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     ППООЩЩЕЕННССККАА  ККУУТТИИЯЯ  ЗЗАА  ИИССТТООРРИИИИ  

 

Грижата за земята през погледа на децата 

 

Често казваме, че природата е наш дом, че трябва 

да се грижим за нея, че я обичаме. Но едва ли всеки се 

замисля за нейното огромно значение за живота ни и 

грижата ни да я опазим.  

Следим всички научни факти за измененията в 

нея, но често това се превръща само в поредното 

съобщение във вестниците или по телевизията. 

Всички виждаме големите промени – много топло 

лято, зима с две-три снежни превалявания, голяма 

суша и наводнения, изчезващи растения и животни. 

Промяната зависи от всички нас, жителите на 

планетата Земя.  

Има ден на Земята. Има Световен ден за опазване 

на околната среда – 5 юни. Все повече държави 

изготвят програми за опазване на околната среда. Но 

ако съхраняването на природата се остави само на 

правителствата, едва ли ще има голям резултат. 
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Бъдещето на планетата ни зависи от различни 

фактори, които имат неблагоприятен ефект върху 

природата. Четох в една статия напоследък, че тези 

фактори са свързани най-вече със засилване на 

парниковия ефект, с обезлесяването и опустяването 

на все по-големи територии. След редица изследвания 

учени стигат до заключението, че само в рамките на 

150 години парниковите газове са се увеличили с 

повече от 25%. 

Важна роля за това имат и изгарянето на големи 

количества изкопаеми горива (нефт и въглища) в 

промишлеността и газовете от автомобилния 

транспорт. Обезлесяването намалява количеството 

кислород в атмосферата и води до намаляване или 

изчезване на много растителни и животински видове. 

С липсата на екологично съзнание у хората се стига 

до безразборно изсичане но горите и намаляване на 

залесяването. В резултат на опустяването на 

територии се увеличават размерите на  вече 

съществуващите пустини, чиято площ с всяка година 

става с около 60000 кв. км. повече. Настъпват и 

необратими промени в почвения слой, от които 

зависи производителността в земеделието.  
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Мисля, че всеки от нас е отговорен, за всичко: 

можем да не замърсяваме с отпадъци, да не 

изхвърляме безразборно, а разделително. Това никак 

не е трудно и може да се направи. За да бъдат 

намалени вредите, които нашето човечество нанася на 

природата, трябва всички ние да се включим в 

опазването на нашия единствен дом – Земята. 

 

Неделчо Ганчев Латинов 

ПГ ,,Христо Ботев”, 8
a
 клас, гр. Попово 

 


