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ЗА 
ПРОЕКТА 
Проктът 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 акцентн 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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Какво представлява кръговратът на 
водата?
Водата е в основата на живота и най-
фундаменталното условие за оцеляване. Така че, 
когато астрономите изследват други планети, 
тяхната първа и най-важна мисия е да намерят вода. 
Те смятат, че ако има вода, ще има и живот. Точно 
като нашия свят! 

Във всяко кътче на нашата планета има вода, от 
океаните до атмосферата, и тази вода непрекъснато се 
движи в безкраен кръговрат. Водата може да се намира в 
течно агрегатно състояние, като в океаните, реките, 
езерата и подземните води, а може и в твърдо, като се 
натрупва под формата на сняг и лед на полюсите и в 
планините. Понякога се изпарява и постъпва в 
атмосферата в газообразно агрегатно състояние, като 

  Тази снимка е направена от космическата совалка "Аполо 17" през 1972 г. Поради големия размер на океаните и 
моретата, астронавтите наричат нашата планета "Синята планета" от първия ден, в който я виждат от Космоса

Кръговратът на 
водата  е 

изключително 
важен за здравето 

на живите и 
неживите 
същества

 на нашата 
планета. 

www.bio-learn.org 9



влиза в състава на облаците. Цялото това 
движение на водата се нарича кръговрат на 
водата. Този кръговрат се случва от 4,5 милиарда 
години насам без никакво прекъсване. Водата, 
която пием днес, може да е същата вода, която са 
пили мамутите или динозаврите, живели преди 
хиляди, милиони години! Водата в чашите ни 
може да е на възраст 4,5 милиарда години... 
Замисляли ли сте се някога за това?

Кръговратът на водата е изключително важен за 
живота на нашата планета. На първо място, водата 
е в основата на живота, неговото възникване и 
поддържане. Например, възрастен човек трябва да 
пие средно 2-3 литра вода на ден. Освен хората, 
всички останали живи същества също се нуждаят 
от вода. Водата играе важна роля в образуването и 
регулирането на климата на нашата планета. 
Образуването на облаци, дъжд и сняг или 
образуването на ледници са резултат от 
балансиран кръговрат на водата.

72% of the Earth’s 
surface is covered 
with water. Most 
of this water is 
formed from seas 
and oceans and only 
3% is freshwater. 
The majority of the 
freshwater is frozen 
in glaciers. Therefore, 
only 1% of the entire 
water on our planet is 
usable. 

Did You
Know?
??
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Знаете  
ли, че?
72% от повърхността 
на Земята е покрита 
с вода. По-голямата 
част от тази вода се 
намира в морета и 
океани и само 3% е 
под формата на сладка 
вода. По-голямата част 
от сладката вода е 
замразена в ледниците. 
Следователно само 
1% от цялата вода 
на нашата планета е 
използваема.

?



Течно, твърдо, газообразно: трите 
агрегатни състояния на водата! 
На нашата планета водата съществува в 3 
различни агрегатни състояния: твърдо, течно и 
газообразно.

Снегът и ледът, образувани при замръзването на 
водата при понижаване на температурата, 
представляват твърдото агрегатно състояние на 
водата. Ледниците и снегът, които покриват 
върховете на планините, както и гигантските 
ледници на Северния и Южния полюс са 
основните места, на които се среща твърдото 
агрегатно състояние на водата.

Най-често срещаното агрегатно състояние на 
водата е течното и може да се намери почти във 
всяко кътче на нашата планета. Океаните, езерата, 

 Водата преминава от твърдо в газообразно състояние с повишаване на температурата

The water can 
directly transform 
from solid to a gas 
without a liquid 
state. This is called 
sublimation. In this 
way, the icebergs 
evaporate without 
melting and mix with 
the atmosphere.

Did You
Know?
??
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Знаете  
ли, че?
Водата може директно 
да преминава от 
твърдо в газообразно 
агрегатно състояние, 
без да преминава 
през течно състояние. 
Този процес се нарича 
сублимация. Това 
се наблюдава при 
айсбергите, които се 
изпаряват без да се 
топят и постъпват в 
атмосферата.

?



реките, потоците, влажните зони и дори подземните 
води са основните места, които съхраняват водата в 
течно състояние.

И накрая, водата съществува и в газообразно 
агрегатно състояние. Водните молекули, достигащи 
атмосферата под формата на водни пари, покриват 
цялата планета. Атмосферата се състои от 
приблизително 4% водни пари. Това съотношение 
може да се променя в зависимост от 
местоположението и климата. Например, докато то е 
почти 0% в сухите райони, то в тропическите региони 
може да достигне 4%.

От капката вода до дъждоносния облак

Как могат ледниците на върха на планината да се 
превърнат в облаци в небето?

Кръговратът на водата започва, когато слънчевите 
лъчи достигнат повърхността. Тези лъчи, които 

Водата съществува 
във всяко кътче на 
нашата планета в 
твърда, течна и газова 
форма и 
непрекъснато сменя 
мястото си в 
кръговрата. 
Кръговратът на 
водата продължава 
4,5 милиарда години 
без никакво 
прекъсване.

 Кръговрат на водата 
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достигат до нашата планета, са източник 
едновременно на светлина и топлина. Благодарение на 
това повърхността на планетата се нагрява бавно. 
Докато водата в океаните, езерата и реките се нагрява, 
водата в тях се изпарява и се издига до атмосферата 
под формата на водни пари. В същото време 
растенията и дърветата изпускат вода чрез листата си 
и тази вода се издига в атмосферата под формата на 
водни пари. Това се нарича изпарение.

Водните пари, постъпващи в атмосферата, се 
издигат до горните  слоеве. Понеже там е по-
студено, когато се издигат нагоре, те преминават 
обратно в течна форма, като по този начин 
образуват облаците. Този процес се нарича 
кондензация. Облаците, образувани при този 

www.bio-learn.org 13



процес, който е противоположен на процеса 
изпарение, циркулират в атмосферата. С 
увеличаване на количеството вода в облаците, 
размерът и теглото на облаците също се 
увеличават. Когато въздухът не може да поеме 
повече, излишната вода пада на земята като 
валежи от дъжд, сняг или градушка.

Тези валежи, които падат на земята, текат към 
океаните, моретата, езерата, реките, влажните зони 
или под земята. Разтопеният сняг от върховете на 
планините също достига потоците и реките. Част от 
водата тук се изпарява бладорание на слънцето и се 
издига в атмосферата, където образува облаци. Така 
започва следващия кръговрат. Този процес 
продължава непрекъснато на нашата планета.

BioLearn
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 Влажните зони имат важни задачи в кръговрата на водата

Роля на влажните зони в кръговрата на 
водата
Влажните зони играят важна роля в кръговрата на 
водата. На първо място, наличието на влажни 
зони предотвратява наводненията, причинени от 
валежите и техните разрушителни ефекти. Водата, 
която достига до земята с валежите, се съхранява 
във влажните зони като блата, тресавища и 
мочурища. По този начин те действат като 
бариери и предпазват населените места от 
разрушителните последици от наводненията.

Водните маси във влажните зони подпомагат 
образуването на облаци чрез изпаряване и 
допринасят за функционирането на водния 
цикъл. От друга страна, влажните зони действат 
като филтър и пропускат част от складираната в 
тях вода в подземните водоеми, като я филтрират. 
По този начин захранват подземните 
водоизточници и сладководните басейни са 
винаги пълни.

Влажните зони 
играят важна 

роля във водния 
цикъл. И двете 

съхраняват водата 
от валежите и 
допринасят за 

образуването на 
нови валежи с 

изпаряване.

www.bio-learn.org 15



Какво научихме?
 Само 1% от цялото количество вода на 

планетата може да бъде използвано.

 Водата съществува във всяко кътче на 
нашата планета в твърдо, течно и газообразно 
състояние, като непрекъснато сменя мястото 
си чрез кръговрата на водата.

 Водният цикъл продължава 4,5 милиарда 
години без никакво прекъсване. Водата, която 
пием днес, може да е същата вода, която са 
пили мамутите или динозаврите, живели преди 
хиляди и милиони години!

 Влажните зони играят важна роля във 
водния цикъл. Те съхраняват водата от 
валежите и допринасят за образуването на 
нови валежи чрез изпаряване.

BioLearn
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Диаграма на кръговрата на водата

Ключ с отговори:
Горе в ляво:  Валежи  Долу в ляво:  Тече  Долу в дясно:  Изпарение  Горе в дясно:  Кондензация
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