наистина се отделя СО2. Вземаме пластмасова бутилка от минерална вода и един
балон. Поставяме в бутилката отново оцет и сода бикарбонат и виждаме, че балонът
се надува и наистина протича взаимодействие – доказателство, че се е отделил СО2.

Всъщност въглеродният диоксид не е отровен газ, но повишаването на количеството му във въздуха може да доведе до здравословни проблеми. Помещенията,
в които учим, работим и живеем, трябва да се проветряват често, за да не се натрупва въглероден диоксид. Концентрацията на този газ води до повишаване на
умората сред учениците, до увеличаване на нивото на шума. Ако ръцете ви започват да стават студени, това е показател за повишено съдържание на СО2.
Това е уредът, който използваме, за да регистрираме количеството на СО2 в класните стаи. Нормалните стойности са под 1000 ррм ( милионни части). Когато стойностите надвишават 2000, прозорците в стаята незабавно трябва да се отворят.
Проветряването е важна част от обновяването на въздуха в класните стаи. То е
необходимо както да намалим количеството на СО2, така и да намалим количеството на болестотворни микроорганизми.
Правилното проветряване е ударно за 3– 5 мин на максимално отворени прозорци.
Следващият уред е термометър, с който членовете на нашия енергиен екип периодично измерват температурата на класните стаи. Нормалната температура в
една класна стая е 20–22 градуса.

И като заговорихме за училищна атмосфера, пестенето на енергия в училище
задължително се свързва с осветлението. Замисляли ли сте се колко често през
междучасията светят ненужно лампите в кабинетите, колко често при наличие
на достатъчно естествена светлина включваме осветлението, а можем просто да
повдигнем щорите, или да включим само отделна редица лампи, където не достига светлина.
Какво количество светлина ни е необходимо, за да протича нормално учебният
процес, можем да измерим с този уред. Нарича се луксомер и е препоръчително
стойностите да са около 300 лукса в класната стая.

Управлението на отпадъците е много важна част от дейностите за съхранение и
опазване на околната среда и пестенето на енергия. Това най-често е свързано с
намаляване на отпадъците, повторното им използване или преработването им. В
световната практика тези дейности са известни с означението „3R” като REDUCEREUSE-RECYCLE.
REDUCE

Замисляли ли сте се колко ненужни отпадъци създаваме ежедневно? Такива са
например полиетиленови торбички, които биват изхвърляни след тяхната употреба.
Знаете ли колко лесно можем да намалим количеството на тези отпадъци по
следните начини:

1. Да купуваме стоки в по-големи разфасовки. От една страна, за по-обемния продукт се използва по-малко материал за опаковката, от друга страна, спестяваме
пари.
2. За предпочитане е да купуваме стоки в хартиени или лесно разградими опаковки и да избягваме пластмасовите.
3. Третият и най-ефективен начин за намаляване на количеството на отпадъците
е тяхната повторна употреба.
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REUSE

Или преизползването, е повторна употреба на даден продукт за същата цел или
за друга. Има много начини да ограничим количеството на отпадъците в околната среда. Нашата алтернатива е използването на стъклени или метални бутилки
и чаши за напитките, когато отиваме на училище или на работа. Друг ефективен
начин е използването на торбички за многократна употреба за пазаруване или
за плодове и зеленчуци.
Замислете се колко пластмасови предмета съдържа вашата раница или дамска
чанта. Ние предлагаме алтернатива и на пластмасовите химикалки и моливи –
можем да използваме такива с дървен корпус.
RECYCLE

Рециклирането е процес на събиране и преработка на отпадъците и превръщането им в нови продукти. В училище не можем да рециклираме всички отпадъци,
но може да започнем с хартията и пластмасата.

Всеки един от нас може да рециклира вкъщи. Лесно е, има само две условия.
Трябва да изхвърляме отпадъците разделно в правилните за целта места и не
трябва да изхвърляме мазни и мръсни пластмасови кутии, чаши, чинии, вилици,
лъжици и ножове в кошчетата за рециклиране, защото те не могат да се рециклират, а ще замърсят и останалите опаковки.
Надяваме се, че нашето представяне ви е било полезно и интересно.

Ако искате да запазите света около вас, можете да последвате нашия пример:
Ние използваме енергоспестяващи уреди.
Ние залесяваме.

Ние опазваме въздуха.
Ние рециклираме.

Ние използваме торбички за многократна употреба.
Ние събираме разделно отпадъци.
Ние опазваме и пестим водата.

Ние учим и разбираме промените в климата.
Ние пестим енергия вкъщи и в училище.

Ние ограничаваме използването на пластмаса.
Ние изключваме всички уреди след употреба.
Ние използваме енергоспестяващи крушки.
Ние опазваме биоразнообразието.
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8. Изготвяне на казуси.
„Казусите черпят материал от живота и дават живот на ученето.“

Казусите са конкретни проблемни ситуации, базирани на факти от реалността, които
са обект на анализ с цел открояване на различни алтернативи за решение. Те са подбрани и обработени така, че да могат да покажат определени умения за откриване на обща
идея, разкриване на взаимовръзки, правилен избор на решение.
Съдържателен компонент

Обучението в рамките на проекта е свързано с определено надграждане на знанията,
получени от учебното съдържание по природни науки и доразвиване на компетентностите в областта на природните науки. Те се отнасят до способността и желанието да се
използват основни знания и методи, чрез които се обяснява природата, да се поставят
въпроси, да се дават отговори, основани на доказателства. Компетентностите включват разбиране на промените, причинени от човешката дейност и чувства на отговорности. По време на работата по проекта учениците осъзнават връзките между понятията
климат – човек – енергия и това спомага за постигане на очакваните резултати от обучението по биология и химия в 10. клас. В раздел Биосфера от учебното съдържание на
10. клас като очаквани резултати са заложени изграждане на умения за проучване, анализ и обобщение на информация от различни източници, представяне на резултатите
от проучването на екологичен проблем и тяхното обсъждане.
Така се появи идеята за домашна работа по време на дистанционното обучение не само
за анализ на готови казуси, но и за тяхното съставяне. Голяма част от участниците в
проекта са точно десетокласници и с радост приеха идеята за подобен тип домашно
упражнение. Десетокласниците бяха информирани, че техните идеи ще бъдат използвани в бъдещите дейности по проекта за обучаване на ученици от гимназията. Това
допълнително ги стимулира и подхрани интереса им.
Учениците получиха подробно указание за целта на поставената задача, разширена инструкция за изготвянето на казуса и за неговото оценяване.
Поставената задача цели оценяването на:

1. Нетрадиционна интерпретация на проблем.

2. Умения за проучване на различни източници на информация и прогнозиране на
промени в състоянието на популация, биоценоза, екосистема, биосфера в резултат
на действието на антропогенни фактори или влиянието на екологични фактори.
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3. Умения за анализиране и обобщаване на знанията върху раздел Биосфера.

4. Умения за оценяване на параметри на състояние на популации, биоценози, екосистеми, биосфера и формулиране на изводи, предложения, нови идеи, алтернативни решения.
5. Умения за представяне на резултатите от проучването на екологичния проблем.
Алгоритъм за действие

1. Подберете информация от интернет с реални факти, които представляват за вас важен или любопитен проблем, или факт, свързан с екологията. Подбрания материал
обработете, като запазите само ключови елементи, насочващи към решаване на проблема. Възможно е да приложите и два близки казуса, ако те илюстрират един и същ
проблем.

Например: казуси, свързани с биотични взаимоотношения, влияние на антропогенни
фактори, последици от промените на климата, последици от замърсяване, влияние
на различни фактори върху въздуха, водата, почвата, алтернативни източници на
енергия, пестене на енергия, потребление и отпадъци, устойчиво развитие.

2. Измислете въпроси, които бихте задали за разрешаване на конкретния сложен и спорен въпрос, когато представяме по-късно казусите пред публика.
3. Предложете подробен анализ на ситуацията, залегнала в казуса според вас, като използвате зададените въпроси и приложете точни данни, цитирани във вашия пример. Използвайте знанията си от целия раздел Биосфера и покажете умението си да формулирате изводи и да давате оценка за параметри на състоянието на популация, биоценоза,
екосистема, биосфера в резултат на действието на различни екологични фактори.
4. Предложете избор на решение според вас за конкретната ситуация.

5. При оформянето като пример използвайте дадените ви примерни казуси.

5.1. На първата страница в уводната част представете избрания от вас казус и въпросите, които бихте искали да бъдат изяснени.
На втората страница в основната част сбито дайте отговор на въпросите според
вашето мнение. При представянето на казуса пред другите ученици от класа (покъсно и при реализиране на дейности на проекта) ще очакваме и техните предложения и бележки.

5.2. В заключението покажете своята оценка, мнение, позиция относно разглеждания проблем.
5.3. Опишете използваната литература.

Контролно-регулировъчният компонент
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В процеса на контрола учителят винаги дава мнение и становище за дейността на учениците в различна качествена и количествена форма. За да се осигури обективност при
оценяване на казусите, предварително трябва да са фиксирани следните критерии:
1. Значимост и оригиналност на темата на казуса.
2. Научна достоверност на изложените факти .
3. Умения за идентифициране на проблем в околната среда.
4. Подбор на информация, съответстваща на разглеждания казус.
5. Правилно използвани понятия и термини.
6. Степен на компетентност при разсъждение и анализиране на събраната информация.
7. Привеждане на аргументирани решения, показващи осмислянето на проблемната
ситуация и предотвратяване на нови проблеми.
8. Формулиране на изводи.
9. Умения, свързани с представянето на информация: оформление, шрифт и начин на
представяне.

КАЗУСИ
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КАЗУС 1

Анна Беева
Китайските пръчици за хранене са много добре познати на всеки. Във всеки нормален китайски ресторант ги предлагат безплатно, тъй като са част не само от китайската (азиатската) култура и традиции, но и според източните народи те са удобен и
екологичен начин за хранене. Само че, ако се направи груба сметка, количеството
на употребяваните пръчици начислява милиарди!
Китай е най-големият производител в света на тези „комплекти за хранене“, като броят им достига 80 милиарда броя годишно! Това са данни само за Китай, но такива
пръчици се произвеждат и в други държави.
Хората, използващи тези пръчици, са предимно китайците. И като вземем предвид
внушителния брой на населението на тази държава, ще разберем ужасяващите
факти. Това огромно количество дървени пръчици, само за година, може спокойно да
покрие огромния китайски площад Тиенанмън с плътен слой пръчки 360 пъти!

Площад
Тиенанмън
440 хиляди кв. метра

Продължаваме с ужасяващите числа. За съжаление, за изработката на тези 80
милиарда пръчици за еднократна употреба, китайците трябва да унищожават
годишно 20 милиона дървета! И то не какви да е, ами точно определени видове,
както и не по млади от 20 годишни! Тоест над 20 милиона зрели дървета се
изрязват всяка година, само за да се произведат тези пръчици за еднократна
употреба, които се хвърлят малко след това. Тези факти говорят само за едно – ако
китайците не намерят начин да се откажат от традициите си, то в близко бъдеще
рискът да останем без гори заради пръчиците за хранене е съвсем реален!
ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой е основният проблем в посочената проблемна ситуация?
2. Какъв ефект оказва производството на китайски пръчици върху биосферата?
3. Какви ще са последиците от тази „традиция“?
4. Предложете начини за ограничаване на производството на китайски пръчици.
5. Направете съпоставка между пластмасовите сламки
за еднократна употреба и дървените пръчици за еднократна употреба.
6. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод!
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1. Кой е основният проблем в посочената проблемната ситуация?
• Обезлесяването поради отсичането на 20 милиона дървета годишно за направата
на пръчици за хранене за еднократна употреба.

КАЗУС 1

ОТГОВОРИ

2. Какъв ефект оказва производството на китайски пръчици върху биосферата?
• Унищожаване на индивидуални консорции.
• Унищожават се гори, които са дом на много видове животни.

3. Какви ще са последиците от тази „традиция“?
• Обезлесяване – пряк афект върху човека – намаляват се дърветата, които произвеждат кислород, който от своя страна е в основата на съществуването на много от
организмите на земята – включително и на човека!
4. Предложете начини за ограничаване на производството на китайски пръчици.
• В ресторантите да се използват китайски пъръчици за многократна употреба
• Хората да използват само китайски пръчици за многократна употреба

5. Направете съпоставка между пластмасовите сламки за еднократна употреба и
дървените пръчици за еднократна употреба.
Китайски
пръчици

Пластмасови
сламки

Произвежда се от
разградимо дърво

Произвежда се
от неразградима
пластмаса

Производството
им води до
обезлесяване

Причина за
смъртта на горски
обитатели

Голям
замърсител

Причина за
смъртта на морски
обитатели
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КАЗУС 1

6. Обсъдете възможните решения и направете извод.

Човек винаги се стреми единствено към задоволяване на собствените си потребности,
без да се замисля за влиянието си върху околната среда. Понякога тези неосмислени
действия обаче могат да жертват не само живота на множество живи организми,
но и на самия НЕГО. Мисля че хората сме напълно способни да се откажем от нещо
като китайските пръчици, за сметка на оцеляването на много горски видове. Найдобрият начин да се справим с проблема е, като залесяваме! Хората значително
трябва да се замислят над вредите, които нанасят, и да преустроят начина си на
съществуване, ако искат да запазят съществуването си като вид!

Източници на информация
https://hicomm.bg/lubopitno/katastrofalnite-efekti-na-choveshkoto-ejednevie.html
http://www.zoomania.org/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0
%B0-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D
1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Снимков материал:
Гугъл стокови изображения (stock images)
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Марио Димитров
Айнщайн: „Ако пчелите изчезнат,
на човечеството ще му остават
не повече от 4 години живот.“
Тайнственият феномен на изчезването на пчелите по света придоби глобален характер.

КАЗУС 2

ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ОТРАВЯНЕТО ИМ С ПЕСТИЦИДИ

Майката природа е подарила на
човека уникален механизъм за опрашването практически на всички
плодове, селскостопански и диворастящи растения – пчелата.

Медоносните пчели са отговорни
за приблизително 85% от опрашването, необходимо за снабдяването
с храна на огромна част от населението. Опрашването на повече от 50
основни култури зависи от тяхната
дейност, която природата е предоставила напълно безплатно.

В допълнение към това, медоносните пчели произвеждат и редица ценни за хората продукти, като мед, восък, прополис и пр.
Без участието на пчелите ще изчезнат цели екосистеми.
ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

1. Кой е основният проблем в посочената проблемна ситуация?
2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния фактор, и по-конкретно влиянието на пестицидите. Анализирайте
детайлите.
3. Необходими методи и средства за защита на медоносните пчели от потенциалната опасност от химикалите.
4. Икономическите последствия в резултат на човешката намеса.
5. Направете схема или диаграма, която да показва проблема.
6. Обсъждане на възможните решения и формулиране на извод.
ОТГОВОРИ
1. Кой е основния проблем в посочената проблемна ситуация?
Отравянето на пчелите е основен проблем, който влияе върху ефективността на
пчелните семейства не само при производството на пчелни продукти, но също и
при опрашването на земеделските култури. Проблемът е комплексен и зависи от
много и разнообразни причини. Най-тежките отравяния на пчелите са свързани
главно с използването на пестициди за борба с вредните насекоми по културните
растения. Не са рядкост и отравянията, които се причиняват от третирането на
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горите, а така също и на градските и крайградските райони, при провеждането на
хигиенно санитарни мероприятия за борба с вредителите по човека и животните.

2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния фактор, и по-конкретно влиянието на пестицидите.

•

Постоянно влияние на антропогенния фактор – увеличаване смъртността на
много пчелни семейства в различни райони.

•

По-силните отравяния на пчелите пречат за бързото възстановяване на семействата, а ако те са към края на лятото – и до силното им отслабване и умиране до
началото на зимата или през зимата.

•

Пчелно семейство, изложено на единично третиране с пестициди ( отравят се
само пчелите събирачки на полето), но имащо повече пити със зряло пило, след
излюпването му бързо се възстановява.

3. Необходими методи и средства за защита на медоносните пчели от потенциалната опасност от химикалите.

•

•
•
•

Организационни мерки за предпазване на пчелите от отравяне - най-опасни за
пчелите са растителнозащитните и санитарните мероприятия, които се провеждат през април– юни. През този период има най-силен цъфтеж на медоносна,
дива и културна растителност, а пчелните семейства са в процес на най-интензивно развитие и подготовка на главната паша – трябва предварителна информираност за съответното третиране и вида на активното вещество, с което ще
се третира районът.
Технически мерки за предпазване на пчелите от отравяне – превозване на пчелните семейства в райони, отдалечени на достатъчно разстояние от участъците,
където ще се провеждат растителнозащитни или санитарни мероприятия, или
временна изолация на пчелите в кошера.

Tрайност на растителнозащитните мероприятия – при използване на препарати с кратък срок на токсичност за пчелите или при еднократно провеждане на
мероприятието през по-голям период се прилага временна изолация на пчелите
в кошерите.
Временната изолация на пчелите в пчелните кошери - икономически най-изгодният и най-малко трудоемък начин за предпазването им от отравяне. Когато
предварителната подготовка на кошерите и пчелните семейства е добре извършена, те могат да престоят в затворено състояние от 4–5 до 7–8 дни.

4. Икономическите последствия в резултат на човешката намеса.

•
•
•
•
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медоносните пчели, други опрашители и хищни насекоми са природен ресурс и
присъщата им стойност трябва да бъде взета под внимание;

зеленчуците, плодовете и реколтата от посевни култури, разположени в близки
територии, могат да бъдат негативно повлияни от намаляването на популацията от опрашващи насекоми и полезни хищни насекоми;
коопериране и комуникация – с оглед адекватната защита на медоносните пчели от пестициди е необходимо осъществяването на добро коопериране/взаимодействие между всички участващи в процеса страни: земеделски производители, потребители на пестициди, пчеларите и официалните национални органи;
спасяването дори на една пчела е от значение за процеса на опрашването в селското стопанство;

•

количеството на пчелните колонии в Европа намалява през последните 20 години. Точно същата тенденция се забелязва и в САЩ, където броят на пчелните
семейства упорито намалява от средата на миналото столетие и до ден днешен;

пестицидите, с които са третирани растенията, могат да попаднат в нектара; пестицидите от третираните растения могат и често попадат в пчелното семейство
чрез цветния прашец, което може да нанесе сериозно отравяне на личинките
(пилото) и на младите пчели; това на свой ред води до намаляване отглеждането на млади пчели и до рязко отслабване или измиране на пчелното семейство.

5. Направете схема или диаграма, която да показва проблема.

застрашаване
живота на
Земята
намаляване
на
продукцията

пестициди

измиране
на пчели

намаляване
на
опрашването

КАЗУС 2

•

други
химикали

изчезване на
цели пчелни
семейства

6. Обсъждане на възможните решения и формулиране на извод.
Човечеството не бива да си въобразява, че през XXI век техническият прогрес ще му
позволи да стане независим от природата.
Всеки може да даде своя принос, като засаждаме площи с богати на пращец и нектар
растения.
Организиране на семинари с образователна цел.

Един интересен начин е да засаждаме цветя там, където има засадена реколта, вредителите ще навредят на цветята, вместо на реколтата и така ще може да се намали
или спре пръскането с пестициди по реколтата.
Да купуваме пчелен мед от местните пчелари, за да се подпомага тяхното
развитие!
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КАЗУС 3

MОРСКИТЕ ВИДРИ – СУПЕРГЕРОИТЕ
НА ЕКОСИСТЕМАТА
Габриела Димитрова

Морските видри [1,7] са животни, които се хранят с редица морски видове,
предимно безгръбначни - раци, миди, таралежи, охлюви[2] и червеи. Апетитът им
към тези видове оказва силно влияние върху размера и броя на плячката и начина,
по който живеят и се движат в местообитанието си. Поради това морските видри се
определят като ключов вид - рядък вид, който силно влияe върху околната среда.
В началото на XX век морските видри са били ловувани до почти изчезване,
заради козината си, поради което днес рядко живеят по крайбрежието. Там, където
населението на морските видри е останало, е установено, че потискат плътността и
биомасата на бързо пасящи таралежи и по този начин имат силен, косвен положителен
ефект върху изобилието от макроводорасли. За разлика на места, където морските видри
отдавна отсъстват, популациите на морски таралежи са се повишили до висока плътност и поддържат
обширни безплодни области, характеризиращи се със слабо покритие на водорасли.
Морските таралежи[3] са растителноядни и се хранят с морски водорасли. Когато популацията
им не се контролира от хищници, те стават по-големи и многобройни, унищожавайки морската флора.
Влияейки на размера и броя на морските таралежи, морските видри създават възможността водораслите
да растат и да се размножават, което от своя страна създава местообитание за много други организми.
Този тип отношения между хищник (морска видра), тревопасно (таралеж) и растение (водорасли) е
известен като трофична каскада[4,5].

ВЪПРОСИ:
Кой е основният проблем на дадения казус?
Защо морските видри са ключов вид в екосистемата?
Какво представлява понятието трофична каскада?
Как стабилността на екосистемата може да повлияе на човешката дейност?
Какви ще са последствията от изчезването на техния вид?
Обобщете значението на морските видри.
ХИЩНИК
консумент 2

-

+

РАСТИТЕЛНОЯДНО
консумент 1

ОСВНОВЕН ПРОДУЦЕНТ
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[4]

Намаляването на морски видри нарушава баланса в екосистемата. Като ключов вид тяхната функция е да регулират популациите на останалите видове. Трофичните каскади са непреки взаимодействия, които могат да контролират цели
екосистеми, възникващи при потискане на трофично ниво в хранителна мрежа. В
посочения казус е даден пример за трофична каскада, при която консументът от
2-ри ред контролира консументите от 1-ви, като по-този начин непряко влияе върху
продуцентите и обменa на енергия в биоценозата.

КАЗУС 3

РЕШЕНИЕ:

Морските видри помагат за равновесието в цялата екосистема - ако балансът
в нея се наруши, ще има катастрофални последствия, които със сигурност ще
повлия-ят на човешката дейност. Проучвания показват, че без хищници се
получават нео-братими ерозионни процеси - водата навлиза навътре в брега и
причинява огромни щети на сградите[6]. Това е само един пример от многото
негативни последици от намаляването на келповите гори (кафяви морски
водорасли)[7]. Ако видрите изчез-нат, или който и да е друг вид, това ще доведе
само до едно - колапс на екосисте-мата, който ще продължи, докато не се достигне
до ново балансирано положение, замествайки липсващите видове с нови (сукцесия).
Тъй като популациите на морски видри се разширява в нови места през последните десетилетия, бяха наблюдавани предсказуеми промени в плътността на
морски таралежи, водорасли и организмите, които използват създадения биотоп,
което демонстрира потенциала за възстановяване на цялата екосистема заедно с
популациите на хищниците.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Johnson, C. K., M. T. Tinker, J. A. Estes, P. A. Conrad, M. Staedler, M. A. Miller, D. A. Jessup, and J. A. K. Mazet. 2009. Prey choice and habitat use drive sea otter pathogen exposure in a resource-limited coastal system. Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America 106:2242-2247.
Estes, J. A. & Peterson, C. H. Marine ecological research in seashore and seafloor systems: Accomplishments and future directions. Marine Ecology Progress Series 195, 281-
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КАЗУС 4

„DEEPWATER HORIZON“ И НЕФТЕН РАЗЛИВ НОМЕР ЕДНО НА ЗЕМЯТА
Петя Йорданова
На 20 април 2010 година , сутринта, в Мексиканския залив проехтява силен тътен. Случило се е немислимото – природата си връща на човечеството заради непрестанните
издевателства над планетата. По това
време свръхдълбоководната платформа
„Deepwater Horizon“ прави сондажи в океана
на около 40км от щата Луизиана. И до днес
остава спорно какво точно се е случило, но
според официалния доклад за инцидента на
платформата избухва огромен пожар, предизвикан от експлозия заради голямо налягане натрупано в морската тръба.
Гасенето на огъня продължава повече от денонощие. Спасителната операция е впечатляваща. Равносметката – от 126 души екипаж 17 са тежко ранени. 11 души изчезват в
океана, а след това са обявени за загинали.
Останалите работници са успешно евакуирани. Но скоро всички разбират, че найтежкото тепърва започва... Екологичната
катастрофа, която следва, е съпостваима
по мащаби единствено с тази в Чернобил.
„Deepwater Horizon“ предизвиква най-големия петролен разлив на Земята.
Веднага след ексползията във водите на океана започват да се изливат по 160 хиляди
литра петрол. Дълбочината на пробойната
е 1500 метра под морското равнище. Найважно е запушването на големия кладенец и
пробойните, образували се при експлозията.
Разливът окончателно е овладян едва на 19
октомври 2010 година. Това са цели 152 дни,
за които във водите се изливат 473 милиона
литра петрол.
Екологичната катастрофа е потресаваща.
Oще към кpая на апpил обаче нефтеното
петно от разлива достига до устието на
река Мисисипи, а подводният нефтен шлейф
се разпростира на дължина 35 км и на дълбочина повече от 1000 метра. В опит да се спре
разпространението на петрола започва
контролирано запалване на части от петното. След няколко месеца 1700 км от крайбрежието на САЩ е замърсено. Голяма част от флората и фауната са унищожени.
Загиват стотици китове и делфини, хиляди морски костенурки.
(https://www.flashnews.bg/naj-tezhkite-promishleni-avarii-dijpuotar-harajzan-i-neften-razliv-nomer-1-na-zemyata/)
(https://www.168chasa.bg/article/5715990)
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1. Кой е основният проблем в посочената проблемна ситуация?
2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния фактор. Анализирайте детайлите.
3. Какви са последиците за водните и сухоземните обитатели?
4. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план на екосистемата
и икономическата ситуация в резултат на човешката дейност.
5. Направете схема или диаграма, която да показва проблема.
6. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.

КАЗУС 4

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената проблемна ситуация?
Основният проблем, посочен в представения казус, е човешката немърливост. В резултат на алчността на хората, желанието им да се намесват във всички процеси
и да се възползват на 100% от всички земни богатства те пренебрегват важни за
тяхната безопасност предпазни мерки и много често допускат грешки, които, както
в случая, оказват неблагоприятен ефект върху околната среда.
2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния фактор. Анализирайте детайлите.
• Нефтът може да попадне в кръговото течение в Мексиканския залив и да опустоши
атлантическото крайбрежие, но това на практика не се случва.

•
•

Петролът е в състояние да причини значителни поражения, особено като се смеси с
водата и образува своеобразна паста, която плава по повърхността и може да измине
големи разстояния.
Много животни живеят в океана, а подобен разлив се превръща в заплаха за живота
в морето още в момента, в който докосне водата. Застрашени са морски костенурки,
хайверът на синята риба тон, на скариди, раци, омари и костур и много други.

3. Какви са последиците за водните и сухоземните обитатели?
Петролът погубва около 400 вида животни и риби, от които 9 особено ценни според
еколози от САЩ. Сред тях е например кафявият пеликан – символ на щата Луизиана,
който гнезди на крайбрежието, а там се натрупва най-много петрол.
Според еколози от САЩ, атлантическата синя риба тон хвърля хайвера си само в
Мексиканския залив и също е застрашена.

Кашалотите по принцип не са обвързани с този регион, но тези китове реагират
твърде бавно на промените изобщо и докато решат да напуснат залива, много от
тях може да загинат. Морските костенурки са постоянни обитатели на залива и снасят яйцата си по плажовете, но местните ветеринари регистрирали дневно към 30
мъртви представители на този вид.
В делтата на Мисисипи живеят стриди, а нефтеното петно достигнало района, който доставя близо 70% от всички стриди за магазините и ресторантите в САЩ.
Под заплаха са и редица видове редки птици. Правителството във Вашингтон забрани риболова в Мексиканския залив и рибарите в Луизиана страдат от тази мярка, а те изпращат 25% от всички морски продукти на пазара в САЩ.
Нефтените разливи могат да влошат качеството на въздуха. Изгарянето на нефт на
повърхността също може да е източник на замърсяване. По време на процеса на
изчистване и възстановяване също се генерират замърсители на въздуха. По време
на нефтения разлив на Deepwater Horizon в Мексиканския залив възникват значителни проблеми с качеството на въздуха по крайбрежието на залива.
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КАЗУС 4

4. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план на екосистемата
и икономическата ситуация в резултат на човешката дейност.
Петролният разлив слага край на риболова и туризма, които са сред основните източници на доходи в региона. Флорида, прочута със своите плажове, след катастрофата може да се прости с туристите. За две седмици туристическият бизнес вече е
изгубил близо 40 милиона долара.

Икономическите последици са също толкова големи, колкото и щетите върху околната среда. След като във водата вече има няколко милиона литра сурово гориво,
това води до големи щети върху икономиката. На риск са изложени стопанската активност и услуги за милиарди долари, в които са включени и щетите върху туризма,
риболова и др.
5. Направете схема или диаграма, която да показва проблема.

Икономически
последици

Загуби в
областта на
туризма
Загуби в
областта на
риболова

Загуби в
производството

Петролен
разлив

Замърсяване
на водите

Екологични
последици

Унишожаване
флората и
фауната
Замърсяване
на въздуха

6. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.
Изчистването и възстановяването от нефтен разлив е сложен процес и зависи от
много фактори.

•
•
•

Методите за изчистване включват:

•

Нефтът може да бъде изсмукан заедно с водата и след това да бъде центрофугиран, за да се отдели нефт от водата, което позволява на танкера да бъде напълнен с почти чист нефт. Водата след това се връща в морето, правейки процеса
по-ефективен, но връщайки също и малко количество нефт.

•
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Използване на микроорганизми за разлагане и премахване на нефта.

Контролираното изгаряне може ефективно да намали количеството нефт във водата. Това може да стане само в среда на малък вятър, но ще причини замърсяване на въздуха.
Препарати, които карат нефтеното петно да се разпадне и да образува вещества,
които се разтварят бързо във водата. Някои от тези препарати повишават нивата
на токсични въглеводороди и могат да убиват яйцата на рибите, също така са
токсични за коралите.

Един петролен разлив от подобен характер е истинско предизвикателство за човешкия вид. Той носи много проблеми след себе си както екологични, така и икономически. С по-голямо значение обаче са екологичните вреди, които един такъв
катаклизъм причинява, тъй като икономиката подлежи на възстановяване, докато
този процес в една екосистема е изключително бавен и труден и не протича със 100процентова гаранция.

КАЗУС 4

ИЗВОД
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КАЗУС 5

ВРЕДИТЕ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Стефан Петров
Животновъдството е един от основните отрасли в световен мащаб. Съществувало
векове наред, винаги на местно ниво (продукцията се разпространява само в региона, в който е произведена), в наши дни животновъдството вече не е същото. Както
при повечето отрасли, така и при този се появява масовото производство, което
цели обслужването на по-голям окръг на потребление. Последиците от това може
да са по-страшни, отколкото бихте си представили.
Множество проучвания показват, че съвременното животновъдство е причина за
повече парникови газове като метан, азот, черен въглерод и други, отколкото транспорта. И като става дума за транспорт, той също вреди заради тази индустрия, тъй
като се внасят и изнасят продукти от масови и глобални предприятия за отглеждане и преработка на животински продукти.

Животинските ферми замърсяват и
околната среда. Най-често срещаните
замърсители са животински отпадъци, химически торове, пестициди, антибиотици и други. Водите и техните
обитатели също страдат от животновъдството. Повечето от масово отглежданите животни са растителноядни и
се нуждаят предимно от зърнени култури в промишлени количества, а за
отглеждането на растенията се използва много вода и (изкуствени) торове. Свръхриболовът и много видове животновъдство са причина за изчезването на множество
популации на големи риби и цъфтежа на океаните, който прави някои зони необитаеми, поради липсата на светлина и кислород.
Освен да причинява огромни щети на
природата по всевъзможни начини,
животните и на хората също са потърпевши от тази индустрия. В стремежа
си към повече произведена продукция
за по-малко време хората са започнали масова практика на инжектиране
на какви ли не вещества и добавки на
животните. Те страдат през целия си
живот и накрая страдаме и ние, защото изяждаме толкова натровена храна.
Това е и причина за много заболявания
като затлъстяване и рак.
Източници:

информация - http://ecovege.org/; https://nova.bg/
снимки - https://www.bgfermer.bg/; https://bg.toaksgogreen.org/
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КАЗУС 5

СХЕМАТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

изкуствени
торовe

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кои са причините за отрицателното влияние на животновъдството върху
природата?
2. Анализирайте резултатите от влиянието на антропогенните фактори. Какви са
последиците от широкото разпространение и развитие на човешката дейност?
3. Посочете възможни варианти за намаляване на вредите от животновъдството. Какво можем да направим ние?
4. Направете заключение на причините за проблема.
ОТГОВОРИ
1. Кои са причините за отрицателното влияние на животновъдството върху
природата?
В стремежа си да постигнат материалните си цели, хората пренебрегват всякакви
морални и хуманни норми спрямо природата и животните. Човешката дейност, в
резултат от животновъдството, оказа влияние върху природата, причинявайки
огромни, вероятно и труднообратими щети.
2. Анализирайте резултатите от влиянието на антропогенните фактори. Какви са
последиците от широкото разпространение и развитие на човешката дейност?
Множеството от вредните последици от съвременното животновъдство включва
замърсяване на околната среда, водите и въздуха, прекомерното използване на
природните ресурси (вода, почви), генни изменения и болести при животните и
хората, унищожаване на някои популации.
3. Посочете възможни варианти за намаляване на вредите от животновъдството. Какво можем да направим ние?
Ние не можем да спрем масовите производителите да правят това, което правят,
но можем да подкрепяме малките и дребните производители, които не причиняват такива вреди. При тях щетите от транспорта почти липсват, тъй като продават продукцията си на местно ниво. Друго, което можем да направим, е да ограничим консумацията си на месо. Например до 2–3 пъти седмично, вместо всеки
ден. Вегетарианството и веганството също са вариант, макар че са малко крайни,
но са по-ефективни.
4. Направете заключение на причините за проблема.
Преди всички иновации, които сега са в основата на най-успешните производители, животновъдството не е представлявало проблем за околната среда, нито
за хората. Но сега хората са обзети от мегаидеята да владеят пазара и забравят
откъде са тръгнали. Пренебрегват природата в името на парите.
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КАЗУС 6

СПАД НА БРОЯ НА НАСЕКОМИТЕ
Кристина Лефтерова
Насекомите по света отиват към изчезване,
което застрашава да доведе до катастрофален
срив на природните екосистеми. Повече от 40
процента от видовете насекоми са в упадък,
а една трета са застрашени. Планетата е в началото на шестото масово изчезване в историята си. Насекомите са от ключова полза за
много други видове, включително за хората
– като основната храна на птици, прилепи и
дребни бозайници; опрашват около 75% от културите в света; подхранват почвите и регулират броя на вредителите. Ако загубите на насекоми не могат да бъдат
спрени, това ще има катастрофални последици както за екосистемите на планетата,
така и за оцеляването на човечеството. Ако изчезването продължава с тези темпове, след 100 години няма да има никакви насекоми. Пеперудите са сред най-силно
засегнатите, броят на най-разпространените видове пеперуди е спаднал с 58% във
Великобритания. Пчелите също са сериозно застрашени, като броят на пчелните
колонии в САЩ от 6 милиона през 1947 г., днес са 2,5 милиона. Основните причини
за загубите на насекоми според учените са унищожаването на естествените местообитания заради земеделие и сгради, интензивната употреба на пестициди, промишленото и светлинното замърсяване, инвазивни видове от далечни места и климатичните промени.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. Напишете пример за хранителна верига.
3. Какви са последиците за климакса на екосистемата и за човека?
4. Направете схема или диаграма, която да показва проблема.
5. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.
ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената проблемна ситуация?
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Човешката злоупотреба и личният комфорт и уют – заплаха за намаляване на броя
насекоми в целия свят. Заради комфорта хората унищожават биотопа на насекомите, а за да имат продукция, използват вредни пестициди.

Трева

Гъсеница

Врабче

Ястреб

Микроорганизъм

Точно тези взаимоотношения могат да доведат до изчезване на още много други
видове по хранителната мрежа.
3. Какви са последиците за климакса на екосистема и за човека?

Последиците за екосистемата ще имат домино ефект, тъй като изчезването и намаляването на броя на насекомите ще доведе до изчезване или намаляване на броя
на други видове в хранителните мрежи, което ще доведе до намаляване на стабилността на екосистемата като цяло.

КАЗУС 6

2. Напишете пример за хранителна верига

Последиците за човека също са доста големи, защото насекомите имат важна роля
за съществуването на човечеството – те опрашват 75% от културите, а ако те изчезнат последствията от неопрашените култури ще са огромни. Също така, ако човечеството изгуби голяма част от екосистемите това ще бъде катастрофално.
4. Направете схема или диаграма, която да показва проблема.

Причини за спада на броя на насекоми

Унищожаване на биотопа,
Промишленото и
Климатични проблеми
заради земеделие и
светлинното
урбанизацията
Прекомерна употреба
Инвазивни видове
на пестициди

5. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.
Изследователите са заявили, че има решения на проблема и те трябва да бъдат приложени незабавно. Те варират от по-големи природни резервати и забрана на вредните пестициди до индивидуални действия, като например да не се коси тревата и
оставяне на мъртвата дървесина в градините.
Човек винаги се е стремял към задоволяване на своите потребности и благосъстояние. Понякога обаче неговите неразумни действия могат да доведат до промяна в
състоянието на екосистемата – да се влошат условията на живот на всички организми и дори на човек, да променят взаимоотношенията между организмите.
Изчезването на насекоми е само един от много екологични проблеми, причинени от
човешката дейност. Учените са убедени, че е дошло време да се говори за системен
срив на планетата.

Измирането на насекомите води до загуба на основни, незаменими услуги за човечеството. Съдбите на хората и насекомите са преплетени, като отчитаните огромни
загуби на насекоми на някои места са само върхът на айсберга, което е дълбоко притеснително.
Използвана литература:

http://www.moreto.net/new/novini.php?n=391194&c=03&p=35&fbclid=IwAR2mFZJbWyBZkDegZkXrDePYSEKWNSymkCOkvvX
3iQs4neKx8oO4KiQAK5A
https://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=8405
https://news.bg/disasters/sadbinite-na-horata-i-nasekomite-sa-prepleteni-preduprezhdavat-uchenite.html
https://news.bg/disasters/apokalipsisat-na-nasekomite-opasnost-za-tseliya-zhivot-na-zemyata.html
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КАЗУС 7

ОПАСНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ – КОРОЯДИ
Цветелина Мошева
Короядите са група дребни бръмбарчета, с
късо кафяво или черно тяло и без хобот. Те
атакуват овощни, иглолистни и някои видове широколистни дървета и прекъсват
хранителната им тъкан. В едно дърво могат да се открият до 10 000 броя, а за два
месеца 50 бръмбара могат да унищожат
здраво дърво. Той изгризва кoрaтa, защото
е привлечен от нея и оттам идва името му
корояд, cлeд тoвa прoниквa във вътрeшнocттa на cтвoлa, за да cнece яйцата си. Лaрвитe му зaпoчвaт да изгризват вътрeшнocттa на cтвoлa на дървoтo, кoeтo зaгивa за
oкoлo 4 ceдмици. Борбата срещу короядите е трудна поради техния скрит начин на
живот. Нападнатите и загиващи дървета трябва да се изкореняват и изгарят.
В Германия сиво-кафявите изсъхнали дървeтa без
лиcтa пocтeпeннo зaмeнят дървeтaтa c лиcтa. Пример за това е гoрaтa край Вeлзoв (близо до Берлин). Затова правителството в Германия отпуска
800 милиона евро за справяне с проблема в горите.
Средствата ще бъдат използвани за залесяване и
премахване на заразени дървета в гори, унищожени от корояди.

В България през 2001 г. в резервата Бистришко бранище
във Витоша бурни ветрове повалят 600 дка смърчови гори.
Вместо падналите дървета да се изнесат, защото пречупените смърчове са идеалната хранителна среда за развъждане на корояда, те са оставени да гният там. Вследствие на
грешното решение, взето от МОСВ, и въпреки предупрежденията от БАН, че има опасност от разпространение на корояда, се унищожават над 11 000 дка смърчови гори, като
опасността настъпва и към Рила. Ако не се предприемат
мерки, под заплаха от опустошаване на иглолистните гори
са Пирин и Родопите.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. От къде произлиза името на корояда?
3. Какъв вид е това биотично взаимоотношение в посочения пример?
4. Какви мерки предприемат срещу отстраняването на корояди в Германия?
5. По какъв начин короядите унищожават дърветата?
6. Какви са последствията от короядите?
7. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.
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1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
Основният проблем са короядите, които са изключително агресивни към дърветата, като прекъсват тяхната хранителна тъкан. Също така се разпространяват много
бързо на големи територии и от действията им зaпoчвaт да зaгивaт цели гopи.
2. Откъде произлиза името на корояда?

Наричат се корояди, защото са привлечени от ĸopaтa на живите дъpвeтa.

3. Какъв вид е това биотично взаимоотношение в посочения пример?
Паразитизъм (+,-) – корояди – дървета (овощни, иглолистни)

КАЗУС 7

ОТГОВОРИ

4. Какви мерки предприемат срещу отстраняването на корояди в Германия?
Германското правителство отпуска 800 милиона евро за справяне с проблема в горите, като средствата ще бъдат използвани за залесяване и премахване на заразени
дървета в гори, унищожени от корояди.
5. По какъв начин короядите унищожават дърветата?

Те изгризват кoрaтa и прoниквaт във вътрeшнocттa на cтвoлa, където снасят яйцата си. След това лaрвитe им зaпoчвaт да изгризват вътрeшнocттa на cтвoлa на
дървoтo, кoeтo зaгивa за oкoлo 4 ceдмици.
6. Какви са последствията от короядите?
• Големи площи с дървета от иглолистни видове са засегнати от опасните вредители – корояди, което води до намаляване на представители на дървесна синузиална консорция.

•
•

Короядите влияят отрицателно на околната среда, тъй като по този начин намаляват дърветата, които произвеждат кислород.
Намаляват ли дърветата, намаляват и свободните екологични ниши за обитание
на птици или дребни бозайници (като катерици например).

7. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.

•
•

Според еколозите хората не трябва да се намесват, за да може биосферата сама да
се възстанови. Така ще се даде шанс горите да сменят вида си, от иглолистни на
по-устойчиви широколистни, по естествен път.

Преди всичко е необходимо поддържане на градините в добро състояние, като
не се допуска отслабване на дърветата. Но за да се намали разпространяването
на нападнати, загиващи и изсъхващи дървета, които имат корояди, следва да се
изсекат и изгорят, защото има огромна опасност да заразят съседни здрави гори.

Използвана литература:
https://www.ekonovini.bg/bg/koroyadi-opuctoshavat-germanckite-gori/
https://www.24chasa.bg/novini/article/6418004
https://www.bgfermer.bg/Article/6476229
https://vrediteli.bg/koroqd-i-darvoqd-otlichitelni-razliki
https://www.moew.government.bg/bg/s-feromonovi-uloviteli-i-s-lovni-durveta-dnp-pirin-vodi-borba-s-koroyada/
https://www.168chasa.bg/article/6394116
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КАЗУС 8

ПОЖАРИТЕ В АМАЗОНКА – МЕЖДУНАРОДНА КРИЗА
Свилена Бонева

Амазонка е най-голямата тропическа гора в света, която обхваща 5,5 милиона квадратни километра. Там се намират една трета от първичните гори в
света, а река Амазонка и нейните притоци осигуряват 20% от прясната вода
на Земята. Тя също така е дом на около 3 млн. вида растения и животни. Гората действа като въглеродна гъба. Съхранява от 90 млрд. до 140 млрд. тона
въглероден диоксид, което спомага за регулирането на глобалното затопляне. Почти 20% от гората на Амазонка е изчезнала през последния половин век
и обезлесяването се ускорява.

Пожарите, които опустошават Aмазонка, превърнаха деня в нощ. Димът
от огъня в Амазонската джунгла се
вижда и от 600 км височина в Космоса.
75 000 горски пожара от началото на
годината (2019), което е с 84% повече
от 2018-та. Еколозите са категорични – животновъдството, изграждането на водноелектрически язовири и
пътища и незаконната сеч са основна
причина за пожарите.

„Последиците от пожарите не остават в Амазонка – те ще стигнат до всички и са
свързани с допринасянето към изпускането на въглеродни емисии в атмосферата,
както и с глобалното затопляне. Абсолютно възможно е местността да продължи
да живее след пожар, но не и ако той се повтаря през няколко години или земята
бъде използвана за селскостопанска цел.” – Робин Чаздон, професор в университета
в Кънектикът.
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ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?

КАЗУС 8

В някои гори, дори в районите на САЩ, пожарите са от съществено значение за поддържането на здрави екосистеми. Животните са адаптирани да се справят с последствията, а има и такива, които разчитат на пламъците, за да се развиват. Например
чернокореместият кълвач, срещан в районите на Западна Америка, гнезди само в
изгорели дървета и се храни с бръмбари, които също обитават обгорените дървесни останки. Но в Амазонка всичко е различно. Животът там е толкова разнообразен
и красив именно защото гората не би трябвало да гори.

2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния или биотичния фактор, като използвате биологични понятия, усвоени в раздел екология. Анализирайте детайлите.
3. Кои животински видове биха могли да оцелеят?
4. Напишете пример за хранителна верига.
5. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план в екосистемата и
икономическите последствия в резултат на човешката намеса.
6. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод. Как можем да помогнем?
ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената проблемна ситуация?
Непериодичното изменение на екосистемите в резултат на пожарите, избухнали
поради човешка дейност. Застрашени от изчезване са малките и средно големите
популации.

2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния или биотичния фактор, като използвате биологични понятия, усвоени в раздел екология. Анализирайте детайлите.

•
•
•
•

липсва биотоп – животните и растенията нямат нужната среда за живот;

•

нарушена е структурата на популациите:

•

•
•

увредена е средата на живот за много организми – замърсени въздух, вода и почва;
нарушен е кръговратът на веществата;

нарушава се екологичното равновесие (климакс) между произведените органични вещества и тяхното усвояване;
променят се биотичните взаимоотношения – липсата на храна за тревопасните
животни води до засилване на междувидовата конкуренцията;

»» демографска – по-младите и беззащитни индивиди не могат да преживеят про-

мените в биотопа; това нарушава стабилността и бъдещето на популациите;

»» пространствена – липсата на подходящи условия за живот карат живите орга-

низми да емигрират; това също води до междувидова конкуренция;

числеността и плътността намаляват; смъртността и емиграцията се увеличават,
а раждаемостта и имиграцията почти изчезват;

изчезването на пасищата и земеделските земи води до намаляване на произведената продукция;

43

КАЗУС 8

3. Кои животински видове биха могли да оцелеят?
Животни с по-голяма екологична пластичност – космополити.

По-едрите сухоземни, както и някои пернати имат шанс да избягат от района. За
водните животни важи почти същото правило – ако се намират в по-обширен воден
басейн, имат някаква опция за живот.
В огнището на пожара животните имат няколко варианта – могат да се скрият под
земята или под вода, да бъдат изселени или просто да изчезнат.
4. Напишете примери за хранителна верига.
ядки

смокини
корен

скункс

пума/ягуар

папагал ара

гризач

оцелот

храстово куче

микроорганизми

микроорганизми

микроорганизми

5. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план в екосистемата,
икономическите последствия в резултат на човешката намеса:

•

ще повлияе на климатичните промени – парниковият ефект ще се увеличава
вследствие от отделените парникови газове като въглерод (С) и въглероден двуокис (CO2);

•

изгарянето на плодородната почва ще доведе до загиване на реколтата, а това от
своя страна ще доведе до икономически последствия за държавите.

•

ще се променят хранителните взаимоотношения поради липсата на достатъчно
продуценти (растения);

6. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод. Как можем да помогнем?
На сушата, в моретата, в небето – опустошителното въздействие на хората върху
природата е навсякъде. Основната причина – постоянната нужда на човека от все
повече храна и енергия. Бързите темпове, с които Земята се променя, няма да позволят адаптирането на много видове организми и те ще измрат.
Амазонската джунгла е един от най-важните природни ресурси на Земята. Изгарянето на стотици хиляди декари гори има както локални, така и глобални последици, сега и в бъдеще. Това напълно ще промени екологичната система.

Мерки за опазване на околната среда се изразяват в система от обществено-политически, правни, социално-икономически, технически, педагогически, хигиенни,
естественонаучни и др. мерки, насочени към поддържане и създаване на оптимални екологични условия на сегашните и на бъдещите поколения. Всеки един човек
може да направи малки стъпки, така че да спомогне за предотвратяване на замърсяването на природата.
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Белослава Маринова
Поопо е безотточно солено езеро
в Боливия, разположено на 130 км
южно от град Оруро. Площта му е
непостоянна и е средно около 2337
км2. Високото надморско равнище,
малката дълбочина, изключително
сухият климат в района и ниското
количество на дъждовете оказват
силно влияние на нивото на водата в
езерото.

КАЗУС 9

ПООПО – ВТОРОТО ПО ГОЛЕМИНА ЕЗЕРО В БОЛИВИЯ,
КОЕТО БЕЗВЪЗВРАТНО ИЗЧЕЗВА ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА

Векове наред Поопо било убежище за
уро - тръстиковите хора, които обитавали езерото на плаващи острови.
В местността около езерото вече
са останали няколко жители, които
се опитват да съхранят културата
си. През 1994 г. езерото започва да
се изпарява. Някога то е било солено, красиво и пълно с живот, а в момента Поопо заема два процента от
предишната си площ, която някога е
била хиляди квадратни километра.
Пресъхването му намалява драстично популацията на растителните и животинските видове, които го обитават. Освен високото надморско равнище и малката
дълбочина, редица антропогенни и екологични фактори оказват влияние ‒ продължаващата суша, неправилното използване на водите за нуждите на земеделието,
ниското количество на дъждоветe, цикличното влияние на Ел Ниньо, топенето на
ледниците и промените в климата. Според учените процесът на възстановяване на
Поопо ще отнеме много години, но е нужно валежите да се завърнат и да увеличат
количеството си.
( Източник: https://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=3971)

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. Какво е състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния фактор?
3. Какви са последиците от пресъхването на езерото?
4. Направете диаграма или схема, която да изобразява проблема.
5. Предложете начини за ограничаване на причините за климатичните промени и предложете възможни решения на проблема.
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КАЗУС 9

ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
Човешката намеса ‒ неправилното използване на водите, малката дълбочина, променливите климатични условия, влиянието на Ел Ниньо, топенето на ледниците и
липсата на дъждове е довело до пресъхване на второто по големина езеро в Боливия.

2. Какво е състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния фактор?
Човекът винаги се е стремял към задоволяване на своите нужди. Доста често те довеждат до промяна в състоянието на екосистемата ‒ до нарушаване на условията
на живот на организмите. В случая пресъхването на езерото Поопо е и резултат от
неправилното използване на водите за нуждите на миннодобивната индустрия и
земеделието. Това води до:

•
•
•

изчезване на редица уникални животински и растителни видове;
рязко намаляване на популацията;
нарушаване на екологичните ниши и условията за живот в екосистемата.

4. Направете диаграма или схема, която да изобразява проблема.
Изчезване на някои видове
Нарушава се
екологичната
ниша

Изпаряване
на езерото

Негативен
ефект върху
екосистемата

Намаляване на популацията

3. Какви са последиците от пресъхването на езерото?
Най-голямата последица от пресъхването на Поопо е рязкото намаляване на популацията на растенията и животните, които обитават езерото. Някои видове дори
изчезват. Друга последица е негативният ефект върху екосистемата, който е огромен и необратим. Също така заради безводието хората напускат местността.
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5. Предложете начини за ограничаване на причините за климатичните промени и предложете възможни решения на проблема.
• Хората все повече влияят на климата, като изгарят изкопаеми горива и изсичат
гори. Това добавя огромни количества парникови газове към тези, които се отделят по естествен път в атмосферата, засилвайки парниковия ефект и глобалното
затопляне.
• За да ограничим промените в климата, ние трябва да бъдем отговорни и да се
замисляме върху това, което правим.
• Когато засаждаме дръвчета, ние допринасяме за ограничаването на климатичните промени, тъй като дръвчетата поглъщат CO2 от атмосферата.
• Също така трябва да намалим изгарянето на изкопаемите горива.
• Трябва да се промени поведението на потребителите с цел намаляване емисиите
на парниковите газове.
• И на последно място, но не и по значение, трябва да намалим замърсяването. Важно е промяната да започне сега и от нас !

Габриела Григорова
Шум в околната среда е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността, както и от локални източници на шум. Замърсяването на въздуха от
превозните средства и предприятията допринася за глобалното затопляне, което
повишава значително рисковете от засушаване, наводнения, циклони и земетресения.

КАЗУС 10

ВЛИЯНИЕ НА ШУМА И ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ
ВЪЗДУХ ВЪРХУ ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА

При продължително излагане на шум е установено, че той влияе на почти всички
органи и системи в човешкия организъм и оказва вредното си въздействие, като причинява:

•
•
•
•
•

на централната нервна система – нервна преумора, психични смущения в паметта, раздразнителност;
на вегетативната нервна система – усилен тонус, който може да доведе до
редица сърдечни, циркулаторни и други прояви;
на сърдечно–съдовата система – изменения в сърдечния ритъм (тахикардия), и
промени, които водят до повишаване на артериалното налягане;
на дихателната система – изменение на респираторния ритъм;
на ендокринната система – изменение на количеството на кръвната захар, повишаване на основната обмяна, задържане на вода в организма.

Атмосферният въздух се замърсява
чрез изпаренията на горивата и изгорелите газове, които съдържат въглероден оксид, въглеводороди и прах. Те са
предпоставка за възникване на остри
респираторни инфекции и заболявания
на очите и усложняване и по-тежко
протичане на хроничните болести на
дихателната система и на сърдечносъдовите заболявания.
Шумовото замърсяване се свързва с редица здравословни проблеми и вреди на околната среда.
(https://www.rzi-vt.bg/platforma/os1.htm), (http://eea.government.bg/bg/soer/2015/noise/index)
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КАЗУС 10

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. Оценете влиянието на източниците на шумово замърсяване върху атмосферния въздух.
3. Какви са последиците от шумовото замърсяване за човека?
4. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план върху околната
среда.
5. Предложете начини за ограничаване на шумовото замърсяване и запазване
на въздуха по-чист.
6. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.
ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
Основния проблем в посочената проблемна ситуация е вредното въздействие на
шума и някои замърсители върху околната среда и човека. При продължително
излагане на шум е установено, че той влияе на почти всички органи и системи в
човешкия организъм, а източниците на шум допринасят за замърсяването на атмосферния въздух и глобалното затопляне.
2. Оценете влиянието на източниците на шумово замърсяване върху атмосферния въздух.
Атмосферният въздух се замърсява чрез изпаренията на горивата и изгорелите газове при производството и транспорта, които съдържат въглероден оксид, въглеводороди и прах.

•
•
•
•
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Прахта във въздуха е предпоставка за: по-често възникване на остри респираторни инфекции (ринити, фарингити, бронхити, бронхопневмонии) и заболявания
на очите (конюнктивити и кератити);  усложняване и по-тежко протичане на хроничните болести на дихателната система (бронхиална астма, хроничен бронхит,
белодробен емфизем) и на сърдечно-съдовите заболявания, което води до намаляване на продължителността на живота.

Серният диоксид попада във въздуха като отпадък от изгарянето на горива с високо сярно съдържание. Серният диоксид има дразнещ ефект върху лигавицата
на дихателната система. Най-чувствителни към атмосферното замърсяване със
серен диоксид са децата и болните от бронхиална астма, от хронични сърдечносъдови и белодробни заболявания.
Въглеродният оскид е отпаден газ. При вдишване въглеродият оксид блокира
транспорта на кислорода до мозъка, сърцето и други жизненоважни органи в човешкото тяло. Особено чувствителни към токсичното му действие са бременните
жени, новородените, болните от анемия и хората с хронични заболявания на сърдечно-съдовата система.

Въглеводородите са фотооксиданти, които: имат дразнещо действие върху кожата и лигавицата на дихателната система и очите; утежняват протичането на
хроничните заболявания на дихателната система; могат да причинят ракови заболявания.

•
•
•
•

Атмосферните замърсители, отделяни от автомобилите, в съчетание с интензивно
слънчево греене, висока влажност на въздуха и липса на вятър образуват т. нар. фотохимичен смог (токсична мъгла). При фотохимичния смог се образуват многобройни
(вторични) токсични вещества , които водят до:

алергични заболявания на очите, дихателните пътища и кожата;
остри и хронични болести на дихателната система;

повишена заболяемост и смъртност от хроничен бронхит, емфизем и рак на белия дроб;
намаляване на имунната защита на организма.

3. Какви са последиците от шумовото замърсяване за човека?

Високият шум засяга най-рано слуховия орган, централната и вегетативната нервна система. Хората стават неспокойни, раздразнителни, неработоспособни, често
имат главоболие и световъртеж, страдат от безсъние. Резките внезапни шумове повишават секрецията на адреналин от надбъбречните жлези, което води до свиване
на кръвоносните съдове, нарушаване на периферното кръвообращение и повишаване на кръвното налягане. Всичко това допринася за развитието на хипертония и
атеросклероза и може да доведе до тежки съдови инциденти ‒ инсулти, инфаркти,
тромбози и др. Шумът оказва въздействие върху:

•
•
•
•
•
•
•

КАЗУС 10

•

централната нервна система ‒ преумора, смущения в психиката и паметта, главоболие, нарушен сън, увреждане на слуха, раздразнителност, смущения в цветоусещането, нарушения при оценката на разстояния;
вегетативната нервна система ‒ усилен съдов тонус, циркулаторни прояви;

сърдечно-съдовата система ‒ повишено кръвно налягане, нарушен сърдечен ритъм;
дихателната система ‒ ускорено и повърхностно дишане;

храносмилателната система ‒ забавено преминаване на храната през храносмилателните органи, различни по вид и степен увреждания на стомаха;
ендокринната система ‒ промени в количеството на кръвната захар, повишаване
на основната обмяна, задържане на вода в организма;

слуха ‒ при над 80 dB настъпва невъзвратимо увреждане на слуховия анализатор,
а при над 120 dB ‒ пълна глухота, която понякога настъпва изведнъж.

4. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план върху околната среда.

Замърсяването на въздуха от превозните средства и предприятията допринася за
глобалното затопляне, което повишава значително рисковете от засушаване, наводнения, циклони и земетресения. Фактът, че съществува глобално затопляне (повишаване на средната температура за всички райони и всички сезони), не изключва
възможността от понижаване на температурата локално. Една от хипотезите гласи,
че глобалното затопляне ще доведе до значително отслабване или дори спиране на
течението Гълфстрийм поради отделяне на твърде много сладка вода от топенето
на ледовете в Северния Атлантически океан, което би довело до значително охлаждане на цяла Северна и Западна Европа. Повишаването на температурата може да
доведе от своя страна до други промени, като отдръпване на ледниците, повишаване нивото на Световния океан и промени в количественото и географското разпределение на валежите.
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КАЗУС 10

5. Предложете начини за ограничаване на шумовото замърсяване и запазване на
въздуха по-чист.
За да се преборим с шума и отделянето на замърсители, бихме могли:

•
•
•

да говорим тихо;

•
•
•

трафикът на тежкотоварни автомобили да се изнесе извън населените места;

•

да избягваме продължителния престой в дискотеките;

да не натискаме клаксона и да не форсираме двигателя без нужда, да не усилваме
звука на стереоуредбата;

автомобилите да са технически изправни, а в населените места да се движат с пониска скорост;
да се поддържат пътните настилки;

да се екранира транспортният шум чрез озеленяване с подходящи видове храсти
и дървета, разположени шахматно, които могат да намалят нивото му с 20 – 25 dB.

За да дишаме по чист въздух, бихме могли:

•
•
•

да се придвижваме по-често пеша или с велосипед;

да предпочитаме обществения трансопорт вместо личните си автомобили;

да използваме по-ненатоварени маршрути и да избягваме задръстванията в пиковите часове.

6. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.

Транспортните средства в съвременния град са главната причина за високите нива
на уличен шум и водят до шумово замърсяване на жилищата, разположени в непосредствена близост. Допълнително слухът ни е атакуван от санитарно-техническото и инженерното обзавеждане на сградите и наличната домакинска и битова
техника (перални, прахосмукачки, стереоуредби, телефони и др.). Не е за пренебрегване и личното поведение на обитателите.
Шумовото замърсяване на околната среда представляват един от големите екологични проблеми на нашето време. Шумът е всеки звук, който действа неблагоприятно върху здравето, нарушава отдиха, смущава контакта на човека с околната среда. Става ясно, че шумът отдавна е престанал да бъде чисто физическо явление и се
е превърнал във фактор с важно здравно-хигиенно значение.
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Стилян Йорданов

Това не е метафора, а истинско място, което се е превърнало в една от топдестинациите на Туркменистан. Вътре не пускат, но пък и кой би искал да влезе... гледката
пред самата порта е достатъчно силна и като горещина, и като миризма, за да си
представите ежедневие в пъкъла.

КАЗУС 11

ДА ЗАСТАНЕШ ПРЕД ПОРТИТЕ НА АДА В ТУРКМЕНИСТАН

Дълбоко в азиатската пустиня Каракум, на територията на бившата
съветска република Туркменистан, на
около 260 км северно от столицата
Ашхабад се разполага кратер с диаметър 60 - 100 м и дълбочина 20 м, който
гори по цялата си повърхност. Истинското му име е Дарваза (Darvaza). Приличащ на природен феномен, кратерът е далеч от природните чудеса, за
които си мислите. Шахтата е създадена в началото на 70-те години на миналия век от съветски учени, които правели
сондажи в района за природен газ. По време на работа сондата внезапно пропаднала. Оказало се, че уредът е пробил тавана на подземна пещера, от която започнало
изтичане на природен газ в атмосферата.
Пламъците се захранват от излизащия непрекъснато отдолу газ. На човек му изглежда обаче като че
ли скалите и пясъците излъчват огромно количество топлина. На около километър наоколо земята е
сива и безплодна, обитавана само от паяци и гущери.
Учените решили да намалят вредите от изтичащите
токсични газове, като запалят шахтата. Планът им
бил „ще гори, ще гори, пък до 3-4 дни ще спре“, но уви – не.
Огънят обаче гори и до днес, почти 50 години по-късно,
и дори се е превърнал в туристическа атракция за хора по цял свят. Нощем огънят
пламти като свещ и се вижда дори от Космоса. Температурата на горене пък е толкова висока, че стопява околните скали. Затова кратерът се разширява и става все
по-дълбок.
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Докато едни учени обсъждат загадъчния кратер, канадски авантюрист става първият човек, спуснал се в горящия кратер Вратата на Ада в Туркменистан през 2013
година.
Една от задачите му била да провери дали има живот на дъното на кратера. Рискът бил оправдан – на дъното, в проби от почвата, са открити бактерии, които не
се страхуват от огъня.
(https://www.nasamnatam.com/statia/Da_zastanesh_pred_portite_na_Ada_v_Turkmenistan-3158.html)
(https://www.obekti.bg/misterii/vratata-na-ada-gori-veche-45-godini)
(https://www.lifebites.bg/vratite-na-ada/)

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния фактор. Анализирайте детайлите.
3. Какви са последиците?
4. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план на екосистемата
в резултат на човешката дейност.
5. Направете схема или диаграма, която да показва проблема.
6. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.
ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
Основен проблем е човешката намеса. С желанието си да владеят 100% от ресурсите
на планетата хората допускат грешки, с които повлияват в повечето случаи неблагоприятно на околната среда.
Горящия вече почти 50 години кратер причинява изключително голямо замърсяване на въздуха и подпомага глобалното затопляне.

2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния фактор. Анализирайте детайлите.
• От вероятното разместване на пластовете учените са се натъкнали на газов залеж, чието количество е неизвестно.
• Запалването е, от една страна, добро решение за предпазване от масово разпространение на газ, а, от друга, тъй като не е било ясно колко точно е обемът на газовото находище, не е било удачно да се предприема точно тази мярка.
• Благодарение на това явление природата наоколо е пуста.
• Отделеният въглероден диоксид вследствие на горенето замърсява околната
среда и ускорява глобалното затопляне.
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3. Какви са последиците?
• Щетите, които са причинени, са трудни за оценка.
• Почвата е увредена, растителността и животинският свят в близките райони са
унищожени.
• Една от главните негативни последици за околната среда е димът и замърсяването на въздуха.
• Животните и растенията най-често умират поради отравяне от дим. Димът се разпространява на стотици километри. Той се отразява негативно на хората, особено
на децата и възрастните. Силното задимяване забавя развитието на растенията.

•

Повишава се концентрацията на въглероден диоксид и въглероден оксид в атмосферата. Това засилва парниковия ефект. В резултат на това се повишава температурата на въздуха.
Променя се биоразнообразието на видовете. Вследствие на проба от почвата са
открити следи от микроорганизми, които живеят при тази висока температура в
кратера.

4. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план на екосистемата
в резултат на човешката дейност.

Тъй като за изминалите 50 години кратерът продължава да гори, следва, че находището на газ е неизчерпаемо. Тоест не се очакват някакви промени в дългосрочен
план, свързани със загасването на пожара. Напротив, по-вероятно е пожарът да се
разраства, заедно с разрастването на кратера. Възможно е след време да възникнат
видове, които да могат да живеят при тези екстремни условия ‒ както в кратера,
така и в близките околности.
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•

5. Направете схема или диаграма, която да показва проблема.

Незагасващ пожар вследсствие на
изтичане на природен газ

Унищожаване на
растителните и
животинските видове

Отделяне
на вредни газове

Разрушаване на почвената
картина в района

6. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.
• За ограничаване на замърсяването от незагасващия пожар е възможно изграждането на станции за пречистване на въздуха.
• За подобряване на биоразнообразието е възможно създаването на такива биологични видове, които да удържат на екстремните условия. Затова може учените
да започнат да правят изследвания за подходящи биологични видове. И при откриването на такива устойчиви организми те да бъдат поставени в екосистемата.
Вследствие на приспособителните реакции на организма би могъл да възникне
нов вид посредством модификационна изменчивост. И така да се възстанови биологичното разнообразие на видовете, макар и то да не е същото с това, което е
било преди.
ИЗВОД
Вследствие на човешката дейност се е получило едно от най-големите неконтролируеми изпускания на газ в света. И отново с „гениалната“ мисъл на човека е дошла идеята за ограничаване на вредите чрез запалването му. Това обаче се оказало
далеч не толкова безопасно. Тъй като пожарът не гасне вече почти 50 години, той
причинява много повече вреди в екологичен план, отколкото учените са смятали
през 70-те години на миналия век. И до днес това е един от най-големите замърсители на въздуха.
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КАК ВЪЛЦИТЕ ПРОМЕНЯТ РЕКИТЕ И ЦЯЛАТА ПРИРОДА
Калин Любомиров
Около дузина вълци променят тотално цяла екосистема. И то по най-добрия за мястото начин. През 1995
г. група американски и канадски биолози хващат 14
вълка в Канада и ги преместват в американския Национален парк Йелоустоун. Причината – там те са изчезнали като вид от 1926 г. Това, което се случва през
следващите няколко години, е направо невероятно.
Броят на вълците нараства, но това е само най-малката от всички промени, които настъпват в парка. А
повечето звучат направо невероятно. Променя се изцяло екосистемата. Стига се дотам даже и реките да се
изменят. Как ли?
В Националния природен парк Йелоустоун вълците изчезнали за около 70 години. В
резултат на това популацията от сърни и елени нараснала неимоверно много. Защото нямало вече кой да ги безпокои. Те буквално оголили огромни площи. Първото,
разбира се, което хората направили, било да убият част от сърните и елените, но
не това било най-важното.

По-съществено било това, че присъствието на канадските вълци накарало тревопасните радикално да променят поведението си... Те започнали да избягват определени
части на парка .И на тези места незабавно природата започнала да се възстановява..
Голите склонове на долините се превърнали в гори от трепетлики, върби и тополи. А
това веднага привлякло птиците. Заедно с вълците и мечките убивали част от малките на сърните и това увеличавало допълнително ползотворния ефект от пристигането на вълците. Най-интересното обаче било нещо съвсем неочаквано.
Благодарение на вълците се променило поведението на... реките. Те вече образували все по-малко меандри. Каналите им се стеснили. Образували се повече вирове и бързеи.
Всичко това било страхотно за абсолютно
цялата екосистема на парка. И невероятно, но
факт – реките се променили като отговор на
заселването на вълците. Ето как една малка
групичка вълци променила не само екосистемата в огромния Национален парк Йелоустоун, но изменила и физическата му география.
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1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. Според вас как вълците са успели да променят реките?
3. Анализирайте негативното влиянието на многобройните елени и сърни?
4 Определете вида на биотичните взаимоотношения в текста.
5. Оценете състоянието в екосистемата в резултат на различните антропогенни и биотични фактори.
ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?

КАЗУС 12

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

Основният проблем в този казус е голямото обезлесяване на териториите на природният парк Йелоустоун, както и изместването на речните корита вследствие от
това.
2. Според вас как вълците са успели да променят реките?

Вълците са успели да възвърнат естествения кръговрат в цялата биосфера, следователно след като фитоценозата (основно дървета) е възобновена край речните
корита, със своята коренна система те задържат постоянно бреговата линия цяла.
След това ерозията е спаднала до минимални нива.
3. Анализирайте негативното влияние на многобройните елени и сърни.

След загубата на естествени врагове в лицето на вълците популацията на елените и
сърните нараства многократно, от което следва консумиране на голяма растителна
маса (което включва и фиданките на дърветата). Това води почти до вторична сукцесия.
4. Определете основните биотични взаимоотношения в текста.
вълци ‒ сърни и елени ‒ хищничество (+;-)

сърни и елени ‒ растения ‒ хищничество (+;-)

5. Оценете състоянието в екосистемата в резултат на различните антропогенни и биотични фактори.
1) Всичко започва от изчезването на месните вълци от територията на парка, което най-вероятно е следствие на бракониерство (отрицателен, антропогенен
фактор).
2) Голямата растителна маса, която е консумирана от различните копитни бозайници (отрицателен, биотичен фактор).
3) Преместването на новите вълци, които възстановяват екосистемата (положителен; антропогенен и биотичен фактор).
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ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ ЕЗЕРОТО ВИКТОРИЯ?
Милица Камбурова

Езерото Виктория е едно от природните чудеса
на света, което се намира в континента
Африка. To се простира на територията на
Уганда, Кения и Танзания. Поради общото
засушаване на климата на планетата и
интензивното обезлесяване на африканския
континент, количеството и честотата на валежите
започват да намаляват. Нивото на езерото е
достигнало рекордно ниска стойност от 80
години насам. Само за последните две години

През последните 150 години постепенно
настъпват драстични промени във водите и
дъното на езерото, в животинския и
растителния свят в него. Около 1950 г. започва
масово засяване на земеделски култури на
земите в района и използване на
изкуствени торове. Лошото управление на
земята, обезлесяването и битовото
и индустриалното замърсяване представляват
заплаха за прехраната на 30-те милиона
души, живеещи в близост до бреговете на
езерото.
Еколозите дори предсказват гибелта на всичко
живо в езерото в следващите 50 години
заради бързото нарастване на населението
около него, внасянето на утайки по дъното и
общото замърсяване на водите на езерото.
Освен широкото разпространение на
водораслите, върху екологичното равновесие
в езерото силно влияние оказва и водният
хиацинт (ейхорния). В САЩ наричат това
растение „плевел за милиони долари“, тъй
като донася огромни загуби на стопанството.
Във водите на езерото Виктория е внесено
през 1989 г. като декоративно растение от
Южна Америка и е намерило прекрасна
почва за развитие в тях. Неговите листа,
корени и цветове съдържат вещества, които
са отровни за местните растителноядни
видове. Покрива огромни площи от
повърхността на езерото, плътната му
покривка пречи на достъпа и разтварянето на
кислорода във водата и достигането на
слънчевата светлина до местните водни
растения.
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ВЪПРОСИ:
1. Кой е основният проблем в
посочената ситуация?
2. Оценете състоянието на
екосистемата в резултат на
влиянието на антропогенния
фактор като използвате понятия,
изучени в раздел Екология.
3. Прогнозирайте промени и
последствия в дългосрочен план в
екосистемата, икономическите
последствия в резултат на
човешката намеса.
4. Открийте видове биотични
взаимоотношения в посочения
пример.
5. Направете схема или диаграма,
която да показва проблема
6. Обсъдете възможните решения
и формулирайте извод.

1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
Човешката намеса – нарастването на населението и замърсяването от промишлените
предприятия са сериозна пречка за развитието на всички живи същества, обитаващи тези води и
води до намаляване на биологичното разнообразие на обитателите им.

КАЗУС 13

ОТГОВОРИ:

2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенните
и биотичните фактори като използвате биологични понятия от раздел Екология.






поради липсата на каквито и да е естествени врагове, който да намалят популацията, и
благоприятните климатични условия хиацинтът се размножава масово, със завидна бързина и в
големи количества.
за високата гъстота на населението значение има демографската структура и свойствата на
популацията - които се размножават няколко пъти в годината. Високата смъртност, породена
от липсата на елементарни условия за живот като достъп до водоснабдяване и канализация, не
оказва особено влияние на числеността. От друга високата ръждаемост води до бърз
популационен растеж - годишният прираст е 7%, а средното нарастване в африканския
континент е 2,5%.
слънчевата светлина не може да проникне през дебелата покривка на хиацинта и да достигне
до местните водни растения, а унищожаването им застрашава от изчезване и някои местни
видове животни, тъй като тази растителност е звено от хранителната верига в езерото. Така се
нарушава балансът в екологичните ниши.

3. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план в екосистемата,
икономическите последствия в резултат на човешката намеса.
Последствия за екосистемата:









нарушава се екологичното равновесие(климакс) между произведените органични вещества и
тяхното усвояване, увеличава се междувидовата конкуренция
изкуствените торове, отмити от водите на реките и внесени от тях в езерото способстват за побързото размножаване на водния хиацинт и други плевели, които пречат на достъпа на
кислород във водата.
процесите на еутрофикация („цъфтеж на водата“) бързо се разрастват поради
демографския бум в крайезерните държави.
за изграждането на новите жилища и за гориво се изсичат околните гори и островите също
постепенно започват да се обезлесяват.
отсъствието на дървета причинява огромни наслоявания от тиня по крайбрежието, особено
през дъждовните сезони. Освен че пречат на корабоплаването край бреговете, пластовете
тиня катализират и растежа на водния хиацинт.
липсата на кислород и светлина за организмите лишава от храна следващите звена в
хранителната верига. Това може да доведе до загиването на много видове, някои ендемити за
езерото и до намаляване на стабилността на цялата биоценоза.

Икономически последствия:





за изхранването на огромното население ще е необходимо селскостопанската продукция да
нарасне, а това означава, че изсичането на горите за извоюване на нови обработваеми земи
ще продължи с бързи темпове.
нивото на езерото Виктория е спаднало толкова, че не може да се обезпечи нормалната
работа на турбините във водноелектрическите централи и те почти не действат.
плътното покритие на хиацинта върху езерните води затруднява и намалява водочерпенето и
доставките на чиста питейна вода, блокира напоителните канали, увеличава транспортните
разходи, силно намалява улова на риба и затруднява разполагането на пунктове за товарене и
разтоварване.
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плътният растителен килим възпрепятства циркулацията на крайбрежните води и създава
благоприятна почва за развитието на маларийния комар. Цялостното му негативно действие
предизвиква и увеличава споровете между местните хора, намалява притока на туристи и като
цяло е причина за известен отлив на население от бреговете на Виктория.

4. Открийте видове биотични взаимоотношения в посочения пример.


Конкуренция – между организмите за кислород и слънчева светлина



Аменсализъм – хиацинт – водни растения и животни

– между животните за храна

5. Направете схема или диаграма, която да показва проблема
Причини за нарушаване на екологичното равновесие в езерото Виктория
Обезлесяване

Изкуствени
торове

Промишлена
дейност

Воден
хиацинт

Битови
отпадъци

6. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.
Нужно е да се създаде програма за хармонизиране политиката на околните държави по
отношение управлението на водите на езерото и водосборния му басейн. Програмата трябва да
акцентира върху премахването на бедността и участие на местните общности в устойчиво
развиващи се практики, щадящи околната среда, както и изграждането на дренажи, които да
поемат притока на замърсители и утайки, свличащи се по стръмните склонове на околните
планини.
На териториите на околните държави вече са създадени научноизследователски институти,
занимаващи се с изследване и превенция на водите на езерото и околната среда.
Неразумните човешки действия са довели до сериозни екологични проблеми за езерото Виктория
и заплашват живота на растителните и животинските организми в него.

Източници:
WikiZero - Екологични проблеми в района на езеро Виктория
Online околосветско пътешествие - Любопитни факти, Танзания, Виктория (езеро)

Интересен факт:
В езерото Виктория вече 300 милиона години живее вид „изкопаема“ риба, която може да диша
както с хриле, така и с бели дробове. Видът е двойнодишащата риба Protopterus aethiopicus с
подвид характерен за езерото Виктория – Protopterus aethiopicus aethiopicus. Счита се, че подобни
риби представляват промеждутъчно звено между водните и сухоземни животни.

58

Катерина Тончева
В САЩ, Англия, Германия, Австрия, Израел и други региони на света е фиксирано масово измиране на пчели. Това представлява сериозна заплаха за нормалното функциониране на екологичните системи на
планетата. Известно е, че може да се засили вече
започналата хранителна криза.
Казано съвсем просто – ако едно растение създава някакъв цвят, то пчелите участват в процеса на размножаване. Растенията създават пъстри цветове, които
привличат пчелите. Благодарение на телата си те пренасят цветния прашец от мъжката част на растението до женската.Този на пръв поглед простичък механизъм е отговорен директно за
продукцията на 70% от плодовете, зеленчуците, ядките и семената, които се консумират ежедневно. Казано иначе, това са 200 млрд. долара приход от сферата на
земеделието. Тази огромна отговорност се постига от големи групи от „комерсиални“ пчели, отглеждани от професионални пчелари с една-единствена цел – да бъдат
транспортирани до фирми или овощни градини, за да помагат в разнасянето на
цветния прашец.

КАЗУС 14

ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ – КЛЮЧОВ МОМЕНТ ЗА ГИБЕЛТА
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

В САЩ в резултат от гибелта на пчели рязко падна реколтата на овощните дървета,
преди всичко на ябълките и бадемите. Затова всяка пролет в най-пострадалите райони
се докарват кошери с пчели от други незасегнати страни. Но това не помага значително, тъй като голяма част от пчелитепреселници загива за следващия сезон. Нещо
повече, при превозването възниква риск от
разпространение на епидемии сред пчелите.
В САЩ през 1998 г. е регистриран първият случай за заразяване на медоносно семейство пчели от кошерен бръмбар, който изяжда не само пчелите, но и всичко, което
намира в кошерите. Масова беда са и кърлежите и мухите-паразити, които проникват в тялото на пчелата и я изяждат отвътре.
Налице е и друго изследване за изчезването на пчелите, което разглежда как радиацията от мобилните
телефони влияе на пчелите. Теорията е, че сигналите
объркват навигационните им системи и те не успяват да се върнат в кошерите си. Има отделни проучвания, които показват, че когато един мобилен телефон се постави в близост до кошера, повечето пчели не
успяват да се върнат в него.
Двете най-очевидни причини за това изчезване обаче са
глобалното затопляне и увеличаването на генетично
модифицирани храни. Тези храни може да произвеждат
цветен прашец, който е смъртоносен за пчелите. А глобалното затопляне спомага за
разпространяването на плесени и кърлежи, които също са токсични за тях.
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ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. На фона на драстичния спад на популацията на пчелите имаме ли повод за
притеснения?
3. Дайте примери за хранителни вериги, които може да бъдат застрашени от
изчезване.
4. Открийте видове биотични взаимоотношения.
5. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план в екосистемата,
икономическите последствия в резултат на човешката намеса.
6. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.
ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
Основният проблем в казуса е масовото изчезване на пчелите, чието благоприятно
въздействие върху природата е ясно описано в текста. Планетата няма да загине
напълно без медоносните пчели, но те са най-важното насекомо в хранителната верига на човека. Пчелите опрашват почти всички видове цветя, плодове и зеленчуци,
с които хората се хранят.
2. На фона на драстичния спад на популацията на пчелите имаме ли повод за
притеснения?

Знаейки това, че пчелите са на изчезване, повечето от нас няма да обърнат внимание и ще се зарадват на това, че няма да бъдат ужилени другото лято. Всъщност не
е така. В неразвитите страни, които зависят от естественото опрашване на пчелите,
намаляването на тези насекоми означава глад, дори смърт, ако те изчезнат напълно.
Също масовото изчезване на пчелите ще доведе до това, че скоро няма да можем да
познаем облика на нашата планета. 70% от всички цъфтящи растения ще спрат да
се опрашват и ще изчезнат заедно с пчелите.

Същото се отнася и за памука, който е 35% от всички тъкани за дрехи по света. Това
означава, че качеството на много дрехи, матраци и хавлиени кърпи ще спадне.
3. Дайте примери за хранителни вериги, които може да бъдат застрашени от
изчезване.

•
•
•

Например черупките на бадемите, които се използват за храна на добитък и пилета, ще намалеят, откъдето броят на фермерските животни също. Това означава
сирене, мляко, яйца и месо в доста по-намалени количества. Ежедневно се храним
със зърнени закуски и хлебни изделия, чието съдържание включва и бадеми.
За любителите на кафе сутрин изчезването на пчелите ще е съществен проблем,
тъй като тези животинки опрашват дори семената за производство на кафе.

Млекодайните животни също ще бъдат сериозно засегнати вследствие на изчезването на люцерната.

4. Открийте видове биотични взаимоотношения
пчели – цветя – мутуализъм

мухи – паразити – пчели –паразитизъм
кърлеж – пчела – паразитизъм

кошерен бръмбар – пчела – паразитизъм
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•
•
•

Може би вече е късно да спасим тези трудолюбиви създания, но защо не обърнем
малко повече внимание и не се опитаме до им помогнем? Известно е, че естествената биосфера на пчелите е на 5‒6 метра височина от земята. Най-лесното, което
можем да направим, е да ги върнем в тяхната естествена среда, като поставяме
кошерите им на такава височина.
Хубаво е да избягваме употребата на химически пестициди за унищожаването на
вредители или ги заменим с такива, които съдържат естествени съставки.

Засаждането на цветя в паркове, градини и на тераси спомага полезното въздействие на пчелите.

КАЗУС 14

5. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план в екосистемата,
икономическите последствия в резултат на човешката намеса.

Човечеството едва ли ще изчезне с измирането на всички пчели, но със сигурност ще има значително утежняване на глобалната икономика, което няма
да е приятно за никого.
6. Обсъдете възможните решения и формулирайте теза.

Дори в днешно време има страни, в чиито стопанства функцията на опрашване се
изпълнява от хората. Без пчелите ще живеем в един съвършено различен свят, тъй
като човек не е способен да опраши всички цветове. Тези животинки съществуват,
за да са перфектни в работата си, и е редно ние да бъдем малко по-загрижени за тях
и тяхното въздействие върху природата. Трябва да намерим и да развием нов начин
да живеем на тази планета, за да не я унищожим.
Източници
1. https://www.obekti.bg/zemya/naukata-obyasnyava-kakvo-shche-stane-ako-vsichki-pcheli-umrat/page/0/1
2. https://www.hera.bg/s.php?n=2054
3. https://www.chr.bg/zhivot/izchezvaneto-na-pchelite-vodi-do-gibelta-na-chovechestvoto/
4. https://ladyzone.bg/videa/pchelar-ot-kalifornija-pchelite-umirat-ima-nachin-da-gi-spasim-video.html
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КАК ДА СПАСИМ ТРОПИЧЕСКИТЕ ДЪЖДОВНИ ГОРИ
В БРАЗИЛИЯ?
Ралица Младенова
Когато португалците пристигат в Латинска
Америка, те откриват голямо разнообразие
от животински и растителни видове. Това,
което им направило най-голямо впечатление, е едно дърво, на което е кръстена страната Бразилия. Когато го отсекли, от него
протекла червена смола, с която било лесно
да се оцветяват платове и да се боядисва.

Започва масово отсичане на тропическите дъждовни гори. Това влияе на климата,
тъй като 70% от изпарението, което е част от кръговрата на водата, идва от тях. За
100 години са изгубени толкова хектара тропически, колкото площ за 2000 години
e отсечена от умерените гори. В Бразилия се намират 12% от горите в света. Затова
е важно да се защитят.

Нает е екип, който да се справи с проблема. За целта е разработена специална система, която следи изсичането на горите. По този начин се засича незаконна дейност.
Много хора влизат в затвора поради незаконно изсичане на дъждовните гори. Намалява се търгуването и използването на дървесния материал. Хората, които го ползват и/или са платили за него , също са отговорни за изчезването на горските площи.
Създават се защитени територии. Те наброяват над 500 милиона хектара.
Като резултат обезлесяването в Бразилия
спада със 75%. Спасени са 8.7 милиона хектара, колкото площта на Австрия. От дървесен материал се произвеждат въглища и
с намаляването на отсичането на дъждовните гори се предотвратява отделянето
на 3 билиона тона CO₂ в атмосферата. Това
оказва влияние и на глобалното затопляне.
Въпреки ограничаването на търговията с дървесен материал се подобрява икономиката на държавата.

В бъдеще трябва да се намали още повече отсичането на горите. Перспектива е да се
измерва и следи отделянето на парникови газове. Да не използваме въглища, а алтернативни енергоизточници – енергията на вятъра, слънцето и водата например.
Това е работа не само на службите, а на цялото човечество. Всеки трябва да се включи и да помогне на планетата Земя. Например чрез дарения, селектиране на фирмите, от които си купуват дървени материали, и други.
(https://www.ted.com/talks/tasso_azevedo_hopeful_lessons_from_the_battle_to_save_rainforests#t-395602)
(https://www.pariteni.bg/novini/novini/amazonskata-gora-zaplaha-za-globalnija-klimat-162026)

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой е основният проблем в дадената ситуация?
2. Как дърводобивът влияе върху биомасата на дъждовните гори?
3. Как отсичането на дъждовните гори влияе на кръговрата на веществата?
4. По какъв начин се намалява изсичането на горите?
5. Какво е бъдещето на борбата срещу обезлесяването?
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7. Направете извод.
ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в дадената ситуация?
Основният проблем са изсичането на горите и как то да се намали. Човешката намеса е отговорна за изчезването на много растителни и животински видове, както
и за промени в климата.
2. Как дърводобивът влияе върху биомасата на дъждовните гори?

Дърводобивът води до унищожаване на дърветата. Те са дом на животни ‒ например различни видове птици, които се хранят с насекоми и вредители по растенията.
Броят на насекомите и вредителите нараства и това води до унищожаване на други
растителни видове. Същото важи и за животните – когато изчезне един вид, изчезват и животните, които се хранят с него, и така нататък.
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6. Какво можете да направите, за да спасите дъждовните гори?

3. Как отсичането на дъждовните гори влияе на кръговрата на веществата?
70% от изпарението, което е част от кръговрата на водата, идва от тях. Това не може
да бъде компенсирано от човека и затова влияе на климата. Има все по-редки случаи на дъждове. Като резултат се намалява количеството вода в почвата ‒ растенията изсъхват, и във водните басейни – дом на много водни обитатели и източник на
вода и за напояване.
4. По какъв начин се намалява изсичането на горите?
Разработена е специална система, която да следи изсичането на горите. По този начин се засича незаконният дърводобив. Много хора са вкарани в затвора. Така се
намалява и търговията с незаконен дървен материал. Хората, които плащат за нея
и я използват, също са отговорни за изчезването на горите. Създадени са защитени
територии, които са над 500 милиона хектара. По този начин се намалява отсичането на дъждовните гори със 75%.

5. Какво е бъдещето на борбата срещу обезлесяването?
В бъдеще трябва да се намали още повече изсичането на горите. Перспективи са да се
измерва и следи отделянето на парникови газове, да не използваме въглища, а алтернативни енергоизточници, като енергията на вятъра, слънцето и водата например. В
тази дейност трябва да се включи целият свят, а не да се разчита на властта.
6. Какво можете да направите, за да спасите дъждовните гори?
• Внимавайте при купуването на хартия и дърво.
• Подкрепяйте бизнеси, които се грижат за околната среда.
• Участвайте в петиции, свързани с опазването на природата.
• Образовайте себе си и околните за случващото се с дъждовните гори.
• Дарявайте.

7. Направете извод.
Човешката намеса понякога може да бъде пагубна за живота на планетата. Ние унищожаваме нейните „бели дробове“. Разваляме установеното биологично равновесие, което не е добър знак за Земята. Но нищо не е непоправимо. С много усилия и
постоянство може да се достигнат желаните резултати. В нашия случай ни трябваха
време и търпение.
В природата има симетрия и от нас зависи да я запазим. В противен случай
ще се стигне до лоши последици. Природата дава знаци и ние трябва да ги разчетем и да решим дали да ги слушаме или не.
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ЗАЩО КРАСИВОТО ЕЗЕРО УРМИЯ СИ ОТИВА
Дебора Косева
Някога езерото Урмия е било рай за птици и къпещи се летовници. Нивото на найголямото в Иран солено езеро обаче от години пада. Нова екологична програма дава
надежда, че то все още може да бъде спасено.
Почитано като „тюркоазения брилянт на Азербайджан“, езерото Урмия бе
второто по големина солено
езеро в Близкия Изток след
Каспийско море. От началото на 1970-те поради дейности на природата и човека езерото започнало да
намалява своя обем и за изминалите 30 години размерът му е по-малък с около
80 процента. Пресъхването
на езерото води до солени
бури, които застрашават
препитанието на десетки
хиляди жители, както и на
местните фламинги, елени
и диви овце. Фламингите,
преди пируващи с артемиите в този биосферен резерват на ЮНЕСКО, почти са изчезнали. Същото важи за пеликаните, белите чапли и
патиците. Съдържанието на сол в езерото достига ниво, което застрашава местните
раци и скаридите от измиране. Дори туристите, посещавали езерото за терапевтични бани в топлите солени води, вече не идват. Вилнеещите ветрове разнасят солта
из обработваемите земи и постепенно превръщат почвите в неплодородни. Солените прашни бури възпаляват очите, кожата и дробовете на жителите близо до езерото. Според учените главната причина е, че климатичните промени засилват сушата и покачват горещите температури през лятото, които ускоряват изпарението. А
според инженери и експерти причината, че езерото страда, е заради хилядите незаконни кладенци и изграждането на множество язовири и напоителни съоръжения,
които отклоняват водата за отглеждането на ябълки, жито и слънчоглед.
През 2013 година Иран и програмата за развитие на ООН стартираха проект за спасяване на соленото езеро. Целта е да се намали водното потребление чрез евтини и
ефикасни методи. Участниците в проекта засаждат вече само маслинови дръвчета и
шафранови минзухари, които не изискват много вода. Освен това те тъкат килими,
изработват кукли и платнени торбички, за да си осигурят алтернативен източник
на доходи освен селското стопанство.
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1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. Прогнозирайте промени и последствия в екосистемата в резултат от нейното разрушаване.
3. Как нарушаването на екосистемата влияе върху икономиката на хората?
4. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.
ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
Промените в климата и човешката намеса в природния ред заплашват да унищожат
един голям водоем, който е дом на голям брой влечуги, земноводни и бозайници.
Унищожаването му води до тежки последици и за човека.
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ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

2. Прогнозирайте промени и последствия в екосистемата в резултат от нейното разрушаване.

•

Застрашени от изчезване са популации на различни видове. Намалява видовото
разнообразие.

•

Промяна в условията на биотопа – вилнеещите ветрове отнасят плодородния
слой на почвата, солените бури пречат на здравословното състояние на жителите, солените води застрашават живота на много водни обитатели.

•

Нарушават се много хранителни вериги. Скаридите произвеждат водорасли, които са храна за мигриращите птици, но изчезването им ще доведе до промяна в биотичните взаимоотношения. Същият проблем е с местните раци, които са храна
на някои птици. Така поради липса на храна ще се увеличи конкуренцията.

3. Как нарушаването на екосистемата влияе върху икономиката на хората?

•
•

Унищожаването на езерото влияе на туризма, защото води до намаляване потока
на туристи.
Неплодородните почви намаляват добива на жизненоважни култури.

4. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.

•
•
•
•

Важно е да се разгледат промените в селското стопанство. Да се намали водното
потребление, изкуствените торове да бъдат заменени с естествени, да се спрат
незаконните кладенци и изграждането на множество язовири.

Трябва да се обърне внимание и на глобалното затопляне, тъй като покачването
на температурите води до изсъхването на езерото.

Човек винаги се е стремял към задоволяване на своите потребности и благосъстояние. В сравнение с всички останали видове на Земята той притежава най-големи възможности за влияние върху биосферата, възможности, които в известен
смисъл застрашават и самия него. Влиянието му обаче нарушава биологичното
разнообразие и равновесието в биоценозата.

Ресурсите на природата са ограничени, затова човек трябва да носи отговорност
за тяхното опазване.

Използвана литература

https://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=7376
https://www.dw.com
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ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Oт началото на т. нар. Индустриална
революция в средата на XVIII век ние
емитираме големи количества CO2. Последиците от това са, че става все потопло и по-топло. Не само на сушата,
но и в океаните. Когато въглеродният
диоксид е в умерени количества, той
дори е полезен. Ако не е естествено отделеният CO2, например този от вегетацията, би било смразяващо студено. На
практика обаче човекът произвежда
огромно количество от този газ.

За сравнение – използването на фосилни горива като въглища, както и някои специфични селскостопански и индустриални дейности повишиха концентрацията на
въглероден диоксид в атмосферата от 280 на 400 частици на милион за последните
200 години. Това се явява безпрецедентно по мащабите и скоростта си нарастване,
което няма как да остане без последствия. Добре познатите на всички ни климатични промени са точно това.
Свръхизлишъкът от въглероден диоксид е само една от причините за
замърсяването на въздуха, което са
получава от горенето на въглища,
петрол, газ и дървесина. Световната
здравна организация изчисли, че един
от всеки 9 смъртни случая за 2012 г. е
вследствие на болести, които са причинени от раковопричиняващи съставки или отрови, съдържащи се в замърсения въздух.
Използвана литература

https://www.investor.bg/analizi/91/a/pette-nai-golemi-problema-za-okolnata-sreda-i-tehnite-resheniia-226729/
http://3e-news.net/анализи/емисиите-на-въглероден-диоксид-и-горите_51074
https://bg.wikipedia.org/wiki/Въглероден_диоксид_в_земната_атмосфера

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Какво според вас може да направи света за решаване на проблема?
2. Смятате ли, че преминаването към възобновяеми източници би било прието
от всички страни?
3. Дайте оценка на биосферата спрямо представената информация и вашия
личен опит.
4. Мислите ли, че вече е твърде късно за толкова голяма промяна в живота на
хората?
5. Предложете идея за кампания, която би спомогнала за решаването на проблема.
6. Защо според вас е нужно да пазим природата си?
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1. Какво според вас може да направи света за решаване на проблема?
Решението може да е например фосилната енергия да бъде заменена със зелена,
да се ускори процесът на залесяване, да се намалят вредните емисии от определени селскостопански дейности, както и промяна на индустриалните процеси. Това
е лесно да се каже, но е трудно да се изпълни.
2. Смятате ли, че преминаването към възобновяеми източници би било прието
от всички страни?
Преминаването към енергия от възобновяеми източници, каквито са соларните
и ветрогенераторите, е твърде бавен процес. Това се дължи на определени политически интереси и на факта, че фосилните горива са привлекателно евтини.
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ОТГОВОРИ

3. Дайте оценка на биосферата спрямо представената информация и вашия личен опит.
Биологичният свят е под голяма заплаха от мръсните газове, изпускани във въздуха. Въглеродният оксид е отровен и вдишан в големи количества, може да предизвика задушаване или смърт. Серният оксид и азотният оксид също са отровни
газове. Въглеродният диоксид в по-големи дози затруднява дишането на животните и човека. Натрупването на този газ в атмосферата води и до общо затопляне
на планетата (парников ефект).

4. Мислите ли, че вече е твърде късно за толкова голяма промяна в живота на
хората?
Съществува достъпна и чиста енергия и тя просто трябва да се използва. 100%
снабдяване с въпросната енергия при съвременните ни технологии е напълно
възможно. Но населението и индустриалните предприятия се разрастват с изключително бързи темпове. Според редица експерти и проучвания, замърсяването е толкова мащабно, че дори преминаването на 100% към възобновяеми източници не би могло да възстанови щетата на природата, нанесена от човека.

5. Предложете идея за кампания, която би спомогнала за решаването на проблема.
Организацията Friends of the Earth, базирана във Великобритания, предлага евтин метод за обучение и анализ на гражданите, предлагайки специални комплекти за тест на въздуха в техния квартал. Те включват стъклена тръбичка за
мониторинг и ръководство за употреба, което показва как и къде тя да бъде монтирана, колко време да се използва и в крайна сметка къде да бъде изпратена за
анализ. Организацията има за грижа да поеме тестовете на въздуха от дадения
регион и да върне обратно резултатите до изпращача. По този начин бързо може
да се създаде карта на различните жилищни региони и степента на замърсяване
на въздуха там.
6. Защо според вас е нужно да пазим природата си?
Само горите, които заемат около 1/3 от земната суша, годишно създават близо
30 милиарда тона органични вещества, т. е. преработват огромно количество въглероден диоксид в биомаса и освобождават съответно количество кислород, при
това не се взема предвид приносът на селскостопанските насаждения в този процес. За един вегетационен период традиционните горски растения консумират
средно по 20 тона въглероден диоксид на хектар площ и се освобождава 14 тона
кислород. Те имат значителна роля за намаляване на количеството парникови
газове в атмосферата. Освен това българските гори имат много съществен принос за комфорта в нашето ежедневие. Те осигуряват около 85% от водния отток в
страната, или около 3,6 млрд. м3 ресурс от чиста питейна вода.
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НАШЕСТВИЕТО НА СКАКАЛЦИ В АФРИКА
Василена Славова
През февруари 2020 г. в Източна Африка се разразява криза, която звучи като напаст, излязла
от Библията. В региона се разпространява нашествие на скакалци (най-голямото от 1989 г.
насам), заплашваща снабдяването с храна на
десетки милиони хора. Рояци, големи колкото
градове, унищожават посевите и пасищата, поглъщайки всичко за броени часове. Според ООН
само един квадратен километър от ято скакалци изяжда храна, която изхранва 35 000 души дневно. За няколко седмици опустошават големи територии в Сомалия, Кения и Етиопия. Сомалийското правителство
дори взема решението да обяви извънредно положение, за да бъдат концентрирани
усилия и събрани средства за справяне с кризата.

Насекомите, отговорни за хаоса, са пустинни
скакалци, които въпреки името си процъфтяват
след периоди на обилни валежи, предизвикващи
цъфтеж на растителността в техните обикновено
сухи местообитания в Африка и в Близкия изток.
Пустинните скакалци живеят около три месеца.
След като едно поколение узрее, възрастните снасят яйцата си, които при правилните условия могат да се излюпят, за да образуват ново поколение
до 20 пъти по-голямо от предходното. По този начин пустинните скакалци могат да увеличат броя
на популацията си експоненциално през следващите поколения.

Експертите казват, че продължителният период
на изключително влажно време, включително
няколко редки циклона, резултат от драстичните
промени в климата, които ударили Източна Африка и Арабския полуостров през последните 18 месеца, са основният виновник.
ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. Каква е причината да възникне проблемът?
3. Как протича развитието на скакалеца?
4. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план в екосистемата.
5. Какви мерки са взети за справяне с проблема?
6. Формулирайте извод.
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1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
Пустинните скакалци унищожават посевите в държави, където хранителните
ресурси така или иначе са силно ограничени. Това би могло да доведе до масов
глад на над 20 милиона души, а съответно и да повлияе значително върху икономиката на страните от Източна Африка.
2. Каква е причината да възникне проблемът?

•
•
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ОТГОВОРИ

Според експерти кризата с насекомите настъпва, тъй като конкретният вид
скакалец има способността да се множи с безпрецедентен темп заради благоприятните условия, предизвикани от климатичните промени. Влажността и
изобилната растителност в иначе сухи и пусти райони е причина за бурното
им размножаване.
След редица циклони и благодарение на топлите морета, се създава идеалната среда за възпроизвеждане, което довежда до нарастване на популацията
не 400, както обикновено, а около 8000 пъти.

3. Как протича развитието на скакалеца?
Чрез непълна метаморфоза,
както е показано на схемата.

4. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план в екосистемата.
Последствия за екосистемата:

•

Нарушава се екологичното равновесие (климакс) между произведените органични вещества и тяхното усвояване (няма достатъчно храна за хората ).

•

Променят се биотичните взаимоотношения – липсата на храна, води до засилване на конкуренцията между видовете в зооценозата на посочената екосистема.

•

Промяна в зооценозата ‒ посевите се унищожават, следователно много от
организмите, които се изхранват благодарение на тях, ще трябва да открият
нови места за живеене.
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Последствия за икономиката:

•
•

Икономиката претърпява огромен спад в развитието си.

Най-засегнатият отрасъл е земеделието. Периодът на снасяне на яйцата съвпада с влажния сезон, преди който земеделците сеят царевица, боб, ечемик и
просо. Голяма част от тази реколта може да бъде унищожена.

5. Какви мерки са взети за справяне с проблема?

•
•

На най-засегнатите държави е предложено финансиране в размер на над 138
милиона долара за борба с вредителите и стабилизиране на икономиката.

В борбата с нашествието се включват и незасегнати държави. Япония дарява
7.5 милиона долара на африканските народи, а Китай праща екипи с експерти и обучава над 100 000 патици, които да се включат в борбата. Според китайските експерти една патица може да изяде около 200 скакалеца дневно.

6. Формулирайте извод.

•

•

Климатът на нашата планета постоянно се променя, обикновено в резултат
на действието на природни фактори, например малки промени в траекторията на Земята около Слънцето, вулканична активност и колебания в климатичната система. Човечеството обаче оказва все по-голямо въздействие
върху климата, като изгаря изкопаеми горива, изсича тропическите гори и
отглежда добитък. Резултатите могат да бъдат фатални.

Екосистемите и защитените зони в цял свят са под натиска на изменението на климата и други стресови фактори. Въздействието на изменението на
климата представлява заплаха за биоразнообразието както на сушата, така и
в моретата. Променя се жизненият цикъл на много животински и растителни
видове, те мигрират на по-добри места за живеене, докато различни инвазивни видове се разпространяват или разширяват ареала си.

Източници на информация
https://www.ekonovini.bg/bg/istoricheskoto-nashestvie-na-skakaltsi-v-afrika-blizkiya-iztok-i-aziya-prodalzhavavideo/
https://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=9595
https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/04/12/4053210_afrika_be_napadnata_ot_stotici_miliardi_skakalci_idvat/
https://www.actualno.com/africa/pustinni-skakalci-sysipvat-prodovolstvenata-sigurnost-news_1424111.html
https://www.mediapool.bg/somaliya-obyavi-izvanredno-polozhenie-zaradi-nashestvie-na-skakaltsi-news303015.html
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Цветелина Николова
В този казус ще обърнем внимание на един много добре познат за нас замърсител –
именно пластмасата. През последните няколко десетилетия тя се е превърнала
в неразделна част от почти всички предмети и материали заради своите характеристики (гъвкавост, дълготрайност и лекота), както и заради ниската си цена.
Пластмасата е отражение и на все поширокото разпространение на „културата на изхвърляне“, тъй като много
от нея се използва именно за производството на огромно разнообразие
от опаковки за еднократна употреба.
През изминалия половин век, най-вече през последните десетилетия, производството на пластмаса в световен
мащаб се е увеличило неимоверно.
Само между 2002‒2013 г. то се е повишило със средно 50% от 204 млн. тона
до 299 млн. тона. Очаква се тази стойност да продължи да расте и до 2020
година да достигне 500 млн. тона годишно ‒ с 900% повече от нивото през
1980 г. Въпреки това за всеки проблем
може да се създаде и алтернативно
решение, ВАЖНОТО Е ПРОМЯНАТА ДА
ЗАПОЧНЕ СЕГА И ОТ НАС. Китайското
правителство обяви своите планове
да забрани използването на найлонови торби и пластмасови изделия
за еднократна употреба до 2025 г., съобщава CNN. Например на кетъринг
индустрията ще бъде забранено да използва пластмасови чинии, чаши, вилици и
ножове в големите градове, още преди края на 2020 г. Също така се очаква до края
на годината да бъде забранено и използването на еднократни найлонови торби в
големите градове.

КАЗУС 19

ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА С БИОНЕРАЗГРАДИМИ
ВЕЩЕСТВА И АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенен фактор и посочете кой е той?
3. Защо хората избират да използват пластмасата?
4. Кои са най-бавно разградимите пластмаси и колко често според вас се използват от човека?
5. Смятате ли, че примерът на китайците би повлиял и на други държави?
6. Обсъдете възможните решения, като предложите ваши предложения за
справяне с проблема. Формулирайте извод.
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КАЗУС 19

ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената проблемната ситуация?
Основният проблем е замърсяването на околната среда с едно бионеразградимо
вещество – пластмасата. Поради факта, че продуктите, създадени от нея, могат да
се разграждат от 6 месеца до 600 г., както е посочено в таблицата, това се превръща в световен проблем, който засяга местообитанията на много видове (водите,
почвите). Също така повечето суровини за производството на пластмаси идват от
изкопаеми горива – нефт, въглища и газ, т. е. невъзобновяеми източници, които
замърсяват околната среда.

2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенен фактор и посочете кой е той?
Антропогенният фактор тук е именно дейността на човека, с която замърсява
околната среда, или по-точно почвите и водите. Използването на пластмасата и
суровините за направата ѝ влияят изключително зле на околната среда.

3. Защо хората избират да използват пластмасата?

Пластмасата се е превърнала в неразделна част от почти всички предмети и материали заради своите характеристики (гъвкавост, дълготрайност и лекота), както
и заради ниската си цена.

4. Кои са най-бавно разградимите пластмаси и колко често според вас се използват от човека?
Рибарската корда, пластмасовите бутилки и прибори са най-бавно разградими
(от 400‒600 г.). Бутилките и приборите се използват почти всеки ден ‒ в училище
и на работното място хората си купуват най-различни напитки в пластмасови бутилки и се хранят с пластмасови прибори.

5. Смятате ли, че примерът на китайците би повлиял и на други държави?

Смятам, че ако се обясни на хората какви са последиците от използването на
пластмаса и видят примера на голяма държава като Китай биха могли да я последват.

6. Обсъдете възможните решения, като предложите ваши предложения за
справяне с проблема. Формулирайте извод.

Като за начало хората трябва да разберат защо е важна промяната и какви биха
могли да бъдат последиците от бездействието ни, защото, без да виждат смисъл
в каузата, не биха се включили в нея. Можем да започнем с малки неща, като да се
опитваме да рециклираме, да използваме дадени продукти многократно, да заменим пластмасовите принадлежности и опаковки с по-лесно разградими.

Важно е промяната да започне сега и от нас, да вникнем в същността на проблема
и да се справим с него, целта да достигне до възможно най-много хора и да се измислят алтернативни варианти за постигането ѝ.

Заедно сме способни да спасим нашият дом – Земята.

Източници на информация
https://www.ekonovini.bg/bg/kitay-shte-zabrani-plastmasovite-izdeliya-za-ednokratna-upotreba
https://secured-static.greenpeace.org/bulgaria/Global/bulgaria/Campaigns/Plastic/Brochure
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Михаил Георгиев

В историята на света има много случаи, при които тоталитарните държави решават, че могат да се намесят в делата на природата. Един от тези случаи се наблюдава в Китай през 1958 г., когато е издадена заповед за изтребване на всички комари,
мухи, плъхове и врабчета.
Тази абсурдна заповед е част от плана на китайския лидер Мао Дзъдун за икономическо
развитие и индустриализация „Голям скок“.

КАЗУС 20

ИЗТРЕБВАНЕ НА ВРАБЧЕТАТА В КИТАЙ ПРЕЗ 1958 Г.

Врабчетата влизат в черния списък, защото
учени изчисляват, че 1 млн. от тях изяждат
зърно, достатъчно да изхрани 60 000 души.
Чистката започва незабавно и се превръща в
нещо като спорт. За 1 ден в Шанхай са убити
195 000 врабчета. До 1961 г. видът е заличен
изцяло в Китай (според някои източници от 7
до 10 млрд. жертви).
Отначало има резултат от тези действия, но
малко по-късно стратегията се оказва неуспешна и започва свръх развитието на вредителите, останали без естествен враг в природата.

Те нанасят в пъти по-големи щети отколкото
смятаните за враг врабчета.

Така настъпва един от най-големия масов
глад в историята, дори има случаи на канибализъм. В крайна сметка на китайското правителство се налага да внесе огромен
брой врабчета от Русия и Канада, за да се върне равновесието в природата и да се
овладее кризата
ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

1. Какви са последиците от антропогенното влияние?
2. Нарушаването на коe биотично взаимоотношение разклаща
равновесието в биоценозата?
3. Какъв е основният проблем след
изтребването на врабчетата?
4. Какви са икономическите последици?
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КАЗУС 20

ОТГОВОРИ
1. Какви са последиците от антропогенното влияние?
Вследствие на антропогенното влияние е заличен цял животински вид от биоценозата в Китай. Това причинява сериозно повишаване на популацията на видовете, останали без естествения си враг в природата, което от своя страна води до
частично унищожение на растителните и животински видове, които те използват за храна.

2. Нарушаването на коe биотично взаимоотношение разклаща равновесието в
биоценозата?
Нарушава се биотичното взаимоотношение на хищничество между врабчетата и
видовете, които използват за храна.

3. Какъв е основният проблем след изтребването на врабчетата?

Учените, които за изчислили каква част от зърното изяждат врабчетата, не са
взели под внимание, че те се харнят и с други животински видове, представляващи по-мащабна заплаха над реколтата. Точно тези видове се развиват, след като
естественият им враг (врабчетата) бива заличен. В резултат страната изпада в
дълбока криза и настъпва масов глад, вследствие на който умират повече от 20
млн китайци.

4. Какви са икономическите последици?

Икономическите последици, които застигат Китай след провала на плана „Голям
скок“ и изтребването на цели животински видове, се превръщат в най-дълбоката
криза, в която страната е изпадала някога. Налага се страната да внася от други
територии врабчета и зърнени култури.
Източници
Spisanie8.bg, Offnews.bg, Framar.bg, Seen.bg

74

Кинан Алуани
В миналото водите на Черно море са изобилствали от милиони делфини, но
днес картината е придобила съвсем различен облик. Популацията им е намаляла до такава степен, че днес са рядкост и са обявени за изчезващи видове.
Още по-тъжен е фактът, че поради различни причини всяка година броят им
продължава да спада.

КАЗУС 21

ИЗЧЕЗВАЩИТЕ ДЕЛФИНИ НА ЧЕРНО МОРЕ

До 80-те години на миналия век делфините са масово преследвани заради месото и
маста им. По неофициални данни в резултат на интензивното ловуване загиват около 5 млн. делфини. След тази потресаваща цифра през 1983 година най-накрая ловът
им е забранен със закон, но нищо не може да промени факта, че водите на Черно море
опустяват. Това нанася тежък удар върху популацията на делфини по българското
крайбрежие. В наши дни те са под постоянна заплаха заради замърсяването на водите, оплитането в рибарските мрежи и намаляването на рибните ресурси.
Заплахите, надвиснали над оцеляването на делфините в Черно море, са от различно
естество. Най-често подмамени от голямото количество риба, струпано на едно
място в риболовните райони, делфините навлизат там, оплитат се в рибарските
мрежи и умират от задушаване. Другите отрицателни фактори са нараняванията,
причинени от корабите, замърсяването на водите с химически вещества и шума в
морето.
Основната причина за смъртност обаче
си остава случайното попадане на животните в поставените близо до дъното
рибарски мрежи. През последните години
има доста случаи на изхвърлени на брега
мъртви делфини ‒ причината често остава неясна. За последните 7 години има
рекордна смъртност на делфини по цялото Черноморие.
Един от основните проблеми, който засяга популацията на видовете, е екологичната намеса на човека, причинена от
огромния улов на риба. Тъй като прекаленият улов намалява рибните ресурси в Черно море, делфините все по-често започват да търсят плячка в рибарските мрежи.
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Както стана ясно, присъствието на делфини в Черно море силно е намаляло през
последните десетилетия. Важно е да продължат усилията за опазването им, защото са незаменима част от морското биоразнообразие, а загубата им ще отслаби
екосистемата, в която са доминиращият вид.
(https://www.spisanie8.bg/рубрики/природа/1341-изчезващите-делфини-на-черно-море.html)

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенни или биотичния фактори.
3. Открийте видове биотични взаимоотношения в посочения пример.
4. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план в екосистемата,
икономическите последствия в резултат на човешката намеса.
5. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.
ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
Човешката намеса е основната причина за изчезването на делфините. В миналото
водите на Черно море са изобилствали от делфини, но заради интензивното ловуване са загинали много. Била е възложена забрана за ловуването, но заради оплитането на делфините в рибарските мрежи и химическите отпадъци те продължавали да умират. Днес в Черно море са останали само 3 вида делфини – афалата,
обикновеният делфин и муткурът.

2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенни или биотичния фактори.

•
•
•

Липсата на плячка – поради риболова голямо количество риба се събира на
едно място. Делфините, в опит да уловят рибата, се оплитат в мрежите и така
се удавят.

Ниската раждаемост и високата смъртност, заради хората, водят до бърз популационен спад.

В миналото водите на Черно море са изобилствали от милиони делфини, но
днес популацията им е намаляла до такава степен, че сега са рядкост и са обявени за изчезващи видове. Така се нарушава балансът в екологичните ниши и
се застрашават от изчезване и последните останали видове животни.

3. Открийте видове биотични взаимоотношения в посочения пример.
Хищничество – делфин – риби

Хищничество – човек – делфин

Неутрализъм – делфин – ракоподобни
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Последствия за екосистемата:

•

Ако изчезнат делфините, ще
се увеличи броят на рибите, а
така ще се намали количеството на планктона. По този начин
ще се увеличи конкуренцията
между рибите, раците, медузите и всички организми, които
ядат планктон.

КАЗУС 21

4. Прогнозирайте промени и последствия в дългосрочен план в екосистемата,
икономическите последствия в резултат на човешката намеса.

Икономически последствия:

•
•

С изчезването на делфините
се увеличава броят на рибите,
а по този начин риболовът ще
нарасне.

С увеличаването на рибите се намалява броят на всички други организми, които се хранят с планктон.

5. Обсъдете възможните решения и формулирайте извод.

У нас делфините са обявени за застрашен вид и са вписани в Червената книга на
България. Животните са защитени и уловът им е забранен. Но доколко този закон
е ефективен и се спазва? Отговор ни дава Стефан Аврамов от фондация „Биоразнообразие“: „Мерките за опазване на делфините не действат ефикасно и спазването на закона е въпрос на морал на съответния рибар, а не на респект от закона.
Законът е едно парче хартия, което казва, че делфините са защитени, но няма кой
да го приложи в морето“.
Присъствието на делфини в Черно море силно е намаляло през последните десетилетия. Важно е да продължат усилията за опазването им, защото са незаменима
част от морското биоразнообразие, а загубата им ще отслаби екосистемата, в която са доминиращият вид.
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КАЗУС 22

ЙЕЛОУСТОУН – КАК БЕШЕ СПАСЕН
ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК В СВЕТА
Станислав Иванов
През 1872 г., когато е създаден Йелоустоун, все
още няма законова защита за дивата природа в парка. В ранните години ловът на всички
диви животни е бил разрешен. Сивият вълк е
особено уязвим, защото е смятан за нежалан
хищник. Още преди да бъде създаден Йелоустоун, популацията на сивия вълк е била силно
намаляла. С правителствени програми от
началото на XX век започва систематичното
избиване на вълците. През 1926 г. са убити последните сиви вълци в Йелоустоун.
В продължение на 70 години в Националния
парк Йелоустоун е нямало вълци. Това довело
до прекомерното разпространение на елените. През някои години численността им достигала 18 000. От своя страна пренаселването
на парка с едри тревопасни драстично намалило растителността. На практика тя почти
изчезнала, тъй като елените пасат всичко под
2 метра височина, включително и фиданките
на дърветата.

Липсата на растителност води до ерозия на почвата и промяна в коритата на реките, които са местообитание на бобрите. Изчезват трепетлики, тополи и върби – основна храна и строителен материал на тези гризачи. Колониите им намаляват от 30
до една.
Отсъствието на сивия вълк нарушава равновесието на флората и фауната в Йелоустоун. Хората се опитват да въстановят баланса в природата, като преместват или
убиват елените, но без резултат. Накрая през 1995 г. е дадено позволение от Конгреса на САЩ за въвеждане на вълците отново в Националния парк Йелоустоун.
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След като вълците се завръщат, въпреки че са малко на
брой, ефектът е невероятен. Те радикално променят поведението на елените, които започват да избягват долините и клисурите, където могат да бъдат проследени
най-лесно. Незабавно тези райони започват да се регенерират. Само за 6 години голите долини се превръщат
в гори от трепетлика, върби и тополи. Това пък привлича много птици. Увеличава се и броят на бобрите, които
обичат да гризат дървесната кора. С бентовете, които
правят, те самите създават ниши за заселване на други
животински видове като видри, риби, влечуги и земноводни. Освен елени, вълците убиват и койоти. В резултат, броят на зайците и мишките се увеличава, което
пък води в парка повече ястреби, невестулки, лисици и
язовци. Орлите и гарваните се връщат в долините, за да

Ние сме свикнали да възприемаме вълците като безпощадни хищници, чието оцеляване е свързано с отнемането на живот. Оказва се обаче, че тяхното присъствие в
хранителната верига дарява много повече живот, отколкото отнема и променя самия географски облик на ареала си!
ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой е основният проблем в посочения казус?
2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния или биотичния фактор.
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се хранят с остатъците на вълците. Мечките правят същото. Техните популации се
увеличават и благодарение на повечето диви плодове от възродените гори.

3. Открийте видове биотични взаимоотношения в посоченият проблем.
4. Напишете примери за хранителна верига.
5. Ако хората не бяха върнали вълците, прогнозирайте какви промени и последствия в дългосрочен план ще има за екосистемата на парка.
6. Как вълците влияят не само на хранителната верига, но и на географския
облик на Земята? Формулирайте извод.
ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочения казус?
Намесата на човека в сложните междувидови взаимоотношения може, макар и
несъзнателно, да наруши установеното в биоценозата равновесие. Без вълците
елените се размножават безразборно. Това нарушава климакса на екосистемата.
Изпразват се екологични ниши и се променя видовият състав.

2. Оценете състоянието на екосистемата в резултат на влиянието на антропогенния или биотичния фактор.
Липсата на естествения хищник – вълка, който да намали популацията на елените, води до прекомерното ѝ развитие.
Наблюдава се трофична каскада, която е екологичен процес, който започва от
върха на хранителната верига и засяга всички етажи по-надолу. Елените унищожават растителността, вследствие на което страдат бобрите, птиците и мечките.
Заедно с бентовете на бобрите изчезват и нишите на риби, земноводни, влечуги
и видри.

3. Открийте видове биотични взаимоотношения в посоченият проблем.
Елени – вълци – хищничество

Язовици – видри – неутрализъм

4. Напишете примери за хранителна верига.
Растителност – елени – вълци – микроорганизми
Трева – зайци – ястреби – микроорганизми

Трева – мишки – лисици – орел – микроорганизми
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5. Ако хората не бяха върнали вълците, прогнозирайте какви промени и последствия в дългосрочен план ще има за екосистемата на парка.

•
•
•
•
•

Екосистемата става все по-нестабилна.

Липсата на вълците се отразява на всички етажи от хранителната верига. Нишите се изпразват и изчезват повече видове от парка.
Намалява продуктивността на екосистемата.

Променят се демографската, пространствената и етологичната структура на
популациите. Генетичното разнообразие намалява и може да има случаи на
кръвосмешение и така индивидите стават по-податливи на болести. И накрая,
като останат само елените, популацията им ще се сгромоляса върху себе си.

Тази биоценоза изчезва и условията стават идеални за вторична сукцесия. Биотопът на Йелоустоун ще бъде възроден.

6. Как вълците влияят не само на хранителната верига, но и на географския
облик на Земята? Формулирайте извод.

Оказва се, че невинаги можем да забележим цялостните промени в природата и
често прибързваме със заключения, родени от половинчата информация. Така
например появата на вълците в Йелоустоун променила поведението и на реките! Те започнали да криволичат по-рядко, каналите се стеснили, образували се
повече басейни и повече бързеи. Причината е, че регенерираните гори укрепили
бреговете и те по-рядко се сривали, реките фиксирали своя курс. Възстановената растителност по долините стабилизирала почвите и по този начин ерозията
спряла.
Ето как вълците от Йелоустоун, една макар и малка брънка от хранителната
верига, може да промени не само екосистемата, но и географския облик на
Земята.
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Людмила Пулова
Голямото тихоокеанско сметище
е циркулиращ морски боклук в централната част на Северния Тихи
океан. Открит е между 1985 и 1988
г. Размерът му е неизвестен, но
оценките за площта му варират от
700 000 km2 до над 15 000 000 km2.
Сметището се простира на 500 морски мили от брега на Калифорния,
през северната част на Тихия океан,
покрай Хаваите и достига Япония.
То се характеризира с изключително висока концентрация на пластмаси, химически
утайки и други отломки.
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ГОЛЯМОТО
ТИХООКЕАНСКО СМЕТИЩЕ

Изследване от 2017 г. установява, че
едва 9% от пластмасата, произведена след 1950 г., са рециклирани през
годините, а други 12% са изгорени,
оставяйки 5,5 милиарда тона пластмасов боклук, замърсяващ океаните
и земята.

Голямото тихоокеанско сметище има
едни от най-високите познати нива
на пластмасови частици. За разлика
от други органични отпадъци пластмасата се разлага на изключително
малки частици. Тя накрая става достатъчно малка, за да бъде погълната от водни
организми, живеещи на повърхността на океана, и така навлиза в хранителната верига. Някои пластмаси се разлагат година след попадане във водата, изпускайки
потенциално отровни химикали, като бисфенол А, полихлориран бифенил и производни на полистирена.

Според ООН океаните ще съдържат
по-голяма маса пластмаси, отколкото риба към 2050 г. Някои издръжливи пластмаси попадат в стомасите на
морски животни. Сред засегнатите
животни са морските костенурки и
чернокракият албатрос. От 1,5 милиона от пилетата, най-вероятно всички, имат пластмаса в храносмилателната система. Близо една трета умират, като много от смъртните случаи се дължат
на това, че родителите им са ги нахранили с пластмаса.
https://bg.wikipedia.or/ ; https://www.nationalgeographic.org ; https://theoceancleanup.com/ ; и други.
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ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
2. Как разгледаният проблем влияе на водните обитатели?
3. Прогнозирайте последствия в дългосрочен план.
4. Обсъдете начини за справяне с проблема (глобално).
5. Предложете начини за ограничаване на употребата на пластмаси от човека.
6. Направете схема или диаграма, която да показва проблема.
ОТГОВОРИ
1. Кой е основният проблем в посочената ситуация?
Главната причина за появата на Голямото тихоокеанско сметище е човекът. Както
се е изказал изпълнителният директор на програмата за защита на околната среда
на ООН Ахим Щайнер:

„Морските отломки ‒ боклукът в океаните ни ‒ са симптом на нашето замърсяващо
обществото и на нашия подход за намиране на всевъзможни начини за използване
на природните ресурси.“
Тенденцията ни като хора да сме безотговорни към почистването след себе си е на
път да ни постави в беда. Рискуваме да загубим много видове в океана, както и да
повлияем негативно на себе си. Средно човек произвежда половин килограм пластмасови отпадъци всеки ден. Нищо чудно, че океаните се пълнят с отпадъци!
2. Как разгледаният проблем влияе на водните обитатели?

Натрупването на пластмаси в хранителната мрежа създава вреда, която остатъците от тях могат да причинят, ако тюлени или други диви животни се заплитат в
мрежи, струни, въдици или други дълги тънки пластмаси в океанското сметище.
Събирането на микропластици на повърхността на океана също може да блокира
проникването на слънчева светлина във водата. Това блокиране заплашва растежа
на водорасли и планктон. Ако автотрофните общности в океана са наранени, цялата
мрежа за морска храна би могла да се промени!
3. Прогнозирайте последствия в дългосрочен план.

Натрупаните пластмасови отпадъци в Тихия океан се разрастват бързо, според
нови научни изследвания. Прогнозите предполагат натрупване на около 80 000
тона пластмаса във Голямото тихоокеанско сметище между Калифорния и Хаваите.
Тази цифра е до шестнадесет пъти по-висока от досега отчитаните, твърдят международни изследователи. В част от това сметище се намира мястото с най-високата
концентрация на пластмаса, регистрирана някога. Прогнозира се, че океаните ще
съдържат по-голяма маса пластмаси, отколкото риба към 2050 г.
4. Обсъдете начини за справяне с проблема (глобално).
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Независимо от фактите, не на всички хора им е безразличен този проблем. Създадени са организации, които са решени да се справят с него. Една от тях се нарича „The
Ocean Cleanup“. Тя разработва нови технологии, чрез които да се премахне пластмасата в океана. Системата за почистване включва преграда, която държи 10-футов
екран отдолу, за да улавя пластмаса, без да пречи на морския живот. Самостоятелната система използва естествени потоци от морето, за да събира колективно пластмасови отпадъци в опит да намали количеството им в океана.

•

Спрете да използвате пластмасови сламки дори в ресторанти. Ако сламката е задължителна, набавете си за многократна употреба от неръждаема стомана или
стъклена.

•
•

Откажете се от дъвките. Те са направени от синтетичен каучук ‒ пластмаса.

•
•
•
•
•
•

Използвайте чанта за многократно ползване. Една-единствена пластмасова торбичка може да отнеме 1000 години, за да се разгради.
Купете кутии вместо бутилки. Често продукти като прах за пране се предлагат в
картон, който се рециклира по-лесно от пластмасата.

Купувайте храна, като зърнени храни, тестени изделия и ориз от насипни кошчета. Спестявате пари и ненужни опаковки.
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5. Предложете начини за ограничаване на употребата на пластмаси от човека.

Използвайте повторно контейнери за съхранение на остатъци или пазаруване на
едро.
Използвайте бутилка или чаша за многократна употреба за напитките си, дори
когато поръчвате от магазини.
Използвайте кибрит вместо пластмасови запалки за еднократна употреба, или
инвестирайте в запалка за многократно зареждане.

Избягвайте да купувате замразени храни, защото опаковката им е предимно
пластмасова. Дори тези, които изглеждат като картон, са покрити с тънък слой
пластмаса. Освен това ще консумирате преработени храни!

6. Направете схема или диаграма, която да показва проблема.
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9. Изготвяне на постери, макет или интерактивни презентации, свързани с конкретна екологична тема.
Семинарните уроци предполагат висока степен на самостоятелност, развиват важни
когнитивни и практически умения, предоставят възможност за показване на индивидуалните умения на всеки ученик. По време на дистанционното обучение учениците
получиха задача за изготвяне на проекти по предварително зададени теми, свързани с
опазване на околната среда. Основната цел на поставената задача е да продължи формирането на умения за подкрепа на устойчиво развитие – основна ключова компетентност.
Инструкции за изготвяне на постери, макети и презентации:

1. Осъществете пълно проучване по темата (използвайте информацията от учебника,
от предоставените ви презентации, електронен учебник, интернет).

2. Потърсете допълнителна литература, рисунки или схеми на обекти или явления,
свързани с темата.
3. Изберете подходящ начин за отразяване на събраната информация чрез постер, макет или интерактивна презентация.
4. Помислете кои обекти или процеси могат да бъдат представени като динамични модели.
5. Използвайте атрактивни моменти за привличане на вниманието.
6. Обвържете съдържанието с практични проблеми.

7. Запишете вашето представяне под формата на кратко филмче.
Критерии за оценяване:

1. Общо представяне на идеята.

1.1. Научна достоверност на подбраната информация и правилно използвани термини и понятия.
1.2.Оригиналност и точност при създаване на постер или макет.
1.3.Изчерпателност на представената тема.
1.4.Дизайн на проекта.

1.5.Подбор на подходящи методи за изпълнение на проекта.

2. Компетентност при представяне на модела.

2.1. Убедително представяне и аргументиране на избора на модела ‒ правилно използвани понятия и термини.
2.2. Отговори на въпроси на аудиторията.
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OКОЛНА СРЕДА И ИКОНОМИКА
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OКОЛНА СРЕДА И ИКОНОМИКА

Замърсяване и опазване на педосферата

https://www.youtube.com/watch?v=uvDZ94eScco
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10. Организиране на изложба с изработените творби.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Включването в проектите откри много нови възможности както за учениците, така и
за учителите.
За учителите:

•
•
•
•

присъединихме се към общност на страни и институции, които имат обща цел – намаляване въздействието върху климатичните промени;
открихме въздействието на младите хора върху своите връстници;
обменихме опит с ученици от други училища и държави, работещи по теми, свързани
с промени в климата и енергийната ефективност;
привлякохме много партньори за осъществяване на нашите дейности – местни фирми, местни институции – община, РИОСВ. Така те се явяват свързващо звено на обучението в училище и житейската практика.

За учениците:

•
•
•
•
•

повиши се мотивацията им за изучаване на природните процеси и явления в тяхното единство и многообразие, помогна им да осмислят интердисциплинарни връзки от биология, химия, география;
придобиха научна представа за промените в света и
последствията от антропогенната дейност;
получиха практически умения за измерване, организиране на изследване и взимане на решения;
създадоха трайни навици и нагласи за енергийна
ефективност и умения да стопанисват собствената си
сграда;
изградиха компетентности за социални умения – работа в екип, толерантност, критично мислене и компетентности за решаване на реални проблеми в живота и в бъдещата им професионална дейност .

Този проект е практически пример за образование в областта на устойчивото развитие, който възпитава екологично устойчив начин на живот, свързан с мотивацията за спестяване на ресурси и енергия, тъй като днешните ученици са тези, които
ще вземат решенията утре.
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