
Границите на възможното 

Никой не обича да чува думичката „няма”, особено когато отива в магазина. 

Празните рафтове са последното нещо, което иска да види. Дотолкова сме свикнали с 

продуктовото разнообразие и вярваме, че дефицитът е останал в историята, че дори не 

забелязваме промените. Време е да се върнем към началото и да потърсим истината за 

пътя, по който сме поели. 

„Целият свят се крепи върху ръцете на 

земеделеца”, казва една известна 

френска поговорка. Доскоро 

позабравена, ХХІ век и придава нова 

актуалност. Земеделието на прага на 

третото хилядолетие е с различен 

облик, но все така подвластно на 

капризите на климата. По пътя към 

устойчива глобална икономика 

човечеството изучава тази зависимост. 

Търси решения за проблемите на 

устойчивото развитие. Утрешният път 

се чертае от решенията, които вземаме 

днес. А за справяне с глобалните 

проблеми са необходими координирани 

усилия на всички страни в света.  

 

Природно‒ресурсният потенциал на Земята има своя лимит. Той очертава 

границите на възможното. Показва ограниченията на света, в който живеем. Но 

човечеството е склонно да ги забравя. Да подчинява съществуването си на вярата в 

безконечния възход. Най-важен е днешният ден, а за утре да мислят следващите 

поколения. Подобно мислене не само не премахва границите на възможното, то ни 

приближава опасно близо до тях. Какво ще направим когато един ден се озовем там? Дали 



безпомощно ще вдигнем ръце или ще се борим, за да оцелеем? А нужно ли е изобщо да се 

изправяме пред подобна дилема? 

Взираме се в миналото с надежда да открием поне отчасти отговора на въпросите, 

да разберем кога и къде започна всичко. В продължение на хилядолетия консумативния 

модел на прогресивно стопанско нарастване стой в основата на обществения прогрес. На 

природната среда се гледа като неизчерпаем източник на ресурси. Заслепено от блясъка на 

икономическите показатели човечеството отказва да види влошаването на природната 

среда. Но генерираните екологични проблеми не могат да се пренебрегват повече. От 

локални те прерастват в глобални и засягат цялата земна екосистема. 

Но да се съсредоточим върху земеделието и връзката му с климата. Този сектор на 

стопанството се явява основен производител на хранителни продукти и доставя суровини 

за леката и хранително-вкусовата промишленост. Продукцията му играе важна роля в 

търговията. В него е заето половината от икономически активното население на планетата, 

но със съществени различия по страни. От появат си в няколко района на Близкия изток т. 

нар. „плодороден полумесец“, та чак до наши дни развитието на земеделието е неразривно 

свързано с климата. Природните условия благоприятстват високото плодородие. 

Научнотехническия прогрес отслабва тази зависимост, но не е в състояние да я премахне. 

Климата все още определя дали и кой клон на земеделието ще се развива в даден район. 

Плодородните участъци, обаче скоро могат да се окажат пустини. Климатичните промени, 

парниковият ефект и зачестилите екстремни природни явления водят до непредвидими 

последици. 

Пагубното въздействие расте с всяка изминала година. Според доклад на института 

Уърлдуоч „Състоянието на планетата 2000“ „От 1980г. насам почвената ерозия в 

Казахстан например е намалила обработваемата земя наполовина. Риба-меч вече почти не 

се намира в Атлантика. Аралско море, откоето през 60-те г. се ловяха 40 000 т. риба 

годишно, сега е мъртво. Филипините и Кот д'Ивоар, чиято търговия с тропически дървесни 

видове процъфтяваше, вече няма какво повече да секат. Богатите стридни рифове на 

залива Чезапийк, от който в началото на века се добиваха по 70 000 т. стриди годишно 

през 1998г. Дадоха едва 2000 т.“ Световната иконимика се развива, но екосистемите 

деградират, и то с нарастващи темпове. 



Приблизително 2 млрд. хектара обработваема земя 

е с разрушена почвена покривка като резултат на 

прекомерна паша и лоши земеделски практики. 

Това ни напомня, че въпреки напредъка в 

развитието си ние не се различаваме от своите 

предци в едно отношение. Както преди, така и сега 

благосъстоянието ни зависи изцяло от богатствата 

на природата. Тази зависимост ще определи 

насоката във взаимоотношенията между човека и 

природата и ще оформи облика на започналия ХХІ 

век. 

 

 

Прогнозите са през 2050г. числеността на населението да достигне 8,9 млрд. души. 

От тук идва и главната заплаха, че твърде много граници на възможното ще бъдат 

прекрачени и то в рамките на прекалено кратък период. А последиците от това ще бъдат 

непредсказуеми. 

Броят ни може и да се увеличава, но възможностите на природните системи остават 

същите. Така се изправяме пред една от границите на възможното – обработваема земя. Тя 

е най-важно и абсолютно условие за съществуването на земеделието. Размерите и 

качеството оказват силно влияние върху географското разположение и развитие на 

отрасъла.  

От средата на ХХ век насам обработваемата земя на човек се е смалила наполовина 

– от 0,24 хектара на 0,12 хектара. А според прогнози дори общата площ да се запази 

приблизително непроменена към 2050г. съотношението ще е едва 0,08 хектара. Ще се 

стигне до драматичен недостиг на земеделска земя за човек от населението. Най-засегнати 

ще се окажат страните с многочислено население и несъвършено семейно планиране, т. 

нар. Трети свят. Очаква се например населението на Пакистан, което сега е 146 млн. да 

нарастне на 345 млн. през 2050г. тогава земеделската земя на човек от населението ще 

намалее до 0,04 хектара – колкото площта на един тенискорт. Шестчленно семейство ще 



трябва да се изхранва от приблизително 1/5 хектар, колкото е едно средно по големина 

дворно място в САЩ.  

Продоволственият проблем е пряко свързан със земеделието. Поземлените ресурси 

на планетата наред с биологичните ресурси са в основата на решаването му. Растящото 

население ще разполага с все по-малко суровини на човек като обработваема земя, вода и 

т.н. Въпреки интензивното развитие на земеделието, продуктивността му се забавя. 

Според теорията на Малтус тъй като населението расте в геометрична прогресия, а 

производството на храни в аритметична прогресия ще настъпи момент, в който Земята 

няма да може да изхранва човечеството.  Следващата граница, пред която се изправяме е 

изхранването.  

Безпокойство предизвиква наблюдаваното забавяне в нарастването на 

селскостопанската продуктивност. Между 1990г. и 1999г. тя нараства само с 

1%.Надеждите за увеличаване на добивите се свързват с биотехнологиите и навлизането 

на устойчиви на вредители сортове. Но това по-скоро ще доведе до намаляване на 

употребата на пестициди, отколкото да реши основния проблем. Продоволствения 

проблем е следствие от човешките решения, защото природата предоставя достатъчно 

възможности. Въпросът е какво произвеждаме и как го разпределяме.  

При земеделието екологичния проблем се свързва с опазването на качеството на 

почвите. Води се борба с химичните замърсявания, ерозията, осоляването. Необходим е 

екологичен контрол на земеделската продукция, особено предназначената за пряка 

консумация. Проблеми предизвикват утъпкването на почвата и натрупването на твърди 

отпадъци в нея. Най-често почвата е замърсена от метали и техните съединения, органични 

химикали, масла и смоли, пестициди, експлозиви и токсични газове, азбест, радиоактивни, 

биологично активни, горивни и други вредни вещества.  

През 1940г. светът е използвал около 4 млн. т. торове, а към 2013г. около 179 млн. т. 

Както ни напомня Дж. Р. Макнийл, без торове „световното население ще се нуждае от 

около 30 на сто повече добра обработваема земя”. Масовото използване на изкуствени 

торове доведе до широкото разпространено замърсяване на водите. 

Наторяването и пресушаването на почвите също може да предизвика 

подкиселяване. Киселинните дъждове унищожават продукцията и замърсяват почвите. 



Появата им се свързва с попадането в атмосферата на замърсители като сернистите и 

азотните газове.   

Замърсяването и увреждането на природата сега има своите проекции и напред във 

времето. Определя се бъдещето на следващото поколение не само неговото здравословно 

състояние, но и необходимостта да влага много повече средства за преодоляване на 

преките и косвените последици от сегашното развитие. Замърсяването има глобален 

характер и не се ограничава в национални и континентални граници. 

Замърсяването с СО2 ускорява разрушителния процес на глобалното затопляне. 

Според прогнозите ако съдържанието СО2  на във въздуха надхвърли двойно равнището от 

прединдустриалнта епоха, в края на века световните температури най-вероятно ще се 

увеличат с 1 - 4° С. Промените в климата се забелязват и сега׃ тропични урагани, 

наводнения, суши, снежни бури. Явленията ескалират и се появяват все по неочаквано. 

Ледената покривка отстъпва навсякъде в Арктика и Антарктида, в Аляска, Гренландия, 

Алпите и Тибетското плато. 

Глобално затопляне от своя страна се отразява върху земеделието със зачестяване 

на екстремните природни явления. Добивите се намаляват, а това рефлектира върху 

изхранването, което е свързано със здравословното състояние и заболяванията. Земята е 

своеобразна биокибернетична система способна сама да поддържа своето равновесие 

както Джеймс Лъвлок я разглежда в книгата си „Хипотезата Гея”. А с безпрецедентна си 

намеса в тези процеси човечеството руши финния баланс.  

Нашите предци ни изпращат 

послание. Земята се затопля. 

Бъдещето и е в нашите ръце. Времето 

за мислене е изтекло, необходими са 

действия. Защото ако тенденцията 

остане непроменена последиците от 

глобалното затопляне през 2100г. ще 

са свързани с повишаване на 

морското равнище между 17 и 100 

см. Усилено топене на вечни снигове 

и ледници. Климатични миграции и свръхконцентрация на населението. 



И все пак човечеството продължава да увеличава количеството и видовото 

разнообразие на използваните природни ресурси. С нарастването на антропогенното 

въздействие върху природната среда много от суровинните запаси започват да намаляват с 

бълзи темпове. Земеделието променя естествената среда на растителните и животинските 

видове. Съчетано с климатичните промени това поражда една тъжна тенденция на 

непрекъснатото и необратимо унищожаване на растителни и животински видове. Изострят 

се екологичните проблеми, засягащи богатството на природните ресурси и природното 

равновесие като цяло.  

 По отношение на ресурсите от пресни води и тяхното използване съществуват 

значителни регионални различия. Днес много страни разчитат на поливни площи за повече 

от половината от собственото си производство. Например Китай, Египет, Индия, 

Индонезия и Пакистан. Около 40 на сто от храната в света се добива от 17 % обработваема 

земя, която се напоява изкуствено. 

Но един от най-трудно осъзнаваните проблеми , пред които ще се изправим е 

недостига на вода. Днес разполагаме с приблизително същото количество, каквото е било 

и през 1950г. и вероятно ще бъде и през 2050г. И все пак не спираме да пресушаваме 

земните недра за по-кратко време, отколкото е необходимо за тяхното естествено 

възстановяване от валежи или от снежното покритие. Този проблем е най-тежък в Китай и 

Индия. В Поднебесната империя четворният икономически растеж от 1980г. е довел до 

пълно изтощение на водоизточниците. Особено тежък е проблемът в равнините области. 

Нивото на подпочвените води в Севернокитайската равнина, която дава 40% от житната 

реколта на страната, спада с 1,6 м годишно. 

Свръхизпомпването на водите в ключови райони, за които има данни, е 160 млрд. т. 

Прилагайки правилото, че за произвотството на 1 тон зърно са необходими 1000 т. вода и 

при условие, че свръхизпомпването спре това ще доведе до намаление на световното 

производство на зърно с поне 160 млн. т. Количество достатъчно за изхранването на 460 

милиона от населението на планетата. 

Земеделието е отрасъл, който храни българина. Агроклиматичните, водните и 

поземлените ресури на страната до голяма степен са благоприятни за всякакъв вид 

земеделска дейност у нас. Но агротехническите мероприятия,  механизация, 

автоматизация, напояване и наторяване са с нарушено прилагане поради протичащите 



процеси в нашето земеделие. Неблагоприятна тенденция е намаляване размера на 

обработваемата земя и засетите площи.  Негативно влияние оказват и климатичните 

промени свързани с намаляване на снежната покривка и повишаване на температурите, 

 налагайки промени в традиционно отглежданите култири в България.  

Идеи за възтановяване на изгубеното равновесие между природата и обществото 

може да открием и при древните общества в техните философски възгледи. Но  

съвременните предизвикателства свързани с глобализацията и изострянето на 

екологичните проблеми налагат преосмисляне на традиционните обществени приоритети. 

Появява се понятието устойчиво развитие. За първи път то е въведено през 1987г. от 

норвежката министър-прецедателка Брундтланд, когато изнася доглад пред ООН, 

озаглавен „ Нашето общо бъдеще”. Тя определя понятието така „устойчиво е развитието, 

което удовлетворява нуждите на настоящето, без да подлага на риск способността на 

бъдещите поколения да задоволяват своите нужди”. В него макар и на по-висок стил се 

съдържа една отдавна известна истина. Тя е намерила отражение и в индианската 

поговорка „Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите 

деца.”. Посланието е ясно. Синята планета, Земята, люлката на човешката цивилизация е 

нашия дом и ние, всички хора сме призвани да се грижим за него. Въпросът е в това, че не 

винаги съумяваме да открием правилните начини.  

В търсене на решения на проблемите за постигане на устойчиво развитие се 

открояват и крайности. Чуват се призиви за връщане към старите форми на земеползване. 

Докато други отказват да жертват икономическият растеж пред олтара на природата. 

Истината се оказва често някъде по средата. В съчетаването на съвременния жизнен 

стандарт с устойчивите форми на природоползване. Те се отличават със значителна 

пространствена диференциациия. Това налага да преоткрием формулата дефинирана от 

Римския клуб „Мисли глобално, действай локално!”. С много малки парченца да сглобим 

цялостната картина на новите взаимоотношения човек – природа. 

Говори се много и се правят планове за създаването на устойчива глобална 

икиномика. Но липсват конкретни действия. Почти две десетилетия след договора от 

Киото бяха необходими, за да се стигне до Парижкото споразомени е за климата. С него 

195 страни се задължават да ограничат средната температура на глобалното затопляне до 



под 2º С спрямо прединдустриалната епоха. А и то въпреки, че е правнообвъзващо не 

предвижда наказателни мерки. 

На европейско ниво особено силен акцент върху опазването на околната среда слага 

Общата селскостопанска политика за програмния период от 2014г. Съгласно, която около 

1/3 от средствата са за подкрепа на т.нар. „зелени практики”. С тях се цели 

селскостопанското производство да не нарушава баланса в екосистемите, да способства за 

намаляване на загубата на биоразнообразие, да опазва околната среда и съотватно да 

произвежда екологично чиста хлана, при съхранен ландшафт и природа. Значимостта, 

която ръководните органи на ЕС придават на проблема недвусмислено се вижда и в 

названието на наскоро обявената стратегия „Европа 2020. Зелена, интелигентна, на 

всички” 

Според концепцията за „триъгълника на развитието” или модела на „трите стълба” 

на устойчиво развитие, то може да се постигне само чрез едновременно и равноправно 

реализиране на екологичните, социалните и икономическите цели. Преходът към 

устойчиво развитие изисква дългосрочни приоритети, които не се влияят от политическата 

конюктура и електоралните настроения в обществото. За това е необходимо по-широко 

тълкуване на устойчивото развитие. Не само като стремеж за природно-икономическо 

равновесие, а и като създаване на условия за дългосрогна екологична политика. 

Устойчивото развитие не трябва да се възприема само като възможност да се постигне 

статична хармония с природата, а като непрекъснат стремеж за оптимизиране на 

отношенията с нея. 

За овладяване на предизвикателствата в новия век трябва да се справим със 

стабилизирането на климата и броя на населението. За щастие още от сега разполагаме с 

технологиите и способите за действие и в двете насоки. Това означава преход от 

изкопаеми или въглеродни горива към алтернативни източници на енергия и предоставяне 

на необходимата информация на хората, за да осъзнаят нуждата от ограничаване на 

раждаемостта. За съжаление преходът не е така бърз, че да предотврати някои от вече 

надвисналите климатични промени. 

Нашето настояще е неотменното минало на бъдещето. Неговите шансове се 

определят днес. И ние трябва да имаме в предвид интересите на бъдещите поколения 

когато вземаме решения. Няма ненаказано добро. Благата, на които се радваме в резултат 



на консумативния модел си имат цена. По своя път човечеството често среща граници, но 

понякога успява да ги отмести. Само няколко века след Великите географски открития 

света вече е малък и обозрим. А 66 години по-късно от предпазливия първи полет на братя 

Райт, Нийл Армстронг и Бъз Олдрин стъпват на Луната. Човечеството вече е доказало, че 

може да надскочи себе си. 

По пътя към устойчивото развитие то среща проблемите свързани с производството 

на храни и климатичните изменения. В значителна степен те са резултат от собствените му 

действия. Но именно в неговите ръце е възможността да открие техните решения. Да 

премине към устойчиво земеделие и да ограничи въздействието си върху климата. Няма 

гаранции че ще успее, но ако не опита значи вече е изгубило. Утрешният ден носи нови 

придезвикателства. В бъдещето ни се крие неизвестност, но и надежда.  

 

 


