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Доколко климатичните закони помагат за 
намаляването на глобалното затопляне?

Още научни статии за ученици на: www.ScienceJournalForKids.org

Накратко
Противодействието на света срещу климатичните 
промени е слабо, но все пак го има. В различните 
страни са приети стотици закони, свързани с 
климатичните промени, но добре ли се справят те с 
разрешаването на проблема? Искахме да разберем 
колко ползотворни са тези закони. Използвахме база 
данни с информация за климатичните закони в 133 
държави по света. 
Установихме, че всеки нов закон намалява емисиите 
въглероден диоксид годишно средно с 0.8% през 
първите 3 години и с 1.8% за по-дълъг период. Някои 
видове закони са по-добри от други за намаляването 

на емисиите. Важно е също така колко добре прилага 
държавата съответния закон! В някои страни законите 
действат много по-успешно отколкото в други и 
затова в тях е по-вероятно да се намалят емисиите. 
Трябва да работим заедно, за да създадем по-мощни 
закони, които да решат този световен проблем. 

Въведение 
Напоследък климатичните промени често са по новините. 
Политиците редовно говорят за законите, които 
предлагат, за намаляване на емисиите на парникови 
газове и спиране на глобалното затопляне. 
Вероятно сте чували за Парижкото споразумение, чиято 
цел е да се избегнат опасните климатични промени, като 
се ограничи глобалното затопляне до 2°С (а в най-добрия 
случай до 1.5°С!) Над 190 държави са го подписали, 
но все още не сме на път да постигнем зададената 
цел. Всъщност, дори не сме и близо. Някои учени 
предвиждат, че през следващите 30 години емисиите на 
парникови газове по света ще достигнат много високи 
нива и всъщност гоним 3°С, вместо максималните 2°С. 
Но страните все пак предприемат някакви мерки – 
всяка държава има поне по един закон за климатичните 
промени, а по света има общо над 1800! Искахме да 

открием какво са постигнали тези закони. Би трябвало 
те да имат някакъв резултат, нали? Без тях емисиите в 
глобален план щяха да са по-високи, но колко?
Според нас влезе ли нов закон в сила, той започва да 
влияе на емисиите на национално ниво. Някои закони  
може да имат бързо действие, а на други да е нужно 
повече време. Искахме да разберем как точно тези 
закони помагат да се ограничи глобалното затопляне и 
колко време ще им е нужно. 
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Фигура 1: Използвахме Закони за климатичните промени на световната база данни, за да открием информация за 
климатичните закони във всяка страна по света. Тук виждате кои държави имат най-много закони за климата и кои най-малко!

Разгледахме всички национални закони за климата, 
приети от 133 държави между 1999 и 2016 г. (Фиг.1). 
Използвахме базата данни, наречена Световни 
климатични закони. (Проверете и сами на https://
climate-laws.org/) Тези данни включват:
• множество различни видове закони, сред които 

парламентарни актове и изпълнителни заповеди; 
• закони, които са директно насочени към 

климатичните промени и други, които индиректно 
влияят на промяната в климата; 

• законите на всяка страна през последните 30 и 
повече години. 

Използвахме статистически модели, за да проследим 
връзката между новите закони за климата и емисиите 
на парникови газове. В момента на изследването 
ни имаше над 1800 закона по света. Някои не са 
за емисиите на парникови газове, а за рисковете 

от променящия се климат, като горещи вълни и 
наводнения, а други са приети в страни, които не 
разглеждахме. Затова включихме в анализа ни 1092 
закона за намаляването на климатичните промени. 
Занимаваха ни три въпроса: 

1.  Как влияят новите климатични закони на 
емисиите на парникови газове краткосрочно (в 
период от 3 години) и дългосрочно (над 3 години)?
2.    Как способността на съответната държава да 
прокара нов закон за климата определя до колко се 
намаляват  емисиите на парникови газове?
3.  Кой тип закон има по-голям успех при 
намаляването на емисиите - парламентарният акт 
или изпълнителните заповеди? 

Методи

https://climate-laws.org/
https://climate-laws.org/
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Установихме, че:
• Всеки нов закон в дадена страна намалява 

годишно емисиите въглероден диоксид (СО₂) с 
0.8% в краткосрочен план и с 1.8% в дългосрочен. 

• Държавите с по-голяма способност да прилагат 
тези закони бележат по-голям спад на емисиите в 
дългосрочен план – с 2.4%.

• Само през 2016 г. климатичните закони водят 
до 5.9 гигатона по-малко отделен въглероден 
диоксид. Това е повече от вредните емисии на 
САЩ за тази година! 

• От 1999 до 2016 г. (18 години) са спестени само 
38 гигатона СО2  (Фиг.2) – това се равнява само на 
една година общо вредни емисии. А влиянието на 
тези закони върху други парникови газове е дори 
по-ниско!

• Около 40% от климатичните закони са 
парламентарни актове, а 60% са изпълнителни 
наредби. 

• Парламентарните актове са по-ефикасен начин за 
спад на емисиите – предимно те са причината за 
тяхното намаляване.
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Фигура 2: Направихме 
модел на емисиите 
въглероден диоксид с и 
без климатични закони. 
Виждате, че без тях 
вредните емисии щяха 
да са още по-високи. 

Учените са прекарали години в опити да убедят 
политиците да приемат нови климатични закони. 
Но не всеки закон е еднакво добър. Определяме 
ефективността на даден закон за климатичните 
промени от това доколко той намалява емисиите. 
Това зависи от доброто му привеждане в действие от 

правителството на съответната държава. 
Някои страни се справят добре с изготвянето на такива 
закони – Бразилия например има 28, а Испания 38! 
Едни държави са много амбициозни в разрешаването 
на различни проблеми, докато други не чак толкова. 
Не всички 28 бразилски закони са били прокарани 

Дискусия
През 1999 действителното ниво на емисиите на СО2  и 
вероятните нива са били много по-близо, отколкото през 
2016 г. Как мислите, че ще изглеждат сега?

Действителни 
емисии на CO2 
(със закони)

Вероятни 
емисии на CO2

(без закони)

Един гигатон е равен на тежестта на 
всички хора по света, умножена по две!
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Речник на термините

Въглероден диоксид (CO2) – основният от парниковите газове. Отделя се в атмосферата, когато се изгарят 
невъзобновяеми суровини, като въглища, нефт или природен газ. 

Гигатон – единица маса, която е милиард пъти по-тежка от метричен тон. Това е голяма тежест. За сравнение един 
средно голям африкански слон тежи само 5 метрични тона!

Глобално затопляне – терминът, използван да опише увеличението на средната температура на Земята. 

Изпълнителна заповед – наредба или закон, наложен от правителството (обикновено от държавния глава), без 
одобрението на законодателния орган (парламент, конгрес).

Климатични промени – промяна в глобалния климат (напр. в температура и валежи), видима от средата на 20-ти век и 
дължаща се най-вече на увеличените нива на парникови газове в атмосферата. Учените отдават климатичните промени на 
различни дейности, като изгарянето на суровини за добива на енергия.

Парижко споразумение – през 2016 г. повечето държави по света се споразумяха за постигането на цели, които да 
ограничат влиянието на предизвиканите от различни човешки дейности климатични промени. 

Парламентарен акт – закон, който е бил официално приет от законодателния орган на дадена страна. 

Парникови газове – всички газове в земната атмосфера, които задържат топлина. Например въглероден диоксид (СО2 ) 
или метан. 

Политик – човек, който е избран от гражданите на една страна, за да бъде част от правителството или парламента. 

Прокарване на закон – привеждането му в действие. 

Статистически модел – анализиране на данни с цел да се направят изчисления и да се отговори на научни въпроси.

успешно и затова не са помогнали на страната да 
спре обезлесяването. Представили сме глобална 
картина на законите за климатичните промени и 
влиянието им върху емисиите на парникови газове. 

Установихме, че от тях има някакъв резултат, но няма 
да постигнем целите на Парижкото споразумение, ако 
не направим повече. Нуждаем се от по-стриктни и по-
добре прилагани закони по целия свят!

Пандемията от Ковид-19 и извънредните мерки 
показаха, че политиците могат да изготвят закони, 
които да променят поведението на хората. Когато 
всички останахме по домовете си, емисиите на 
парникови газове се намалиха. Но в същото време, 
пандемията се отрази отрицателно върху голяма 
част от държавните икономики. Някои политици ще 
искат да подпомогнат икономиката на страната си и 
да намалят емисиите, като похарчат повече пари за 

възобновяема енергия, като вятърната и слънчевата. 
Ще предпочетат и да караме електрически коли. 
Виждате ли знаци за това там, където живеете? 
Вие също можете да помогнете на околната среда, 
като намалите енергията, която ползвате в домовете 
си. Не оставяйте уредите включени, използвайте 
енерго-спестяващи лампи и гледайте по-рядко да се 
возите с кола. 

Заключение

Преведено от английски на български език с
подкрепата на Американското посолство в София.
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Проверка на знанията

Защо някои закони за климата са по-ефективни от други?  

Каква е разликата между парламентарен акт и изпълнителна заповед?

Защо учените са толкова загрижени за емисиите на парникови газове? Сещате ли се за 
примери за парникови газове? Какво правят те и защо са важни?

Какво можем да направим, за да намалим вредните емисии?

Можете ли дадете пример за закон, който не е директно насочен към климатичните 
промени, но индиректно им оказва влияние?
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