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Определение

Замърсяването на околната среда е
внасянето в дадена среда на нови, нехарактерни
за нея вещества (физически агенти, химични
съединения или биологични видове) или
превишаването на нивото на нормалната им
средногодишна концентрация. Основните
обекти на замърсяването са: вода, въздух и
почва, а косвените обекти на замърсяването са
хората, растенията и животните.



Фактори
Замърсяването може да бъде предизвикано от

естествени (природни) фактори или антропогенни (дължащи
се на човешката дейност).

Естествените замърсители са тела или вещества от
естествен произход, които могат да се разглеждат като
замърсител на средата, когато се съдържат в излишък.
Например – вулканична пепел от изригване на вулкани;
морска сол; озон; въглероден диоксид; продукти, отделящи се
при пожари и др. Замърсителите, които са резултат, продукт
от дейността на човека се наричат антропогенни замърсители

Антропогенни замърсители - това са производствено-
отпадъчни газове, газове на междинните етапи на
производството, газове от вентилационните системи;
- неорганични замърсители – от пожари, аварии, отработени
газове от транспортни средства.



Видове замърсители
Физични

– шум, радиоактивно излъчване, топлинно излъчване, вибрации.
Физичното замърсяване представлява изменение на околната среда,
породено от физични процеси и явления и е заплаха за живите организми.
Различават се следните форми на физично замърсяване:

А) Механично физично замърсяване – от твърди частици, метали,
пластмаси, хартия стъкло и предмети, изработени от тях;

Б) Топлинно физично замърсяване – от огромни количества вода,
използвани за охлаждане в промишлеността, които постъпват във
водоемите и предизвикват повишаване на тяхната температура, което
нарушава дейността на микроорганизмите, растенията и животните;

В) Радиоактивно физично замърсяване – радиоактивни вещества,
продукт от промишлената дейност на човека, които предизвикват мутации в
организмите;

Г) Шумово физично замърсяване – възниква в резултат на рязко
увеличаване на интензивността и повторяемостта на шума над пределно
допустимото ниво. Шумовото замърсяване уврежда слуха и нервната
система на човека, увеличава умората и понижава умствената активност.



Химични
– прости вещества, химични

съединения, смеси.

Механични
–прахообразни отпадъци от ТЕЦ,

машиностроителни и други заводи.

Биологични
– повишена численост на видовете.



Химично замърсяване
Азотни оксиди

Диазотният оксид, още известен като "райски газ", е химично съединение с
емпирична формула N2O. Името му "райски газ" идва от чувството за еуфория, което
причинява при вдишване. Това свойство на газа му дава приложение  като наркотик  и като
обезболяващо в медицината.

Азотният оксид (NO) е безцветен газ, неразтворим във вода. Не взаимодейства
с киселини и основи. Получава се при пряко взаимодействие на азот с кислород.

Диазотният триоксид (N2O3) е анхидрид на азотистата киселина. Той е силно
токсичен нетраен газ.

Азотният диоксид (NO2) е жълто-кафяв, силно отровен, лесно втечняем газ. Той
дразни лигавицата на очите и дихателните органи, предизвиква хрипове, кашлица, задух.
Концентрация от 0,4 mg/dm3 е смъртоносна за възрастен човек. Азотният диоксид
е киселинен оксид. Взаимодейства с оксиди и основни оксиди. Той е и силен окислител.
Азотният диоксид е разтворим и взаимодейства химически с вода, при което се получават
азотна киселина и азотиста киселина:Диазотен пентаоксид

Диазотният пентаоксид (N2O5) е анхидрид на азотната киселина; кристално,
безцветно вещество. Той е нетраен и при обикновени условия се разлага на азотен диоксид
и кислород. С водата образува азотна киселина.

Високото съдържание на азотни оксиди в атмосферата предизвиква
сериозни екологични проблеми - киселинни дъждове и смог. Основни замърсители
на околната среда с азотни оксиди са тецовете, азотноторовите заводи, моторните
превозни средства.



Въглероден диоксид

Съдържанието на СО2 във въздуха варира
между 0,03% (300 ppm) и 0,06% (600 ppm), в
зависимост от района, а в издишания въздух е
приблизително 4,5%. Когато СО2 се вдиша във
високи концентрации (повече от 5% обемни), води
моментално до опасност за живота и здравето на
животните и хората. Максималното допустимо
безопасно ниво за възрастни за 8-часов работен
ден е 0,5% (5000 ppm), а за деца и възрастни с
белодробни заболявания е значително по-ниско.
Хората, които вдишат 7-10% СО2, могат
моментално или след няколко минути да изпаднат
в безсъзнание или кома.



Хром
Съединенията на хрома са силно отровни.

Приети вътрешно, те нанасят сериозни
поражения на бъбреците и нервната система.
Поглъщането на шествалентен хром може да
увреди черния дроб, да увеличи риска от рак
на белия дроб и да причини астматичен
бронхит.

Кадмий
При продължително въздействие върху

човека канцерогенът уврежда бъбреците и
костите.



Олово
Оловните пари и оловните йони имат отровно действие. Това е

един от най-токсичните тежки метали. Йоните му попадат в
човешкия организъм чрез въздуха, водата и храната. Оловото се
натрупва в организма и когато достигне определено количество,
предизвиква болестта сатурнизъм. Заболелият получава нервно
разтройство и венците на зъбите му добиват сивкав цвят. При
хроничните отравяния се поразяват кръвотворните органи, засягат
се някой ензими, жлезите с вътрешна секреция и др. Дози от 0,2 –
0,3 mg/kg оловни съединения са достатъчни за появата на отровно
действие.

Оловото предизвиква и психически разстройства и усложнения.
Детоксикацията на човек отровен с олово е невъзможна. Оловото
също предизвиква и хронични заболявания в потомството на
отровените.

Опасност от отравяне има при боядисване с оловни бои, когато
се пази храна в гледжосани съдове, отровна е газовата смес от
ауспуха на колите и т.н. Ежегодно около 200 000 t Pb замърсяват
околната среда на планетата Земя. В този процес участва и човека.
Също така оловото се натрупва и в костите на живите
организми.Протича процесът заместване на калция с олово.



Опазване на околната среда



Изменение на климата
Изменението на климата е едно от най-сериозните

предизвикателства пред човечеството. ЕС работи за
сключването на световно споразумение за намаляване
на емисиите на парникови газове. В знаменателно
решение през декември 2008 г. лидерите на ЕС
одобриха обширен пакет от мерки за съкращаване на
емисиите. Чрез него се цели намаляване на емисиите
на парникови газове с най-малко 20% до 2020 г.
(спрямо нивата от 1990 г.), увеличаване на пазарния
дял на възобновяемата енергия с 20% и съкращаване
на общото потребление на енергия с 20% (спрямо
прогнозните равнища). В рамките на усилията по
отношение на възобновяемата енергия бе договорено,
че 10% от енергията за транспорта трябва да е от
биогорива, електричество или водород.



Търговия с емисии
Системата за търговия с емисии, крайъгълен камък на

стратегията на ЕС за борба с изменението на климата,
възнаграждава компаниите, които намаляват своите емисии на
въглероден диоксид, и наказва тези, които превишават своите
квоти.

Схемата е въведена през 2005 г. и включва около 12 000
фабрики и заводи, отговорни за около половината от емисиите на
въглероден диоксид - газът, считан за основна причина за
глобалното затопляне.

В рамките на системата правителствата в Съюза определят
квоти за количествата въглероден диоксид, изхвърляни от
предприятия в енергийно интензивни отрасли, например добив на
енергия, стомана или цимент. Ако тези предприятия искат да
изхвърлят количества въглероден диоксид, превишаващи техните
квоти, те трябва да купят неизползвани квоти от по-ефективни
компании.

В бъдеще квотите ще се прилагат за предприятия от повече
сектори, включително авиокомпаниите и нефтохимичните
предприятия. Страните от ЕС ще могат също така да компенсират
емисии чрез закупуването на кредити от проекти за намаляване на
емисиите на въглероден диоксид в страни извън Съюза.



Околна среда и здраве
Шум, вода за къпане, редки видове и действия при

бедствия и аварии - това са само част от областите, обхванати
от значителния обем от законодателство в сферата на
околната среда, което ЕС е приел през десетилетията.
Съгласно законите, които са насочени предимно към
установяването на здравни норми за замърсителите, страните
от ЕС трябва да наблюдават множество различни замърсители
и да предприемат действия, ако нивата превишават
безопасните граници.

Една от последните мерки в тази област бе предприета от
ЕС през 2008 г., когато той определи задължителни норми за
емисиите на фини прахови частици, известни като PM2,5.
Изхвърляни от коли и камиони, тези микроскопични частици
могат да причинят дихателни заболявания. Съгласно новия
закон, който влиза в сила през 2011 г., страните от Съюза ще
трябва да намалят излагането на населението на фини
прахови частици в градските райони средно с 20% до 2020 г.
(спрямо нивата от 2010 г.).



Замърсяване на водите



Замърсяването на водите води до куп
проблеми. На първо място все по-малко
става питейната вода, в много селища по
света изворите са замърсени с химикали и
често това довежда до здравословни
проблеми. Има райони с критично
замърсени води, ккъдето не се срещат
животни. Някои морски животни измират
заради замърсената с химикали вода или
заради неразтворилите се боклуци, които
поглъщат.



Замърсяване на почвите



Почвите биват замърсявани от тежки
метали, наричани така, заради силното си
токсично действие. Това води до отравяне
на културите, отглеждани върху замърсена
почва. Има райони замърсени до такава
степен, че нищо не вирее на почвата.
Замърсяването на почвата е голям
проблем, защото тя е много трудно
възстановим ресурс, а повечето от
действията на човека и нанасят щети.



Замърсяване а въздуха



Глобално затопляне

Глобално затопляне е повишаването на средната
температура на атмосферата и световния океан на Земята,
което се наблюдава от 1950-те години насам. За периода 1906-
2005 е установено повишаване на средната глобална
температура в близост до земната повърхност средно с 0,74 ±
0,18°C.

Официалното становище на Междуправителствения
панел по измененията в климата към ООН (IPCC -
Intergovernmental Panel on Climate Change) е, че „основната
част от наблюдаваното от средата на 20 век увеличение на
глобалните средни температури много вероятно се дължи на
наблюдаваното нарастване на концентрациите на
антропогенни парникови газове“.Макар отделни
изследователи да изразяват несъгласие с някои заключения
на IPCC,голямото мнозинство от учените, работещи върху
промените на климата, са съгласни с основните изводи.





Изготвили:

Атанас Неделчев
Зорница Павлова

Ина Димитрова
Тодор Балабански

11Г клас
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