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Нож с много остриета

Представете си, че сте на обичайно мръсен плаж на българското Черноморие. 

Боклуците са навсякъде. В пясъка се спотайват фасове и пластмасови чашки, 

които детето ви изравя с лопатка и радостно ви носи. Върху околните храсти 

се развяват парцаливи найлонови торбички. Празни пластмасови бутилки дрейфу-

ват около близките скали. Картина, на която вече почти не обръщаме внимание. 

Мнозинството от нас „решават“ проблема на най-чистото място с надеждата 

боклуците да „мируват в ъгъла“.

А сега си представете, че картината е още по-трагична. Пластмасовите от-

падъци са навсякъде. Плажовете са плътно покрити с дебел слой опаковки, който 

трябва да разкопаеш, за да стигнеш до пясъка. Морето представлява поклащана 

от бриза гъста супа от боклуци с дебелина десетки метри, която стига до хори-

зонта. Животът в него е сведен до нивото на най-безводните пустини. За наш 

ужас подобна апокалиптична картина вече е реалност. Преди 13 години в Север-

ния Пасифик бе открито т.нар „огромно тихоокеанско петно от боклуци“. Върху 

площ, многократно по-голяма от Черно море, плават милиарди пластмасови от-

падъци — битови и промишлени, с размери от няколко микрона до над метър. Сло-

ят плаващи отпадъци е с дебелина до 10 м. Голяма част от боклучената „супа“ е 

съставена от практически неразградими пластмасови опаковки, някои от които 

се носят в района вече над половин век. Огромното тихоокеанско петно е про-

блем с астрономически мащаби. Можем да гледаме на него и като на паметник 

на човешката безотговорност към природата. Подобно на митичния Кракен то 

поглъща нови и нови територии всяка година, избивайки стотици хиляди морски 

бозайници и милиони птици. Петното е нагледен пример за това, как опаковането 

може да бъде нож с много остриета. Опаковките могат да спасяват човешки жи-

воти, предпазвайки храната от разваляне, но и да убиват морските птици, които 

погрешка ги поглъщат (виж материала на стр. 40–41).

Опаковките нямат вина за това, от какви материали са произведени и как 

биват третирани след изхвърлянето им или при преработка. Вината е в техни-

те потребители и производители — т.е. във всички нас. За да не се превърнат 

океаните и моретата в пустини, ние не трябва, подобно на пластмасовите бу-

тилки, да „дрейфуваме“ по пътя на най-голямото удобство и най-лесните печалби. 

Промяната в мисленето и навиците ни е задължителното условие за ефективна 

работа над проблема. Установяването на нови нагласи за съжаление е процес, 

изискващ големи усилия и много време. Науката днес ни предлага различни ефек-

тивни начини за справяне с проблема с опаковъчните отпадъци — създаване на 

биоразградими и компостируеми материали (за които можете да прочетете в 

броя), нови технологии за рециклиране и иновативни решения за последващото им 

използване (например производство на строителни материали). Ние разполагаме 

с инструментариума за справяне с проблема. Остава ни да придобием волята 

и постоянството, с които да го приложим, и така да наложим „Новия световен 

екологичен ред“.

И ако някой си мисли, че в частност ние, българите, сме прекалено малки като 

нация и държава и нас не ни засягат световните екологични проблеми, ще му 

кажа само, че „огромното тихоокеанско петно от боклуци“ се е формирало от 

отпадъци, дошли по безброй различни начини от най-различни кътчета на света. 

Невинните са изключение.

Приятно четене,

Георги Георгиев
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