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ЗА 
ПРОЕКТА 
Проектът BIOLEARN (Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни 

зони на Черноморския басейн - BSB142), ръководен от Областна администрация Енез, стартира на 

01.01.2020 г. в рамките на първата покана за представяне на проектопредложения на „Съвместна 

оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, а национален орган за програмата е Дирекция 

„Координация по въпросите на Европейския съюз“.

 Партньори по проекта са:

1. Областна администрация Енез -Турция

2. Дирекция за националните паркове на Одрин към Регионална Дирекция на Министерство на Горите и

Водите − Истанбул, Турция

3. Фондация „Caucasus Environment“, Грузия

4. Сдружение „Агрикола“, Украйна

5. Сдружение „Зелени Балкани − Стара Загора“, България

6. Управление на НП „Делта на Еврос“ и защитени територии на Самотраки, Гърция

Основна цел на проекта е да осигури обмяна на информация и опит между партньорите; обучения, 

изграждане на капацитети; разработване на общ подход и методика за консервация и образование; 

организиране на кампании за повишаване на информираността в обществото с цел намаляване на 

замърсяването в Черно море и ключови влажни зони.

Основните дейности по проекта, който е с продължителност 26 месеца, са:

1. Обособяване на общо 4 центъра за екологично образование и опазване на околната среда, единият от

които е на брега на езеро Гала, в които ще се провежда обучение на посетителите и особено учениците. С

оборудването на 6-те функциониращи посетителски центъра ще се оформи мрежа от 10 образователни

центъра.

2. Провеждане на работни срещи в България и Гърция, обсъждане на примери за успешни практики и
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кампании за повишаване на осведомеността по отношение на опазването на влажните зони, споделяне 

на опит и подготовка на материали за образователните центрове. Участие на учители в семинари за 

изграждане на капацитети.

3. Организиране на кампании за почистване и предотвратяване на замърсяването във влажните зони.

4. Фотоконкурс и изложба с акцент върху опазването на влажните зони.

5. Организиране на конкурс и изложба за детска рисунка в училищата на тема замърсяването на влажните

зони.

Резултати от проекта:

1. Обособени 10 образователни центъра „Спрете замърсяването“ и „Спасете природата“ (включително

мобилни) в пет държави, в които ще се провежда екологично образование и дейности свързани с

опазването на околната среда и повишаване на осведомеността.

2. Ще бъде изготвен доклад за типа и количеството на отпадъците регистрирани в 5 влажни зони на

Черноморския басейн.

3. Ще бъде изготвено ръководство с примери за добри практики, базиращо се на образователни кампании

с акцент върху опазването на влажните зони.

4. Ще бъде изготвен комплект от 12 образователни книжки за ученици на тема опазване на влажните зони.

Тези книжки ще бъдат разпространявани в Интернет.

5. След преминаване на обучение, 10 души от 2 страни-партньори по проекта ще обучат на свой ред 25

души във всяка страна  (общо 125 души), с което ще се постигне устойчивост на образователните

дейности в обособените центрове.

6. Ще бъде проведен конкурс за детска рисунка в поне 15 основни и средни училища и ще бъде

организирана изложба с наградените от журито картини.

7. Ще бъде проведена изложба на снимки, направени в 5 държави с участието на професионални

фотографи. С помощта на мобилния образователен център „Спрете замърсяването“ изложбата ще

посети 5 държави.

8. Ще се проведе кампания за почистване на околната среда с участието на 1500 души едновременно в 5

държави.

9. По време на международната конференция, която ще се проведе в Грузия, резултатите от проекта и

бъдещите планове за действие ще бъдат представени на обществеността.

За повече информация посетете уебсайта на проекта: www.bio-learn.org
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ЗА БРОШУРАТА
Тази образователна брошура е част от учебния комплект, изготвен в рамките на проект 
„BIOLEARN-BSB142/Екологично съзнание и образование за спиране на замърсяването в 
значими влажни зони в Черноморския басейн“. Брошурата е изготвена, за да привлече 
вниманието на страните от Черноморския басейн към значението на влажните зони и 
предотвратяването на тяхното замърсяване и да развие природозащитна грамотност у 
участниците.

Образователните материали са насочени към възрастовата група 8-14 години и са представени в 
две части – образователна книжка и брошура. Образователната книжка съдържа необходимата 
информация по темата, подробни инструкции за участие в дейностите, въпроси за оценка и 
препоръки за обогатяване на дейностите.

Бележки по отношение на изпълнението на дейностите

Препоръчително е преди началото на дейностите да разгледате цялата брошура и с помощта на 

предоставената в нея информация да се подготвите по темата.

 Преди старта на дейностите на участниците трябва да бъдат раздадени необходимите материали 

и формуляри. 

 По време на изпълнение на дейностите, е изключително важна ролята на фасилитатор/лидер, 

който да подпомага активното участие на всички участници..  

 Дейностите, описани в тази брошура, са с малка продължителност. Те могат да бъдат 

изпълнявани последователно или в зависимост от нивото на познанията и интереса на 

участниците.

Представянето на дейностите със свои думи, вместо чрез изчитане на информационния текст в 
брошурата, и поддържането на интереса на участниците с дискусия би имало положителен принос. 

Стъпките за провеждането на всяка от дейностите могат да се следват точно или да се 

адаптират в зависимост от възрастта на участниците, нивото на познанията и на интереса им, 

стига това да не пречи на постигането на основните цели.
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Какво е климат?
Нека погледнем към небето днес. Какво 
виждате? Дали е горещ слънчев ден без облаци 
или облачно небе с дъждовни капки, които 
падат тихо? Може би улиците са покрити със 
сняг или покривите са огрени от слънцето...

Това, което виждате в небето, когато отворите 
прозореца, всъщност е сцена от времето през 
този ден. Може би слънцето ще грее между 
облаците няколко часа повече или дъждовна 
вода ще тече по улиците на следващия ден. 
Наблюдавате краткосрочните атмосферни 
събития в определен момент във вашия квартал 
или град. Фактори като температура, валежи, 
влажност, вятър формират това метеорологично 
състояние.

Докато времето 
може да се 

променя на всеки 
час, ден, месец или 

година, климатът 
е моделът на 

метеорологичните 
условия в широк 

географски район 
за по-дълъг 

период от около 30 
години.

 Докато времето определя краткосрочните събития, климатът представлява годишните промени.

www.bio-learn.org 11



Климатът е по-подробна концепция от времето. 
Не се ограничава само до няколко дни или един 
град. Докато времето може да се променя на 
всеки час, ден, месец или година, климатът е 
моделът на метеорологичните условия в широк 
географски район за по-дълъг период от време, 
например около 30 години. Например дъждът на 
10 ноември във вашия град обяснява времето на 
този ден, докато дъждовният и бурен период 
през октомври-ноември всяка година в района 
на Черно море представлява климатът в този 
регион.

Климатът по света е класифициран по различни 
начини. Класификацията на климата от немския 
учен Владимир Кьопен е най-широко приета. 

Пет основни 
климатични групи 
са класифицирани 
на Земята - 
тропическа, суха, 
умерена, 
континентална и 
полярна.

BioLearn
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Знаете ли, че?

Климатът в регионите се 
променя поради 
климатичните промени. 
Тропическият климат в 
екваториалния регион се 
разпростира на север и на 
юг по планетата. Или 
регионите със 
средиземноморски климат 
започват да показват 
характеристики на полусух 
климат.

13

Той разглежда пет основни климатични групи 
на Земята, като тропическа, суха, умерена, 
континентална и полярна. В тези основни 
климатични групи има и 13 различни типа 
климат. Например черноморският климат без 
излаз на море може да бъде класифициран 
предимно като континентален, въпреки че е 
под влиянието на крайбрежието. Това 
означава, че има сезонни температурни 
колебания. Северозападната част има полусух 
климат със студена зима и горещо, сухо лято. 
Югоизточната част, защитена от високите 
планини, има влажен субтропичен климат с 
обилни валежи, топла зима и влажно лято. 
Понякога ветровете, идващи от 
Атлантическия океан през Източна Европа, 
носят дъжд и бури.



Какво е климатична промяна?
Въпреки че не се случват толкова бързо, колкото 
ежедневните или седмичните промени във 
времето, климатичните условия също се променят. 
Тези промени се проявяват в продължение на 
много години. Например, полусухият климат може 
да се усети в средиземноморския климатичен 
регион с течение на времето. С други думи, може да 
има намаляване на количеството на валежите в 
региона през годините.

Проучванията показват, че нашата планета е 
преживяла множество климатични промени през 
милионите години история. Понякога е 
доминирал ледников период поради студения 
климат, а понякога глобална суша поради горещия 
климат. Но всички промени настъпват за дълъг 
период, който надвишава едно поколение и 
факторите, причиняващи промяната, са 
естествени.

Нашата планета е 
преживяла 
множество 
климатични 
промени през 
милионите 
години.

BioLearn
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Нашата планета преживява подобно изменение на 
климата и в момента. Средните глобални 
температури се увеличават, ледниците се топят, 
морското равнище се повишава и обилните валежи 
водят до опустошителни наводнения. Разликата е, че 
климатичните промени този път настъпват бързо в 
резултат на човешкото поведение, а не на 
природните фактори. Неочакваното повишаване на 
средните стойности на глобалната температура с 
един градус през последните 150 години е най-
важното доказателство за това.

Да бъдеш палеоклиматолог
Учените, изследващи климата на нашата планета чрез събиране на проби от 
дървета, дълбините на океаните или ледниците, се наричат 
„палеоклиматолози“. Проучванията на различни изследователи се сравняват 
и се считат за правилни, ако тези изследвания съвпадат помежду си. Ако 
няма съвпадение, е необходимо да се извършат допълнителни изследвания. 

 Чрез анализ на въздушните мехурчета и водните молекули, уловени в ледените ядра, взети от 
дълбините на ледниците, могат да бъдат определени климатичните условия през изминали години.

15



Учените използват различни методи, за да 
изучават минали климатични промени на нашата 
планета. Те изследват стволовете на дърветата, за 
да разберат климатичните условия през 
относително по-близко минало, да речем преди 
няколко века. Има два основни метода, които им 
позволяват да се върнат по-далеч, например 
хиляди години назад. Първо, анализиране на 
проби от утайките в океанските дълбини. Второ, 
колекциониране на ледени ядра разположени 
дълбоко в ледниците на Антарктида, които са 
замръзнали в продължение на милиони години. 

Защо се променя климатът?
Световният климат се определя от различни 
фактори като метеорологични явления в 
атмосферата, температура и соленост в моретата 
и океаните, брой на ледниците, растителност и 
релеф. Климатът се променя, тъй като тези 
фактори се променят. Днес учените заявяват, че 

Нашата планета 
преживява подобно 
изменение на климата 
в наше време. 
Средните глобални 
температури се 
увеличават, ледниците 
се топят, морското 
равнище се 
повишава и 
обилните валежи 
водят до 
опустошителни 
наводнения.
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КЛИМАТ И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

16



нашата планета се затопля все повече с всеки 
ден... Основната причина за това е дейността на 
хората, особено през последните 150 години. 
Това се нарича антропогенно изменение на 
климата, което е предизвикано от човека.

Атмосферата е въздушен слой, състоящ се от 
смес от различни газове в различно 
съотношение. Тази част от нея, която се състои 
от парникови газове,  като въглероден диоксид 
(CO2), метан (CH4), азотен оксид (N2O), озон 
(O3), водни пари (H₂O), обгръща нашата планета 
като покривало. Те улавят част от слънчевата 
енергия, отразена от Земята и я задържат между 
атмосферата и повърхността на Земята. Те 
предотвратяват отразяването на цялата слънчева 
радиация в космоса. Това се нарича парников 
ефект и той поддържа нашата планета 
достатъчно топла, за да е възможен живота на 

17



нея. Ако няма парникови газове, средната 
температура на планетата ще бъде -18 °C вместо 15 °
C.

Парниковите газове и парниковият ефект, са 
направили нашата планета обитаема по балансиран 
начин, допреди доиндустриалния период да промени 
това с течение на времето. През последния век 
човечеството се индустриализира с огромна скорост, 
разработи превозни средства и потребителските ни 
навици се промениха. Всички тези промени доведоха 
до повишаване енергийното потребление. Самолет без 
гориво не може да лети и фабрика без електричество 
не може да работи! В резултат на това по-голямо 
количество изкопаемите горива се използват по-
неконтролируемо от всякога. Парниковите газове, 
изпускани в атмосферата поради използването на

 Парниковите газове улавят слънчевата радиация и затоплят нашата планета.
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изкопаемите горива, увеличават количеството на 
тези газове. Балансираната структура на 
атмосферата се променя. Тя започва да задържа 
повече парникови газове и повече слънчева 
радиация, а съответно и да затопля повърхността 
на планетата повече.

Вещества като въглища, нефт и природен газ се 
наричат изкопаеми горива. Тези вещества се 
образуват, когато органични материали, като 
растения и животни, се разпадат в земните недра 
в продължение на милиони години. С други 
думи, изкопаемите горива са остатъци от 
праисторическите гори и динозаврите! Повечето 
от тези изкопаеми горива съдържат въглеродни 
и водородни елементи. Когато изкопаемите 
горива изгарят, въглеродът и водородът 
образуват съединения с кислорода и се 
освобождават в атмосферата като газове 
въглероден диоксид и водни пари.

Нашата планета 
става по-топла 

от ден на ден. 
Основната 

причина за това 
са дейностите на 
хората, особено 

през последните 
150 години.
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Освен използването на изкопаеми горива, има и 
други човешки дейности, които генерират 
въглероден диоксид и други парникови газове. 
Изгарянето на въглища, природен газ и твърди 
отпадъци, производството на цимент и 
обезлесяването увеличават количеството на 
въглероден диоксид. Газът метан се отделя по 
време на производството и транспортирането 
на изкопаеми горива. Освен това голямо 
количество метан се отделя от 
животновъдството, земеделските практики и 
разлагането на органични отпадъци в депата за 
твърди градски отпадъци. Количеството на 
азотен оксид се повишава от изгарянето на 
изкопаеми горива и твърди отпадъци и 
използването на торове в селското стопанство. 
Флуорираните газове се образуват при различни 
индустриални процеси.

Освен 
използването на 
изкопаеми горива, 
други човешки 
дейности също 
увеличават 
въглеродния 
диоксид и други 
парникови газове.
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Всеки газ има различен ефект върху 
изменението на климата и това може да се 
изследва по три основни начина, за да се сравни 
ефекта им върху глобалното затопляне. 
Плътността на газовете, колко дълго те остават 
в атмосферата и колко топлина поглъщат ни 
дава представа за ефекта от тях. За да се обобщи 
това се използва терминът Потенциал за 
глобално затопляне (GWP). Всеки парников газ 
има потенциал за глобално затопляне, но някои 
газове са по-ефективни при затоплянето на 
планетата. Ако потенциалът на глобалното 
затопляне на един газ е висок, това означава, че 
той поглъща повече топлина и допринася за 
затоплянето на планетата повече. Например, 
въглеродният диоксид остава в атмосферата в 
продължение на хиляди години, а газът метан 
остава за много по-кратко (приблизително 10 
години), но неговият потенциал за затопляне е 
25 пъти по-голям от този на въглеродния 
диоксид.  
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Азотният оксид има приблизително 300 пъти 
по-голям потенциал за глобално затопляне от 
въглеродния диоксид и може да остане в 
атмосферата 114 години.
Хидрофлуоровъглеродът, открит в устройства, 
регулиращи нивата на температурата, като 
климатици, хладилници и фризери, може да 
остане в атмосферата 270 години и има 14 800 
пъти по-голям потенциал за глобално 
затопляне.  
Въпреки че парниковите газове се генерират най-
вече поради директното използване на 
изкопаеми горива, те също се отделят и при 
ежедневните човешки дейности. Въпреки че не 
винаги го осъзнаваме, парникови газове се 
отделят по време на почти всяка наша дейност, 
от храната, която консумираме, дрехите, които 
носим, вземане на душ, до пътуванията, които 

Въпреки че 
парниковите газове 
се генерират най-
вече поради 
директното 
използване на 
изкопаеми горива, 
те също се отделят 
поради 
ежедневните ни 
дейности.
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предприемаме. Измерването на въглеродния 
отпечатък се използва за измерване на 
въглеродните емисии на индивида от всички 
тези негови дейности. Тези измервания са 
разделени на първичен отпечатък и вторичен 
отпечатък. Например използването на моторно 
превозно средство или отоплението на къщата е 
първичен отпечатък. Вторичният отпечатък 
включва въглеродните емисии от продуктите, 
които консумираме, пием или използваме.

Изчислете въглеродния си 
отпечатък!
Сканирайте QR кода на телефона си и 
изчислете въглеродния си отпечатък
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Ефект от климатичните промени и 
мерки
Под въздействието на човешката дейност 
температурата на планетата се е увеличила с 1 градус 
в сравнение с доиндустриалния период. Последните 
5 години са записани като най-горещите 5 години в 
историята. Тъй като не сме в състояние да разрешим 
този проблем и все още не предприемаме конкретни 
стъпки, климатичните активисти наричат тази 
ситуация климатична криза.

За борба с изменението на климата в световен мащаб 
се провеждат редовно преговори за климата, 
започнали със срещата на върха на Земята. Под 
шапката на Организацията на обединените нации 
тези срещи на високо равнище, проведени с участието 
на всички държави-членки, имат за цел да намалят и 
премахнат факторите, които причиняват изменението 
на климата, особено въглеродните емисии. С 

Ефектите от 
изменението на 
климата са видими по 
различни начини. 
Въпреки че 
глобалните 
температури се 
повишават, някои 
региони на планетата 
се затоплят много, 
докато други стават 
по-студени от 
всякога.
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подписването на Протокола от Киото през 
1997 г. и на Парижкото споразумение за 
климата през 2015 г., страните трябва да 
положат съвместни усилия за да поддържат 
повишаването на глобалната температура с под 
2 °C в сравнение с доиндустриалните нива и да 
ограничат това повишаване до 1,5 °C.  

Ефектите от изменението на климата са 
видими по различни начини. Въпреки че 
глобалните температури се повишават, някои 
региони на планетата се затоплят много, 
докато други стават по-студени от всякога. 
Честотата и интензивността на валежите се 
променят. Ледниците се топят, океаните се 
затоплят и морското равнище се повишава. 
Докато в някои региони има наводнения, други 
се борят с екстремни метеорологични явления 
като суша и горещи вълни. Увеличава се броят 
на ураганите, бурите и горските пожари. 
Селскостопанската продукция търпи 
увреждания.  

Схемата на валежите се 
променя поради изменението 
на климата. Еднократното 
количество валежи може да 
бъде твърде много или 
твърде малко. Например през 
последните години валежите 
по Черноморието в Турция са 
над средното количество и 
предизвикаха наводнения и 
свлачища. В резултат на това 
много хора са преживели 
сериозни загуби на живот и 
имущество. 

Знаете 
ли, че? ??
 Както емисиите на въглероден диоксид, така и средните стойности на глобалната температура непрекъснато 

се увеличават след индустриалната революция. (Източник: Climate Central)
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Тази промяна в глобалните температури сериозно 
застрашава местообитанията и живите организми. 
Различните местообитания на планетата като 
океани, морета, гори, влажни зони и ледници и 
множество растителни и животински видове, 
зависими от тези местообитания, са пряко 
засегнати от свързаните с климата проблеми. Дори 
малките температурни промени могат да доведат до 
сериозни въздействия върху екосистемите. 
Множество живи същества и местообитания 
изчезват или са заплашени от изчезване като пряк 
резултат от изменението на климата. Например, 
поради изместването на сезоните, някои дървета се 
разлистват по-рано, отколкото би трябвало, а 
гъсениците, които се хранят с тях, се излюпват по-
рано от яйцата. Броят на гъсениците нараства по-
рано от преди, но птиците, които се хранят с тези 
гъсеници, закъсняват за тях и гладуват.  Тъй като 
птиците снасят яйца и се излюпват с годишен ритъм, 
установен в продължение на много години, 
несъответствието в тези периоди може да доведе до 
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намаляване на популацията им. Подобен процес се 
случва в океаните и моретата, които са най-големият 
източник на кислород, като поглъщат въглероден 
диоксид. Срещащите се там коралови рифове имат най-
високо биологично разнообразие в сравнение с всички 
други екосистеми и са силно чувствителни към 
изменението на климата. В кораловите рифове живеят 
повече от една четвърт от всички морски видове риби. 
Повишаването на температурата на океана с 1-2 °C може 
да причини стрес в кораловите рифове. Това кара 
кораловите рифове да изхвърлят водораслите, които 
живеят в техните тъкани и които придават цвята им. Със 
загубата на водораслите коралите избледняват. Това се 
нарича избелване на коралите. Ако температурите в 
океана се задържат достатъчно дълго в тези граници, 
това ще доведе до измиране на коралите.

Кораловите 
рифове имат най-

високо 
биологично 

разнообразие в 
сравнение с други 

екосистеми и са 
силно 

чувствителни към 
изменението на 

климата.
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Освен правителствата и големите индустриални 
компании, ние също имаме отговорност за 
предотвратяване на изменението на климата. 
Тези отговорности всъщност са прости, но 
ефективни. Трябва да променим начина си на 
живот, за да избягваме дейности, които увреждат 
нашата планета, и да сведем до минимум 
въглеродния си отпечатък. Може да ходим пеша, 
да караме колело или да използваме обществен 
транспорт, за да намалим въглеродния си 
отпечатък. Може да се стремим да използваме 
енергията ефективно и да ползваме 
електричество и вода икономично. Може да 
вземаме по-къси душове и да изключваме 
неизползваните електронни устройства. Може да 
намалим количеството на отпадъците си. Вместо 
найлонови торбички, можем да използваме 
платнени торбички за пазаруване и вместо 
продукти за еднократна 

 
 
 
 
 

Климатичните условия служат като часовник за много същества, от 
птици до пеперуди, мечки, дървета. Времето за хибернация, 
размножаване, миграция, цъфтеж или превръщане в пеперуда от 
гъсеница се определя от този часовник. Проучванията показват, че 
птиците могат да пропуснат времето си на миграция, растенията да 
цъфтят по-рано или гъсениците да се превърнат в пеперуди по-рано 
поради климатичните промени. Този нарушен ритъм влияе на 
функциите на екосистемата и може да причини смъртта на множество 
живи същества.

Знаете ли, че? ??
Трябва да променим 
начина си на живот, за да 
избегнем дейности, които 
увреждат нашата планета, и 
да сведем до минимум 
въглеродния си отпечатък. 
По този начин можем да 
предотвратим 
ускоряването на 
изменението на климата и 
да сведем до минимум 
негативните последици от 
изменението на климата 
върху нашата планета.
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употреба да изберем такива за многократна или 
от рециклирани продукти. Може да помислим 
дали имаме нужда от даден продукт, преди да го 
закупим. Може да консумираме по-малко месо и 
да се опитаме да консумираме местни храни и 
сезонни плодове и зеленчуци. Може да 
използваме повторно нашите предмети или да ги 
споделим с някой, който се нуждае от тях, вместо 
да ги изхвърлим. По този начин може да 
предотвратим ускоряването на изменението на 
климата и да сведем до минимум негативните 
последици от това върху нашата планета.
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1. Стартирайте дейността, като изгледате
видео, наречено „Аномалии на
глобалната температура от 1880 до
2019“, публикувано от НАСА.
Просто наблюдавайте сменящите се
изображения в това видео без звук.
Можете да сканирате QR кода за
достъп до видеоклипа. Или да
кликнете върху следната връзка:

2. След това попитайте участниците 
какво виждат и обсъдете с тях какво 
означава промяната в средната 
температура на Земята през годините.

3. Говорете за разликите между време 
и климат. Може да използвате 
обяснението по-долу. 

Провеждане

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Цел
Да се обърне внимание на изменението на климата 

и концепциите, свързани с изменението на климата

Резултати от обучението
        Децата ще правят разлика 

между време и климат. 

Ще разбират какво е изменение на 
климата и ефектите от това.

Целева аудитория 
14+ години

Материали
Компютър с интернет връзка, 

проектор, бяла дъска, маркер за дъска

Времетраене 
20 мин.

Метод
Видео, мисловна 

карта, въпрос-отговор

www.youtube.com/
watch?v=3sqdyEpklFU

https://www.youtube.com/watch?v=3sqdyEpklFU%20
https://www.youtube.com/watch?v=3sqdyEpklFU%20
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Времето представлява атмосферните 
условия в конкретно време и място. 
Времето включва температурата, 
валежите, влажността, въздушното 
налягане и вятъра. Дъждовен, слънчев, 
снежен, мъглив ден ни показва 
прогнозата за времето на този ден. 
Ураганите, снежните бури и сушата са 
екстремни климатични условия.
Климатът е дългосрочната промяна на 
времето на определено място. Докато 
времето може да се промени за минути 
или часове, промените в климата могат 
да отнемат десетилетия или векове. 
Климатът се определя не само от 
средната температура и валежите, но и 
от вида, честотата,

продължителността и 
интензивността на метеорологичните 
явления, като горещи вълни, студени 
периоди, бури, наводнения, суши. Той има 
по-сложна структура от времето. 
Можем просто да го обобщим по следния 
начин. Това, което виждаме, когато 
гледаме през прозореца, е времето, а 
нашата прогноза за времето през 
сезоните, без да гледаме навън, 
представлява климатът. С други думи, 
времето определя кои дрехи ще носим на 
този ден, докато климатът влияе върху 
гардероба ни.
4. След това насочете вниманието на 

участниците към това колко са се 
повишили средните температури през 
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последните години. Попитайте ги за 
причината и следствието от това 
увеличение. Запишете "изменение на 
климата" в средата на дъската и 
започнете да създавате мисловна карта. 
Напишете отговорите от участниците, 
като нарисувате стрелки от този израз. 
Можете да използвате следните въпроси, 
когато създавате мисловната карта.
• Защо климатът се променя?
(Антропогенни причини: използване на
изкопаеми горива, увеличаване на
парниковите газове, промишленост,
производство на електроенергия,
използване на превозни средства,
животновъдство. Естествени: вулканични

 изригвания, океански течения, 
орбитални промени на Земята.)

• Кой е засегнат от изменението на
климата? (Всички живи същества: хора,
животни, растения, гъби,
микроорганизми...)

• Какви са ефектите от изменението на
климата? (Наводнение, суша, загуба на
местообитания, изчезване на видове,
загуба на реколта в селското стопанство,
глад, горски пожари, топящи се ледници,
урагани...)

5. След като получите отговорите, можете
да завършите дейността, като дадете
следното обяснение за изменението
на климата и неговите причини.
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Всъщност климатът се променя 
естествено в продължение на много години. 
Освен това планетата е преживяла 
различни ефекти от климатичните 
промени, като ледников период или глобално 
засушаване в продължение на милиони 
години. Но всички тези промени са 
настъпили в продължение на дълъг период, 
който е многократно по-голям от един 
човешки живот, и факторите, 
причиняващи промяната, са били 
естествени. Ние обаче ускоряваме тази 
естествена промяна повече от всякога 
благодарение на човешките дейности. 
Както може да видите във видеото, 
повишаването на средните стойности на 
глобалната температура през последните 

150 г. е най-важното доказателство за 
това. Защото през последните 150 г. 
човечеството се индустриализира с огромна 
скорост, разработи превозни средства и 
промени навиците си на потребление. 
Всички тези промени доведоха до по-големи 
енергийни нужди и  до по-голямо използване 
на изкопаеми горива. В резултат на 
използването на изкопаеми горива и други 
дейности, парниковите газове в 
атмосферата се увеличават всеки ден и  
водят до бързо затопляне на земната 
повърхност. Климатът започва да се 
променя. С изменението на климата 
честотата и интензивността на  
валежите се променят. Ледниците се 
топят, океаните се затоплят и морското 
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равнище се повишава. Докато в някои 
региони има наводнения, други се борят с 
екстремни метеорологични явления като 
суша и горещи вълни. Увеличава се броят на 
ураганите, бурите и горските пожари. 
Селскостопанската продукция бива 
увредена. Освен използването на изкопаеми 
горива, други човешки дейности като 
консуматорство, хранителни отпадъци, 
изгаряне на твърди отпадъци, обезлесяване, 
животновъдство, земеделски практики и 
използване на торове в селското 
стопанство оказват влияние върху 
образуването на парникови газове. С 
подписването на Протокола от Киото през 
1997 г. и Парижкото споразумение за 

климата през 2015 г., страните се 
съгласяват да положат съвместни усилия да 
поддържат повишаването на глобалната 
температура под 2°C в сравнение с 
доиндустриалните нива и да ограничат 
това повишаване до 1,5°C. Ние обаче също 
имаме някои задължения за 
предотвратяване на изменението на 
климата в допълнение към правителствата 
и големите индустриални компании. Тези 
задължения всъщност са прости, но 
ефективни. Трябва да променим начина си 
на живот така, че да избягваме дейности, 
които увреждат нашата планета и да 
сведем до минимум въглеродния си 
отпечатък.

Въпроси за оценка
Можете да зададете следните въпроси на участниците по време на или в 
края на дейността.
 Въпреки че климатът се променя естествено през вековете, защо 

изменението на климата се е превърнало в сериозен проблем днес?

Кои от нашите ежедневни избори могат да са причина за изменението на 
климата?
 Какво влияние имат правителствата и индустриите върху изменението 

на климата?

Продължение
 В края на заниманието можете да гледате кратко видео за 

изменението на климата в съответствие с възрастовото ниво.
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1. Говорете за въглеродния отпечатък с
участниците. Научете какво знаят по
тази тема. Можете да използвате
обяснението по-долу.

Нашите решения в ежедневието ни пряко 
влияят върху нашата планета... 
Терминът въглероден отпечатък се 
използва за определяне на вредата от 
нашите дейности, причиняващи емисии на 
парникови газове, което е една от 
водещите причини за изменението на 
климата. Въпреки че парниковите газове се 
генерират най-вече поради директното 
използване на изкопаеми горива, те също се 
отделят при ежедневните ни дейности. 
Всеки индивид причинява различно 
количество емисии на въглерод в 
зависимост от мястото, в което живее и 
начина си на живот.  Въпреки че рядко го 
осъзнаваме парниковите газове се отделят 
по време на почти всяка дейност, от 

ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК

Цел
Осъзнаване на ефекта от ежедневните 

решения върху изменението на 
климата.

Резултати от обучението
      Децата ще осъзнаят ефекта на 
ежедневните си решения върху 
емисиите на въглерод. 
Ще вземат решения за 
предотвратяване на изменението на 
климата.

Целева аудитория 
14+ години

Материали
Тест "въглероден отпечатък", Работен 

лист "проблеми и решения", молив

Времетраене 
40 мин.

Метод
Тест, въпроси и 

отговори, 
брейнсторминг

Провеждане
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храната, която ядем, дрехите, които 
носим, вземане на душ, до пътуванията, 
които предприемаме. Нека изчислим нашия 
въглероден отпечатък...
2. След това дайте достатъчно време на

участниците за приложението Тест
за въглероден отпечатък.

3. В края на теста вземете коментарите
на всички за техните резултати.
Обсъдете кой има по-малко и кой
има повече отпечатък и причините
за това.

4. Разделете участниците в 4 групи.
Дайте на всяка група заглавие като
храна, транспорт, къща и други.

Помолете участниците да напишат 
свързани проблеми и препоръки за 
решаването им в зависимост от 
заглавието на групата си в „Работен лист 
за проблеми и решения“ чрез 
брейнсторминг.

5. След като всяка група представи работата
си, завършете дейността. Може да 
използвате обяснението по-долу.

Индивидуалните усилия са много важни за 
предотвратяване на изменението на 
климата. Тези усилия са прости, но 
ефективни. Трябва просто да променим 
начина си на живот така, че да избягваме 
дейности,които увреждат нашата планета
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и да сведем до минимум въглеродния си 
отпечатък. Може да изберем да ходим 
пеша, да караме колело или да използваме 
обществен транспорт, за да намалим 
въглеродния си отпечатък по отношение 
на транспорта. Може да се стремим да 
използваме енергията по-ефективно и да 
ползваме електричество и вода по-
икономично. Може да вземаме по-кратки 
душове и да изключваме неизползваните 
електронни устройства. Може да намалим 
количеството на отпадъците си. Вместо 
найлонови торбички, може да  използваме
платнени торбички и вместо продукти за

еднократна употреба да изберем такива за 
многократна или рециклирани продукти. 
Може да помислим дали имаме нужда от 
даден продукт, преди да го закупим. Може 
да консумираме по-малко месо и да се 
опитаме да консумираме местни храни и 
сезонни плодове и зеленчуци. Може да 
използваме повторно нашите вещи или да 
ги споделим с някой, който се нуждае от 
тях, вместо да ги изхвърлим. По този 
начин ще предотвратим ускоряването на 
изменението на климата и ще сведем до 
минимум негативните последици върху 
нашата планета.
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Въпроси за оценка
Може да зададете следните въпроси на участниците по време на или в края 
на дейността.
 Знаете ли, че има връзка между начина ни на живот и изменението на 

климата?
 Лесно или трудно е да променим избора си?
 По кое свое поведение ще работите, за да го промените, въз основа на 

наученото днес? 

Продължение
 Може да помолите участниците да създадат кампания за привличане на 

вниманието към изменението на климата, с която да заинтересуват хората. 
Съответно може да им помогнете да намерят лозунги и да подготвят плакати.
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ТЕСТ „ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК“
ХРАНА ТРАНСПОРТ

1. Кое описва най-вярно вашата диета?
a. Ям месо всеки ден  (20)
b. Ям месо понякога  (10)
c. Рядко ям месо (5)
d. Не ям месо  (0)

Колко често се храните навън (ресторант/
кафене/доставка)?

a. Всеки ден (20)
b. Няколко пъти седмично (10)
c. Веднъж месечно (5)
d. Никога (0)

2. Колко храна изхвърляте?
a. Повече от половината(20)
b. Четвърт (10)
c. Една десета  (5)
d. Николко(0)

3. Колко от храната, която консумирате, е отгледана в
района?
a. Не знам и не е важно (20)
b. Част от нея  (10)
c. Повечето (5)
d. Всичката (0)

1. Как пътувате най-често?
a. С кола  (20)
b. С мотор  (10)
c. С обществен транспорт (5)
d. Пеша или с велосипед (0)

2. Колко време прекарвате в колата или мотора на
ден?
a. Над 1 час (20)
b. Половин, един час  (10)
c. Под половин час (5)
d. Николко (0)

3. Колко време прекарвате в обществен транспорт
на ден?
a. Над 1 час  (20)
b. Половин, един час (10)
c. Под половин час (5)
d. Николко(0)

4. По колко пъти на година летите?
a. 4 или повече (20)
b. 2-3 пъти  (10)
c. 1-2 пъти (5)
d. Николко (0)

Общо точки: Общо точки:
ДОМ НЕЩА

c. 2 (10)

1. В каква къща живеете?
a. Къща на 2-3 етажа (20)
b. Едноетажна къща  (10)
c. Апартамент/етаж  (5)

2. С колко стаи на човек разполагате?
a. 4 или повече  (30)  b. 3 (20)

d. 1 (5)
3. Кой температурен диапазон поддържате в

къщата си през зимата?
a. Над 21°C (горещо) (20)
b. 18-21°C (топло) (10)
c. 14-17°C (хладно) (5)
d. Под 14°C (студено) (0)

4. Изключвате ли осветлението и електронните
устройства, когато не се използват?
a. Не (10)  b. Да (0)

c. 1-5 (5)

1. Колко електронни устройства имате вкъщи?
a. 10 или повече  (20)  b. 5-10 (10)

d. 0 (0)
2. Колко дрехи си купувате през годината?

a. Над 8 броя (30)
b. 5-7 броя  (20)
c. 2-4 броя (10)
d. 1 брой  (5)

3. Колко отпадъци генерирате дневно?
a. Над 1л буркан  (20)  b. 1л буркан  (10)

c. 0.5л буркан  (5) d. Николко (0)
4. Поставяте ли отпадъци, като метал, стъкло, хартия,

в кошчета за разделно събиране?
a. Не (20)  b. Да(5)

Общо точки: Общо точки:

Общ брой точки:

Сумирайте резултатите от всички категории. Научете своя екологичен отпечатък според резултата.

Под 70 точки Чудесно! Вашият екологичен отпечатък е нисък. Ако всички по света живееха като вас, Земята щеше да 
продължи да съществува устойчиво. Споделете своя екологичен избор в ежедневието си и вдъхновете хората.  

70-160 точки Опитвате се да внимавате за начина си на живот. Но той все още оказва влияние върху планетата. Ако
всички по света живееха като вас, ще ни трябва още една Земя. Можете да помислите какво още да промените, за да
намалите въздействието си върху природата.

Повече от 160 точки Ами сега! Вашият екологичен отпечатък е огромен! Ако всички по света живееха като вас, щяхме да 
имаме нужда от четири планети. Започнете да прилагате стъпки за намаляване на отпечатъка преди да е станало твърде 
късно!
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РАБОТЕН ЛИСТ 
„ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ“

ПРОБЛЕМИ РЕШЕНИЯ ++?? ++?? ++??
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1. Отидете до участъка, който сте
подготвили предварително, с 
участниците и говорете за 
изменението на климата, причините 
за него, човешките дейности и 
парниковите газове. Използвайте 
следната информация за парниковите 
газове. 

Атмосферата е слой, обвиващ нашата 
планета и състоящ се от смес от 
различни газове в различно 
съотношение. Включва и парникови 
газове като  въглероден диоксид (CO₂), 

ИГРА „ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ“

Резултати от обучението

Цел
Да се възприеме парниковият ефект и 
връзката му с изменението на климата.

 Децата ще се запознаят с парниковия 
ефект.

 Ще свързват човешките дейности с 
изменението на климата.
  Ще разграничават  

екологични и неекологични дейности. 

Целева аудитория 
14+ години

Материали
Карти за слънчева светлина и парникови 
газове, карти за човешки дейности, торба 
или кутия, креда или кълбо прежда

Времетраене 
40 мин.

Метод
игра, въпрос-

отговор

Провеждане

Подготовка
 Първо си определете голяма площ 
за играта. Начертайте кръг на пода,
представляващ Земята. За целта можете 
да използвате креда или кълбо прежда. 
Начертайте по-голям кръг, 
представляващ атмосферата, като 
поставите "земния кръг" в центъра му.

 Определете броя на картите  
за слънчева светлина и парникови газове в 
зависимост от броя на участниците.

     Изрежете картите за слънчева светлина 
и парникови газове и карти за човешка 
дейност предварително. Поставете 
картите за слънчева светлина и парникови 
газове в торба или кутия.
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метан (CH4), азотен оксид (N₂O), озон 
(O3) и водни пари (H₂O). Тези газове 
улавят част от слънчевата светлина и 
поддържат нашата планета достатъчно 
топла, за да съществува живота. Това се 
нарича парников ефект.
2. След това кажете на участниците, че 

ще играете игра, която представя как 
парниковите газове затоплят Земята.

3. Обяснете, че малкият кръг в средата 
на игровото поле представлява 
Земята, големият кръг представлява 
атмосферата, а външната част на 
атмосферата представлява космоса.

4. Помолете всеки участник да изтегли 
една от картите, които сте подготвили 

предварително. Кажете им, че тези с 
жълти карти представляват 
слънчевата светлина, а тези с 
червените - парниковите газове.

5. Поставете две или три деца,
представляващи парниковите газове в 
атмосферата, и им кажете, че това са 
парниковите газове, образувани в 
резултат на природните процеси на 
Земята. Кажете им да останат на място, 
да не се движат, като те могат да 
докосват слънчевата светлина, която 
минава до тях, само с ръце. Кажете им, 
че слънчевата светлина, която 
докосват, не може да се върне в 
космоса и ще остане в атмосферата, тъй 
като е задържана от парниковите 
газове.
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6. Помолете всички деца, 
представляващи слънчевата светлина, 
да избягат в космоса. Кажете им, че 
ако парников газ докосне слънчевата 
светлина, тя не може да избяга и 
трябва да остане в атмосферата.

7. Кажете на слънчевата светлина в 
космоса да остане извън кръга за 
следващата игра и направете следната 
оценка: 

Колко слънчева светлина е уловена от 
парниковите газове в атмосферата? 
Това наричаме парников ефект. Той 
представлява количеството топлинна 
енергия от Слънцето. Слънчевата 
светлина, идваща от космоса, е уловена 
в атмосферата от парникови газове 

като въглероден диоксид, метан, водни 
пари и азотен оксид, без да се връща в 
космоса. Как мислите, че това се 
отразява на температурата на 
Земята? Необходимо е определено 
количество парникови газове, за да се 
поддържа планетата с обитаема 
температура. Ако няма парникови 
газове, средната температура на 
планетата ще бъде -18°C вместо 15°C.

8. В тази част увеличете парниковите 
газове в атмосферата с карта човешки 
дейности. За да направите това, изберете 
произволно карта от Карти за човешки 
дейности, която увеличава парниковите 
газове (може да накарате участниците 
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да изтеглят картите) и започнете да я 
четете. Поставете в атмосферата 
толкова участници, колкото са 
парниковите газове, посочени на 
картата. След напътствията от картите, 
помолете слънчевата светлина да отиде 
до Земята и да избяга обратно в 
космоса. Кажете им, че слънчева 
светлина, уловена от парников газ, ще 
остане в атмосферата. Повторете 
играта, докато парниковите газове се 
увеличат в атмосферата и направете 
следната оценка:
С нарастването на парниковите газове, 
по-голямата част от слънчевата 

светлина вече не може да се върне в космоса 
и това повишава температурата на 
земната повърхност. Парникови газове са се 
образували на нашата планета в резултат 
на естествени процеси в продължение на 
милиони години, но днес, поради 
нарастващата индустриализация и 
превозни средства, парниковите газове, 
предизвикани от човека, се отделят 
интензивно. Следователно балансирания 
състав на атмосферата се е променил. Той 
задържа повече парникови газове и повече 
слънчева радиация, както и затопля повече 
повърхността. Климатът започва да се 
променя. 
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9. Сега на случаен принцип изберете
карта от Карти за човешки дейности. 
Прочетете информацията на картата 
и увеличете или намалете броя на 
участниците, представляващи 
парниковите газове, в зависимост от 
броя посочен на картата и направете 
следните обяснения:

В резултат от нашата дейност може 
да се увеличи или намали количеството 
на парниковите газове в атмосферата. 
Нашите ежедневни решения силно 
влияят върху количеството парникови 
газове.

Употребата на изкопаеми горива, 
купуването на твърде много предмети, 
консумацията на повече месо и 
пътуванията са дейностите, които 
значително увеличават количеството 
парникови газове и причиняват 
затоплянето. Въпреки това можем да 
намалим парниковия ефект, като 
използваме превозни средства, които 
намаляват използването на изкопаеми 
горива, като ходене пеша, колоездене 
или обществен транспорт, засаждане 
на дървета, по-малко консумация и 
рециклиране.
10. Вземете коментарите на участниците за

играта и завършете играта.

Въпроси за оценка
Можете да зададете следните въпроси на участниците по време на или в края 
на дейността.
 Кои дейности са увеличили парниковите газове най-много?
 Кои дейности са намалили парниковите газове най-много? 
 Кои дейности от ежедневието ви увеличават или намаляват парниковите 
газове?
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КАРТИ СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА И ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
Подгответе картите, като изрежете пунктираните линии. Жълтите картони 

представляват слънчева светлина, а червените - парникови газове.
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КАРТИ ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ

Човешки дейности, увеличаващи парниковите газове

Изкопаеми горива
В резултат на използването на горива като 
въглища, нефт, природен газ в 
атмосферата се освобождават въглероден 
диоксид и азотен оксид. Парникови газове 
се образуват при използване на превозни 
средства, ползващи изкопаеми горива 
като автомобили, самолети, автобуси и 
използване на изкопаеми горива за 
производство на електричество и топлина.
Освободете 2 парникови газа в 
атмосферата.

Обезлесяване
Дърветата абсорбират въглеродния 
диоксид в атмосферата и спомагат за 
регулирането на климата. Когато дърветата 
се отрежат, този полезен ефект изчезва и 
въглеродният диоксид, съхраняван в 
дърветата, се освобождава в атмосферата. 
Горите се унищожават, за да се отворят 
земеделски земи и да се строят къщи.

Освободете 2 парникови газа в 
атмосферата.

Отглеждане на животни
Кравите и овцете произвеждат голямо 
количество метан, когато смилат храната 
си. Също така горите се унищожават за 
производство на храна за животни. При 
транспортирането на месо се отделят 
парникови газове.

Освободете 2 парникови газа в 
атмосферата.

Нитратни торове в земеделието
Азотсъдържащите торове отделят азотен 
оксид в атмосферата.

Освободете 2 парникови газа в 
атмосферата.

Използване на флуорирани газове
Хлорофлуоровъглеродните газове с висок 
потенциал за глобално затопляне се 
изпускат в атмосферата поради 
използването на охлаждащи устройства 
като климатици, хладилници и фризери.

Освободете 2 парникови газа в 
атмосферата. 

Свръхконсумация
Обитаването на къщи, които са по-големи, 
отколкото са ни необходими, генерира повече 
парникови газове, както при отоплението, така 
и поради повече електрическа енергия. 
Купуването на повече дрехи или предмети, 
отколкото са ни необходими, причинява 
парникови газове по време на производството 
и транспортирането им.
Освободете 2 парникови газа в 
атмосферата.
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Човешки дейности за предотвратяване на парниковите газове

Залесяване
Дърветата абсорбират въглеродния 
диоксид в атмосферата и спомагат за 
регулирането на климата. Колкото повече 
дървета има, толкова по-малко 
въглероден диоксид има в атмосферата.

Отстранете 2 парникови газа от 
атмосферата.

Поддържане на моретата чисти
Моретата и океаните абсорбират огромно 
количество въглероден диоксид от 
атмосферата и в същото време използват 
въглероден диоксид за производство на 
кислород. Когато моретата са здрави, е 
по-лесно да се справим с парниковите 
газове.

Отстранете 2 парникови газа от 
атмосферата.  

Възобновяеми източници на енергия
Възможно е да се генерира енергия без 
емисии на парникови газове чрез 
използване на възобновяема 
алтернативна енергия като слънчеви 
панели и вятърни турбини вместо 
изкопаеми горива.

Отстранете 2 парникови газа от 
атмосферата. 

Рециклиране
Рециклирането спестява енергия, която да 
се използва за производството на друг 
продукт. Това означава по-малка нужда от 
изкопаеми горива. По този начин се 
генерират по-малко парникови газове. 
Използването на рециклирана хартия 
предотвратява изсичането на дървета

Отстранете 2 парникови газа от 
атмосферата. 

Екологични превозни средства
Избирането на обществен транспорт 
позволява отделяне на по-малко 
парникови газове. Можем да изберем 
електрически превозни средства вместо 
превозни средства, които консумират 
изкопаеми горива. Велосипедът е 
природосъобразно превозно средство.

Отстранете 2 парникови газа от 
атмосферата. 

Устойчив начин на живот
По-малкото потребление, избора на 
рециклирани продукти, закупуването на 
местни храни, използване на по-малки 
жилища, избора на енергийно 
ефективни продукти са част от начин на 
живот с генериране на по-малко 
парникови газове.

Отстранете 2 парникови газа от 
атмосферата. 
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