
 

 

„Климатът се променя! А аз?“ 

Есе 

Климатът, природата и човечеството са в един интересен затворен 

кръговрат, и постоянно взаимодействие помежду си още от създаването на 

живота. През милионите години климатът постоянно се променя, което 

води до еволюцията на живите същества. Те, от своя страна също променят 

климата и природата… Човекът е неразривна част от този процес. На прага 

на днешната екологична катастрофа все по-често си задаваме въпроса до 

каква степен неговата еволюция е допринесла за това? 

Животът на Земята е съществувал милиони години преди появата на човека 

и се предполага, че ще съществува още много след него. Промените в 

климата обуславят различните епохи в съществуването на Земята. Въпреки 

глобалните промени, във всяка една от тези епохи има организми, които 

успяват да се приспособят към различни условия, които предлага 

природата. Именно в това се състои магията и силата на живота. Идва 

момент, в който климатът променя планетата ни така, че осигурява 

възможност да се появи на първо време древния човек homo erectus, а 

после той да еволюира до съвременния homo sapiens. Дълго време той се 

счита за най-разумното същество, за господар на планетата. Разрастването 

на неговата популация, промените в бита му, постоянното му желание за 

индустриално развитие и икономически просперитет, води до 

издевателствата му над природата на Земята, до унищожаването на 

природните й ресурси. Този процес, продължил хиляди години, изправя 

съвременното човечество пред следния въпрос: как да се спрат промените 

в климата, предизвикани от неговите дейности и водещи до бавното, но 

сигурно изменение в условията на живот, които ще ни предлага Земята като 

единственият наш дом. И ако до преди няколко десетилетия този проблем 

се подминава с пренебрежение, „замита се под килима“, то днес, той вече 

е една от най-злободневните ни теми. Може би заради това сега във всяка 

цивилизована страна има политически проекти, които се опитват да търсят 

решение на проблема. 

Някои от главните фактори, променящи климата са изсичането на горите, 

вредните и отровни газове от производството на различни предприятия, 

чиито емисии потоянно се увеличават, прекомерното използване на 

пестициди, които замърсяват почвите и сладководните басейни. 



 

 

Обществото ни е твърде комерсиално и е готово на всичко, за да улесни 

живота си, като едно от доказателствата за това е прекомерното използване 

на пластмасата – основен замърсител  и на световните океани. Друг много 

сериозен проблем е замърсяването на въздуха, което води до промяна в 

химичния му състав като резултат от индустриализацията на човешкото 

общество. Парниковите газове, като обвивка задържат температурата на 

земята по-висока от нормалната. От производството на въглища и дори от 

животновъдството се отделят огромни количества метан, който е 2 пъти по-

отровен от въглеродния диоксид. Всички тези процеси и замърсители, 

разрушават озоновия слой, чието възстановяне се осъществява много 

трудно и бавно- с около 3% на десетилетие. Без него температурите ще 

достигнат още по-високи стойности. Опасните радиационни лъчи ще 

достигат пряко до нашата планета, а това означава само едно- условия за 

живот на нея ще бъдат тотално променени и такива, към които не сме се 

приспособили. Доказателството за влиянието на тези фактори е и 

повишаването на средната световна температура, като тя сега е с 0,85оС  

градуса по-висока спрямо ХIХ век, а тенденциите  за покачването й се 

запазват. И тук виждаме парадокса как най- разумнато същество на 

планетата, гледайки от своята кула на превъзходство, може да допусне 

всичко това. 

Ние сме създадени така, че да можем да се приспособяваме и оцеляваме 

при различни условия и начин на живот. Доказателство за това е факта, че 

има хора, които населяват всички точки на планетата - от Северния до 

Южния полюс, от Азия до Америка. Но щом ние сме толко приспособими 

към климата и природата, това означава ли, че те също трябва да се 

приспособят към промените в тях, които ние предизвикваме? Може би не? 

Може би е време да осъзнаем какво правим, как сами убиваме малко по 

малко нашия дом. Може би е време да променим начина си на живот? Ами 

ако вече е твърде късно? Ако именно планетата ни се опитва да ни каже, че 

я претоварваме твърде много, че само искаме да получаваме от нея, но не 

й даваме дори нашата отговорност в замяна? Ако се опитва да ни покаже, 

че толко сме потънали в монотонния си начин на живот и целите си, че не 

мислим за себе си и за бъдещето си? Може би това е причината за всички 

тези бедствия, които ни сполитат в последно време- земетресения, 

унищожителни пожари, болести. 

Според мен все още не е твърде късно и всичко зависи само от нашите 

действия, всичко е в нашите ръце. Не са нужни много усилия, всички заедно, 



 

 

с малки стъпки можем коренно да променим нещата, можем да променим 

себе си и бъдещето си. Най- важното е да осъзнаем, че е дошло време за 

тези промени. Това ще е и най-важния момент, когато за малко натиснем 

бутона стоп и се огледаме. Хубавото е, че в последно време все по-често се 

говори за климата и измененията в него, което пробужда ентусиазма за 

промяна във все повече и повече хора.  Да си „еко“ днес е модна тенденция 

сред младите хора. Но дали всеки от тях наистина осъзнава истинския 

смисъл на битката за опазването на околната среда? Надявам се, че именно 

младите хора ще са тези, които могат да пробудят всички и да дадат 

началото на този дълъг процес - промяната. 

Истина е, че сме променили не само климата, а много природни условия, 

но също така е истина, че ако всички се обединим и заедно тръгнем по този 

път, можем да променим съдбата си и да започнем от начало- на чисто. 

Някога замислял ли си се колко пластмаса си използвал днес, колко чиста 

питейна вода си похабил или колко отпадъци си изхвърлил? А можеш да 

допринесеш ти самият? Направи ли първата крачка в своята промяна? Не? 

Още не е късно, не коства много, замисли се! Бъди началото на тази 

промяна!  


