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Въведение •  

Защо броени години?

Живеем в повратно време за човешката история. Докато повечето 
от нас си карат, както си знаят, в неведение за безпрецедентните 
промени в околната среда, планетата ни е стигнала до критичната 
точка, отвъд която ще оставим на децата си и на техните деца един 
свят на природна деградация, икономически разрив и социален 
хаос. Ще им завещаем една разрушена планета, изнемогваща под 
пропита с въглерод атмосфера, с плячкосани природни ресурси 
и ограбена от нейните знакови (и не толкова знакови) видове. 
Точно това ще стане, ако не предприемем драстични и незабавни 
действия, за да намалим емисиите на парниковите газове, които 
неумолимо превръщат един общо взето благоприятен климат в 
опасно непредвидим хаос. Имаме ли средствата и желанието да 
променим хода на събитията? Картината не е розова. Ние вече 
изпитваме някои от по-меките последици на климатичните про-
мени. Увеличен брой внезапни проливни дъждове, горещи вълни 
и симптоматично нарастване на броя на ураганите в Атлантиче-
ския океан.

За да предотвратим пълното разгръщане на ефекта на „опас-
ната климатична промяна“1, правителства, бизнеси и индивиди 

 1 Терминът „опасна климатична промяна“ е инкорпориран в рамковата 
конвенция по климатичната промяна на ООН от 1992 г. – изключител-
но важната среща на върха в Рио де Жанейро, поставила климатичната 
промяна в светлината на политиката и обществената осведоменост. По-
конкретно рамката призовава за стабилизиране на парниковите газове 
„за предотвратяване на опасно антропогенно взаимодействие с клима-
тичната система“ и че това трябва да бъде направено в такива срокове, 
че производството на храна да не е заплашено, да дава на екосистемите 
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ще трябва да преосмислят радикално политиката, ценностите и 
начина си на живот. Повечето климатолози са съгласни, че покач-
ването на средната глобална температура с едва 2 °С над нивото 
от прединдустриалната ера почти със сигурност ще бъде доста-
тъчно за причиняването на опасни, всепроникващи и дълготрай-
ни последици както за планетата, така и за цивилизацията. А до-
колко сериозно сме се посветили на причиняването на този ефект 
е отразено в заглавието на настоящата книга. Температурата вече 
се е повишила с 0,7 °С и понеже общото затопляне се проявява 
известно време след акумулирането на парникови газове в атмос-
ферата, повишение от около 0,6 °С вече е „в системата“, оставяйки 
ни на по-малко от 1 °С от критичния праг. В четвъртия си доклад 
от 2007 г. Междуправителствената група експерти по климатич-
ните промени на ООН, позовавайки се на работата, познанията 
и опита на 2500 климатолози от целия свят, отчита, че глобалните 
емисии на парникови газове трябва да бъдат намалени с между 50 
и 80% към 2050 г., ако изобщо имаме шанс да избегнем опасните 
климатични промени. Дори и това обаче едва ли ще бъде доста-
тъчно. Едно ново изследване предупреждава, че дори деветдесе-
тпроцентно намаляване на емисиите към средата на века няма да 
попречи на преминаването на критичния праг от повишение с 2 
°С. Постигането на свят с клонящи към нулата въглеродни еми-
сии към 2050 г. е прекомерна задача, чието постигане може прос-
то да се окаже невъзможно.

Само съкрушително намаляване на емисиите, започвайки 
още днес, ни дава някакви шансове да предотвратим климатич-
ния хаос, а това може да стане единствено с глобална война срещу 
тях. Вредните емисии могат да бъдат овладяни навреме, само ако 
всички правителства, бизнеси и индивиди поемат пълна отговор-

достатъчно време да се адаптират естествено и да позволява продължа-
ващо устойчиво икономическо развитие. През 2004 г. Европейският 
климатичен форум подчерта някои по-конкретни индикатори за опасна 
климатична промяна, сред които измирането на емблематични видове 
(например полярната мечка), загубата на цели екосистеми или човеш-
ки култури, заплахата за водните ресурси и значителното покачване на 
смъртността. – Б.а.
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ност за действията си и прегърнат предизвикателството да създа-
дат свят с ниски въглеродни емисии. Намаляването на вредните 
емисии трябва да има предимство пред икономическия растеж; 
иначе след 30, 50 или 100 години световната икономика може и 
завинаги да е престанала да съществува в познатата ни понятна 
и разбираема форма. Междуправителствената група експерти по 
климатичните промени на ООН подчертава неотложната спеш-
ност на проблема, отбелязвайки, че за да имаме какъвто и да било 
шанс да предотвратим опасни климатични промени и всичко, 
което те влекат със себе си, световните вредни емисии трябва да 
достигнат максимума си към 2015 г. и оттам нататък да започнат 
да падат. Имаме само броени години, за да спасим планетата или 
поне да я съхраним такава, каквато я познаваме – един много кра-
тък шанс да противодействаме на замърсяването, трупано в про-
дължение на над двеста години индустриализация.

„Броени години да спасим планетата“ започва с изследване на 
настоящото ни състояние по отношение на климатичните проме-
ни: каква е същността им, как човешките дейности ги причиняват 
и как те вече променят планетата. Втората част разглежда бъде-
щето на планетата, която децата и внуците ни ще обитават и пред-
сказуемите влияния на необузданите климатични промени върху 
живота и света им. Третата част се фокусира върху всичко онова, 
с което ние като индивиди можем да спомогнем за намаляване-
то на вредните емисии, докато четвъртата част разглежда онова, 
което другите правят и би трябвало да правят, за да предотвратят 
климатичните промени, включително държавните правителства, 
корпорациите и научната общност. Финалът адресира най-сери-
озния проблем – дали вече не е твърде късно? Дали не сме обре-
чени, каквото и да правим, на свят с тежко увреден климат, ико-
номически колапс и социален срив или все още имаме време да 
построим едно успешно и стабилно бъдеще?





Първа част •  

Къде сме в момента?

Шест и половина милиарда от нас сме се вкопчили здраво в повърх-
ността на малка, бързо въртяща се скална отломка, летяща с бяс-
на скорост през пространството. Кората ѝ е накъсана на парчета, 
които се блъскат и трият едно в друго в безразборното си плъзга-
не по полуразтопена метална основа. Тук-таме на повърхността 
изригва лава, докато други парчета пропадат и потъват в гореща-
та сърцевина. В шеметния си бяг през пълната с отломки Слън-
чева система каменистата сфера периодично се сблъсква с други 
скални и ледени късове. Само една крехка газова обвивка ни оси-
гурява възможността да дишаме, като същевременно представля-
ва и последната ни защита срещу някои от по-дребните скални 
отломки и интензивната космическа радиация на слънцето и дру-
ги звезди, но дори и тя е в състояние на непрестанна бъркотия, 
фучейки около бурната, покрита с вода повърхност на скалата 
ни. Геометрични промени в орбитата на планетата ни, начина ѝ 
на въртене и геофизически обстоятелства причиняват драстич-
ни температурни промени – от ледникова епоха към топъл рай и 
обратното. Нашето земно съществувание така или иначе е доста-
тъчно несигурно, но сега вече и собствените ни замърсяващи дей-
ности дестабилизират бъдещето ни и заплашват самата тъкан на 
цивилизацията ни. В продължение на няколко века ние система-
тично връщаме в земната атмосфера буквално всичкия въглерод, 
държан под ключ от геологични процеси в продължение на стоти-
ци милиони години – и всичко това е започнало едва на няколко 
хвърлея разстояние от къщата ми. 

Малкото английско селце Кромфорд в Дарбишър, кокетно 
кацнало на бреговете на река Дъруент на няколко километра от 
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дома ми, носи огромна отговорност за случилото се. През 1771 г. 
Ричард Аркрайт построява там първата механизирана предачна 
фабрика за памук и почти собственоръчно лансира това, което 
днес познаваме като Индустриалната революция. Аркрайт изоб-
що не подозирал, че неговите задвижвани с вода предачни ста-
нове – подобрение на по-разпространените предачни машини – 
буквално незабавно ще съживят и трансформират британската 
икономика, дотогава разчитаща изцяло на ръчния труд.

Само за няколко десетилетия парните машини навлизат в 
текстилното производство, стоманолеярството, рафинирането 
на въглища и ред други промишлени процеси. С увеличаването 
на продукцията и разрастването на търговията следват и проме-
ните в инфраструктурата: изобилие от нови пътища, канали и же-
лезопътни линии разсичат планините и прехвърлят мостове през 
британските долини. През ХІХ в. индустриализацията бързо се 
разпростира в цяла Западна Европа и Северна Америка и побед-
ният ѝ марш по цялата планета продължава и до днес.

През 2005 г. глобалната индустрия използва над девет мили-
арда тона петролен еквивалент1 бензин, въглища и газ за произ-
водството на 67 милиона леки коли и ванове и 105 милиона вело-
сипеди, за въздушното превозване на над два милиарда души по 
цялата планета и за осигуряване на инфраструктурата на почти 
два милиарда потребители на мобилни телефони и 400 милиона 
компютри, свързани с интернет.

При отварянето на тъкачната фабрика в Кромфорд преди 
236 години концентрацията на най-повсеместно разпростране-
ния в земната атмосфера парников газ, въглеродния диоксид, е 
била около 280 пропромила2. Това е малко или повече очакваната 
концентрация за планета с естествено променящ се междуледни-
ков климат, сврян между завършилия преди около 10 000 години 
и новозадаващия се ледников период. Близо 250 години по-къс-
но обаче, числото е нараснало драстично до над 380 пропроми-
ла. Ако не вземем крути мерки, само след няколко десетилетия 

 1 Петролен еквивалент е стандартна мярка за сравнение на горива въз ос-
нова на енергията, която произвеждат при горенето си. – Б.а.

 2 1 пропромил е равен на една милионна част. – Б.р.
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нивото на въглероден диоксид и други парникови газове – като 
например метан – в атмосферата ще е толкова високо, че клима-
тичната промяна ще е гарантирана. Преди да разгледаме какви ще 
са проявленията ѝ, струва си да отделим време, за да изследваме 
как природните и човешките влияния са посегателствали върху 
климата и как с течение на времето идеите ни за настоящия ни 
климат са се променили. 



Що е климатична промяна?

Земният климат е естествено променлив и през дългата си 4,6 ми-
лиарда години история е претърпявал отклонения и в двете край-
ности. Преди повече от 600 милиона години ледниците започнали 
да настъпват от полюсите към екватора, обвивайки планетата в 
дебела ледена черупка. Тъкмо обратното, преди 55 милиона години 
Земята се е пържела в едни от най-високите температури в исто-
рията си, с жарки континенти и горещи като сауна океани. При-
ближавайки към нашето време, ледниковите ери са се сменяли с 
по-топли междуледникови периоди – включително последния, в 
който нашата цивилизация се е развивала и процъфтявала. Сега 
температурите са на път да се покачат много по-високо от нормал-
ните за междуледников период и причината за това са човешките 
дейности.

Едва ли някога разликата между време и климат е била обяснява-
на по-сбито и по-забавно от дефиницията на великия американ-
ски писател и хуморист Марк Твен, който правилно отбелязва, че 
„климат е това, което очакваме; време е това, което получаваме“1. 
А това важи с най-голяма сила за Обединеното кралство, където 
очакваме приятно топли, сухи(чки) лета и меки, влажни зими, но 
получаваме какво ли не друго, като се започне от щавещи кожата 
горещи вълни и изпепеляващи земята суши и се свърши с внезап-
ни наводнения, снежни бури и дори торнадо.

Климатът, както общо за цялата Земя, така и в отделните ѝ 
региони, се променя непрекъснато в отговор на безброй различ-

 1 Малко по-техническата дефиниция гласи, че климатът на дадено място е 
времето и вариациите му през период от поне трийсет години. – Б.а.
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ни фактори. Сред тях е разположението на земните маси, докато 
тектонските плочи ги водят в бавен танц по земната повърхност, 
понякога от екватора чак до единия или другия полюс и обратно. 
През последните 600 милиона години например, пътешествията 
на парчето земна кора, върху което е разположена Великобри-
тания, са довели до климат, включващ съответно елементите на 
тропически, пустинни, полярни и умерени климатични условия. 
Други влияния, водещи до различен регионален или локален кли-
мат, включват промени в относителното разпределение на съсед-
ните земни и водни площи и близостта до океани и планински 
пояси. Както климатът на различни части от планетата може да 
се променя с времето, така може да се промени и климатът на ця-
лата Земя. Това може да стане вследствие на слаби изменения в 
геометрията на орбитата на планетата ни около Слънцето, про-
мени в слънчевата радиация или вариации в състава на земната 
атмосфера. През своята 4,6 милиарда години история климатът 
на света ни се е люшкал от изгарящ до смразяващ. Земята е била в 
хватката на един от най-суровите климати в периода преди 850 и 
630 милиона години, съвсем правилно наречен криоген1. По това 
време комбинацията от по-слабо Слънце и ниско съдържание на 
парникови газове в атмосферата води до глобално замръзване с 
огромни ледни шапки, напредващи от полюсите на юг към еква-
тора и водещи до т.нар. хипотеза, че Земята е била като „снежна 
топка“. Макар че няма единомислие каква точно част от Земята е 
била покрита с лед, според най-екстремалните модели цялата пла-
нета е била покрита с ледена черупка, дебела над един километър.

Точно обратното на „снежната топка“, преди 55 милиона го-
дини светът ни е изгарял в едни от най-високите температури в ис-
торията си. В края на палеоцена и началото на следващия го еоцен 
температурата на планетата се е покачвала в едно от най-екстре-
малните и бързопротичащи глобални затопляния в геоложката 
си история. Епизодът на рязка климатична промяна, познат като 
палеоцен-еоценски термален максимум (ПЕТМ) в последните 
години привлича голям интерес, което не е изненадващо, понеже 

 1 От гръцки „раждане на лед“. – Б.пр. 
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той ни предлага удачен аналог на текущото глобално затопляне. 
А ако тази аналогия се окаже вярна, ние наистина сме в сериозна 
беда. ПЕТМ превръща света в сауна, с изпепелени континенти 
и горещи океани, като температурата на морската повърхност се 
покачва с 5–8 °С и дори арктическите води до стигат до субтро-
пични температури. Земни и водни животински видове изчезват 
завинаги, а водното ниво се покачва с 20 метра. Причината за това 
рязко повишение на температурата все още не е потвърдена, но е 
много вероятно да е в резултат на гигантско метаново „оригване“ 
на отлагания на твърд газ, познати като клатрати, складирани в 
утайките на морското дъно. Насищането на атмосферата с този 
така вездесъщ парников газ довежда до улавянето и задържането 
на слънчевата топлина в атмосферата, което причинява рязкото 
повишаване на температурата на Земята.

През последните два милиона години планетата е била в хват-
ката на редуващо се топло и студено – ледникови и междуледни-
кови периоди, в последния от които се е развила нашата цивили-
зация. Температурните промени, придружаващи повтарящите 
се цикли на заледяване и затопляне са настъпвали бавно, в про-
дължение на много хиляди години. Понякога обаче климатът се е 
променял много рязко, почти като със завъртане на електрически 
ключ. Подобни резки климатични промени може понякога да са 
включвали промяна на климата на планетата от студен към топъл 
или обратното само в разстояние на няколко десетилетия. Най-
показателният случай е отпреди 12 700 години: точно когато све-
тът ни се приспособявал към повишаващите се послеледникови 
температури, само в разстояние на десетина години той отново 
изпада в период на силен студ, продължил 1300 години. През този 
мразовит епизод, познат като ранен дриас, средните температури 
в Обединеното кралство спадат рязко, а по високите места започ-
ват отново да се формират ледници. Причината продължава да е 
неясна, но подозренията са, че това е станало в резултат на силно 
отслабване или спиране на Гълфстрийм и други водни течения, 
носещи топла вода от тропиците към по-високите географски 
ширини.

Никаква рязка климатична промяна от мащаба и скоростта 
на епизода от ранния дриас не е настъпвала оттогава досега. През 
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последния век и особено през последните няколко десетилетия 
е предизвикан един нов епизод на бърза климатична промяна, с 
бързо задминаващи „нормалните“ междуледникови стойности 
температури. Този път обаче повишението на температурата 
няма нищо общо с природата и е почти изцяло резултат на човеш-
ки дейности, изкуствено обогатяващи атмосферата с парникови 
газове.



Можем ли да сме сигурни,  
че Земята се затопля?

Земята се намира в период на изключително бързо и изразено за-
топляне, довело до покачването на температурата с 0,74 °С в по-
следните сто години. То стана явно от 90-те години на миналия 
век, като 11 от последните 13 години отбелязаха най-горещите 
температури, откакто се водят статистики. Затоплянето е особено 
силно на сушата и полярните региони, където се наблюдава драс-
тично ускоряване на топенето на ледовете. Увеличава се броят на 
горещите вълни и засушаванията, удължава се времетраенето на 
плодоносните сезони, а сланата и снегът са много по-редки от 
преди. Сега планетата ни е с около 1 °С по-топла от най-високата 
температура в последните един милион години.

Няма никакво съмнение, че глобалните температури се покачват 
и то бързо. В четвъртия си доклад Междуправителствената група 
експерти по климатичните промени на ООН заявява, че клима-
тичното затопляне е „безспорно“. Доказателствата в подкрепа на 
този факт са изобилни – бързото затопляне на атмосферата и оке-
аните, повсеместното разтопяване на снеговете и ледовете и ус-
кореното покачване на морското равнище. През последните 100 
години глобалната температура на земната повърхност се е пока-
чила с 0,74 °С, но скоростта на затопляне през последните 50 го-
дини и особено от 90-те години насам се е увеличила драстично – 
до такава степен, че 11 от последните 13 години са регистрирани 
като най-горещите. Връщайки се далеч назад в годините, широко 
дискутираната графика на „хокейния стик“, комбинираща косве-
ни данни, получени от дълбочинни сондажи в ледените пласто-
ве, дървесните годишни пръстени и по-новите инструментални 
данни, показва рязко покачване на температурите през двайсети 
век – досущ като извивката в края на хокейния стик.
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Това затопляне не е равномерно разпределено. Сушата се за-
топля по-бързо от океана, особено в северното полукълбо и най-
вече през зимата и пролетта. Ледните простори на арктическите 
региони са се затоплили още по-бързо, като средните арктически 
температури например са се покачили два пъти по-бързо от сред-
ното за света през последните сто години. Макар че океанското 
затопляне е по-слабо, на места то е навлязло на изумителните три 
километра дълбочина под морското равнище. За радост, същевре-
менно моретата са абсорбирали също и 80% от топлината, произ-
тичаща от глобалното затопляне; нещо, което те няма да бъдат в 
състояние да правят вечно.

В Обединеното кралство средната температура за централ-
ната част на Англия е била доста стабилна през по-голямата част 
от ХХ в., но от 1980 г. насам е скочила с 1 °С. 90-те години на 
миналия век бяха най-топлото десетилетие от началото на офи-
циалните статистики, започнали през 60-те години, но е съвсем 
сигурно, че настоящото десетилетие ще бие рекорда им. Най-го-
рещата отчетена година беше 2006-та, следвана от 2007, 1999 и 
1992, като десет от най-горещите години са след 1995 г. 2006 и 
2007 г. счупиха няколко рекорда: юли 2006 г. беше най-горещи-
ят отчетен месец, септември същата година бе най-горещият от 
всички септемврийски месеци, април на следващата – най-топли-
ят април от времето на воденето на статистики. За периода януа-
ри-ноември 2007 г. температурата в Обединеното кралство беше 
с 1,4 °С над средната за общото време на отчитане. Това едва ли е 
изненада за онези от нас, които сме се заседяли тук за по-дълго и 
няма как да не видим, че сега имаме много по-малко слани и вне-
запни застудявания, отколкото в предишните десетилетия. Коли-
чеството на сланите в Обединеното кралство е спаднало три пъти 
от 1961 г. насам, а в Шотландия сезонът на липса на слани вече е 
с един месец по-дълъг от онзи през 60-те години. В много части 
на Обединеното кралство снегът бързо започва да се превръща в 
рядкост, особено в Южна Англия, където снеговалежите са спад-
нали с три четвърти в сравнение с началото на 60-те години. 

Летата вече също са значително по-горещи, като през 90-те 
години температурите, надхвърлящи 25 °С, настъпват два пъти 
по-често, отколкото през първата половина на ХХ в. Една от по-
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следиците е, че забраната за напояване на дворните градини с 
маркучи и мерките за пестене на водата – нещо, нечувано допре-
ди 50 години – сега са част от живота на над 13 милиона души 
в Англия и Уелс, засегнати от наложената през 2006 г. забрана. 
Активният плодоносен сезон също се удължава и вече е с около 
месец по-дълъг в сравнение с миналия век. Дори студените води, 
плискащи бреговете ни, са засегнати, макар че засега повише-
нието на температурата им с 0,7 °С едва ли ще превърне курорта 
Скегнес в новия Кан. 

Освен покачването на средните, все повече зачестяват и дните 
с екстремални температури. През юли 1995 г. например дневните 
температури в Чикаго достигаха до 41 °С, а нощните – до 29 °С. 
В по-близки дни, горещата лятна вълна от 2003 г. разби всички 
температурни рекорди в Европа и Обединеното кралство, което 
вероятно го прави най-горещото лято за последните 500 години.

Най-тревожният аспект на глобалното затопляне обаче не-
съмнено е степента, в която са засегнати полярните райони. Ар-
ктика и Антарктика изглежда са изключително чувствителни към 
увеличената концентрация на парникови газове в атмосферата и 
температурите в тези географски ширини вече се покачват мно-
го по-бързо, отколкото навсякъде другаде по планетата. Темпе-
ратурата на Антарктическия полуостров се е покачила с 2,5 °С в 
последните 40 години. На другия край на Земята Сибир и Аляска 
се затоплят по-бързо от почти навсякъде другаде – 3 °С повише-
ние за същия период. Температурата на Антарктика като цяло са 
се повишавали средно с по 0,4 °С на всяко десетилетие от 60-те 
години насам: безпрецедентна скорост от времето на последната 
ледникова епоха. При положение, че ледените шапки на Гренлан-
дия и Антарктика, взети заедно, съдържат достатъчно вода, за да 
повдигнат морското равнище с цели 70 метра, последиците от 
затоплянето в тези райони са критични. Разпукването на Грен-
ландската ледена шапка вече се счита за реална заплаха за брего-
вите линии по света – 7-метрово покачване на нивото на морско-
то равнище е достатъчно да потопи повечето крайморски села и 
градове.



Не е ли климатът  
ни естествено променлив?

Дори в последните няколко хиляди години климатът на планетата 
ни е търпял естествени вариации. След края на последния ледни-
ков период преди 11 500 години светът се намира в междуледников 
период, познат като холоцен, през който температурите са осци-
лирали в отговор на промени в слънчевата активност, морските 
течения и големи вулканични изригвания. В последните хиляда 
години е имало както Средновековен топъл период, през време на 
който викингите колонизират Гренландия, така и Малка леднико-
ва епоха, причинила сурови зими в Европа и замръзването на река 
Темза. За разлика от настоящото глобално затопляне обаче, нито 
един от тези феномени не е засегнал цялата планета.

Нашата планета непрекъснато се променя. Континентите бавно 
се плъзгат по повърхността ѝ; форми на живот еволюират, прос-
перират и измират; климатът – глобалният и местният – се люшка 
от едната крайност в другата. Шири се разбирането, че най-голе-
мите климатични промени са настъпили в последните два мили-
она години с неколкократното настъпване на ледените шапки към 
полюсите и последвалото им отдръпване по време на по-топлите 
междуледникови периоди. След края на последния ледников пе-
риод преди 11 500 години светът е навлязъл в настоящия между-
ледников период, познат ни като холоцен.

Климатът на холоцена като цяло може да се определи като 
мек и достатъчно стабилен да осигурява перфектни условия за 
просперитета на човешкия род. Въпреки това е имало значителни 
вариации, показващи, че дори и в относително стабилни периоди 
планетата ни постоянно се е променяла. По време на т.нар. хо-
лоценски термален максимум (ХТМ) в периода отпреди 9000 до 
5000 години, планетата ни е била приятно топла, като температу-
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рите в Сибир са достигали до 9 °С и арктическите температури 
също са били по-високи от сегашните. След края на ХТМ темпе-
ратурите допреди 2000 години са спадали постепенно. Оттогава 
климатът е осцилирал между по-топло и по-студено, резултирай-
ки в климатични фази, познати като Средновековен топъл пери-
од (СТП) и Малка ледникова епоха (МЛЕ). Температурите през 
СТП между края на ІХ и началото на ХІv в. са били по-високи, 
поради което из цялото Обединено кралство разцъфват нови ло-
зови масиви и по общо мнение това е и причината викингски еми-
гранти да се заселят в части на Гренландия. Последвалата МЛЕ, 
продължила до втората половина на ХІХ в., включва умерено ох-
лаждане в северната полусфера, може би с около 1 °С, което обаче 
е било достатъчно да донесе сурови зими на Европа и Северна 
Америка. Исландия често е била сковавана от лед, водещ до масов 
глад и свеждащ наполовина броя на населението, докато швей-
царските ледници неумолимо са напредвали, поглъщайки чифли-
ци и погребвайки цели селища във високите части на планините. 
Нюйоркското пристанище замръзва и през зимата на 1622 г. част 
от Босфора – разделящ Европа от Азия – също е скован в лед. В 
Обединеното кралство студените зими позволяват обръщането 
на замръзналата река Темза в тържище, служат за основа на ня-
колко от по-мрачните романи на Дикенс и подхранват неувяхва-
щата британска надежда за снежна Коледа. 

За по-скептичните климатичните промени, на които днес сме 
свидетели, не са по-различни от естествените осцилации, харак-
терни за Средновековния топъл период или Малката леднико-
ва епоха, но има важни разлики. Докато настоящото затопляне 
е явно глобално по мащаб, двата посочени периода са засягали 
различни полукълба или са се ограничавали главно до северното 
полукълбо.

Все още предстои да се открие главната причина защо Сред-
новековният топъл период в продължение на няколкостотин го-
дини се е ограничавал само до Севера, преди да бъде почувстван 
и на юг от Екватора, но една от възможностите е, че поне час-
тично това се дължи на преразпределението на топлината около 
планетата, заради промени в океанските течения. Причината за 
Малката ледникова епоха е малко по-добре разбрана – смята се, 
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че тя е резултат от комбинацията от намалена слънчева топлина и 
охлаждащия ефект на експлозивни изригвания на вулканична ак-
тивност. През по-голямата част от времето на МЛЕ, когато север-
ната полусфера е зъзнела от студ, слънчевата активност изглежда 
е била отслабена – първо през период, познат като минимум на 
Шпьорер, последван от по-известния минимум на Маундер. В до-
пълнение силни вулканични изригвания допринасят за пониже-
ните температури чрез изхвърлянето на големи количества сярни 
частици, които, веднъж разпределени през цялата стратосфера, 
действат като много ефективен и непроницаем за слънчевите 
лъчи екран. Открояват се две вулканични явления: първо, изриг-
ването на вулкана Лаки през 1815 г. в Исландия, разнесло сярна 
мъгла из цяла Европа, причинявайки спадането на температури-
те през последвалата зима с 3 °С; второ, голямото изригване от 
1815 г. на индонезийския вулкан Тамбора – най-мощното изриг-
ване за 1000 години, понижило температурите в северната полус-
фера с 0,7 °С и резултирало в т.нар. година без лято през 1816 г. 
Снегът и мъглата в Европа и източната част на Северна Америка 
унищожават реколтата и недостигът на зърно довежда до бунто-
ве, глад и болести в това, което се описва като последната голяма 
продоволствена криза в Европа.

Някои епизоди на климатични промени в периодите на Сред-
новековния топъл период и Малката ледникова епоха на регио-
нално ниво или в едно от двете полукълба са напълно различни от 
глобалното покачване на температурата, характеризиращо ХХ в. 
и особено последните му няколко десетилетия. Поради липсата 
на значително увеличаване на слънчевата активност, продължа-
ващото затопляне може да бъде обяснено единствено с бързото 
увеличаване на нивото на въглероден диоксид и други парникови 
газове в атмосферата.



Сигурни ли сме, че  
човешките дейности  
причиняват климатичната промяна?

Няма съмнение, че настоящото затопляне е резултат на парникови 
емисии, произтичащи от човешки дейности. Проблемът е предре-
чен още през 90-те години на ХІХ в., когато шведският химик Сван-
те Арениус изчислява, че двойното увеличаване на концентрация-
та на въгледорен диоксид в атмосферата ще резултира в 5-градусово 
покачване на температурата. Макар че Арениус мислел, че това ще 
се случи чак към 4000 г.сл.Хр., сега изглежда, че ще удвоим емисиите 
още преди 2010 г. Глобалното затопляне не може да бъде обяснено 
чрез промени в слънчевата дейност, тъй като Слънцето е било от-
носително стабилно през целия двайсети век. Дали ни харесва или 
не, човешките замърсяващи дейности са единственото обяснение.

Единственото несигурно нещо около настоящата климатична 
промяна е колко голям ще бъде проблемът за нас и за безброй 
други видове, с които делим планетата. По отношение на основ-
ната причина няма абсолютно никакво съмнение, че вината е на 
човешките дейности. В оценката си от 2007 г. Междуправител-
ствената група експерти по климатичните промени на ООН док-
ладва, че съществува „много голяма увереност“, че човешките 
дейности от 1750 г. насам причиняват общ затоплящ ефект и при-
знава, че наблюдаваното от средата на ХХ в. насам повишаване на 
глобалната температура много вероятно е резултат на парнико-
вите газови емисии, възникващи от замърсяващия ни начин на 
живот. Употребата на изрази като „много вероятно“ оставя врата-
та открехната за невярващите в климатичната промяна да кон-
трират: „Значи това изобщо не е сигурно, така ли?“ Винаги обаче 
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трябва да се помни, че докладите на Междуправителствената гру-
па експерти по климатичните промени на ООН са силно полити-
зирани, като представителите на всички страни, влизащи в съста-
ва на ООН, имат възможността да се задълбават във всяко 
изречение и да изискват парафразиране и дори изхвърляне на 
текст, ако лично не им отърва. В резултат на което крайният ре-
зултат е по дефиниция консервативен и оптимистичен. Ако имаха 
думата, много изтъкнати климатолози, участвали в събирането и 
обработването на данните, залегнали в доклада, без съмнение 
биха предпочели изрази като „много вероятно“ да бъдат замене-
ни с „категорично“. 

Идеята, че човешките дейности причиняват климатичната 
промяна изобщо не би трябвало да ни изненадва. През 90-те го-
дини на ХІХ в. шведският химик Сванте Арениус изчислява, че уд-
вояването на въглероден диоксид в атмосферата ще причини по-
качване на глобалната температура с около 5 °С. Предвид факта, 
че е работил сам, без достъп до суперкомпютри и способностите 
им за моделиране, това е невероятно точно предричане, след като 
настоящите модели за удвояване на нивото на въглероден диок-
сид предричат покачване на температурата с около 4 °С. Арениус 
обаче е страшно встрани от десетката в предсказанието си колко 
дълго ще им трябва на човешките дейности, за да удвоят нивото 
на въглероден диоксид в атмосферата. Според неговото предри-
чане това ще трябва да стане някъде в четвъртото хилядолетие, но 
по всичко личи, че ако емисиите не се ограничат драстично, тази 
граница може да бъде достигната още преди 2010 г.

Изчисленията на Арениус ни дават вероятно най-простия 
и добър отговор на онези скептични и отричащи климатичната 
промяна хора, които искат да вярваме, че (а) няма глобално за-
топляне или (б) ако има такова, то то е в резултат на естестве-
ни климатични вариации. Ние знаем, че въглеродният диоксид 
и други парникови газове като метана затоплят атмосферата и 
можем да изчислим какво ще е затоплянето в резултат на всяко 
конкретно ниво парникови газове. Следователно можем да видим 
какво е било затоплянето на планетата и да сравним дали то съот-
ветства на увеличеното количество парникови газове в атмосфе-
рата – какъвто е и случаят. Настоящото затопляне на планетата 
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е следствие от увеличената концентрация на парникови газове в 
атмосферата, причинена от замърсяващите несекващи старания 
на човешкия род – точка по въпроса.

Този прост отговор се подкрепя също и от факта, че алтерна-
тивни модели нямат място в научните факти. Слънцето не може да е 
отговорно, понеже няма значително увеличение на активността му, 
способно да предизвика бързо затопляне, особено в последните ня-
колко десетилетия, когато температурите наистина започнаха да се 
повишават ускорително. По същия начин натрапената и справедливо 
осмята идея в една скорошна английска телевизионна програма, че 
настоящото затопляне се дължи на взаимодействието на космически 
лъчи с атмосферата, не издържа сериозен научен анализ. Според една 
друга теория, количеството въглероден диоксид в атмосферата, дори 
и без допълнителните газови емисии, е просто прекалено малко, за 
да дава някакво отражение върху температурата, което чисто и прос-
то не е вярно. Общото количество атмосферен въглероден диоксид е 
без значение; важното е увеличението му – нивата на въглероден ди-
оксид са се покачили с 37% от прединдустриалните времена, метанът 
е скочил с 248%, като концентрацията и на други парникови газове 
се е повишила рязко.

Днешните компютърни климатични модели са достатъчно 
умни, за да изключат алтернативни причини за скорошното затоп-
ляне и са способни не само да предскажат как климатът се влияе 
от нивото на парникови газове в атмосферата, но могат също да 
изследват ефектите на други важни фактори, като промени в слън-
чевата активност или влиянието на големи вулканични изригвания. 
И двете явления вероятно оказват известно влияние на темпера-
турната крива на ХХ в., но нито едно от тях не обяснява така бър-
зото затопляне в последните десетилетия. Компютърните модели, 
взимащи под внимание само слънчевата и вулканичната активност, 
просто не предсказват настоящото затопляне, докато прибавянето 
на наблюдаваното повишение на парниковите газове дава по-до-
бро приближение и с по-голяма степен на сигурност.

Простият факт е, че ние и дейностите ни причиняваме кли-
матичната промяна и колкото по-бързо го признаем, толкова по-
бързо ще можем да се концентрираме върху важната задача да 
разрешим проблема. 



Как парниковите  
газове затоплят планетата?

Светът ни е естествен парник. Видима слънчева радиация лесно 
преминава през атмосферата, нагрява земната повърхност и про-
извежда дълговълнова инфрачервена радиация. Тя не може да на-
прави обратното пътуване, защото е много ефективно абсорбирана 
от т.нар. парникови газове. Този естествен „парников ефект“, при 
който топлината остава впримчена в атмосферата се подсилва от 
емисии, дължащи се на човешка активност, повишили нивата на 
въглероден диоксид в атмосферата от 280 пропромила в прединдус-
триалните времена до 384 пропромила през 2007 г. Днес ние всяка 
година прибавяме по 26 милиарда тона въглероден диоксид в ат-
мосферата – това прави почти по четири тона на всеки мъж, жена 
и дете на планетата.

За да държи земната повърхност топла, атмосферата действа точно 
като парник. Видимата слънчева радиация пътува относително без-
препятствено през атмосферата, затопляйки земната повърхност, 
произвеждайки дълговълнова инфрачервена радиация. Тази радиация 
се абсорбира много ефективно от земните пари, въглеродния диоксид 
и другите парникови газове в земната атмосфера. Вследствие на това 
топлината остава впримчена в долните атмосферни слоеве, вместо да 
бъде освободена обратно в пространството. Този естествен „парни-
ков ефект“ е жизненоважен за живота на планетата, тъй като спомага 
за изолирането на земната повърхност от смразяващите студове на 
външното пространство и изравнява температурните вариации меж-
ду деня и нощта. Ако обаче се отклони екстремално, той може да ста-
не най-върлият враг на живота. На стерилната ни сестринска планета 
Венера например, гъстата, наситена с въглероден диоксид атмосфера 
поддържа повърхностна температура от изпепеляващите 483 °С – 
приветствено предупреждение, ако можем да го наречем така.
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Увеличената концентрация на парникови газове в земната ат-
мосфера, предизвикваща настоящата климатична промяна, е след-
ствие главно на изгарянето на изкопаеми горива, макар че цимен-
топроизводството също допринася, като в момента е отговорно 
са около 5% от емисиите. Тези дейности, заедно с придружава-
щите ги промени в използването на земята, особено обезлесява-
нето, предизвикват нарастване на въглеродната концентрация с 
обезпокоително темпо. Концентрацията на въглероден диоксид 
на прединдустриалната Земя е била около 280 пропромила; сега 
тя е 384 пропромила и ежегодно нараства с над два промила. Това 
се равнява на обща маса от около три трилиона тона въглероден 
диоксид1, понастоящем налични в земната атмосфера – по-често 
представяни като 3000 гигатона2. Към тях ние всяка година при-
бавяме около 26 гигатона – или почти четири тона на човек. 

Макар че въглеродният диоксид е главният виновник за за-
топлянето на атмосферата, други газове също дават своя при-
нос – метан, азотен оксид, озон, хлорофлуоровъглероди, хидроф-
луоровъглероди и дори скромната водна пара. С общо количество 
от около 2 пропромила, метанът съставлява нищожна част от 
земната атмосфера и е в много по-малки количества от въглерод-
ния диоксид. Той обаче е далеч по-ефикасен парников газ. Ма-
кар че метановата молекула престоява в атмосферата около едно 
десетилетие, в сравнение с над век за молекулата на въглеродния 
диоксид, за това време тя има три пъти по-силно затоплящо въз-
действие от нея, въпреки далеч по-дългия ѝ живот. Също като ме-
тана, озонът, хлорофлуоровъглеродите, хидрофлуоровъглеродите 
и азотният оксид също притежават голяма способност да задър-
жат топлина. Дори най-обикновената водна пара, макар и да не е 

 1 Дължащите се на човешки дейности емисии понякога се изразяват само 
във въглерод, а не във въглероден диоксид. Общото количество въгле-
род в атмосферата днес е около 800 гигатона. С набирането на скорост 
на Индустриалната революция в средата на ХvІІІ в., изгарянето на фо-
силни горива, заедно с циментопроизводството са освободили 305 ми-
лиарда тона въглерод в атмосферата, като половината количество е от 
средата на 70-те години на миналия век насам. – Б.а.

 2 Един гигатон е равен на един милиард тона. – Б.а.
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особено силен парников газ, дава важен принос към затоплянето 
само чрез чистото ѝ количество в атмосферата – и концентрация-
та ѝ нараства с около 1% на десетилетие.

Заради голямата разлика в концентрациите, потенциалът за 
задържане на топлина и периодът на присъствие в атмосферата, 
сравняването на способността за предизвикване на глобално за-
топляне на различните парникови работи съвсем не е лесна ра-
бота. За да улеснят нещата, климатолозите прикачват стойност за 
Потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) към всеки парников газ, 
като въглеродният диоксид например е 1, а метанът – 23. Умножа-
ването на ПГЗ по концентрацията на газа в атмосферата дава въ-
глеродно двуокисния еквивалент, използван като база за групира-
не на парниковите газове под, така да се каже, един байрак. Днес 
цялата кошница на парниковите газове, взети заедно, се равнява 
на въглероден еквивалент атмосферна концентрация от поне 430 
пропромила, в сравнение с 384 пропромила само за въглеродния 
диоксид.


