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Земеделие 
 

Хората използват земята за  
отглеждане на растения и  
животни от над 10 000 години.  
Интензивното прилагане на  
торове, напояване, механизация 

и 
генетично  инженерство служи за 
увеличаване  на реколтата и 
изхранване на  многобройното 
население на  планетата. 
Напоследък обаче, истинската 
екологична цена, която плащаме  
заради употребата  на тези 
земеделски техники, става  все 

по 
ясна.  

 
 



Контрол върху добивите 
 

 
 

По своята същност земеделието е целенасочено 
влияние върху екосистемите от страна на  
човека с цел получаване на органична материя  
(земеделски култури и животинска продукция). Някои  
форми на тази дейност служат за увеличаване на  
продукцията (например използване на торове,  
напояване или генно инженерство), докато други  
(като използване на инсектициди, хербициди и други  
химикали), спомагат за намаляване на загубите от  
вредители и плевели. 

 
Традиционно задачата на земеделието се свързва с  
набавянето на храна и някои суровини за производство  
на тъкани. В последните десетилетия обаче, 
характерът, структурата и използваните практики в 
земеделието са претърпели значителни промени. 
Промените са предизвикани от различни фактори, като  
характера на консумация на земеделски продукти, 
обработката  и доставката на храни, развитието на 
генетични и други видове технологии, глобализацията 
на пазара и влиянието на  международната и 
националните аграрни политики. 

 
 



Европейското земеделие 
 

 
След края на Втората световна война почти всички 
европейски страни започват да използват различни форми 
на подпомагане на земеделието, като подкрепа на цените, 
субсидии, насърчаване на научната и приложната дейност. 
Всичко това се прави, за да се осигури възможност 
фермерите да произвеждат повече храни. 
 
Успехът на тези мерки обаче довежда до редица екологични 
проблеми, като замърсяване на подпочвените води и 
разрушаване на животински и растителни местообитания. 
 
Днес европейското земеделие е сектор на икономиката, 
характеризиращ се с голямо многообразие на 
произвежданата продукция, характера и структурата на 
производствените единици и въздействията върху околната 
среда.  



Земеделието в Централна и Източна 
Европа 
 

 
Приватизацията на държавните и кооперативните земеделски организации в повечето 
страни от Централна и Източна Европа е довела до съществуването на два типа 
фермерство. Голям брой малки фамилни стопанства съществуват успоредно с големи 
земеделски структури от кооперативен, корпоративен или държавен тип.  
 
По време на преходния период се наблюдава драстична криза в селското стопанство. 
Тя се изразява както в намаляване на асортимента и количеството на животинската 
продукция поради насочването на купувачите към по-евтини и по-малко на брой 
основни продукти, така и в загуба на външни пазари. 
 
В повечето страни броят на животните е намален наполовина, а производството на 
зърно спада с около една трета спрямо 1989 г. Напоследък обаче, в повечето страни 
се наблюдава постепенно увеличаване на селскостопанското производство. 
 
От друга страна, по-слабата интензивност на селскостопанската дейност и 
намаляването на животните допринасят за по-малко замърсяване на околната среда.  
 
Използването на пестициди и изкуствени торове е много по-ограничено в сравнение с 
Европейския съюз. Наблюдава се тенденция на свиване на обема на експорта на 
селскостопански продукти за Европейския съюз, въпреки че цените им в Централна и 
Източна Европа са по-ниски. Причините за това се дължат на съществуващите квоти и 
санитарни изисквания.  



Земеделие и околна среда 
 

 
Появата на селскостопански участъци 
на местата с девствена природа е 
довела да изчезването на типични 
организми и техните местообитания, 
както и до значителни поражения на 
почвата, като ерозия, утъпкване и 
намалено плодородие. Част от тези 
вреди се дължат на прилаганите 
селскостопански техники. 
 
Прекомерното използване на 
изкуствени торове влошава качеството 
на подпочвените води и активизира 
еутрофикацията на повърхностните 
води, което често води до 
неблагоприятен цъфтеж на 
водораслите. 
 
Интензивното животновъдство е 
причината за отделянето на метан и 
амоняк, които замърсяват 
атмосферата. Големите количества на 
отделяния в течна форма оборски тор 
представляват остър проблем за 
съвременните животновъдни 
стопанства.  



Земеделие и околна среда 

Интензивното напояване и прилаганите дренажни практики също  
създават проблеми за околната среда, като намаляването на  
водните запаси и загубата на влажни зони, които играят важна 
роля при  регулирането на хидроложките системи. 

Селскостопанската дейност не само въздейства на околната 
среда, но и се влияе от нея. Растежът на растенията може да бъде 
повлиян от киселинните дъждове  , дължащи се на повишената 
концентрация на SO2 и NOX, или от повишената 
ултравиолетова   радиация на слънцето, както и от замърсяването 
на атмосферата и изменението на климата  .  
 

http://education.rec.org/bg/acidification/index.shtml
http://education.rec.org/bg/ozone_depletion/index.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/index.shtml


Генетично модифицирани организми 
 

 
По принцип всеки генетичен материал — бил той бактерия, соя или самия човек — 
може да бъде повлиян така, че да промени размерите си, да повиши устойчивостта си 
на болести или пък да придобие някакво друго ценно качество. 
 
Ряпата, царевицата, картофите и захарното цвекло са сред най-разпространените 
селскостопански култури в Европа, подложени на генетична модификация. 
 
Много хора смятат, че технологиите на ГМО могат да играят важна роля за 
увеличаване на селскостопанските добиви. Разпространението на ГМО в околната 
среда обаче, поражда много съмнения и противоположни мнения. Може да се окаже, 
че веднъж разпространени в природата, генетично модифицираните организми се 
приспособяват много по-успешно към околната среда отколкото техните естествени 
аналози. Последствията от подобна конкуренция помежду им са нито предсказуеми, 
нито обратими.  
 
Обществеността в повечето европейски страни е скептично настроена към генетично 
модифицираните организми и храни и настоява за енергичното въвеждане на такива 
практики, като етикетиране, обществени консултации и по-всеобхватни законови и 
контролни мерки, свързани с ГМО. Наред с опасенията за безвредността на храната, 
много съмнения съществуват и за безопасността за околната среда и 
биоразнообразието. 
 
Потенциалните опасности от въздействието на ГМО върху биоразнообразието са обект 
на постоянни научни изследвания. 
 



Устойчиво земеделие 
 

 През последните години гражданите и правителствата 
последователно повишават интереса си към развитието на 
по-устойчиво и природосъобразно селско стопанство. 
Консуматорите изискват все повече здравословни храни и с 
по-високо качество. 
 
Интересът към така нареченото органично земеделие 
постоянно нараства и хората все по-често осъзнават 
вредите, които интензивното селско стопанство причинява 
на човешкото здраве и околната среда. Интересът на пазара 
към алтернативни продукти нараства непрекъснато. 
 
Органичното земеделие е по-малко продуктивно и това е 
причината за по-високата му себестойност.  
 
Много европейски страни са създали благоприятна среда за 
производство и етикетиране на продукти на органичното 
земеделие. 



В България 
 

 
България има изключително благоприятни 
условия за развитие на многоотраслово селско 
стопанство — разнообразни земни форми, почви и 
климат. Селските стопани пък пазят дългогодишна 
традиция и богат производствен опит в 
отглеждането на зеленчуци, лозя, овощни 
насаждения, рози и др. — общо над 100 вида 
култури.  
 
В края на 60-те години селското стопанство 
настига по степен на развитие отрасъла в 
западноевропейските страни, но се отличава от 
него със своята по-ниска ефективност. С годините 
тази разлика се задълбочава.  



Химизация и напояване 
 

 
Химизацията, прилагана до края на 80-те години мащабно с високи норми минерални 
торове и пестициди, сега показва значителен спад. Употребата на торове е спаднала 
на 35 кг/ха поради високите и непосилни за частните стопани цени. Подобен спад се 
наблюдава и при пестицидите. 
 
Развитието на селското стопанство в България е силно повлияно от нуждата за 
напояване, тъй като природните условия правят водата лимитиращ фактор в 
земеделието. В изградените 1 190 000 ха поливни площи (25% от обработваемите 
земи) голяма част от поливната техника е разграбена, а друга вече е физически 
износена. 
 
Селското стопанство оказва влияние върху състоянието на околната среда, макар и в 
сегашните условия по-слабо. Проблемите с нитратното замърсяване на растенията от 
торовете и последствията от прилагането на пестициди не са вече така остри, както в 
миналото. Все още остават значими такива проблеми, като: 
 
• нерационалната обработка на плитките склонови почви,  
 
• вторичното подкиселяване на почвата от азотното торене,  
 
• утъпкване на орните слоеве, 
 
• вторичното засоляване от напояване със замърсени води и др.  



Горско стопанство  
Значението на горите 

 
Горите имат редица важни функции, 
основната от които е, че създават и 
опазват природните ресурси. 
 
Чрез процеса на фотосинтеза горите 
абсорбират атмосферния CO2 и 
произвеждат кислород, регулирайки по 
този начин парниковия ефект. 
 
Като местообитание на много видове 
растения и животни, горите спомагат за 
запазването на природното многообразие. 
 
Горите подобряват качеството на околната 
среда, като намаляват шума, възпират 
силните ветрове и поглъщат праха и 
газовете. Те имат решаващо влияние върху 
водния режим на реките и езерата, 
предпазват почвата от ерозия и регулират 
температурата. 
 
Така горите играят определяща роля за 
климата и ландшафта. Те са и 
привлекателно място за почивка и 
развлечения.  



Горите и стопанската дейност 
 
 

Горите са източник на значителни 
доходи — от тях се доставят 
материали за строителството, дърва за 
огрев, суровина за производството на 
хартия, ценни вещества за фармацията 
и др. Много гористи местности се 
използват за минна дейност, паша и 
отглеждане на добитъка. 
 
В световен мащаб около половината от 
отсечената дървесина се използва за 
огрев и готвене — това е особено 
характерно за слаборазвитите страни. 
Една част от дървесината се изгаря 
директно, а другата се преработва в 
дървени въглища, които се използват 
широко от градските жители и в някои 
производства. 
 
Около една трета от добитата 
дървесина отива за нуждите на 
строителството — за дървен материал, 
шперплат, талашит, а една шеста — за 
производството на различни видове 
хартия.  



Горско стопанство и околна среда 
 

 
В много случаи начините, по 
които се управляват 
европейските гори, допринасят 
за тяхното опазване, 
увеличаване на горското 
биоразнообразие и подобряване 
на качеството на ландшафта. 
Всичко това допълва ролята им 
за запазването на почвите и 
регулирането на водните 
запаси. 
 
Някои практики за използване 
на горите обаче, и по-специално 
свързаните с производството на 
хартия, могат да имат вредно 
въздействие върху околната 
среда  

http://education.rec.org/bg/forestry/intertable/intertable13.shtml
http://education.rec.org/bg/forestry/intertable/intertable13.shtml


Горски пожари 
 

 
Всяка година големи горски 
площи (около 1%) биват 
унищожавани от пожари. Най-
общо, горските пожари 
причиняват вреди, чиито размери 
зависят от вида на горите и 
варират в широки граници от 
Средиземноморието до умерените 
ширини и северните райони. 
 
Възникването на пожар 
вследствие на гръмотевица е 
рядко, но естествено за 
природата явление. Такива 
естествени пожари са само малък 
процент от общия брой на 
пожарите в Европа. Най-честите 
причини за възникването на 
пожари са технически 
неизправности, палежи, 
конфликти за използването на 
земята и небрежност.  



В България 
 

 
В горския фонд на страната доминират 
дървесните съобщества, които заемат 3 348 
хил. ха. Това представлява 86,5% от общата 
площ на горския фонд и 30.16% от територията 
на страната. Средната възраст на българската 
гора е 42 години. 
 
Най-разпространените горско-дървесни 
съобщества включват представители на 
обикновения бук (Fаgus sylvаticа), цера 
(Quercus ceriа), благуна (Quercus frаinetto), 
горуна (Quercus dаlechаmpii), белия бор (Pinus 
sylvestris), смърча (Piceа аbies), елата (Аbies 
аlbа), черния бор (Pinus nigrа) и други дървесни 
видове. 
 
Повечето преобладаващи дървесни видове са с 
евроазиатско или европейско разпространение. 
Има обаче и 3 български ендемита: местенски 
дъб, тракийски дъб и българска круша.  
 
Резултатите от провеждания мониторинг на 
състоянието на горите напоследък показват, че 
броят на дърветата със средно и силно 
обезлистване е намалял значително в 
сравнение с предишни години.  
 



Основни проблеми 
 

 
Прекомерната експлоатация на икономически ценните видове засяга много 
екосистеми и местообитаия. Това включва и специфичните заплахи от незаконната 
горска сеч, пожарите, събирането (и износа) на ядливи гъби, лечебни растения, 
охлюви и редица влечуги и амфибии, риболова, бракониерството и спортния лов на 
големи бозайници и птици, както и контрола на хищниците, особено тези като вълка, 
които се хранят с дивеч. 
 
Загубата и деградацията на местообитанията са значителна заплаха за 
биоразнообразието. Това засяга всички горски екосистеми, и в особено силна степен 
високопланинските гори. 
 
Замърсяването на въздуха, почвата, сладководните и крайбрежните води се увеличи 
през последните десетилетия и представлява основна заплаха както за биологичното 
разнообразие, така и за човешкото здраве. Практически всички източници на 
замърсяване — бит, селско стопанство, промишленост, транспорт — присъстват в 
горския ландшафт и застрашават горите в различна степен. 
 
Инвазията на нови и/или неспецифични за района видове оказва значително влияние 
върху динамиката на основните екосистеми. Преднамереното въвеждане на 
животински и растителни видове, които не са с местен произход, може да бъде 
изключително вредно за локалните горски екосистеми, видове и подвидове. 
 



Основни проблеми 
 

        
 
 
 
 
 
Промяната в собствеността представлява възможна заплаха за горското биологично разнообразие, ако  
стопаните и местните управи не са напълно информирани и не са поощрявани да опазват, поддържат и  
рекултивират горите, отчитайки необходимостта от запазване на горското биоразнообразие както в защитените  
територии, така и извън тях. Това е особено важно, като се има предвид, че е в ход (и в близко време ще  
Приключи) процедурата по връщане на собствеността върху горите, с което значителна част от горския фонд  
на България ще премине в частни ръце. 

 
 

Ускорените глобални климатични промени могат също да имат ефект върху горския фонд на България, отчитайки преходното  
положение на страната между три биоклиматични и биогеографски региона. 

 
 

Има определени празноти в информацията за богатството на горските видове, разпространението на сегашните популации и  
тенденциите в популациите на много таксономични групи, горското биоразнообразие в специфични географски региони,  
въздействието на различните антропогенни заплахи, съществуващите методи за тяхното неутрализиране, възстановяването на щетите  
и др. Специално внимание трябва да се отдели и на липсата на обществено разбиране за тези заплахи. 

 
 

Слабото прилагане на законите, неефективното управление и администриране на защитените райони, състоящо се в неефективни  
(или несъществуващи) глоби и санкции, липса на регистрация и ефективен мониторинг на събираните реколти от горски биологични  
ресурси и др. са проблеми, които трябва да бъдат взети предвид при управлението на горското стопанство. 

 
 

Пожарите се очертават през последните години като голяма заплаха за горите. Причините за силното нарастване на опожарените  
горски площи са комплексни, преди всичко климатични, физиологични или поради небрежност, но има и доказателства за умишлени  
палежи. Пораженията от пожарите могат да бъдат фатални за единични растения и животни, за техни малки популации и за цели  
съобщества. Пожарите трудно могат да доведат до екологична катастрофа, тъй като винаги са съпътствали развитието на природата.  
Но превантивните мерки и дейностите, свързани с намаляване на предизвиканите от тях неблагоприятни последствия трябва да бъдат  
приоритетна задача за собствениците на горите и отговорните институции, както и за цялото население.  





 
 
 
 

Устойчиво управление на горите 
 

 
Въпреки че в Европа повечето 
гори се използват за 
производство на дървесина, 
постепенно нараства 
осъзнаването на тяхната 
многофункционална роля, 
включително и за опазването на 
биологичното разнообразие. 
Фокусът на управлението на 
горите постепенно се насочва от 
постигане на устойчиви добиви 
към постигане на устойчиво 
стопанисване.  
 
Все повече внимание се обръща 
на други важни екологични и 
социални функции на горите, като 
съхраняване на биологичното 
разнообразие и водните ресурси, 
поглъщане на CO2 и място за 
отдих и развлечение  

Когато се разхождате в гората…… 
 Движете се по пътеките на малки 

групи. 
 Избягвайте по-податливите на  
въздействие места, като влажните зони  
и нестабилните склонове.  
 Устройвате бивак на подходящите 
за това места — за предпочитане на 
обозначени къмпинги.  
 Отнасяйте се отговорно към огъня. 
 При загасването му изчаквайте 

появата на бяла пепел. 
 Напуснете огнището, след като е 

изстинало.  
 Проучете местните животни и се 

старайте да не ги безпокоите. 
 Не продължавайте да се 

доближавате до тях, след като те 
усетят присъствието ви. 

 Оставете животните да ядат 
естествената си храна. 

 Поднасянето на човешка храна 
може да се отрази зле на здравето и 
навиците им.  



Туризъм  

В стремежа към повече удоволствия обаче, ние често 
увреждаме водните басейни, планините и  
забележителностите, 
които посещаваме.  

 
Развитие на туризма 

 
Туризмът и почивната дейност се развиха бурно през 
последните десетилетия. Това носи добри доходи, 
разкрива нови работни места, стимулира срещата с 
непознати страни и опазването на културното 
наследство, насърчава развитието на 
инфраструктурата.  
 
Туризмът и почивната дейност се обособиха като две 
от най-важните икономически дейности в Европа. 
Причините за това са подобренията в пътната мрежа, 
наличието на повече свободни средства за прекарване 
на отпуската, поевтиняването на пътуванията и по-
ниските разходи за квартира и храна. 
 
Някои форми на туризъм обаче водят до разрушаване 
на местообитанията на растенията и животните, 
деградирането на ландшафта и растяща конкуренция 
при ползването на ограничени ресурси и услуги, като 
земя, питейна вода, енергия и пречистване на 
отпадъчните води. 
 
В допълнение местното население е принудено да се 
раздели с някои от традициите си и става 
свръхзависимо от доходите, постъпващи от туризма.  

Туризъм и околна среда 
 
Заплахите за околната среда нарастват, когато 
туристическата дейност е съсредоточена в 
сравнително кратък период от годината и на малки 
пространства. Отрицателният ефект може да се усили, 
ако е налице паралелно въздействие върху околната 
среда от другите икономически сектори — селско 
стопанство, промишленост, риболов или пък поради 
разрастването на населените места. 
 
Туризмът и отдихът зависят изключително много от 
качеството на природната и културната среда, а и 
самите те влияят върху нея. Когато управлението им е 
лошо или излезе извън контрол, туризмът и почивната 
дейност могат да се превърнат в източник на 
замърсяване за околната среда. Това донякъде е 
валидно за някои страни в Централна и Източна 
Европа, които се стремят бързо да развият неустойчив 
туризъм, като мярка, подпомагаща възстановяването 
на икономиката.  



 
 
 
 
 
 
 
Въздействие на туризма върху околната среда 
 
 

 Въздействието на туризма и почивната 
дейност върху околната среда е навсякъде 
специфично в зависимост от различни 
фактори: вид туристическа дейност, 
големина на района, брой посетители, 
сезонна концентрация на туристи, видове 
използван транспорт, влияние на местната 
икономика, използване на ресурсите, 
третиране на отпадъците, качество на 
управление на туристическата дейност. 
 

Въздействието може да бъде класифицирано на 
няколко нива: 

 
• В местен план — местните хора страдат от 
недостиг на ресурси (питейна вода и земя), 
замърсяване на въздуха и водата, шум и 
екологични инциденти (например лавини); 
 
• В регионален план — въздействията могат 
да включват замърсяване на въздуха и 
водата, разрушаване на местообитания и 
намаляване на биологичното разнообразие; 
 
• В глобален план — емисиите на вредни 
газове от транспорта и обезлесяването могат 
да доведат до промени в климата. 
 



Екотуризъм  

Развитието на екотуризма ще 
допринесе съществено за: 

 
• запазване на българската 
природа, националната и 
културна идентичност; 
 
• подобряване на 
стандарта на живот в 
районите, развиващи 
преимуществено 
екотуризма; 
 
• подобряване на 
туристическия имидж на 
България; 
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