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Конкурс за есе  

„Ние не наследяваме земята от нашите деди,  

а я вземаме назаем от нашите деца“ 

 

ЗАГРАБВАНЕТО НА ЗЕМЯ: ПРЕЧКА ПРЕД БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ 

 

Народът ни има древна история, която помни подвизи и поражения. Вечен 

спътник на това героично минало е нашата природа. Тя е най-важният фактор за 

човешкия живот.  

Човек черпи от природата разнообразни ресурси, които правят живота му  

по-добър, по-пълноценен и по-приятен. Но как обаче човек се отблагодарява на 

природата за тези блага?! Как отвръща за стореното добро, за предоставения 

изключителен въздух, питейна вода, плодородните почви…. 

Всеки ден ние, хората, замърсяваме почвата с отпадъци, без да се замисляме, че 

в нея живеят други, макар и малки, но не маловажни, живи организми. Тези малки, 

почти незабележими от човешкото око организми, по един и друг начин, запазват 

равновесието в природните екосистеми. Чрез нашите безразсъдни действия ние, хората, 

унищожаваме и тях.  

Давам един прост пример с азотсвързващите бактерии, които правят почвата по-

плодородна, червеите и всички ровещи подобряват нейната рохкавост, а ние, хората, в 

стремежа си за по-високи добиви, използвайки всякакви хербициди, фунгициди и други 

отрови, убиваме голяма част от тях.    

Всеки ден ние замърсяваме въздуха с отровни вещества и никой не се замисля, 

че по този начин тровим самите себе си. Почти няма новинарска емисия, в която със 

загрижен и унил глас да не ни информират, че един или друг завод, без пречиствателни 

съоръжения, е обгазил дадено населено място, като е превишил пределно допустимата 

концентрация на вредни газове и прахови частици във въздуха. Усещаме 

запрашеността в атмосферата, кашляме, дишаме трудно, купуваме лекарства, но…. 

какво правим, за да спрем този процес?!    

Всеки ден изсичаме горите и заличаваме тревните площи, за да строим нови и 

нови сгради, без да осъзнаваме, че всъщност ние се разделяме с частица от себе си, от 

земята си и така се превръщаме в огромна пречка за идващите след нас поколения. Но 

природата не понася нашите груби вмешателства в своето хармонично равновесие и… 

почти всяка седмица „си взима“ от плодородната ни земя – в новините непрекъснато ни 
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съобщават за нови и нови свлачища, които не само оставят хората без дом, но 

нарушават драстично вече установената инфраструктура на различни населени места. 

Големите свлачища на морския бряг бавно, но невъзвратно отнемат  местата ни 

за отдих и възстановяване, отблъсквайки туристите и осакатявайки туристическия 

бизнес и икономиката на страната ни.  

Земята ни се е зародила преди милиарди години и тогава тя е била съвършено 

творение, изпълнено с мир и хармония.  

Днес човекът чрез неразумното си отношение към околната среда грубо и 

безвъзвратно нарушава тази хармония.  

Учените от различни научни области – климатолози, океанолози, ботаници и 

зоолози, в своите задълбочени и обстойни научни трудове алармират, че природните 

системи се намират в изключително крехко и фино равновесие, при което всеки 

биологичен вид е установен в своята екологична ниша.  

Ние, хората, в стремежа си да разширим не само територията си, но и дейността 

си, изместваме останалите живи същества и по този начин осакатяваме природата.        

Активната намеса на човека в различните природни процеси води до нарушаване на 

природното равновесие, а това е един от най-актуалните проблеми на нашата 

съвременност. 

Този проблем води до изключително сериозни последствия както за нашите 

съвременници, така и за бъдещите поколения, затова трябва да има далновидно и 

своевременно решение. 

Цялото човечество трябва да осъзнае важността на проблема, да обедини 

усилията си и да спре процеса на нарушаване на природното равновесие, за да спре по 

този начин и процесът на превръщане на плодородни земи в незаконни сметища и 

бунища!  

Да спрем заедно да заграбваме земята, защото така ограбваме и ощетяваме тези, 

които идват след нас!  

Нека винаги да помним индианската поговка, че ние не наследяваме земята от 

нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца. 

     

Участник в конкурса: Божидар Янков, IX
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