


АНТРОПОГЕННО ВЛИЯНИЕ 
 Урбанизация -  е продължителен процес на нарастване броя, 

ролята и големината на градовете. Последиците от нея са 
увеличаване на относителния дял на градското население, 
променя на функциите на градовете и разпространяване на 
градския начин на живот. За един век, световното население се 
е увеличило почти с 4 пъти. Увеличението на населението води 
до повече консумация на ресурси, и увеличаване количеството 
на отпадък.  



АНТРОПОГЕННО ВЛИЯНИЕ 

Строителство: изменя естествения облик на природата 

 Бетониране на ландшафта; 

 Диги и язовири; 

 Тунели; 

 



АНТРОПОГЕННО ВЛИЯНИЕ 

Изсичане на гори: Сред най-сериозните екологични проблеми, 
липсата на залесяване, умишлените палежи, замърсяването 
на въздуха, незаконните сметища, липсата на достатъчно 
екологично съзнание у хората.  Фактори водещи до тези 
проблеми са: 

 Индустрия; 

 Добив на дървесина 

 

 



АНТРОПОГЕННО ВЛИЯНИЕ 

Индустрия: замърсяването на въздуха с нови, нехарактерни за 
атмосферния въздух химични, механични или биологични вещества 

 Металургия 

 Машиностроене 

 Нефтопреработваща 

 Химическа 

 



АНТРОПОГЕННО ВЛИЯНИЕ 

Сметища: 
нерегламентираните 
сметища, многото 
строителни и битови 
отпадъци 

 Битови; 

 Производствени; 

 



АНТРОПОГЕННО ВЛИЯНИЕ 
Транспорт: Транспортният сектор оказва сериозно 
въздействие върху всички компоненти на околната среда. 
Замърсяването на атмосферния въздух от транспорта е 
един от най-добре проучените случаи на въздействие 
върху околната среда и е свързано със значителни здравни 
последствия. Сред видовете транспорт като най-голям 
замърсител се очертава автомобилният, на него се дължи 
основната част от вредните екологични ефекти и той 
потребява основната част от ресурсите в сектора 

 Въздух; 

 Суша; 

 Вода;  

 



ПАРНИКОВ ЕФЕКТ 
Парниковият ефект е процес, при който инфрачервеното излъчване на 
някои газове в атмосферата затопля земната повърхност. При него се 
наблюдава повишена температура на ниските слоеве на атмосферата 

 Суши 

 Изменения в биосферата 

 Наводнения 

 Бури 

 Смог 

 Затопляне 

 

 



ЗАМЪРСЯВАНЕ 
 Води - oсновни водоприемници на замърсените отпадъчни води от 

промишлеността и бита са реките и езерата. Реките от своя страна 
стават причина за замърсяване на морета и на Световния океан 

 Въздух - електрически централни, заводи, фабрики и други 
промишлени предприятия, моторни превозни средства - 
автомобили, самолети, плавателни съдове, горене на дървесни маси 
за отопление, петролни рафинерии, органични отпадъци, които 
освобождават метан, химични, биологични и ядрени оръжия 

 Почви - важен замърсител на околната среда е селското 
стопанството. В него използването на пестициди, торове, приготвени 
от битови и промишлени отпадъци,  влияят пагубно - почвата се 
насища с тежки метали, химикали, нитрати, фосфати и други вредни 
отпадъци. Почвата е необходима за растежа на зърнените култури, 
влакната и дървесината и е важна съставна част на всички земни 
екосистеми.  



КИСЕЛИНЕН ДЪЖД 

Киселинен дъжд: необичайно киселинен валеж вследствие на 
завишени нива на киселинността (pH). Причина за: 

 Обезлистване и загиване на горските масиви 

 Повреждане на архитектурни и културни паметници 

 Подкисляване на водите в реките и езерата, което води до 
измиране на рибата 

 Заболяване на хора и животни 

 



МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

• Да бъдем по-отговорни и цивилизовани. 

• Разумно използване на природните ресурси. 

• Заместване на изкопаемите енергийни източници с 
възобновяеми – слънце, вятър и др. 

• Да използваме кошчетата за отпадъци.  

• Да събираме разделно отпадъците и използването им за 
рециклиране. 

 



МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

• Пречистване на замърсените води в пречиствателни станции. 

• Изграждане на съоръжения за пречистване на въздуха в комините 
на замърсяващите предприятия. 

• Залесяване на нови гори и възстановяване на увредените. 

• Да се предпазват горите от пожари и незаконна сеч. 

 



МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

• Избягвайте използването на пестициди в градината. 

• Съществуват различни природни средства, които да защитят 
растенията и здравето на семейството ви. 

• Заменете крушките с други по-ефикасни. С тяхна помощ вие ще 
консумирате по-малко енергия и ще спестите повече средства. 

• Използвайте пълния капацитет на пералнята, сушилнята или 
миялната. 

 



ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА И ПОМНЕТЕ, ЧЕ И НИЕ 
ХОРАТА СМЕ ЧАСТ ОТ НЕЯ. ВРЕДИМ ЛИ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА, ВРЕДИМ НА САМИТЕ НАС! 


