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Здравей, следвай ме, за да научиш 
за изменението на климата 

и как да се приспособиш към 
настъпващите промени.

Какво точно 

представлява 

парниковият ефект?

Отгърни на стр. 4, за да разбереш

Какво правят жителите 
на Нидерландия, за да 

спасят своите домове от 
наводнения?

Виж на стр. 12

Научи защо могат да се 
появят нови насекоми 

в твоята страна в резултат 
на изменението на климата

Прочети за това на стр. 9

Как ще помогне световното споразумение за изменение на климата от 2015 г.?
Виж стр. 24
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Защо всички говорят за изменението на климата?  
Вероятно защото това е едно от най-сериозните 
предизвикателства, пред които е изправено нашето 

съвремие. Настъпват съществени и ускорени промени в климата 
на нашата планета, започнали преди повече от един век.

Повечето учени са единодушни, че планетата се затопля по-
бързо от всякога поради голямото количество парникови газове, 
които се отделят в атмосферата в резултат на човешката дейност. 
Това включва дейности, като изгаряне на изкопаеми горива 
(въглища, нефт и газ), използване на автомобили и изсичане 
на гори.

Мнозина от нас са виждали и дори са изпитвали последиците от 
изменението на климата. Тук не става въпрос само за екстремни 
климатични явления, като наводнения, суши и урагани. Промените 
в климата могат напълно да променят начина ни на живот.

Добрата новина е, че в ЕС и по света правителствата, фирмите 
и хората работят за справяне с причините и за приспособяване 
към последиците. Всички ние можем да дадем своя принос, защото 
изменението на климата е световен проблем, който може да 
засегни всеки един от нас.

Всички ние живеем на една планета и промените на едно място 
могат да засегнат хората в други далечни краища. С други думи, 
нашето поведение оставя трайна следа, подобно на отпечатък. 
Следователно, чрез нашите действия и решения, всеки от нас може 
да предприеме мерки, за да оставя по-малки отпечатъци и да 
помогне за разрешаване на проблема с изменението на климата.

 Гореща тема 
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 Научни 

    факти  
Климатът на Земята се е променял през вековете, 

като постепенно е настъпвало затопляне или застудяване 
за дълги периоди от време. През последните няколко 

милиона години е имало около десет ледникови периода 
с няколко доста по-топли периода между тях. Тези промени са възникнали в резултат на естествени причини, 
като промени в наклона на земната ос, слънчевата активност и океанските течения. Но промените, на които 
сме свидетели днес, са различни — и вината за това е наша! Като отделяме повече газове, които улавят 
топлината в атмосферата, температурата на планетата Земя се повишава с изключителна скорост.

Топлината прониква …

и не може 
да излезе!

НИТО ПЪК АЗ …

Парниковият 
ефект
Когато слънчевата светлина 
достигне до земната повърхност, 
част от нея се поглъща и затопля 
земята, а друга част се връща 
обратно в космоса. Погълната 
топлина в крайна сметка се 
освобождава отново във въздуха. 
Докато се движат нагоре 
към космоса, някои газове в 
атмосферата, предимно водни 
пари, въглероден диоксид, метан 
и азотен оксид, улавят топлината 
и действат като стъклените 
стени на парник — задържат 
топлината вътре. „Парниковият 
ефект“ е това, което обикновено 
поддържа благоприятна 
температура на нашата планета. 
В резултат на човешката дейност 
обаче се образуват големи 
количества парникови газове, 
които се натрупват в атмосферата 
и засилват парниковия ефект.

На какво 
се дължи 
изменението 
на климата? 
Енергията е от съществено значение 
за всекидневния ни живот. Тя ни 
е необходима, за да можем да 
отопляваме и осветяваме нашите 
домове и училища, за да могат 
да функционират предприятията, 
фабриките и електроцентралите 
и за да могат да се движат 
транспортните средства, които 
използваме — автомобили, 
автобуси, влакове и др. Но при 
изгарянето на изкопаеми горива 
за производството на тази енергия, 
както и при други човешки дейности, 
като изсичане на тропическите 
гори и отглеждане на добитък, 
се добавят огромни количества 

парникови газове към тези, които се 
срещат естествено в атмосферата. 
Това засилва парниковия ефект 
и глобалното затопляне. 

Разликата 
между време 
и климат
Време и климат са две различни, 
но свързани понятия. Времето 
описва ежедневните условия 
на определено място — например 
времето може да бъде облачно 
и влажно един ден, а слънчево на 
следващия. Климатът представлява 
средните метеорологични условия 
на дадено място за относително 
дълги периоди от време. 
В пустините например климатът 
е горещ и сух, а в Арктическия 
регион и Антарктика — студен и сух.

Затопляне
Средната температура на повърхността на Земята се е 
увеличила с 0,85 °C от края на 19 век и се очаква да се повиши 
дори още повече през следващия век. Това повишение може да 

не ти се струва значително, но имай предвид следното:

 по-голямата част от това затопляне е настъпило през 
последните десетилетия и следователно покачването на 
температурата се ускорява;

 14 от 15-те най-топли години в историята са били през този век;

 не забравяй, че това е средно увеличение: някои места стават 
по-топли, а други по-студени. Например Арктическият регион 
е станал значително по-топъл през последните 60 години и до 
лятото на 2040 г. там може да няма никакви ледове.

Знаете ли, че?  

Нивата на въглероден диоксид 

(CO2
) в атмосферата са по-

високи днес, отколкото през 

който и да е период през 

последните 800 000 години.

  

https://www.youtube.com/watch?v=yJhoV4MZzW0


Постоянният кръговрат 
на въглерода
Въглеродът е навсякъде и във всички живи организ -
ми — включително и в теб! Въглеродът обаче не остава 
на едно място — той постоянно се движи от една 
част на планетата на друга и променя своята форма. 
Например въглеродът съществува във въздуха основно 
като газ (въглероден диоксид), който се поглъща от 
растенията, включително дърветата, и от океаните.

На сушата животните, включително и хората, 
поемат въглерод, когато ядат растения и го отделят 
при издишване. Когато растенията и животните 
умрат, техните останки започват да гният и да се 
разлагат, при което се образува въглерод, който 
попада отново в земята. Кръговратът на въглерода 
поддържа количеството на този газ в атмосферата 
относително стабилно.

Това крехко равновесие обаче се нарушава от 
човешките дейности, които отделят СО2 по-бързо, 
отколкото той може да се премахне по естествен начин 
или които намаляват естествените запаси на въглерод 
например чрез изсичане на тропическите гори.

Виновна ли е озоновата 
дупка за изменението на 
климата?
Не! Озонът е много полезен газ във високите 
слоеве на атмосферата на Земята, който поглъща 
вредните ултравиолетови слънчеви лъчи. Когато 
учените осъзнаха, че създаваните от човека газове, 
използвани в хладилниците и аерозолите, образуват 
дупка в озоновия слой, международната общност пое 
ангажимент за поетапното прекратяване на тяхната 
употреба. Бе сключено споразумение, наречено 
Монреалски протокол, с цел постепенното намаляване 
на използването на тези вредни вещества, наречени 
хлорофлуоровъглероди (ХФВ).

Положените усилия постигнаха успех и озоновият слой 
е на път да се възстанови до средата на ХХІ век. За 
съжаление, ХФВ и техните заместители бяха в крайна 
сметка заменени с флуорирани газове, известни като 
F-газове. Те не оказват въздействие върху озоновия 
слой, но са мощни парникови газове. Днес ЕС е лидер 
на световната сцена при ограничаване на тяхната 
употреба и търсенето на алтернативи. До 2030 г. 
емисиите на ЕС на флуорирани парникови газове ще 
бъдат намалени с две трети спрямо настоящите нива.

Изкопаемите горива, като въглищата, 
са останки от древни растения и животни, 

които са престояли в земните недра 
в продължение на милиони години и са се 
превърнали във вещества, които могат да 

се използват като горива.

Знаете ли, че?  

Без парниковия ефект средната температура 

на Земята би достигнала до мразовитите 

-18 °C вместо сегашната приятна температура 

от 15 °C — прекалено студено, за да могат 

да оцелеят растенията и животните, а също 

и хората!

Сравнение между СО2 и другите парникови газове, 

изпускани в атмосферата

Принос за 
глобалното 
затопляне

Жизнен 
цикъл 

Капацитет 
за съхранение 

на топлина

Въглероден 
диоксид (CO2) 

55 %
50–500 
години 

/

Метан   32 % 12 години 28 x CO2

Азотен оксид 
(N2O) 

6 % 120 години 265 x CO2

Халовъглероди 
и флуорирани 
газове

7 %
от дни до 

хиляди 
години

1–10 000 x CO2

Знаете ли, че? 
Въглеродът се среща под много форми — например графитът в моливите и диамантите са чист въглерод. Освен това около 20 % от нашето тяло е съставено 

от въглерод.
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http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/environmental-data-centre-on-natural-resources/natural-resources/energy-resources/fossil-fuels
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Измерване на 
промяната 
Пробите от лед, взети от дълбините на 
Антарктика, съдържат въздушни балончета, 
образувани преди 650 000 години. Те ни дават 
информация за нивата на парниковите газове в 
миналото и показват, че концентрациите на СО2 
и метан в атмосферата са били много по-ниски, 
отколкото днес.

Дървесните пръстени отразяват годишния растеж 
на дърветата. Учените проучват пръстените 
на много стари дървета, за да научат как се 
е изменял климатът с течение на времето. 
Например пръстените са по-тънки, когато времето 
е студено или сухо.

Обсерваторията „Mauna Loa“ в Хавай, САЩ, 
измерва нивата на СО2 в атмосферата от 
1958 г. насам. Измерванията, направени на 
това отдалечено място, където въздухът е с 
ненарушено качество, са добър признак за 
световните нива на СО2.

Спътниковите изображения ни показват 
промените в ледената покривка на Северния 
ледовит океан за определен период време.

Нашият въглероден отпечатък 
измерва въздействието, 

което имаме върху планетата 
по отношение на количеството 

парникови газове, което 
отделяме в нашето 

ежедневие, например колко 
гориво и енергия използваме 

или са необходими за 
направата на предметите, 

които използваме. Прочети 
някои от съветите на 

стр. 26 за това как да намалим 
своя въглероден отпечатък.

Целта за 
ограничаване на 
температурното 
повишение 
в рамките на 2 °C  
Правителствата се договориха, 
че за да се предотвратят 
най-тежките последици от 
изменението на климата, 
повишението на температурата 
в световен мащаб трябва да 
бъде ограничено под 2 °C спрямо 
нивото от прединдустриалната 
епоха (преди Индустриалната 
революция). Причината за това 
е, че учените считат, че над тази 
стойност драстично ще се повиши 
рискът от необратими мащабни 
промени. Целта за ограничаване 
на температурното повишение 
в рамките на 2 °C бе договорена  
по Рамковата конвенция на ООН  
по изменение на климата  
(РКООНИК) — международното 
споразумение за справяне с 
изменението на климата.

Гледната точка 
на науката 
На всеки шест или седем години 
един важен научен орган, наречен 
Междуправителствен комитет по 
изменение на климата (МКИК), 
публикува доклад относно научните 
доказателства за изменението на 
климата. Принос за това имат 
най-влиятелните и уважавани 
световни учени в областта на 
климата. Те оценяват десетки 
хиляди научни материали, 
за да предоставят на света 
актуална информация за 
климата и възможности за 
справяне с глобалното затопляне 
и свързаните с него промени.

Хиляди автори и редактори от над 
80 държави взеха участие в най-
новия доклад за оценка на МКИК 
(ДО5), публикуван през 2013 г. 
и 2014 г. Той показва, че е налице 
поне 95 % сигурност, че човешките 
дейности са основната причина за 
изменението на климата. Докладът 
сочи, че не е прекалено късно да се 
предотврати опасното изменение 
на климата, но светът трябва 
да действа бързо, за да намали 
емисиите на парникови газове.

 

ВАЖЕН СЪВЕТ 
Помоли родителите си да 

проверяват етикетите, когато 

купуват нов хладилник или 

климатик, за да се уверят, 

че те са енергийно ефективни 
и не са вредни за 

озоновия слой.

г. г.

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://newsroom.unfccc.int/
http://www.ipcc.ch/
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Колко сериозно 
е изменението на 
климата?
Нашата планета се затопля бързо. 

Човешките дейности причиняват 
тази промяна и ние започваме да 

ставаме свидетели на последиците 
навсякъде по света. Колкото повече 

нарушаваме климатичната система, толкова по-
големи ще бъдат рисковете от опасни промени и 
толкова по-трудно и скъпо ще бъде да ограничим 
бъдещите промени и да се приспособим към 
неизбежните последици.

Средната температура на повърхността на 
Земята би могла да се повиши с 4 °C или повече 
преди края на този век, ако не предприемем 
спешни мерки за намаляване на емисиите на 
парниковите газове.

Как помага науката в борбата срещу 
изменението на климата?
От науката започва всичко. Тя ни помага да 
разберем промените, които наблюдаваме 
сега и тези, които биха могли да настъпят 
в бъдеще в зависимост на нашите действия 
днес и през следващите десетилетия. Науката 
предоставя солидни доказателства, които дават 
насока и възможност на политиците да вземат 
информирани решения относно най-добрия курс 
на действие.

Какво можем да направим за 
изменението на климата?
За съжаление ще има някои последици от 
изменението на климата, които няма да можем 
да избегнем и ще трябва да се приспособим 
към тях, но въпреки това е важно да ограничим 
мащаба на бъдещите последици. Добрата новина 
е, че можем да направим много. Политиците 
не са единствените, които имат отговорност да 
предприемат действия. Всички ние можем да 
дадем своя принос, като вземаме разумни решения, 
например да консумираме по-малко месо и повече 
плодове и зеленчуци от местни производители, 
да пестим енергия, да караме велосипед или да 
вървим пеша вместо да пътуваме с автомобил 
(особено на кратки разстояния). Много от тези 
действия са полезни също и за нашето здраве и 
финанси, което е чудесно.

Д-р Джолийн Кук 
климатолог

Да попитаме 
учените

Знаете ли, че? 
Междуправителственият 

комитет по изменение 

на климата и бившият 

вицепрезидент на САЩ Ал Гор 

получиха съвместно Нобелова 

награда за мир през 2007 г. 

за своята работа в областта на 

изменението на климата.

 КАКВА Е РАЗЛИКАТА?
Глобалното затопляне описва текущото увеличение на температурата на Земята.То е само една от характеристиките на изменението на климата.

Изменението на климата обхваща множеството различни ефекти от глобалното затопляне върху климатичната система на Земята. Те включват повишаване на морското равнище, топене на ледниците, промяна в режима на валежите, повишаване на честотата на появата на екстремни климатични явления (като внезапни наводнения и големи горещини), промяна в продължителността на сезоните и промяна в земеделските реколти.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/
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Един 
 променящ 
      се свят 
Последиците от изменението на климата са осезаеми при всички 

континенти по света и се прогнозира, че те ще започнат да 
стават по-чести и по-интензивни през следващите десетилетия. 

Различните държави и региони са изправени пред различни проблеми. 
Тези промени имат силата да преобразят нашия свят, засягайки запасите 
на храна и вода и нашето здраве. Колкото по-големи са проблемите, 
толкова по-трудно и скъпо ще бъде да ги разрешим — ето защо най-
добрата възможност е да предприемем ранни действия за овладяване на 
изменението на климата.

Почувствай 
горещината
Днес в света се наблюдават повече 
горещи и по-малко студени дни, като се 
прогнозира, че горещините ще стават по-
чести и дълготрайни. Дългите периоди 
на необичайно горещо време могат да 
бъдат опасни, причинявайки здравословни 
проблеми, като топлинен удар и дори смърт. 
Затоплянето на планетата може да доведе 
също и до недостиг на вода и до суши. 
Това вече е факт в Европа, особено в южните 
части. При липса на дъжд дърветата и 
другите растения изсъхват и могат лесно 
да се запалят, което води до унищожителни 
пожари в дивата природа.

Храна за размисъл
Непоносимата жега и липсата на вода са пагубна комбинация за 
земеделските култури и световните хранителни запаси. Растенията 
се нуждаят от вода, за да оцелеят, а без растения, с които да се 
хранят, селскостопанските животни, като говедата например, също 
ще гладуват. Когато най-горният почвен слой на земеделските 
земи изсъхне, той става на прах и се отвява от вятъра, заедно 
с жизненоважните за растенията хранителни елементи. Резултатът 
е наличие на по-малко храна, което е огромен проблем, тъй 
като населението на света се очаква да нарасне от 7 млрд. днес 
на 9 млрд. през 2050 г. и затова се нуждаем от повече храна, 
а не обратното.

Друга заплаха за нашите хранителни запаси е въздействието, 
което изменението на климата има върху пчелите и другите 
опрашители. Според някои учени при по-топло време през 
пролетта пчелите напускат твърде рано своите зимни гнезда, още 
преди да разцъфнат растенията, от които те се хранят и опрашват.

Около 50 000 души починаха 

(от които почти 15 000 само във 

Франция) по време на горещините 

в Европа през август 2003 г., 

когато в повечето страни бяха 

отбелязани най-високите 

в историята температури.

Знаете ли, че? 
Организацията по прехрана и 

земеделие на ООН е установила, 
че 71 от 100-те култури, които 
осигуряват 90 % от храната по 
света, се опрашват от пчели!

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/how/territorial/index_en.htm


Североизточна Бразилия — 
най-голямата суша през 

последните 50 години

Тежка суша в Южен 
Китай

Най-лошите суши 
в Южна Африка за 

последните 30 години

Най-силният 
в историята тайфун 

(Хайян) порази 
Филипините

Части на Русия бяха 
засегнати от най-лошото 

наводнение за 
последните 120 години

Тежки наводнения 
поразиха Централна Европа

Циклонът 
Файлин 

връхлетя Индия

Мразовити въздушни 
арктични течения 

нахлуха в САЩ

Най-унищожителното 
торнадо, виждано 

някога, удари Ел Рено, 
Оклахома

Безпрецедентен 
снеговалеж 

в Израел, Йордания
и Сирия

Рекордни жеги 
в Австралия
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Внимание! 
Опасност от 
наводнения!
Проливните валежи причиняват 
наводнения, когато се оттичат от 
сушата и повишават нивата на реки 
и язовири, които преливат в резултат 
на това. Последиците могат да 
бъдат изключително сериозни 
в градовете, където водата не 
може да попие в бетона и асфалта. 
След като спаднат придошлите 
води, са необходими много време 
и средства за почистването.

Опустошителни 
бури
Глобалното затопляне се 
свързва с все по-страховити, 
по-разрушителни бури. Урагани, 
тайфуни и циклони са различни 
наименования на силни бури, 
които се образуват над топли 
водни басейни, като Тихия океан 
или Карибско море, където има 
много топъл, влажен въздух 
в атмосферата. На сушата бързите, 
спираловидно движещи се ветрове 
могат да изкоренят дървета, да 
унищожат сгради и да преобърнат 
превозни средства. През 2013 г. 
тайфунът Хайян, който достигна 
скорост на вятъра по-голяма 
от 300 км в час, уби повече от 
5700 души във Филипините.

На картата по-горе са показани някои 
примери на екстремни климатични 
явления през 2013 г. В бъдеще 
можем да очакваме тези видове 
явления да зачестят в резултат на 
изменението на климата.

Преселение на 
дивите животни
Много сухоземни и морски видове 
вече са се преместили на нови 
места. Някои от тях ще бъдат 
изложени на по-голям риск от 
изчезване, ако не бъдат предприети 
мерки за ограничаване на 
изменението на климата. В резултат 
на промените в климата някои 
насекоми, които преди са обитавали 
един регион, сега навлизат на нови 
места. Някои комари при ухапване 
пренасят болести, като жълта 
треска, треска „Денга“, треска 
„Чикунгуня“ и малария. 
Първоначално тези 
насекоми са се срещали 
само в тропическите 
райони, но днес някои 
от тях вече живеят 
и се размножават 
в Южна Европа, 
тъй като 
климатът  
е по-топъл.

Знаете ли, че? 
През юни 2013 г. 

наводненията в Централна 
Европа причиниха щети 

на стойност около 
12 млрд. евро. 

Примери за екстремни климатични явления през 2013 г.

http://www.eea.europa.eu/highlights/flood-risk-in-europe-2013
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Покачване 
на морското 
равнище
Между 1901 г. и 2010 г. средното 
световно морско равнище се е 
повишило с 19 см. Има две основни 
причини за това: първата е, че при 
затоплянето водата се разширява и 
заема повече пространство. Втората 
е, че глобалното затопляне води до 
по-бързото топене на ледниците 
и обширните ледени покривки 
в Гренландия и Антарктика, 
добавяйки повече вода в океаните. 
Полученото в резултат на това 
покачване на морското равнище 
е причина за наводнения при 

Можеш ли да си представиш как би се почувствал, ако знаеш, 
че един ден твоят дом може да бъде потопен под вода? 
Маршаловите острови в северната част на Тихия океан са 
едни от най-уязвимите островни държави в света, тъй като 
по-голямата част от сушата е разположена само на около три 
метра над морското равнище. Според учените в резултат на 
едно местно покачване на морското равнище само с 80 см ще 
потънат две-трети от сушата.

По-топли океани 
Изменението на климата също 
оказва голямо влияние върху 
световните океани. Океаните 
са погълнали над 90 % от 
допълнителната топлина от 
атмосферните промени, причинени 
от нашите действия през 
последните 40 години. Въпреки 
че атмосферата не се затопля 
в максимална степен, тя обаче 
затопля океаните. По-топлите 
води водят до намаляване на 
броя на рибите и черупковите 
организми и до миграция на 
видовете. Например, крилът, малък 
скаридоподобен организъм, който 
служи за храна на риби и китове, 
се размножа най-добре в студени 
води. По-топлите води означават 
по-малко крил и по-малко риба. 
Оцеляването на кораловите рифове, 
които са дом на над 25 % от 
всички морски видове и място за 
размножаване на много риби, също 
е под заплаха при прекомерното 
затопляне на водата.

Океаните поглъщат около една 
четвърт от въглеродния диоксид, 
който отделяме всяка година, а при 
увеличаване на нивата на СО2 
все по-големи количества от този 
газ ще се съхраняват в моретата. 
Това помага за регулиране на 
климата, но променя химическия 
баланс в океаните. Водите стават 
все по-киселинни, което е вредно 
за морския живот, по-специално 
за черупкообразните морски 
обитатели, като омари, стриди 
и корали.

ниско разположените крайбрежни 
ивици и представлява заплаха да 
потопи напълно някои острови. 
По-високите нива на моретата 
могат също да нанесат вреди на 
важни крайбрежни екосистеми, като 
мангрови гори, които са безопасно 
убежище за млади рибки и други 
диви животни, осигурявайки 
им защита срещу бурите, които 
ерозират бреговете. А когато 
солената вода проникне в земята, 
тя разрушава запасите от питейна 
вода и уврежда почвите, поради 
което става невъзможно да се 
отглеждат култури.

Знаете ли, че? 
Океаните поглъщат 

дневно около 4 кг CO2
 на 

човек.

Знаете ли, че? 
Според учените океаните се окисляват днес по-бързо от всякога за последните 300 млн. години.

http://www.ice2sea.eu/ice2sea-science/sea-level-rise/
http://ec.europa.eu/environment/marine/young-people/faq_en.htm
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Заплаха за 
хранителните 
вериги 
в полярните 
райони
Оцеляването на най-големите 
полярни хищници, като 
леопардовите тюлени и белите 
мечки, зависи от едни малки 
водорасли, които растат по долната 
страна на леда. Тези водорасли 
са началото на почти всички 
хранителни вериги в полярните 
райони. Планктонът се храни 
с водорасли, малките риби, крилът 
и другите същества се хранят с 
планктон и така нататък нагоре 
по хранителната верига до 
рибите, пингвините и тюлените. 
При наличие на по-малко ледове 
в Антарктическия океан и Северния 
ледовит океан се нарушават тези 
хранителни вериги.

Потъващият 
град
Дървените подпори, на които 
е построена Венеция, започват 
да изчезват в калта в плитката 
лагуна на Адриатическо море. 
Поради покачването всяка 
година на водите в лагуната 
с около 2 мм морското равнище 
се повишава общо с 4 мм 
годишно. Честите наводнения 
увреждат историческите 
сгради, покриват пътеки 
и засягат туризма. В ход обаче 
е един план за монтиране 
на 78 огромни метални 
порти за задържане на 
прииждащите води.

Знаете ли, че? 
Венеция е потънала 

с повече от 20 см през 
ХХ век.

Знаете ли, че? 

Само 2,5 % от водата на Земята 

е прясна вода. От тях две 

трети са замразени в ледници 

и полярни ледени шапки.

Така че използвай водата 

разумно!
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Разумно 
използване на 
водата
Опазване на водите: някои хора 
откриват нови начини за пестене 
на вода, например чрез монтиране 
на системи за „сива вода“ в жилища 
и фирми (като хотели), които 
използват повторно битовите 
отпадъчни води за измиване 
на тоалетни. А земеделските 
стопани с новаторско мислене 
използват капково напояване през 
нощта, за да могат растенията 
да получават вода директно при 
корените, без тя да се изпарява при 
горещо време през деня.

Приспособяване 
към покачване 
на нивото на 
водите
Плаващи къщи: в град Маасбомел, 
в ниско разположената 
Нидерландия, някои жители се 
подготвят за по-чести наводнения, 
като изграждат пригодени за 
сушата и водата жилища, които 
са закотвени за сушата, но са 
проектирани да се издигат нагоре 
при покачване на водите.

Изграждане на бариери: 
изграждането на изкуствени 
морски бентове и диги помага за 
преграждане на водата, също както 
пясъчните дюни. Те могат да бъдат 
засадени с жилава трева, чиито 
корени помагат за предотвратяване 
на отмиването на дюните. 

Зелени гъби: заливните зони 
(естествени зони, които се оттичат 
в реките) могат да действат като 
гъби, поглъщайки излишните 
количества дъждовни води. 
Държавите по поречието 
на река Дунав и река Елба 
възстановяват бившите 

заливни зони, 
осигурявайки повече 
пространство на 

реките.

В крак 
с промените 
в климата 
Независимо дали ни харесва или 
не, изменението на климата е част 
от нашия живот. Дори и ако можем 
да премахнем всички наши емисии 
в бъдеще, планетата ще трябва да 
се възстановява от парниковите 
газове, които вече са в атмосферата. 
Това означава, че трябва да се 
приспособим към промените, които 
стават сега и да планираме да 
предотвратим или ограничим в 
бъдеще щетите, които може да 
причини изменението на климата.

https://www.youtube.com/watch?v=CFePx_KcyA4
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Справяне 
с жегата
Интелигентни решения при 
засаждането: някои фермери 
засаждат повече култури сред 
дърветата, които осигуряват сянка, 
за да се справят с по-горещия 
и по-сух климат. В парковете и 
покрай пътищата в градовете 
специалистите по озеленяване 
засаждат устойчиви на сушата 
цветя и храсти, които могат да 
издържат на топлите, сухи условия.

Зелени стени и покриви: в редица 
градове по стените и покривите 
се засаждат растения, които 
поглъщат топлината и помагат за 
контролиране на температурата 
вътре в сградите при горещо време. 
Те също така поглъщат водата 
и намаляват оттичането по време 
на бури.

Планове за 
овладяване на 
изменението на 
климата
Много държави от ЕС вече са 
разработили национални планове 
за разрешаване на проблемите 
вследствие от изменението на 
климата. Тъй като проблемите 
ще се различават между 
отделните региони, тези планове 
трябва да бъдат пригодени за 
регионалните и местните условия. 
В селскостопанските райони 
например те могат да включват 
инвестиране в съоръжения за 
съхранение на вода за напояване 
на посевите по време на суша, 
а в градовете — създаване на 
повече паркове, където хората да 
намират прохлада в горещините.

Подготовка за 
екстремно време 
в Копенхаген
През юли 2011 г. в Копенхаген 
валя дъжд … но това не бе 
обикновено преваляване. Само за 
два часа се изсипа около 15 см 
дъжд. Канализацията на града 
не можа да поеме този дебит 
вода и скоро сгради и пътища 
бяха наводнени. Две от големите 
болници в Копенхаген бяха 
застрашени от затваряне поради 
наводнението и прекъсване на 
електрозахранването. Това бедствие 
даде повод за размисъл на 
градските управници, които решиха 
да изготвят план за защита на 
града срещу бъдещи екстремни 
климатични явления. В резултат 
на това бе разработен план за 
управление на внезапните поройни 
дъждове, който ще помогне не 
само за по-добро управление 
на дъждовните води в бъдеще, 
но също и за подобряване на 
качеството на живот в града. 
Планът включва дори предложения 
за изграждане на нови велосипедни 
маршрути, които да служат също 
и като канали за поройните 
дъждовни води.

Предприемането 
на действия за 

предотвратяване на 
наводненията може да 
спаси човешки животи 
и да спести средства: 
всяко евро, вложено в 
защита от наводнения, 

може да спести разходи 
за ремонт на стойност от 

шест евро!

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
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Знаете ли, че? 
ЕС внася повече от 

половината от своята 
енергия — което струва над 

1 млрд. евро на ден!

Постигане на 

 промяна 

Най-важното предизвикателството пред нас днес е да спрем 
влошаването на изменението на климата. Има много неща, 
които можем и трябва да направим, за да стане нашият свят 

едно място с по-малко потребление на енергия и повече грижи за 
климата. Това означава откриване на решения, които да ни помогнат 
да намалим емисиите на парникови газове. Освен че това е добро за 
климата, то е полезно за нашето здраве (по-малко замърсяване) и за 
сигурността на енергийните доставки, а също така създава повече 
работни места, допринасяйки за растежа на икономиката.

Държавите от ЕС вече работят 
усилено за намаляване на 
емисиите на парниковите 
газове и за постигане на 
целите за намаляване на 

емисиите: с 20 % до 2020 г. и с 
поне 40 % до 2030 г., което ще 
ни помогне да бъдем в график 

за постигане на дългосрочната 
цел за намаляване на 

емисиите с поне 80 % до 2050 г.

Знаете ли, че? 
Най-малко 4,2 млн. души 

в Европейския съюз са 

ангажирани в екологичния 

сектор на ЕС.

Възобновяема 
енергия
Един от начините за намаляване 
на емисиите на парникови 
газове е чрез използване на 
повече енергия от възобновяеми 
източници, като вятър и слънчева 
светлина. Те предоставят 
неизчерпаеми запаси на енергия, 
за разлика от изкопаемите 
горива, които ще привършат 
един ден. Освен това, за разлика 
от изгарянето на изкопаеми 
горива в електроцентралите, при 
производството на електроенергия 
от възобновяеми източници се 
отделят много малко или никакви 
парникови газове.

ЕС е световен лидер в областта 
на технологиите за възобновяема 
енергия, като много държави 
от ЕС вече произвеждат голяма 
част от своята електроенергия 
от възобновяеми източници. 
Производството на по-голямата част 
от нашата енергия от възобновяеми 
източници не само намалява 
емисиите, но също така и разходите 
за внос на въглища, нефт и газ 
от държави извън ЕС. Днес около 
15 % от енергията в ЕС се получава 
от възобновяеми източници. Планът 
е да се повиши това количество 
до 20 % до 2020 г. и до поне 
27 % до 2030 г.

Нови идеи на 
хоризонта
Необходими са нови научни 
изследвания и открития за 
намирането на устойчиви решения 
за справяне с изменението на 
климата. „Хоризонт 2020“, най-
голямата досега програма за 
научни изследвания и иновации, 
разполага с бюджет от почти 
80 млрд. евро за периода 2014—
2020 г. и предоставя финансова 
помощ на изследователи и новатори 
за разработване на идеи, които 
могат да се приложат в реалния 
свят. ЕС също подпомага развитието 
на иновативни електроцентрали 
с ниски въглеродни емисии 
(вж. стр. 20—21).

Гореща точка
Геотермалната енергия е страхотно 
нещо! Някои държави могат да 
използват енергията, която се 
съхранява под земната повърхност 
за нагряване на тръбите, които 
отопляват жилищата и водата или 
за задвижване на генератор, който 
произвежда електроенергия. Много 
балнеолечебни комплекси в Унгария 
използват геотермалната енергия за 
нагряване на вода за развлекателни 
дейности и ЕС също подпомага 
иновативни проекти за геотермална 
енергия в тази област.

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/environment-climate-action
http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm?pg=research-geothermal
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Екологичният сектор: 
работни места, 

свързани с опазването 
и съхраняването 

на околната среда, 
например в областта на 
управлението на водата 

и отпадъците, рециклиране 
и възобновяема енергия.

Училище, 
захранвано от 
слънцето
Едно училище в градчето Гедвед 
в община Хорсенс, Дания, 
получава 75 % от своята енергия 
от слънцето, като по този начин 
спестява по 30 000 евро всяка 
година. Спестените средства 
се влагат в подобряване на 
образованието. Преминаването 
към слънчева енергия не само 
води до намаляване на емисиите 
на СО2 с 90 тона годишно, но 
също има образователна цел 
и помага на учениците да научат 
за изменението на климата.

Слънчева 
велоалея
Нидерландия, чиито жители 
са известни с любовта си 
към велосипедите, изгради 
70-метрова велоалея в град 
Кромение, северно от Амстердам, 
с вградени слънчеви клетки, които 
преобразуват слънчевата светлина 
в електроенергия. Велоалеята 
се използва за изпробване на 
тази новаторска технология и 
ще бъде удължена до 100 метра 
през 2016 г. Пилотният проект се 
очаква да произвежда достатъчно 
електроенергия за захранване на 
три жилища.

Знаете ли, че?

Възобновяемата енергия вече 

осигурява повече от една пета 

от електроенергията по света.

Знаете ли, че?
Между 2014 г. и 2020 г. 

20 % от бюджета на ЕС — 
приблизително 180 млрд. 

евро — ще бъдат използвани 
за действия, свързани 

с климата.

https://www.youtube.com/watch?v=phwyxvoXALo
https://www.youtube.com/watch?v=V-VnNByUVj0
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Движеща сила 
за промяна
Какви видове транспорт използваш? 
Автомобилите, автобусите, корабите 
и самолетите, които се движат с 
петролни горива, отделят около 
25 % от емисиите на парникови 
газове. За щастие, благодарение 
на новите технологии, транспортът 
става по-екологичен. Освен това 
и градовете стават по-чисти с 
намаляването на движещите се 
превозни средства и замърсяването.

По пътя към 
по-чист 
транспорт 
Повече от две трети от 
емисиите от транспорта 
се дължат на сухопътния 
транспорт, но благодарение 
на стандартите за емисии на 
СО2 в ЕС превозните средства 
причиняват по-малко замърсяване. 
Например нов автомобил, 
произведен в ЕС, днес отделя 
с 20 % по-малко СО2, отколкото 
през 2007 г. ЕС има едни от най-
строгите стандарти в света и той 
непрекъснато работи за тяхното 
подобряване. Много страни, 
като Япония, САЩ, Канада и Китай, 
също въведоха стандарти за СО2.

Знаете ли, че? 
Олиото за готвене, обелките от 

плодове и растителните отпадъци 

могат да бъдат преобразувани 

а автомобилно гориво.

Емисиите от сектора 
на корабоплаването в 

световен мащаб възлизат 
на около 1 милиард тона 

на година, което е 3 % 
от общите емисиите 

на парникови газове в 
света. ЕС е приел закони 
за контрол на емисиите 

от големите кораби, 
използващи пристанищата 

в ЕС.

Въздухоплаването е един от най-
бързо развиващите се източници на 

емисии на парникови газове. ЕС е въвел 
закони за намаляване на емисии 

от всички полети в рамките на Европа 
и работи с международната общност 

за разработване на мерки, които 
обхващат целия свят.

Хибридните автомобили 
използват двигател 
с вътрешно горене за 

продължителни, бързи 
пътувания и електромотор, 

задвижван от батерия, 
който се използва при 
пътувания на кратки 

разстояния с междинни 
спирания. 

Електрическите трамваи 
косвено отделят СО2 от 

електроенергията, която 
използват, като емисиите 
на пътник/километър са 

по-малки от тези на малък 
автомобил, а в случай че се 
задвижват с възобновяема 

енергия, техните емисии 
са нулеви.

Знаете ли, че? Световните емисии на СО
2 от въздухоплаването и корабоплаването са  по-високи от общите емисии на целия континент Африка!

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm
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Изменението 
на климата и 
градът
Градовете допринасят в голяма 
степен за изменението на климата, 
което не е изненадващо, тъй като 
в тях живеят 75 % от европейците 
в наши дни. Като центрове на 
дейност те са голям източник на 
въглеродни емисии. На градските 
райони се пада 60—80 % от 
потреблението на енергията 
в света и същия дял от емисиите 
на СО2, следователно те имат 
голям въглероден отпечатък. 
Въпреки че градовете са част 
от проблема, те могат да бъдат 
и част от решението. Градовете 
в ЕС се променят към добро, 
благодарение на иновациите 
и визията на местните лидери, 
които помагат за намаляване на 
емисиите чрез разумно планиране 
и интелигентни схеми.

Достъпни 
градове
Обявяването на дни без 
автомобили е чудесен начин 
за стимулиране на хората да 
открият други възможности за 
придвижване в градска среда. 
Това е едно от събитията, които се 
организират в много градове по 
време на Европейската седмица 
на мобилността, една кампания, 
провеждана всеки септември 
с подкрепата на Европейската 
комисия. През 2014 г. взеха 
участие над 2000 града от 
44 държави. Въпреки нейното 
наименование, в кампанията взеха 
участие също и градове извън ЕС, 
включително няколко от Япония, 
Бразилия и Еквадор. Седмицата 
на мобилността дава възможност 
на хората да изпробват различни 
видове транспорт и насърчава 
градовете да въведат 
практически мерки. Благодарение 
на кампанията са въведени над 
8000 постоянни мерки, като схеми 
за използване на общ автомобил 
и за споделяне на велосипеди.

Кметове с мисия
Повече от 6000 града в целия ЕС 
доброволно поеха ангажимент 
за предприемане на мерки 
за намаляване на емисиите 
на парниковите газове. Те се 
присъединиха към „Споразумение 
на кметовете“, една схема 
на Европейската комисия за 
насърчаване на градовете да 
намалят емисиите посредством 
подобряване на енергийната 
ефективност и чрез използване 
на възобновяеми източници 
на енергия. Тя бе толкова 
успешна, че бе въведена втора 
схема, наречена „Кметовете се 
адаптират“, насочена към действия, 
предвиждащи неблагоприятните 
последици от изменението 
на климата в градовете или 
предотвратяващи или свеждащи до 
минимум щетите. Членува ли твоят 
град в тази схема?

Знаете ли, че? 
ЕС се стреми да намали 

въглеродните емисии от 
транспорта с 60 % до 2050 г.

ВАЖЕН СЪВЕТ 
Новите автомобили, които се продават в държавите от ЕС, имат етикет, показващ тяхната горивна ефективност и емисиите на СО2, така че ти можеш да помогнеш на твоето семейство да избере автомобил, който има нисък разход на гориво.

Знаете ли, че? 
Градове заемат 2 % 
от повърхността на 

Земята, но в тях живее 
повече от половината от 

населението в света.

Знаете ли, че? 
90 % от европейците 

считат, че изменението 
на климата е сериозен 

проблем.

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/cities/index_en.htm
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/index_bg.html
http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/index_bg.html
http://mayors-adapt.eu/
http://mayors-adapt.eu/
http://ec.europa.eu/clima/citizens/support/index_en.htm
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ЕС пое ангажимент 
за подобряване на 

енергийната ефективност 
с 20 % до 2020 г. и с най-

малко 27 % до 2030 г.

Европейски 
зелени 
столици
Наградата „Европейска зелена 
столица“ се дава на градове, 
които са поели ангажимент 
да станат по-устойчиви. 
През 2015 г. отличен бе град 
Бристол в югозападна Англия. 
А през 2016 г. титлата ще 
бъде поета от град Любляна 
в Словения. Целта е градовете 
да се вдъхновяват взаимно 
и да споделят идеи и опит.

Устойчив: който може да гарантира, че ние имаме и ще продължаваме да имаме основните ресурси, които са необходими за оцеляване, като вода, храна и енергия. Да бъдем устойчиви означава да полагаме грижа за планетата и да живеем в пределите на това, което тя може да осигури.

Знаете ли, че?До края на 2020 г. всички нови сгради 
в ЕС ще трябва да бъдат сгради с почти нулево потребление на енергия.

Пести енергия, 
спести средства
По-ефективните сгради и уреди 
могат да спестят големи количества 
енергия, емисии и средства. Голяма 
част от енергията, използвана 
в домакинствата в ЕС, отива за 
отопление на домовете. Прозорците 
с троен стъклопакет, които 
задържат топлината вътре, добрата 
изолация и покривите, покрити 
с растителност, която съхранява 
дъждовната вода и поддържа 
сградите хладни, са само част 
от начините за намаляване 
на водородния отпечатък на 
нашите домове, училища и 
офиси. До 2020 г. използването 
на по-ефективни уреди, като 
хладилници и перални машини, 
се очаква да намали с около 
465 евро на година сметките 
за енергия на европейските 
домакинства.

Любляна

Копенхаген (Европейска зелена столица за 2014 г.)

Бристол

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
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Бъди разумен 
с отпадъците 
Следващият път, когато поставиш нещо в кошчето 
за отпадъци, се замисли. Средно всеки един от 500 
милиона души, които живеят в ЕС, изхвърлят около 
половин тон битови отпадъци всяка година. Въпреки 
че се повишава количеството отпадъци, които се 
рециклират, все още голяма част от тях се озовават 
в сметищата. При гниенето отпадъците отделят 
във въздуха огромни количества метан — мощен 
парников газ, който допринася за изменението 
на климата. Днес благодарение на по-доброто 
управление на отпадъците се оползотворява повече 
енергия, като законодателството на ЕС относно 
депонирането на отпадъци има огромен принос. 
Предотвратяването на отпадъци придобива все по-
голямо значение, тъй като нараства населението на 
света и ние изчерпваме нашите ограничени запаси от 
природни ресурси.

Каква загуба!
Представи си да се върнеш от супермаркета и да 
изхвърлиш една трета от твоите покупки директно 
в кошчето за отпадъци. Това е приблизително 
равносилно на количеството храни, произвеждани 
в света, което се губи или разхищава всяка година. 
Европейската комисия работи със своите партньори, 
за да популяризира идеята за разумно пазаруване, 
значението на датите върху етикетите на храните 
и оползотворяването на остатъците от храна. 
Тя се опитва също така да улесни даряването на 
излишните количества храни на хранителни банки или 
използването на тези храни като фураж за животните, 
когато това е безопасно. Нека всички да работим 
заедно за намаляване на близо 100-те милиона тона 
храни, които понастоящем се разхищават годишно в ЕС!

Размисли преди да 
си купиш по-нови 
устройства
Отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО) е най-бързо нарастващата 
категория отпадъци в ЕС. ОЕЕО съдържат много 
пластмаса и метали, включително вредни вещества 
например живак и ценни метали например злато, 
използвани в електронните платки. ЕС си е поставил 
цели за рециклиране на електроните устройства, 
което ще спести ресурси, и за ограничаване на 
опасните материали, които производителите могат 
да влагат в електрониката, защитавайки по този 
начин лицата, занимаващи се с рециклиране, 
и околната среда.

Знаете ли, че?
Днес новите сгради използват 

половината от енергията, 

която са използвали през  

80-те години на XX век.

https://www.youtube.com/watch?v=vokCrnvVeBc
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/docs/tips_stop_food_waste_bg.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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По-чисти 
производства
Фабриките, които произвеждат 
продуктите, които използваме всеки 
ден, и електроцентралите, които 
произвеждат електроенергията, 
от която се нуждаем за нашите 
домове, училища и офиси, отделят 
големи количества СО2 и други 
парникови газове. С оглед 
допринасяне за намаляването 
на тези емисии, ЕС е разработил 
първата и най-голямата система 
в света, която ограничава 
количеството на парниковите 
газове, което може да се изпуска 
и налага на компаниите изискване 
за плащане за емисиите, които те 
отделят в атмосферата. 

Системата на ЕС за търговия 
с емисии (СТЕ на ЕС) въвежда 
ограничение за годишното 
количество парникови газове, което 
компаниите могат да отделят. Това 
общо количество намалява всяка 
година и благодарение на това, 
че компаниите докладват своите 
емисии, ние можем да сме сигурни, 
че нашите промишлени отрасли 
замърсяват в по-малка степен. 
Колкото по-високи са емисиите 
на компаниите, толкова повече 
те трябва да заплащат и поради 
това е в техен интерес да отделят 
колкото е възможно по-малко 

Подкрепа за нови 
технологии
ЕС помага за финансиране на 
революционни нисковъглеродни 
технологии в Европа чрез 
специален фонд, средствата по 
който се набират чрез СТЕ на 
ЕС. Досега ЕС е предоставил 
финансова помощ на стойност от 
около 2,1 млрд. евро за 38 проекта 
за възобновяема енергия, като 
разположени в морето вятърни 
турбини, геотермална енергия 
и биогорива, както и за нови 
технологии, които улавят въглерода 
и го съхраняват под земята. 
ЕС ще продължи да подкрепя 
в бъдеще научните изследвания 
и разработването на щадящи 
климата решения. Европейските 
страни също така влагат милиарди 
евро, получени от СТЕ на ЕС, за 
борбата с изменението на климата.

емисии, например като инвестират 
в по-чисти технологии, които 
произвеждат по-малко СО2.

СТЕ на ЕС бе стартирана през 
2005 г. и е важна част от 
политиката на ЕС за климата. 
В момента тя обхваща повече 
от 11 000 електроцентрали 
и промишлени инсталации във 
всички държави от ЕС и включва 
емисиите от полетите в рамките 
на ЕС.

Днес има подобни системи и на 
други места по света, например 
в Китай, Калифорния и Южна Корея.

Все повече държави следват 
примера на ЕС, като определят 
цена на емисиите, така че с течение 
на времето компаниите в повечето 
държави ще трябва да плащат, ако 
искат да замърсяват.

За отрасли, които не са 
включени в СТЕ на ЕС, като 
автомобилостроенето, 
строителството, селското стопанство 
и отпадъците, отговорността за 
намаляване на емисиите 
се разпределя 
между 
държавите от 
ЕС чрез цели, 
определяни 
на национално 
равнище.

Здрави мерки във връзка 
с емисиите на CO2 от бетона 

Бетонът е важен строителен материал, използван 
за изграждането на сгради, пътища и мостове, но 
при производството на неговата основна съставка, 
цимента, се отделят също огромни количества СО2. 
При производството на един тон цимент се отделя 
един тон СО2, тъй като повечето видове цимент се 
получават от нагряването на варовик до високи 
температури. Циментовата промишленост вече 
започва да произвежда по-устойчив бетон, като 
инвестира в модерни технологии и като използва 
материал, който отделя по-малко СО2.

Поява на нови 
професии
Мечтаеш ли си за вълнуваща кариера 
и да работиш с най-новите технологии? 
Днес има много професии в области, като 
възобновяемите източници на енергия, 
които не съществуваха преди десет години. 
Някои държави от ЕС дори създадоха 
специални центрове за обучение на 
специалисти по експлоатация и поддръжка 
на разположените в морето вятърни турбини. 
Представи си как се изкачваш по кулата на 
вятърна турбина, висока 85 метра, за да 
отстраниш електрическа повреда или за да 
почистиш масления филтър, далеч от брега, 
при бурно вълнение на морето и силен вятър!

https://www.youtube.com/watch?v=yfNgsKrPKsg
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/index_en.htm
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Улавяне на 
телесната 
топлина
Знаеш как ни става горещо, 
когато бързаме насам-натам? 
Изобретателни инженери са 
монтирали вентилационни системи 
за улавяне на телесната топлина 
от 250 000 редовно пътуващи 
лица, преминаващи ежедневно 
през централната гара на 
Стокхолм. Топлината нагрява вода 
в подземни резервоари, която се 
изпомпва до съседна 13-етажна 
административна сграда, където 
тя се използва за отопление на 
служителите.

Съхраняване на въглерод 
под земята

Първият мащабен проект в Европа, представящ технология 
за улавяне и съхранение на въглерод, ще бъде осъществен 

в Обединеното кралство с финансиране от СТЕ на ЕС. 
Проектът „Бяла роза“ ще включва изпомпване на СО2 от 

нова въглищна електроцентрала и вкарването му в скали 
под Северно море. Проектът, който ще бъде разположен 

в Йоркшир, се очаква да улови 90 % от емисиите на новата 
електроцентрала, вместо да ги освобождава в атмосферата. 

Това ще намали парниковите газове с количество, 
еквивалентно на това да се премахнат повече от един 

милион автомобили от пътя. Улавянето и съхранението на 
въглерод е технология, която може да допринесе много 
за борбата с изменението на климата, както в Европа, 

така и в световен мащаб.

http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/index_en.htm
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Знаете ли, че? 
Всяка година се изсичат тропически гори с площ с големината на Гърция.

Унищожаване на 
нещо повече от 
дървета
Хората изсичат горите по 
света с тревожна скорост: 
до 80 % от обезлесяването на 
тропическите региони се извършва 
с цел осигуряване на земя за 
селскостопански нужди, но дървета 
се изсичат и за производството на 
продукти, като дървен материал 
и хартия или за изграждането на 
пътища и мини. Унищожаването на 
горите има огромно въздействие 
върху нивата на СО2. При наличие 
на по-малко дървета се абсорбира 
по-малко количество СО2, а когато 
се изсичат или изгарят дървета, 
те отделят своя запас от СО2 
в атмосферата. Обезлесяването 
има също и други опустошителни 
последици, като унищожаване 
на местообитанието на горските 
животни, което е истинска трагедия 
в тропическите гори, които са 
обиталище на приблизително 
половината от всички известни 
сухоземни видове; освен това то води 
и до промяна на режима на валежите, 
което поражда засушаване.

Тогава какво е решението?
Държавите могат да защитят 
съществуващите горски райони и да 
спрат хората да продават незаконно 
добита дървесина. Регламентът 
на ЕС за дървения материал дава 
възможност за проследяване на 
дървения материал от горите до 
дъскорезниците, за да се гарантира, 
че само законно добита дървесина 
се внася в ЕС. Този закон засяга 
както вносния, така и местно 
произведения дървен материал 
и изделия от дървен материал, 
като хартия, целулоза, масивна 
дървесина и паркет.

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/deforestation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/deforestation/index_en.htm
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Опазване на 
горите по света
Една схема, наречена REDD+ 
(Намаляване на емисиите от 
обезлесяване и деградация на 
горите + опазване), помага на 
държавите от тропическите региони 
да прилагат по-устойчиви подходи. 
Тя плаща на хората в развиващите 
се страни да опазват своите гори, 
като изчислява количеството 
въглерод, което не е допуснато 
да проникне в атмосферата 
благодарение на това, че не се 
изсичат горите, и преобразува 
тази стойност във финансови 
средства, които да се влагат за 
използване на горските площи по 
начин, щадящ климата. Финансови 
средства от схемата REDD+ са 
използвани в повече от 40 държави 

Огромният склад 
за въглерод в 
почвата
Повечето от нас възприемат 
почвата под краката ни просто като 
земя, но почвата играе важна роля 
при регулирането на световния 
климат. Почвата складира въглерод 
основно под формата на органична 
маса и е вторият по големина 
въглероден резервоар на Земята, 
след океаните. Способността на 
почвата да задържа огромните 
количества въглерод, които 
складира, отслабна през 
последните десетилетия, основно 
поради неустойчиви практики за 
стопанисване на земята и промени 
в земеползването. Предвид 
факта, че половината от земите 
в Европа са обработваеми площи 
и около 40 % са гори, мерките 
за устойчиво селско стопанство, 
добрите практики в областта 
на лесовъдството и доброто 
стопанисване на земята могат да 
помогнат за поддържане или дори 
за повишаване на количеството 
въглерод, което се задържа 
в земята. Знаете ли, че? 

Почвите са обиталище на 

повече от една четвърт 

от всички живи същества 

по Земята.

за различни цели, като наблюдение 
на горите (измерване на дърветата), 
подобряване на готовността на 
противопожарните служби за 
реагиране на горски пожари 
и развиване на агролесовъдна 
промишленост (комбинация 
от земеделие и лесовъдство). 
Необходимо е внимателно да се 
балансират действията по опазване 
на горите и защита на интересите 
на лицата, които живеят в горските 
райони и разчитат на горите за 
храна, вода и други ресурси. 
Европейската комисия отделя 
около 25 млн. евро всяка година за 
дейности по схемата REDD+ в Азия, 
Африка и Латинска Америка.

http://www.coderedd.org/redd-projects/
http://ec.europa.eu/environment/archives/soil/pdf/soil_biodiversity_brochure_en.pdf
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Борбата с 

 изменението на климата  
              по света

Световните усилия за борба с изменението на климата 
започнаха през 1992 г., когато държавите в света сключиха 
международен договор за предотвратяване на опасните 

промени в климата. Споразумението се нарича Рамкова конвенция 
на Организацията на обединените нации по изменение на климата 
(РКООНИК).

Някои държави, включително ЕС, 
договориха правно обвързващи 
цели за ограничаване на своите 
емисии в периода до 2020 г. по 
едно споразумение, наречено 
Протокол от Киото.

Общо над 90 страни от цял 
свят също се ангажираха да 
предприемат доброволни действия 
до 2020 г. Тези ангажименти 
обаче няма да бъдат достатъчни 
за предотвратяване на опасните 
промени в климата.

Към едно 
ново световно 
споразумение
Благодарение на натиск от страна 
на ЕС и други държави започнаха 
преговори на ООН за постигане 
на едно ново правно обвързващо 
споразумение в областта на 
климата, което ще изисква действия 
от всички държави за намаляване 
на емисиите на парниковите газове. 
Гражданите и предприятията също 
имат определена роля.

Световните лидери ще се срещнат 
в Париж през декември 2015 г., 
за да довършат работата по 
споразумението, което трябва да 
бъде приложено през 2020 г.

Финансова помощ 
за промяна
Бедните и уязвимите нации ще се 
нуждаят от помощ, за да намалят 
своите емисии и да се приспособят 
към последиците от изменението 
на климата. Най-много обществени 
средства за развиващите се 
държави за финансиране на 
проекти, свързани с климата, се 
предоставят от ЕС. През 2013 г. 
например ЕС и неговите държави 
членки съвкупно им предоставиха 
9,5 млрд. евро за справяне с 
изменението на климата.  
Държавите — членки на ЕС, 
осигуриха също почти половината 
от 10 млрд. евро, гарантирани за 
новия „Зелен фонд за климата“ на 
ООН, който също ще предоставя 
подкрепа за развиващите се страни.

Знаете ли, че? 
Почти всички държави в света са членове на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата — общо 195 членове, включително отделните държави от ЕС, плюс ЕС като организация.

„
Като актьор аз изкарвам 
прехраната си, 
превъплъщавайки се 
в различни роли. Играя 
измислени герои, като често 
разрешавам измислени 
проблеми. Смятам, 
че човечеството гледа на 
изменението на климата по 
същия начин: като че ли е 
една измислица, която се 
случва в друга планета и ако 
се преструваме, че промените 
в климата не са реални, те ще 
отминат някак си. Но мисля, 
че знаем истината. Всяка 
седмица ставаме свидетели 
на нови и неоспорими 
климатични явления, които 
са доказателство, че вече 
е налице ускорено изменение 
на климата.“

Леонардо ди Каприо, посланик на 
ООН за мир, 2014 г., в обръщение 
към световните лидери по време на 
срещата на високо равнище на ООН 
относно климата в Ню Йорк.

http://www.cop21.gouv.fr/en
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„Народният 
климатичен марш“

През септември 2014 г. в Ню Йорк 
се състоя най-голямата до сега 
среща на световните лидери за 
обсъждане на промените в климата. 
В навечерието на тази среща на 
високо равнище на ООН относно 
климата около 400 000 души 
излязоха на улицата в подкрепа на 
действията по климата. Това е най-
голямото в историята шествие в 
защита на климата. Ню Йорк обаче 
не бе единственото място, където 
хората призоваваха за защита 
на климата — в повече от 150 
страни бяха проведени над 2500 
шествия. По време на срещата на 
високо равнище правителства, 
градове, фирми и частни лица 
поеха ангажимент да намалят 
използването на изкопаеми горива 
и да преминат към по-екологични 
алтернативи. Световните лидери, 
представляващи почти половината 
от населението на света, подкрепиха 
идеята за налагане на цена на 
емисиите на парникови газове.

Знаете ли, че? 9 % от световните емисии се дължат на ЕС, 25 % — на Китай  и 11 %  — на САЩ.

Важни събития
Създава се Междуправителственият комитет 
по изменение на климата (МКИК), който 
обединява хиляди учени, които извършват 
оценка на научните доказателства за 
изменението на климата и последиците 
от него.

Държавите се присъединяват към Рамковата 
конвенция на Организацията на Обединените 
нации по изменение на климата (РКООНИК), 
основният международен договор за борба 
с изменението на климата.

РКООНИК приема Протокола от Киото, първият 
световен договор относно емисиите на 
парникови газове. 

ЕС стартира своята система за търговия 
с емисии (СТЕ на ЕС) (вж. стр. 20).

ЕС договаря пакета в областта на климата и 
енергетиката за 2020 г. с цел намаляване на 
емисиите на парникови газове на ЕС с 20 % 
спрямо нивата от 1990 г., увеличаване на 
дела на възобновяемата енергия до 20 % при 
потреблението на енергия в ЕС и подобряване 
на енергийна ефективност с 20 %.

Конференцията на ООН относно изменението 
на климата в Копенхаген приключва без 
общо споразумение за обвързващи цели за 
намаляване на емисиите. 

100 световни лидери се събират при срещата на 
високо равнище на ООН относно климата в Ню Йорк; 
Петият доклад на МКИК за оценка на изменението 
на климата сочи, че целта за ограничаване на 
температурното повишение в рамките на 2 °C 
все още е достижима; ЕС договаря своя пакет в 
областта на климата и енергетиката за 2030 г., 
включително цел за намаляване на емисиите на 
парниковите газове на ЕС с поне 40 %.

Париж, Франция: предстои да бъде прието ново 
световно споразумение относно климата.

1988 г.

1992 г.

1997 г.

2005 г.

2007 г.

2009 г.

2014 г.

2015 г.
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Включи се и 

 ти! 
А ти? Тревожиш ли се за опасностите 

от изменението на климата? 
Подкрепяш ли ревностно каузата 

за намаляване на въглеродните емисии? 
Едно добро начало е да въведеш промени 
в ежедневието, които намаляват твоя 
въглероден отпечатък. Всяко действие 
е от значение, дори и най-малкото.

Знаете ли, че? 
Средният въглероден отпечатък на един европеец е 

7 тона СО
2 годишно.

Направи разумен 
избор
Единият от начините за постигане 
на промяна е когато правиш 
разумен избор при пазаруване.

Купувай по-малко: избирай 
качествени стоки, харчи по-малко — 
например купи си един добър чифт 
обувки, вместо три евтини чифта.

Купувай местни продукти: 
като избираш местни сезонни 
плодове и зеленчуци, вместо тези, 
отгледани в далечни места, ти 
спестяваш енергия за транспорт. 
(Не забравяй обаче, че не винаги 
местното производство е по-добро 
по отношение на въглеродните 
емисии, особено ако плодовете 
и зеленчуците са отгледани в 
отопляеми оранжерии или с торове, 
произведени от изкопаеми горива).

Бъди придирчив по отношение 
на опаковката: пластмасовите 
опаковки увеличават обема на 
отпадъците и не се рециклират 
лесно.

Купувай продукти в опаковки, 
които могат да се рециклират или 
разграждат и използвай торбичка 
за многократна употреба, когато 
пазаруваш.

ВАЖНИ СЪВЕТИ Когато устройства, като 
телевизори и компютри, се оставят в 

режим на готовност, те черпят енергия от 

електрическите контакти и поради това трябва 

да ги изключваш правилно — това може да спести 

почти 10 % от годишните разходи за енергия, 

което твоето семейство може да изразходва за 
други неща. Намали температурата с 1 °C — това може да 

намали с 300 кг въглеродния отпечатък на твоя 

дом и с 10 % сметката за битова енергия.
 Спирай чешмата докато си миеш 

зъбите. Това може да спести няколко литра вода.

https://www.youtube.com/watch?v=2E5xBGvfQvM
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Въглеродни 
компенсации
Въглеродни компенсации означава 
изчисляване на количеството 
въглерод, което се отделя при 
определена дейност, например 
пътуване със самолет, и плащане 
на съответната организация да 
намали емисиите на други места 
или в някои случаи да засади 
дървета. Звучи добре, но според 
някои е по-добре преди всичко 
да се положат повече усилия за 
отделяне на по-малко въглеродни 
емисии. Какво мислиш?

Младите 
европейци 

поемат 
водеща роля 
Когато Феликс Финкбайнер 
от Мюнхен, Германия, е на 
девет години, той изнася 
презентация в училище 

относно кризата с климата. 
Вдъхновен от историята на 

една жена от Кения, Уангари 
Маатай, която е започнала 
кампания за засаждане на 

дървета, той поставя на себе 
си и на учениците по света 
едно предизвикателство — 

да засадят едни милион 
дървета във всяка държава 

по света.

Първото дърво е засадено 
в неговото училище. Днес 
Феликс е на 17 години, 

а неговото движение „Да 
озеленим нашата планета“ 

(Plant-for-the-Planet) включва 
около 100 000 деца, които са 
засадили милиарди дървета 
по целия свят. Планът е да 
се засадят един трилион 

дървета до 2020 г.

      Нека гласът 
ти бъде чут!
Защо ти самият не се включиш?
Може да ти хрумне идея, която би 
могла да промени бъдещето!

Подготви аргументите си 
и се включи в дебата относно 
изменението на климата в училище 
и вкъщи. А ако си достатъчно 
ревностен, защо не започнеш 
кампания за защита на климата:

k обсъди проблемите с приятели 
и роднини и ги убеди да се включат; 
ще можеш да им обясниш темите 
по начин, който наистина да 
ги впечатли, а като им покажеш 
колко си загрижен, това може 
да ги накара и те да проявяват 
повече грижи;

k насърчи близките си да направят 
промени в дома и ежедневието;

k разбери какви действия по 
климата, предприема твоето 
училище;

k изпрати писмо до кметове, 
политици и бизнес лидери и ги 
насърчи да предприемат действия.

Сподели с нас мнението си за 
изменението на климата и какъв 
е твоят принос за борбата с него на 
следния уебсайт: 
ec.europa.eu/clima/citizens/youth/

За повече съвети за защита на 
климата, посети:  
ec.europa.eu/clima/citizens/tips/

Виж нашите най-нови филми: 
youtube.com/EUClimateAction ВАЖНИ СЪВЕТИ Когато устройства, като 

телевизори и компютри, се оставят в 
режим на готовност, те черпят енергия от 

електрическите контакти и поради това трябва 

да ги изключваш правилно — това може да спести 

почти 10 % от годишните разходи за енергия, 

което твоето семейство може да изразходва за 
други неща. Намали температурата с 1 °C — това може да 

намали с 300 кг въглеродния отпечатък на твоя 

дом и с 10 % сметката за битова енергия.
 Спирай чешмата докато си миеш 

зъбите. Това може да спести няколко литра вода.

2. 
Ти можеш да 

постигнеш промяна.1. 
Не е твърде късно 
да се възстанови 

климатът.

И запомни  
три неща:

3.  
Всяко действие 

е от значение, дори 
най-малкото.

Чрез повторното 

използване 
на стоки, 

ремонтирането 
им и 

рециклирането 

на отпадъци 
се пестят 

ограничените 
природни 

ресурси, енергия 

и емисии на СО2.

http://ec.europa.eu/clima/citizens/youth/
http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_bg.htm
http://youtube.com/EUClimateAction
https://www.youtube.com/watch?v=2E5xBGvfQvM
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Йоханес, 
13 год., 
Финландия
Загрижен ли си за 

изменението на климата?

Да. Тревожа се за бъдещето. Ако ледените шапки 

продължат да се топят, морското равнище ще се 

покачи и ще бъде унищожена дивата природа. 

Смятам, че емисиите на въглероден диоксид 

и другите газове, като азотен оксид, трябва 

да бъдат сведени до минимум, за да се намали 

парниковият ефект.

Какво правиш, за да помогнеш на 

климата?

Вървя пеша до училище, тъй като живея много 

наблизо; предполагам, че това 

е начин да се намалят емисиите 

на парниковите газове. И ако 
е 

възможно се опитваме да не 

пътуваме с автомобил.

Луиджи, 

16 год., 
Италия

Как изменението на 

климата засяга твоята страна?

Някои региони в Италия, които бяха много 

плодородни и се използваха за земеделие, 

сега стават по-топли, което води до сух 

климат и по-малко разнообразие от диви 

животни и растения.

Как помагаш на планетата?

Имахме два автомобила, но когато се 

преместихме, решихме да видим как ще се 

справим само с един и осъзнахме, че животът 

ни стана твърде различен. Започнах да 

използвам трамвай и автобус, но въпреки 

това не си купихме втори автомобил.

Габриела,   
15 год., 
Испания
Какво мислиш, че трябва да се направи, за да се справим с изменението на климата?Определено трябва да се насочим към възобновяемата 

енергия и смятам, че в Европа се справяме много добре 
в това отношение. Знам, че Испания е инвестирала много пари в слънчева и вятърна енергия, а в Нидерландия се строят много вятърни турбини в морето.

Промени ли начина си на живот поради изменението на климата?Опитвам се да не ходя на почивка на друг континент, 
защото знам, че самолетите отделят много емисии 
на СО

2. Старая се да не ям твърде много месо, защото 
добитъкът отделя метан, а освен това заема много място и поради това фермерите изсичат гори, за да осигурят пространство за кравите, а това също не е добре.

Казуки,  16 год., ЯпонияКои последици от климата те тревожат  най-много? 
Безпокоя се за покачващите се нива на моретата, 

промените в климатичните условия, а така също и за 

промените в сезоните, които имат огромни въздействия 

върху дивите животни и растения и биологичното 

разнообразие. Смятам, че трябва да се опази 

биологичното разнообразие, за да могат и бъдещите 

поколения да се радват на света такъв, какъвто е 

в момента.
Какво правиш, за да помогнеш 
за намаляване на емисиите?Старая се да намаля използването на пластмасови 

продукти, защото по-голямата част от тях се 

произвеждат от нефт и причиняват въглеродни емисии.
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Луиджи, 

16 год., 
Италия

Как изменението на 

климата засяга твоята страна?

Някои региони в Италия, които бяха много 

плодородни и се използваха за земеделие, 

сега стават по-топли, което води до сух 

климат и по-малко разнообразие от диви 

животни и растения.

Как помагаш на планетата?

Имахме два автомобила, но когато се 

преместихме, решихме да видим как ще се 

справим само с един и осъзнахме, че животът 

ни стана твърде различен. Започнах да 

използвам трамвай и автобус, но въпреки 

това не си купихме втори автомобил.

Дрити,  12 год., ИндияНа кои последици от климата си била свидетел?Случаите на топлинен удар наистина се увеличиха 

поради повишаването на температурите и това 

е нещо, което засяга не само дивата природа, но 

всички.
Как помагаш за борбата с 

изменението на климата?
В училище събираме дарения всяка седмица и 

подкрепяме една благотворителна организация, 

която помага на хора, засегнати от наводнения. 

Също така се опитваме да повишим осведомеността 

относно изменението на климата и в тази връзка 

сме направили една таблица с поети ангажименти. 

Хората могат да поемат ангажимент, например да 

изключват осветлението, когато не им трябва.

Винсент,   
12 год., 
Нидерландия 

Какво може да направи твоето 

поколение, за да помогне за борбата 

с изменението на климата?

Определено трябва да рециклираме по-активно 

и наистина е необходимо да се насочим към 

възобновяемите видове енергия, електрическите 

автомобили и заместителите на изкопаеми горива, 

които не увреждат климата, за да можем да 

намалим емисиите на СО2.

И може би да се намали броят на добитъка, тъй като 

метанът е голям проблем.

Най-важните съвети на Винсент:

Изключвай осветлението, рециклирай, старай се 

да използваш обществен транспорт или върви 

пеша или карай велосипед — всичко започва от 

малките неща.

Джордж,   
15 год., 
Обединеното кралство

Какво правиш за борбата с изменението на климата?Семейството ми рециклира стъкло, консервни 
кутии, хартия, картон и пластмасови бутилки. 
Също така изключваме осветлението, когато не ни трябва и не пилеем вода, защото имаме водомер. Ние сме загрижени за въглеродните емисии и поради това, когато резервираме полети, плащаме на авиокомпанията такса, за да помогнем за намаляване на нашия въглероден отпечатък.

Отговори на викторината:  
1 A 2 Б 3 A 4 Б 5 В 
6 В 7 Б 8 В 9 Б 10 Б



 Експерт ли си в областта на 
 изменението на климата? 

1  
 С какъв процент се е ангажирал ЕС да намали своите емисии на парникови газове до 2020 г.?

              А   20 % под нивото от 
1990 г.

       Б  12 % под нивото от 1990 г.        В   17 % под нивото от 2005 г.

2  
 Кои от следните газове допринасят за глобалното затопляне?

              A   Кислород        Б   Метан        В   Аргон

3  
 Кое от посоченото по-долу води до повишаване на морското равнище?

              A   Затоплянето на 
океаните 

       Б   Тежките кораби        В   Ерозията на плажовете

4  
  Ако трябва да посетиш роднини в другия край на страната, кой е „най-чистият“ начин за 
пътуване до там?

              A   С автомобил        Б  С влак        В   Със самолет

5  
 Кое от посочените по-долу не е възобновяема енергия?

              A   Геотермална енергия        Б   Слънчева енергия        В   Енергия от въглища

6  
  Чрез кой инструмент ЕС ограничава емисиите на парникови газове от електроцентралите 
и инсталациите от тежката промишленост?

              A   Монреалския 
протокол

       Б   Европейския регламент 
за дървения материал

       В   Системата на ЕС за 
търговия с емисии

7  
  С цел предотвратяване на опасните промени в климата международната общност постигна 
договореност да поддържа повишението в световната температура под определено ниво. 
Какво е това ниво?

              A   4 °C над 
температурата преди 
Индустриалната 
революция

       Б   2 °C над температурата 
преди Индустриалната 
революция

       В    2 °C под температурата, 
когато е роден Леонардо 
да Винчи

8  
 Кое от посоченото по-долу не отделя въглероден диоксид в атмосферата?

              A   Горски пожари        Б   Обезлесяване        В   Улавяне и съхранение на 
въглерод

9  
 Какъв процент от храните, произвеждани в света, се разхищава всяка година?

              A   1/4       Б   1/3        В   1/5

10  
 Кое от посоченото е вярно?

              A   Вече е прекалено 
късно да се 
възстанови климата.

      Б   Всеки може да даде 
своя принос за борбата с 
изменение на климата.

       В   Изменението на климата 
се дължи изцяло на 
естествени причини.

(Отговорите ще намерите на стр. 29)
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