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БЕЗЦЕННАТА ВОДА 

Водата е уникален компонент на нашата планета. По-голямата част 

от земната повърхност е покрита с вода (71%). Затова неслучайно 

Земята се нарича „Синята планета” в Слънчевата система. 

Изследванията показват, че 97 % от водата на Земята е солена и не 

може пряко да бъде използвана от човека. Останалите 3% са сладка 

вода, което по същество означава „несолена”, и се намира в реките 

и езерата, под повърхността на земята, в живите организми, в 

ледниците на полюсите и високо в планините. Това показва, че 

само 1% от цялото количество вода на нашата планета се използва 

от хората. 

Един бърз поглед върху кръговрата на водата 

Водата на земята постоянно променя агрегатната си форма – 

газообразна, течна, твърда – пътувайки между въздуха, земята, 

реките, езерата и морето. В този процес тя създава кръговрат. 

Слънцето предизвиква изпарение на водата от сладководните 

водоеми и моретата. Когато много вода се изпари, влажният и 

топъл въздух се изкачва нагоре и се охлажда. В този процес се 

образуват облаците. Вятърът придвижва облаците от морето над 

сухите земи.Когато облаците се пренесат над по-студена област, те 

се охлаждат и кондензират. Безброй малки капчици в облаците се 

събират заедно и образуват все по-големи капки, които падат 

върху земята под формата на дъжд. Ако валежите достигнат земята 

като дъжд, част от нея се изпарява незабавно и се връща във 

въздуха под формата на водни пáри. Част от дъждовната вода пада 

в езерата, потоците или реките и след това отива в морето.Голямо 

количество от дъждовната вода се просмуква в земята и се поема 

от растенията, които я изпаряват чрез листата си. Ето защо 

растенията представляват важна спирка в пътуването на водата, 

идваща от морето и завръщаща се отново в него. Поради тяхната 

огромна листна повърхност, растенията изпаряват невероятно 

голямо количество вода. Това обяснява защо от цялата изпарена 

вода на земята 45% идва от растенията, 41% от морето, 13% 

директно от почвата и едва 1% от езерата и реките. 
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Друго количество от дъждовната вода се просмуква в земята и 

остава под земната повърхност като подземна вода, където 

образува резерв от питейна вода. Тази вода може да остане 

блокирана под земята и да не влезе в кръговрата дълго време. Тя 

обаче може да дойде на повърхността отново под формата на 

извори. В полярните райони валежите падат като сняг и поради 

ниската температура не се топят. По този начин се образува 1000 м 

плътен слой сняг.  

Хиляди години могат да минат, преди снегът да се стопи и да се 

върне в морето. Същото важи и за снега, който е включен в 

глетчерите. 

Няма капка вода, която да може да избяга напълно от този 

кръговрат. Рано или късно тя  се изпарява и се връща отново на 

земята.  
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Мястото на човека в кръговрата на водата 

Хората са  част от кръговрата на водата. Като всички живи 

същества човекът не може да живее без вода. Две трети от нашето 

тяло са съставени от вода. Човек изпива приблизително 2,5 литра 

вода за един ден и губи около 2,5 литра. Водата е съществена за 

нашия живот – ние можем  да оцелеем  само няколко дни без 

питейна вода.  

Хората използват водата за готвене, за къпане, за пране и чистене. 

Освен това водата се използва  в земеделието и  промишленото 

производство, в  производството на електроенергия.  

Като цяло всеки един от нас използва приблизително 150 литра 

ценна питейна вода на ден. От цялото това количество обаче едва 

4,5 % се използват за пиене и готвене. Близо 48% е употребена за 

взимане на вана или душ. 22,5 % е използвана за пране на дрехи и 

миене на съдове, почти 49,5 % е използвана за тоалетната и 25,5 % 

за други неща, като чистене на къщата, миене на ръцете и зъбите, 

миене на автомобила или поливане на растенията в градината. 

Само малка част от водата на земята е използваема от хората. 

Причината за това е, че 97,4 % от водата на Земята е солена и не 

може пряко да бъде използвана от човека. Едва 2,6 % е сладка. 

Количеството на питейната вода, която е достъпна, е много  малко 

– само 0,4 %. Това е така,  защото   една част от сладката вода е 

блокирана като подземна вода, а друга - в глетчерите и полярните 

ледове. Чистата вода е рядка и ценна стока.Една трета от 

населението на земята живее при недостиг на вода. Заради 

глобалното затопляне количеството на валежите е много по-малко. 

Ето защо водата трябва да се използва съзнателно и пестеливо и да 

се опазва от замърсяване. Човекът се нуждае от чиста вода, затова 

отпадните води трябва да се завръщат във водния кръговрат, след 

като са пречистени. 
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Как да пестиш  и да не замърсяваш водата?   

Спазвай тези съвети: 

-  не оставяй водата да тече, когато не е необходимо. За една 

минута от чешмата изтичат 9 литра вода. Ако спираш 

водата докато си миеш зъбите или докато се сапунисваш 

когато вземаш душ, ще намалиш разхода ѝ с 80 %; 

-  обясни на родителите си, че програмите за половин пране 

или миене използват повече от половината количество вода, 

необходимо за пълна програма – така освен разхода на вода се 

увеличава и този на ток; 

- не изхвърляй отпадъци в тоалетната. Канализационната 

система не може да се прочиства от тях и те попадат 

директно в реките , а оттам – в морето; 

- не хвърляй боклуци в реките, езерата и морето. Освен, че 

замърсяват те са опасни и за техните обитатели; 

- почистващите  препарати и домакинските  химикали 

замърсяват  водата и околната среда.  

Посъветвай родителите си: 

-  да използват алтернативни почистващи вещества: оцет, 

алкохол, мек сапун, сода бикарбонат; 

-  да използват колкото се може по-малко количество перилен 

препарат и да предпочитат концентрат, който не съдържа 

фосфати. 
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ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА 

Съвременният начин на живот произвежда много отпадъци. 

Електроцентралите, заводите, фабриките, фермите, колите, 

офисите и домовете изхвърлят отпадъци и вредни газове които 

замърсяват околната среда, променят климата, застрашават живота 

на всички живи организми. 

Откъде идва нашата електрическа енергия? 

Всички ние се нуждаем от електричество в ежедневието си като 

източник на светлина, за готвене, за отопление и за домакинските 

уреди. Без електричество не би било възможно да се произвеждат 

промишлените стоки. Електричеството може да бъде произведено 

от изкопаеми горива, като каменни въглища, нефт и природен газ, 

от атомна енергия и от възобновяеми източници на енергия. 

ТЕЦ -  в тях се  изгарят изкопаемите горива. При този процес  се 

отделят и отпадни газове, които замърсяват въздуха и са сред 

основните причинители на глобалното затопляне. Отпадните 

газове предизвикват опасни за земята киселинни дъждове.   

АЕЦ - в тях си използва специално гориво - ядрено. АЕЦ 

изхвърлят радиоактивни отпадъци, които са смъртоносни за 

всички живи организми. Съхраняването им е много трудно и 

изключително важно, защото те остават опасни стотици години. 

Възобновяемите видове енергия са от неизчерпаеми естествени 

енергийни източници, които постоянно се възстановяват. 

Например слънчевата енергия,  вятърът и водната енергия, 

енергията от биомасата и геотермалната енергия  са все 

възобновяеми видове енергия.  

Възобновяемата енергия отделя малко или никакви вредни 

парникови газове, които са основната причина за промените в 

климата. Тъй като катастрофалните наводнения и периоди на суша 

са свързани с промените в климата, използването на възобновяеми 

енергийни източници е начин да се ограничат отделянето на 

парникови газове, увреждащи климата. Те са алтернативни 
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източници но, за съжаление, от тях се произвежда само 5% от 

енергията в света. 

Слънцето е неизчерпаем източник на енергия. Слънчевите панели 

в домакинствата затоплят водата и така се икономисва 

електричество. Слънчеви панели с фотоклетки/фотоволтаици/ 

превръщат слънчевата енергия в електричество. 

Вятърът е другият неизчерпаем източник на енергия. Една голяма 

вятърна турбина може да произведе електроенергия, достатъчна да 

захрани 1000 къщи. Те се поставят на места със силен  и постоянен 

вятър – на хълмове или близо до големи водни басейни. 

Водата е другият алтернативен източник на енергия. Енергията на 

течащата вода се използва, за да се произведе електричество -  

водата пада от голяма височина  върху турбини, които задвижват 

генератор, за да се произведе електричество. Това се случва във 

водноелектрически централи (ВЕЦ).  За да се осигури работата на 

ВЕЦ се строят големи язовири 

Биогоривата и електроенергията, произведени  от отпадъци, 

дървесина или животински тор стават все по-популярни.Така 

фермите се избавят от отпадъците си, осигуряват си 

електроенергия и допринасят в борбата срещу глобалното 

затопляне. Биоетанолът е заместител на нефта. Произвежда  

се от дървесина и не застрашава околната среда. 
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Глобалното затопляне 

2016  е най-топлата досега година. Откакто се правят измервания 

от 1880 г., температурата на Земята се е повишила с 1,2 градуса. 

Глобалната температура през 2016 година е достигнала 

14,8 градуса по Целзий - с 1,2 градуса по-висока от преди 

индустриализацията от средата на 19 век. Глобалната средна 

температура в предишната рекордна в това отношение година 

(2015) е била 14,7 градуса по Целзий, а между 1961 и 1990 година - 

14 градуса. 

На какво се дължи това? Отговорът е твърде много газове и 

парников ефект. 

Газовете, причиняващи глобалното затопляне се наричат 

парникови газове. Днес в атмосферата има много повече 

въглероден диоксид. Този парников газ се съдържа в изгорелите 

автомобилни газове, отделя се при разлагането на изкуствените 

торове, гниенето на  отпадъци от животински произход. 

Парниковите газове действат като стъклото в оранжерия - 

задържат топлината, излъчвана от земната повърхност и затоплят 
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въздуха. Това се нарича парников ефект и води до глобалното 

затопляне на Земята. В резултат на глобалното затопляне 

полярните ледници  започват да се топят, морското равнище се 

покачва и създава опасност по-ниските крайбрежия и острови да 

останат под водата. Температурите се повишават, по-чести стават 

засушаванията, наводненията, ураганите. 

Когато спестяваме енергия допринасяме за по-малкото 

замърсяване на въздуха. Така ставаме участници в борбата с 

глобалното затопляне. Ето няколко съвета: 

-  използвай енергoспестяващи крушки; 

- винаги изключвай напълно електрическите уреди (дори за 

режим на изчакване се изразходва голямо количество енергия); 

-  ако родителите ти  търсят да закупят  нови уреди за дома 

(хладилник, миялна машина и други) посъветвай ги  да изберат 

модели, които спестяват енергия; 

-  увери се, че когато излизаш от дома, не оставяш включени 

лампите напразно; 

-   взимай кратък душ вместо вана; 

-  съветвай родителите си да не използват програмите за 

пране на висока температура, да ограничават предпрането и 

да пускат пералната машина, само когато е пълна; 

-  изключвай отоплението, когато проветряваш  стаята, и 

оставяй прозорците широко отворени само за кратък период 

от време. Когато температурата в стаята достигне 18-20 

градуса, намали отоплението; 

-  отваряй хладилника и фризера  по-рядко и за кратко. 
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Боклукът е бреме 

Боклукът става все повече и площта на сметищата се 

увеличава.Боклукът се разлага бавно , понякога за няколко века. 

Органичните отпадъци отделят метан – един от причинителите на 

глобалното затопляне. 

- събирай боклука разделно за да може част от него да се 

рециклира; 

- погрижи се в двора на твоето училище и на  кооперацията, в 

която живееш,в кварталната градинка и в парка да изхвърляш 

отпадъците само на определените места; 

- в планината няма кошчета и организирано сметоизвозване. 

Когато си сред природата не замърсявай – боклуците са реална 

опасност за животните. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Екологична роля на безгръбначните животни  

 

Безгръбначните животни са основните потребители на растенията 

– едни се хранят с корени (напр. ларви на бръмбари и други 

насекоми и др.), втори с клони и стъбла (корояди и др.), трети с 

листа (листояди, гъсеници на пеперуди, някои кърлежи и др.). 

Също така насекомите участват в размножаването на растенията, 

като ги подпомагат в опрашването на техните цветове. От своя 

страна безгръбначните стават жертва на мравки, оси, птици, 

земноводни, бозайници и ципокрили насекоми. Остатъците от 

животните и от жизнената им дейност също имат потребители, 

напр. дъждовни червеи, ларви на мухи, многоножки и др., а след 

тях гъби и бактерии разлагат тези остатъци до минерални соли. 

Дребни и малко забележими животни, растения, гъби и бактерии 

играят важна роля в образуването на почвата и за плодородието ѝ.  

 

Насекомите като опрашители  

 

Насекомите посещават цветовете, за да пият от тях сладката 

течност нектар. Докато я търсят, поленът полепва по тялото им. 

Когато насекомото кацва на друг цвят от същия вид поленът го 

опрашва и растението вече може да образува плодове със семена.  

Повечето насекоми опрашители имат устен апарат, наречен 

хоботче. С него смучат нектара, като със сламка за напитка. 

Дневните и нощните пеперуди например разгъват дългото си 

хоботче, за да достигнат нектара в дъното на цвета, а когато не го 

използват то е плътно навито на спирала. Някои видове мухи, 

бръмбари и оси също се хранят с нектар, но повечето от тях имат 

много къс устен апарат и затова могат да се хранят само от плоски 

и широко отворени цветове, по които нектарът е достъпен за тях.  

 

Някои често срещани и местни за района насекоми  
 

• Мокрици - имат повече от 6 крака. Най-близки роднини са на  
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кривите раци (крабовете), а не на насекомите. Със сигурност може 

да се открият под някой голям камък.  

• Алпийска розалия – защитен вид бръмбар! – обича мъртвата 

дървесина най-вече в буковите гори.  

• Еленов рогач – защитен вид бръмбар! – мъжките използват 

своите силно развити горни челюсти за борба с други мъжки по 

време на брачния период, подобно на елените.  

•  Торен бръмбар – има силно обоняние, чрез което открива свежи 

екскременти. От тях си приготвя топка, която закопава и остава с 

нея в продължение на няколко дена (за храна).  

•  Бръмбари-бегачи – ако стиснем такъв бръмбар в ръката си, ще 

почувстваме силата му – той бързо се освобождава като рита с 

крака.  

•  Седемточкова калинка – със седем черни точки върху червени 

елитри (горния чифт крила); храни се с листни въшки и акари, и 

затова са много полезни; 

• Медоносна пчела – опитомена от човека; в диво състояние е 

живяла в горите – в гнезда в кухите дървета.  

•  Земна пчела – строят гнездата си в дупки в почвата, където си 

правят много малки пити и отглеждат потомството си.  

•  Червени горски мравки – защитен вид! – строят мравуняците 

си от борови иглички и късчета кора и дърво.  

•  Ливадна цикада пенотворка – снася яйца и отглежда ларвите 

си във мехур от пяна по стъблата на някои растения, познати като 

„кукувича плюнка“.  

•  Полски скакалец – със ситните си шипчета отстрани на бедрата 

на задните си крака, те стържат по ръба на надкрилията си и 

издават скърцащи звуци.  

• Зелен скакалец – има голям размер; отскача и прави плавен 

летеж. Мъжките издават остри звуци, като трият предните си 

крила едно в друго, а женските се познават по дългото 

яйцеполагало в задната част на тялото си.  
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Гората – извор на живот 

  

Гората осигурява подслон на милиони видове растения и животни, 

които намират в нея своята храна, правят домовете си или се крият 

от неприятели. Тя е място, където те са възникнали, развивали са 

се и са оцелели, благодарения на нея милиони години. Има видове 

растения и животни, толкова тясно свързани с гората като 

местообтание, че не могат да съществуват извън нея. Гората играе 

важна роля при разпределението на валежите. Падналата дъждовна 

вода попива в почвата, просмуква се от корените на дървото и се 

разпределя за неговите нужди. Част от тази вода се връща отново в 

атмосфера чрез процесът на изпаряване на водата от растенията, в 

най-голяма степен от листата, но също така и от стъблата, 

цветовете и плодовете. По този начин растенията участват в 

кръговрата на водата. Гората играе важна роля и във формирането 

на почвената покривка. В горите почвите са по-дълбоки и по-

плодородни отколкото тези в откритите пространства. В гората 

дърветата спомагат за предпазване на почвата от свличане чрез 

кореновата си система. Гората представлява преграда,  

която променя посоката и скоростта на вятъра. 
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Дървесни и храстовидни видове в района:  

Бук обикновен: Букът е ключов вид при формирането на редица 

природни местообитания. Освен като източник на ценна 

дървесина, буковите гори имат важно значение със своите 

саморегулиращи, почвозащитни, противоерозионни, 

средообразуващи и други полезни функции. 

Смърч обикновен: Смърчът образува едни от най-ценните за 

биологичното разнообразие и най-красиви гори в България. В 

Родопите се намират най-южните гори от смърч. 

Леска/лешник, лещак, лесковина/: Леската расте бързо и образува 

дълги и прави издънки, което ги прави естествен избор за кастрене. 

Тя е естественият избор на материал и за изработката на стрели. 

Лешниците са с богат хранителен състав, имат голяма хранителна 

стойност и питателен вкус. Могат да се изсушат и смелят на 
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брашно. Леската е медоносно растение, ценно за ранната паша на 

пчелите.  

Явор: Сокът на явора може да бъде използван като източник на 

вода в екстремни ситуации, особено в райони със силно замърсени 

водоизточници (блата, тресавища).  

Яворът е отлично дърво за палене на огън чрез триене, както и за 

направата на различни инструменти. Отличен е например за 

музикални инструменти – това е традиционната дървесина, от 

която се правят гръбчетата, шийките и свитъците на цигулките.  

Ела бяла: Вечнозелено иглолистно дърво, достигащо височина до 

75 м и диаметър на стъблото – 2 м. В миналото отварата от бяла 

ела била незаменим лек срещу скорбут и се е използвала като 

средство срещу появата му.  

Дрян обикновен: Дървесината на дряна е изключително жилава и 

плътна.  Плодът  (дренка)  е  костилков,  продълговат,  с  червена 

месеста част. Има тръпчив и кисел вкус. 
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Посадете дърво - едно-единствено дърво поглъща един тон 

въглероден двуокис през целия си жизнен цикъл. 

 

 
 

Птиците и техния свят 

 

Птиците са едни от най-колоритните представители на 

обкръжаващия ни свят. От общо над 400 вида в България, в района 

на Кърджали и Източните Родопи са наблюдавани над 300. 

Над 7000 от 32 вида са зимуващите птици във водоемите по 

долината на река Арда: чапли,тундров лебед, розово фламинго, 

зеленоглава патица, зимно бърне, гмурци,  лебеди - поен и ням, 

голяма белочела и сива гъска, зеленоглава патица, белочела водна 

кокошка, кафявоглава потапница, голям корморан, гларус,  речна 

чайка.  
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Някои съвети: 

-  птиците имат силно зрение и добре развит слух. Силните 

шумове и резките движения ги плашат; 

-  ако попаднете на гнездо, не го доближавайте.Това може да 

изплаши птиците и те да изоставят гнездото. 
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ЗАЩИТЕНИ  ТЕРИТОРИИ 
 

Освен, че са изключително красиви, българските планини и гори  

са естествено обитание на изключително разнообразие от 

растителни и животински видове. За съжаление поради ред 

причини човешкото присъствие в планината е предизвикало 

значителни промени в естествените екосистеми и е причина за 

безвъзвратното намаляване и дори изчезване на много от тях. С 

цел опазване и съхраняване на богатството и красотата на 

планините, голяма част от техните площи са обявени за защитени 

територии. Те са предназначени за опазване на биологичното 

разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, 

протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти 

на неживата природа и пейзажи. 

Защитени територии по категории: 

 резерват; 

 национален парк; 

 природна забележителност; 

 поддържан резерват; 

 природен парк; 

 защитена местност. 

Защитени местности  в района на община Кърджали: 

„Находище на родопска горска майка” -  с. Перперек;  „Средна 

Арда”;   „Юмрук скала”;  Резерват  “Вълчи дол”;  

Вкаменената гора;  „Находище на венерин косъм” - местност 

Кьошдере;  „Находище на родопски силивряк” -  с. Прилепци. 

Защитени природни забележителности в района на община 

Кърджали: 

„Каменната сватба” -  с. Зимзелен;  

„Каменните гъби” -     с. Бели пласт;  

„Скален прозорец” -    с. Костино. 
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