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5 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА
“Имаме само един дом – планетата Земя! Да я пазим чиста!”
5 юни – Световен ден
на околната среда
Наред с проблемите за
изменението на климата,
недостига на природните
ресурси на планетата и
замърсяването,
човечеството е изправено
пред също така належащата нужда да се справи с
предизвикателства, свързани с управлението на
отпадъците. Много хора не забелязват бързината, с
която се изчерпват природните ресурси, както и че
създаваме отпадъци много по-бързо, отколкото те
могат да се превърнат отново в полезен ресурс.
“Да променим вредните навици! Да намалим
вредните емисии на въглероден диоксид!” е мотото
определено от Програмата на ООН за околна среда за
тазгодишното честване на 5 юни.
Честването на 5 юни е едно от основните средства
на ООН за предизвикване на интерес към природата в
световен мащаб и за набелязване на активни
действия за опазването й от всички хора по Земята.
Изменението на климата е въпрос, който касае
всеки един от нас и ние можем да допринесем за
решаването на проблема като използваме по-малко
енергия в ежедневния си живот и правим подходящ
избор, който щади природата.
Акцентът тази година ще бъде върху опазването и
увеличаването на горското богатство, чрез което
можем да намалим емисиите на парникови газове.
Както винаги ООН се опитва да даде човешко
измерение на проблема и да накара всеки човек да
извърши реални действия за опазване на планетата
Земя.

"Нищо не може да бъде по-далеч от истината"




Проблемите за изменението на климата;
Замърсяването на водите по света;
Навсякъде по света все повече животни и
растения са застрашени.

ЗЕМЯТА ИМА НУЖДА
ОТ НАШИТЕ РАЗУМНИ ДЕЙСТВИЯ!
Всеки от нас може да допринесе за намаляването
на пагубните ефекти от промените на климата.
ВКЛЮЧИ СЕ!
Рециклирай! Намали потреблението! Изключи!
Ходи пеш! Храни се разумно! Пази горите!

ДА ОПАЗИМ ОКОЛНАТА СРЕДА!
ВСИЧКИ ЗАЕДНО можем да намалим вредните
ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ – ВАРНА
ПРИЯТЕЛИ, ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА
ПРОМЕНЕТЕ С ВАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ!

емисии на въглероден диоксид!
ВСИЧКИ ЗАЕДНО можем да променим
вредните навици!
ДА ДЕЙСТВАМЕ!

НЯКОЛКО НАЧИНА
ДА ОПАЗИМ ОКОЛНАТА СРЕДА:

Имаме само един дом – планетата Земя!
Да я пазим чиста!
Един от най големите проблеми, които
застрашават живота на планетата е глобалното
затопляне. Човешките дейности засилват естествения
парников ефект. Изгарянето на твърди горива, петрол
и природен газ, води до отделянето на въглероден
диоксид, метан, азот и др. парникови газове.
Изсичането на горите, които преработват въглерода от
атмосферата, повишава нивото на въглероден
диоксид. Нагряване ежедневно на милиони тонове
вода за битови нужди до около 90 градуса по Целцзий,
охлаждане на стотици милиони хладилници,
климатици, автомобилни, самолетни и корабни
двигатели също причиняват повишаване на
температурите.
През последното столетие човечеството измени
значително химическия състав на въздуха: нивото на
въглерод се е покачило с 25%, на азотен окис с 19%, а
на метан със 100%. В резултат на това планетата се
затопля изключително бързо.
Ако промяната на климата не бъде спряна, скоро
формата и размерите на страните, такива каквито ги
познаваме, ще бъдат променени завинаги.
Земята е нашия дом и трябва да я пазим, за да я
съхраним в пълната и красота и за бъдещите
поколения. Ние можем да направим това!

1. Не хвърляйте негниещи отпадъци.
2. Не изсичайте дърветата, защото те
пречистват въздуха, който ние
замърсяваме.
3. Засаждайте дръвчета.
4. Използвайте енергоспестяващите
крушки.
5. Намалете консумацията
на
вода.
Спирайте
кранчето
докато
се
сапунисвате.
Вземайте
душ вместо вана.
6. Перете разумно. Изчаквайте докато
се съберат достатъчно дрехи, за да напълните
пералната машина.
7. Пестете хартията. Събирайте разделно и
рециклирайте.
8. Винаги изключвайте лампите в помещенията, които
остават празни. Изключвайте телевизора, компютъра
и останалите устройства, вместо да ги оставяте в
„заспал” режим.
9. Намалете пластмасовите отпадъци и употребата
на найлонови торбички. Заменете ги с такива за
многократна употреба.
10. Пазарувайте разумно. Избирайте сезонни продукти
и производството на локални марки.
11.
Използвайте
колело вместо кола.
За къси разстояния,
заменете колата с
по-здравословния
вариант - колелото.

НЯМА МАЛОВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ!
ПРИЯТЕЛИ, ДА ПОЕМЕМ ОТГОВОРНОСТ!

ДЪРВЕСНА БИОМАСА

Производство на енергийна
дървесна биомаса
Разработването на енергийни горски
плантации,
като
възобновяеми
източници
за
производство
на
дървесни трески за енергийни цели, са
сред приоритетите на ЕС в борбата им
за ограничаване на въглеродните
емисии и смекчаване на глобалните
климатичните промени.
Енергийните култури са специално
създадени насаждения за добив на
биомаса,
предназначена
за
производството на енергия.
Енергийните
горски
култури,
популярни като SRF или SRC култури са
агролесовъдски системи, които се
стопанисват върху земеделски или
горски земи като издънкови плантации
с къс ротационен цикъл. Жизненият
цикъл на една такава култура е между
20 и 30 години.
За първоначално залесяване се
използват бързорастящи дървесни
видове и храсти, отличаващи се с
висока производителност и издънкова
способност. Като подходящи SRF
култури за нашите климатични условия
се препоръчват специално селектираните хибридни клонове на върба и
топола, а за по сухите месторастения –
акацията. Те се садят сравнително
лесно, имат бърз растеж и осигуряват
висок добив от биомаса на единица
площ. Тези култури се изсичат през
интервал от 2 до 5 години.

ДЪРВЕСЕН ЧИПС
Дървесен чипс – представлява механизирано раздробена на дребно дървесна
биомаса. Дървесният чипс или така наречените енергийни трески са най-евтиното
гориво, получено от рециклирана дървесна биомаса.
Предимства: Пълно използване на отпадъчните растителни продукти от земеделските
култури, от горите и от дървообработващата промишленост. Няма по-добро решение от
това, да изчистим околната среда от отпадъчните продукти, и в същото време да отопляваме дома си и да
имаме и битова гореща вода. От проведени изследвания, по време на горенето на биомаса отделеното
количество co2 е било точно толкова, колкото растенията са абсорбирали в процеса на растежа си.

Приложения: 1. Основно гориво за котли на биомаса. 2. За първоначално разпалване на котли на
твърдо гориво. 3. Като абсорбант за почистване на мазни и петролни петна. 4. Енергийните трески
намират употреба и в пречиствателните станции за отпадни води. 5.
Непречистеният чипс с
преобладаващо наличие на кора /така нареченият мулч/, намира приложение в градинарството и при
застилане на детски площадки. Най –важната му функция е, че запазва влагата в почвата, недопуска
развитието на плевели.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ...

Китай строи първия горски град

Първият в света горки град, който ще се бори със
замърсяването, ще започне да се строи в провинцията
Гуанкси в Китай. Дизайнът на града е дело на Стефано
Архитети, екип, който проектира зелени и екологични
проекти из цял свят. Футуристичният Горски град ще
даде дом на около 30 000 души.
Той ще бъде покрит със зеленина, включително
около от 1 милион растения от около 100 вида и 40
000 дървета, които заедно ще абсорбират към 10 000
тона въглероден двуокис и 57 тона замърсители.
Растенията ще произвеждат към 900 тона кислород
годишно. В резултат от това горският град ще помогне
да се намали температурата на въздуха, ще подобри
качеството на въздуха, ще създаде бариери пред
шума и ще осигури хабитати на много видове в
района,
което
ще
подобри
значително
биоразнообразието.
Градът ще бъде самодостатъчен и ще се захранва
от свой собствени възобновяеми енергийни
източници като геотермална и слънчева енергия.

Работещите централи на биомаса
Според публикации в пресата "Грийн форест"
имат изградена централа край село Съединение,
Пловдивско, за 1487 киловата. В нея се произвежда
електроенергия от царевичен силаж, който е с найвисока енергийна стойност за производството на
биогаз чрез технологията анаеробна ферментация.
Централата на "Биона газ" край Пловдив е с
капацитет от 1.5 мегавата. В нея ще се използва
оборски тор от близката кравеферма и царевичен
силаж.
Централата край Балчик е с мощност от 0.999
мегавата. В нея също се изгаря царевичен силаж.
В Суходол пък има изградена инсталация, която е с
мощност от 0.8 мегавата и използва сметищния газ от
депото за отпадъци.
Една от централите край Пазарджик за 0.495
мегавата пък е изградена към оранжериите на
дружеството и използва отпадъка, който се
произвежда от тях.

Дървото чудо
Това е китайското
дърво
пауловния,
което израства отново,
след
като
бъде
отсечено. Дървото е от
бързорастящите
видове - за една
година височината му
се увеличава средно с
3 м, а максималната
достига до 15 - 20 м.
Само няколко години
са достатъчни на дървото да стигне размери,
оптимални за добив на дървесина, която се
използва в производството на биомаса, пелети,
мебели и материал за
къщи. Листата му, които
достигат до 50-60 см
широчина,
намират
приложение
във
фармацевтичната
индустрия. Дървото цъфти
в бледолилави цветове и
може да се използва и като декоративен вид.
Инж. Йосиф Деянов прави първите големи
насаждения в страната през 2008 г. Внесени и
насадени са 5000 бр. дървета, които се отглеждат
с цел промишлен добив. Средногодишното
нарастване на дърветата е над 3 метра, което е
един добър резултат.
Дървесината е здрава и има специфични
свойства. При сеч за разлика от повечето дървета
влагата в него е само 50-60%. При сушене за
около 40 дни тя пада до 12%. Това е много важно
за производството на пелети, защото не се налага
да се правят допълнителни енергийни разходи за
изсушаване на дървесината. Друго качество е
високото й целулозно съдържание, което дава
по-висока приложимост в технологиите за добив
на биоетанол (заместител на традиционния
бензин).
Пауловнията действа като естествен пречиствал
на замърсени почви, защото извлича тежки
метали от земята. Голямата листна маса помага
за пречистването на въздуха, тоест дървото е
подходящо и за засаждане и с декоративни цели
в градска среда.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Състоянието на българските гори пряко влияе върху
Опазване на горите
климата и водните запаси и на съседните балкански
държави и определя качеството на живот на осем
милиона българи и над петнадесет милиона жители
на Балканите.
Днес този стратегически ресурс e подложен на
безогледно унищожение.
България е една от малкото страни в Централна и
Източна Европа, в която горските територии
намаляват с обезпокоителни темпове.
Над два милиона и половина кубични метра
дървесина се изсича незаконно всяка година, според
експертите на WWF.
Унищожаването на българската гора е сред найзначимите екологични проблеми.

ГОРИ И
УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
Горските екосистеми обхващат цялата съвкупност
от горски организми (дървета, храсти, треви, гъби,
бактерии, животни, включително хората), заедно с
техния естествен субстрат (заобикалящите ги въздух,
вода, почви, органична материя и скали), които си
взаимодействат
в
рамките
на
определени
териториални (пространствени) граници. Те формират
местообитание за организмите, модулират водните
потоци и защитават почвата, което определя голямото
им значение за биосферата.
Горите играят важна роля в живота на хората, те
натрупват въглерод, регулират климата, пречистват
водите и възпрепятстват природни бедствия, като
наводненията.
Понастоящем горите в България заемат близо 30%
от територията на страната и са най-значимият
национален ресурс за страната. Освен огромно
значение за биоразнообразието, горите са източник
на важни икономически ползи за страната и хората.
Половината от населението на България е пряко
зависимо от горите и горските ресурси като източник
на доходи, питейни води и дървесина за отопление.

КАК ДА ПОМОГНА?
- като станете част от Доброволната система за
охрана на горите;
като
популяризирате
значимостта
на
Българската гора и заплахите за нея;
като
организирате
или
участвате
в
информационни и залесителни кампании;
- като ползвате продукти от сертифицирана
дървесина и рециклирате хартиените отпадъци.

Околната среда
Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето
здраве и начина ни на живот. Човекът трябва да се грижи за околната среда и
да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на човешкия
род. Като цяло околната среда са реките, планините, моретата, океаните,
равнините, долините и други, също така и живата и неживата природа.
Ние вярваме, че грижата за околната среда е отговорност на всеки.
ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ Е В ТВОЙТЕ РЪЦЕ.
ПОЧИСТВАЙ!

НЕ ЗАМЪРСЯВАЙ!

ИЗХВЪРЛЯЙ РАЗДЕЛНО!

ГРИЖИ СЕ ЗА ФЛОРАТА И ФАУНАТА!

СВЕТЪТ ПРЕЗ НАШИТЕ ОЧИ

ПОСЛАНИЯ В РИСУНКИ

Земята
Замърсени води,
застрашени гори.
Какво ще ни спаси сега,
от тази участ зла – смъртта
на цялата Земя.

На разходка в гората

В един есенен ден отидох в
гората.
Задуха
силен
вятър.
Есенните листа хвърчаха като птички
и падаха по земята. Небето потъмня
от дъждовни облаци. Птиците
заминаваха на юг. В далечината се
Защо обществото
чу тъжния вик на совата. Едно зайче
небрежно,
с дебело кожухче си играеше в
постъпва така грешно?!
падналите листа и вдигна лапичка
Природата не пазят
все едно да ме поздрави.
и после угризения ги лазят.
Продължих по пътя си. Срещнах
ЗЕМЯТА ОПАЗЕТЕ
много животни в гората, но не
И ЧОВЕЧЕСТВОТО СПАСЕТЕ!
можах да видя мечката, защото тя
Валерия Маринова, 5б клас се беше свряла в своята хралупа и се
приготвяше за зимен сън.
Росен Митев, 2 в клас

Есен
Задуха силен вятър. В гората
есенните листа полетяха като
птички. Небето посивя.
Тук-таме се чуваше тъжният и
протяжен вик на закъснелите
птици, защото техните другари
отдавна бяха отлетели на юг. Зайко
се сви в дебелото си и пухкаво
кожухче. Повдигна глава към
мрачното небе и продължи да се
свива, защото цялото трепереше от
студ. Баба Меца се свря в своята
хралупа и се приготви за зимен
сън.
Есента беше към своя край, а
зимата вече бавно настъпваше.
Никол Македонска, 2 в клас

СВЕТЪТ ПРЕЗ НАШИТЕ ОЧИ

Дрехите не правят човека
Дрехите са неизменна част от нашето ежедневие. Всеки ден се обличаме различно, според това къде
смятаме да отидем и какво ще правим. По-голямата част от хората в нашето общество, в голяма степен се
доверяват на външния ни вид, или по-точно си съставят мнение за нас по това как сме облечени. Винаги
първото впечатление е важно. Когато се запознаваш с нов човек, когато отиваш на интервю за работа или
където и да е, хората първо гледат как си облечен, и ако им допадне външният ти вид решават да те опознаят.
Мисля, че това не е правилно. Не винаги човек е такъв, какъвто изглежда и има хиляди примери за това. Не
е важно как си облечен или как изглеждаш, важно е да се отнасяш към хората, както очакваш те да се отнасят
към теб и да проявяваш нужното уважение към тях. Много хора не ги приемат насериозно, само заради начина
по който са облечени, а това не би трябвало да е така. Вярно е, че хората съдят за нас по облеклото ни, но
понякога могат да ни преценят погрешно.
Дрехите не правят човека и това е факт, но голяма част от обществото не мисли така. Хората са казали ,,По
дрехите посрещат, по ума изпращат." Нека се постараем поне ние да спазваме това, защото гледайки само
опаковката на човека пред нас, можем да загубим някой, който може да ни направи щастливи в бъдеще.
София Янева, VIa клас

Сред вълните

Добро

Един летен ден аз, вуйчио и вуйна отидохме на плаж на Черно море.
Морето беше голямо и красиво, а слънцето блестеше на повърхността на
водата. Сложихме хавлиите и легнахме да се печем. Чувството беше
уникално.
С вуйчо влязохме във водата. Той ме взе на ръце и заплува. Спря и ме
пусна в дълбокото. Уплаших се и изпищях. Нагълтах се със солена вода.
Усетих, че ме изправя и стиска дланите ми. Аз се пуснах, щях да потъна,
но пак ме сграбчиха силните му ръце. Главата ми се оказа над вълните.
Поех си въздух.
Изведнъж един делфин заплува към мен. Беше много красив –
сивичък, със светли очи. Гмуркаше се. Изплуваше над вълните да си
поеме въздух и отново се изгубваше във водата. Обикаляше близо до
нас. Оказа се много дружелюбен. Когато се умори заплува навътре в
морето.
В Черно море има делфини и много видове риби. Някои плуват на
стада. Аз чета много за тях.
Запомних този ден. Вълнуващо е да си сред вълните.
Ивайла Георгиева, 3б клас

Не всеки може да бъде богат,
красив, известен, но всеки може да
бъде добър. Човек показва
добрината, когато го е грижа за
другите. Да подадеш ръка е да
покажеш добротата.
Например: Когато вали дъжд и
случайно видиш човек без чадър,
сподели своя с него. Той ще усети
добротата в теб. Добър може да е
всеки дори бездомникът, който
няма нищо. Добрината не може да
се купи с пари, тя е дар. Носи се в
сърцата на хората. Както всяко
добро има в себе си малко зло,
така и всяко зло има в себеси поне
малко добро. Бедни, богати,
извести, красиви или не-това няма
Чиста вода за рибката
Един ден с моите родители отидохме на варненския черноморски значение. Не трябва да сме
егоисти. Важно е да сме доби,
плаж. С мама влязохме в морето.
Видяхме една малка рибка. Гърбът и беше сив на черни ивици. защото добратата ще спаси света!
Тихомир Нгуен, 3б клас
Безпомощно махаше с перки и пляскаше с опашка.
- Помощ! Помощ! – викаше рибката. – Не мога да дишам, водата е
много замърсена с нефт.
- Спокойно, рибке ще те спасим!
Аз взех рибката, а мама мен и заплучахме към дълбокото. Спряхме
навътре, навътре, където водата е много по-чиста. Пуснах рибката и тя се
скри под водата. След няколко секунди скочи над вълните. На мен ми се
стори, че каза:
- Благодаря ти искрено, че ме спаси, мило момиченце!
Сега аз се боря заедно с много дтуги хора да опазим Черно море
чисто.
За мен това беше най-хубавото преживяване.
Рая Кунчева, 3б клас

ЗА ЖИВОТНИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ

Делфините
Делфините имат издължено тяло с вретеновидна
форма, приспособено за бързо плуване. Техен
основен двигателен орган е
раздвоената
опашка,
видоизменена в опашен
плавник.
Делфините имат остро
зрение както под вода, така и над повърхността, а
техният слух превъзхожда човешкия. Въпреки че имат
малки ушни отвори от всяка страна на главата,
предполага се, че под вода чуват – ако не изцяло, то
предимно, посредством долната челюст, снабдена със
специална кухина, пълна с мазнина, която препраща
звуковите вибрации към средното ухо. Слухът им
служи също така за ехолокация. Делфините имат и
силно развито осезание с множество нервни
окончания, струпани предимно около муцуната,
гръдните перки и гениталиите. Проявяват вкусови
предпочитания към определени видове риба и се
предполага, че след като нямат обонятелни нерви, те
всъщност помирисват водата, вкусвайки я.

Морска котка

Морската котка се среща в северния Атлантически
океан по европейското и африканското крайбрежие,
Средиземно и Черно море. Тъй като е дънна риба тя
живее на дълбочина от 20 до 80 м. През лятото се
доближава до брега, а през зимата отново се оттегля.
Храна за морските котки са висшите ракообразни,
мекотели и дребни рибки. Морската котка има 27 000
вкусови рецептора.

Морска лисица
Женската достига 125
cм, а мъжката едва до 70 –
85 cм. Тялото е осеяно с
шиповидни костни плочки,
има ромбовидна форма с
удължена опашка. Имат и
дълги израстъци, с които се залавят за предмети и
растения във водата.

Дресираните
делфини
долавят
присъствието
на
подводни мини. С
помощта на звуковия
си
локатор,
те
използват звук за да
"виждат" в стерео под
водата.
Делфините общуват помежду си с помощта на
звуци, наподобяващи подсвиркване – всеки
звук изразява различно настроение.
Бременни делфини се асистират от две женски
"акушерки".
Делфините могат да плуват с 40 км/ч.
Докато спят, само едната половина от мозъка
на делфините е в безсъзнание, едното им око
е отворено и те плават на повърхността на
водата.
Средната възраст на делфините е 25 години.
Делфините имат вкус, но не и обоняние.

Морска лястовица
Морската
лястовица
има голяма глава покрита
със
защитни
костни
плочици. Първите три лъча
от гръдната перка са
отделени от ципата и са
по-развити. Служат за
изравяне на храната - дребни рибки, ракообразни и
мекотели. Останалата част от перката е голяма и
обагрена в блестящо сини точки, така е обагрен и
нейния ръб. Тялото е покрито с ксеноидни вертикално
удължени люспи. Цветът варира от ярко червено на
розови петна до жълто-кафяв с тъмно кафеви или
зелени петна. Максималната й дължина е 75 см.
Топлолюбива дънна риба е, разпространена в
Атлантическия океан, Средиземно море и Черно
море. Te винaги xoдят пo двoйĸи – мъжĸa и жeнcĸa и
почти не попадат в мpeжитe. Taзи pибa e вĸycна и има
сочно бялo мeco.
Морската лисица се храни с дънни риби,
ракообразни и мекотели. Преследвайки своята
жертва, често се издига и към повърхността.
Придвижва се, като размахва гръдните си перки,
подобно на крила, и ако се наложи, може да развие
доста висока скорост. Когато достигне жертвата,
морската лисица плува над нея, обгръща я с перките
си и я притиска към дъното, след което я поглъща.

