
„Климатът се променя. А аз?” 

 

В настоящото есе ще се опитам да поразсъждавам по темата 

„Климатът се променя. А аз?” 

Когато бях малка постоянно чувах да се говори за озоновата дупка. А 

сега тази тема е по-рядко срещана. След това дойде глобалното затопляне. 

Температурите се повишават, моретата се затоплят, морското ниво се 

покачва и започвам да си мисля, дали пък това не се случва периодично 

през няколко хиляди, а може би и милиони години. Т.е. след глобалното 

затопляне, природата няма ли да се обърне и да настъпи глобално 

застудяване. Дали тогава няма да се върнат „белите шапки” по върховете и 

огромните ледници, които снабдяват милиарди хора с чиста питейна вода. 

Чудя се дали хората имат вина за всичко, което се случва с климата 

на нашата земя. Едва ли човекът е повлиял на промяната на посоката на 

ветровете в Антарктида, за да се ускори топенето на ледовете. Хората не 

могат да повлияят на вулканичната дейност и слънчевата радиация, не 

могат да въздействат върху проментите на океанските течения или 

атмосферната циркулация – явлението Ел Ниньо. 

Стигам до извода, че едва ли аз мога да контролирам промените в 

климата, но може би всички заедно трябва да се постараем да направим 

каквото е необходимо и до колкото имаме възможност за подобряване 

климата на нашата планета. 

Сигурно няма да успея да спра дървената мафия в Амазонските гори, 

няма да мога на понижа температурата на морската вода и да предотвратя 

изчезването на кораловите рифове, като Големия бариерен риф. Много 

трудно ще ми бъде сама да се справя с проблема с парниковите газове, 

въпреки, че той е изцяло в ръцете на хората. 

Но мога да надигна глас срещу изгарянето на огромни количества 

въглища, петрол и газ, които водят до отделянето на въглероден диоксид и 

двуазотен оксид; да се боря за запазване на горите, защото те поглъщат 

въглероден диоксид и това намалява парниковия ефект; да призовавам за 

намаляване употребата на азотни торове. Аз и всеки един от нас може да 



направи на пръв поглед съвсем малки неща, които да не влошават климата 

на нашата земя, например: използване на енергоспестяващи крушки, 

намаляване на стайната температура, използване на по-малко гореща вода, 

предаване за рециклиране на всичко, което е възможно, използване на 

многократна пазарска чанта, био-разградими сламки, чаши и чинии за 

едникратан употреба. 

Но може би основното, което мога да направя, е да споделям тези 

мои мисли и идеи с колкото е възможно повече хора, да убеждавам и 

просвещавам приятели  близки, че всичко това е необходимо, за да можем 

да живеем и оставим на бъдещите поколения един свят с чиста природа. 

Поколенията на моите баби и дядовци, майка и татко, може би не 

успя да отговори правилно на предизвикателството на изменението на 

климата. Затова аз, моите съученици и приятели е небходимо да се 

постараем, проблемите с промяната на климата да достигнат до всяка 

телевизия, до всяко радио, до всяко семейство и до всеки човек на Земята. 
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