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Схема за безвъзмездна финансова помощ  „Да направим училището привлекателно за младите хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от  Втора Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” и при никакви обстоятелства не може да се приема, чe този

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



Човекът-част от
Биосферата

и
Биосферата-част от човека

!



Структура на Биосферата…
• биосферата е най-

голямата екологична
система на планетата
Земя. Тя се състои от
Атмосфера, Хидросфера
и най-горния слой от
Литосфера, заедно с
всички организми, които
ги
обитават.Организацията
на живота на живите
организми допринася за
важната задача :
кръговрата на химични
елементи…



• Промените в състава на
Атмосферата се дължат на
нарастващото количество  на
CO2, CH4, H2O, NO.Ефектът, при
който тези газове абсорбират и
част от топлинната радиация от
Земята, а след това я затоплят
се нарича “Парниковият ефект”.
При него се наблюдава повишена
температура на ниските слоеве
на атмосферата в сравнение с
топлинното излъчване на
планетата. Без този ефект
средната температура би била
около -18 °C (255 K) вместо
сегашната 15 °C (288 K). Това би
направило съществуването на
вода в течна форма почти
невъзможно (освен около
вулканите), което би лишило
Земята от течни океани, а те са
основна предпоставка за
възникването и разнообразието
на живота



Химичната история на
биосферата

• Заради по високите
температури на
Земята, причинени
от парниковия ефект
се е появила водата
в течно състояние-
предшественика на
възникването на
живот на планетата.



Замърсяването на биосферата.
Първите милиард години на Земята включва времето на нейното оформяне като
небесно тяло. През следващия милиард години започват химичните процеси в
атмосферата и най—вече под ледената покривка. Източник на материали за
органичния синтез са газовете от усилената вулканична дейност. Постепенно от
простите аминокиселини през сложните протеини се стига и до живите организми.
Оформя се начало на биосфера, която след 3-4 милиарда години от историята на
планетата се променя и добива сегашния си вид.

През последните 0,5 милиарда години става
и последното голямо разпределение на
сушата и оформяне на сегашните
континенти. Епохата на динозаврите
продължила повече от половин милиард
години, а тяхното изчезване е само преди
около 65 млн. години. Преди около 2 млн.
години се появява прачовекът. Той добре се
вписвал в биосферата, но преди само около
6000 години, с началото на земеделието,
човекът активно започва да я променя. И
това продължава и до ден днешен.



Всичко това има вторични последствия - войни, революции, бунтове, за
които се изразходват огромни материални ценности. Като резултат се
появяват дейности, които могат да се характеризират като контрапункт
на живота в биосферата.

• В наши дни, наред с промишления и научен прогрес се стига до такава
военна мощ, че с помощта на ядрената и термоядрената енергия
потенциалната заплаха за живота на човека и за БИОСФЕРАТА става
особено актуална. Човешката популация е развила и една друга своя
особеност - философското и научно мислене. Постиженията на
науката в наши дни стават много бързо достояние на всички. Наред с
техниката, екологичното мислене постепенно става част от светогледа
на всички, независимо от това дали се признава или не.

В мащаба на историята на Земята
развитието на човешката популация
става с огромна скорост. Характерно и
отличаващо я от всички други
биологични системи на Земята е, че
наред с увеличаване на броя на хората,
обществено-икономическото устройство
на човешката популация внася една нова
особеност: стремеж към натрупване на
богатства и въвеждане на висока степен
на комфортни излишества в бита.



Основни правила в
съжителството на човека и

биосферата:
• Хората са част от биосферата

и биосферата е незаменима
част от живота на
човека.Всяка промяна в
биосферата може да бъде
фатална. Следователно
биосферата трябва да бъде
защитавана от всички
безчувствени злоупотреби
върху коя да е от нейните
части.
Човешкия вид трябва да се
грижи не само за настоящите
проблеми, но и за
наследството което ще
оставят на идните
поколения.Те също трябва да
имат възможността да живеят
в благоприятна среда.



Ресурсите на Биосферата и
тяхното опазване

• Кръговратът на химичните
елементи вече няколко милиарда
години осигурява живота на
всички същества в биосферата.
Нейните ресурси преди появата
на човека са главно вода,
въглероден диоксид, азотни,
фосфорни и серни съединения и
много малки количества от
съединения на метали. По
хранителната верига се обменят
синтезираните от растенията
органични съединения, докато
отново стигнат до почвата и
водите като отпадни маси, които
се минерализират от почвените и
бентосни организми. В
техническата си дейност човек
използва огромни количества от
някои материали. На първо място
това са енергоносителите -
горива. Отпреди 25 г. се
увеличава дела на възобновими
ресурси, в сравнение на
невъзобновимите.



Замърсяването
• Физично (топлинно, шумово,

електромагнитно, радиоактивно,
светлинно)

Химическо (тежки метали,
пестициди, пластмаси и
други химически вещества)

•Биологическо
(биогенно,
микробиологично и
генетично)



• химически замърсители са
голяма група на
съединения от различни
класове с различни
физиологични ефекти.

•Емисиите им са познати
на човека (например
въглероден диоксид ,
пестициди и т.н.) или се
появяват като резултат
от произшествия.
Въздействието им е
както на биосферата
като цяло, така и на
отделните организми.



произхода на антропогенното замърсяване на
околната среда, са разнообразни, но те

намаляват най-вече до:
• ниска заинтересованост относно

уязвимостта на биосферата и нейните
екологични системи и на вредата,причинена
от химическо замърсяване

Икономически ориентирано мислене -
по-лесно и по-ефективно да изхвърлите
отпадъците, вместо да се преработват
в безвредни вещества, рециклиране
или да бъдат използвани отново.

неограничената употреба на
природните ресурси за
постигане на по-високи печалби



Решението :

намаляване до
минимум всички
емисии на вещества
в околната
среда

намаляване на употребата на
невъзобновяемите природни
ресурси и увеличаване на
използването на
възобновяемите енергийни
ресурси .



• опазване на околната среда може
да се осъществи само с помощта
на научния подход към
използването на химическите
продукти, както и чрез
намаляване на емисиите от
промишлените предприятия.
Разумното потребление на
енергията, развитието и
използването на алтернативни
източници на енергия са от
ключово значение за опазване на
околната среда.



Изготвили :
Адриана Дел4ева

и

Вилимира Руменова

11б клас
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