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МЕТОД ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА СО2 ОТ ВОДАТА И ВЪЗДУХА

Димитър Пърличев1

Изтъква се тревожната международна обстановка във връзка с ускореното глобал-
но затопляне на атмосферата, при слабо ефективното противодействие на правител-
ствата за ограничаванe емисиите на парникови газове. Липсва трезва оценка на реална-
та опасност и екстрени действия от всички страни срещу наближаващата глобална ката-
строфа, началото на която група учени прогнозират през 2021 г. Констатира се неприло-
жимостта на инженерните методи за директно извличане на СО2 от атмосферата поради 
високата им себестойност. Предлага се метод за абсорбиране на СО2 от атмосферата 
и морските и океански води чрез екологични хидротехнически съоръжения (ЕХС) за 
марикултури (морски аквакултури). ЕХС решават безплатно и синхронно почти всички 
защитни и експлоатационни проблеми на бреговата зона и шелфа, включително аб-
сорбирането на СО2 в качеството им на „биологични помпи“, тъй като средствата се 
изразходват само за строителството и монтажа на самите съоръжения за марикултури. 

Ключови думи: Глобално затопляне, въглероден диоксид, геоинженерни методи, 
марикултури, екологични хидротехнически съоръжения.

A METHOD FOR WATER AND ATMOSPHERIC СО2 REDUCTION

Dimitar Parlichev

Abstract. The paper emphasizes the aggravated international situation caused by the 
accelerated global warming of the atmosphere, concurrent with the less effective governmental 
response to limiting the greenhouse gas emissions. There is no objective assessment of the real 
danger and extreme action on all sides against the approaching global catastrophe predicted 
by a group of scientist to begin in 2021. The traditional engineering methods for direct 
absorption of the CO2 from the atmosphere are considered prohibitively expensive and largely 
inapplicable. The proposed method is to extract the CO2 from the atmosphere and sea water 
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by using ecological hydro-technical structures (EHS) for mariculture (marine aquaculture). 
Under normal conditions, they are overgrown by mussels using the unlimited amounts of Ca 
and CO2 in seawater to build their shells. Washed ashore by the waves, the shells accumulate 
into shelly-sandy beaches thus preventing the coastal erosion and the landslides. The EHS 
solve practically at no cost and simultaneously all the protection and exploitation problems of 
the coastal zone and shelf, including the absorption of the CO2 acting as “biological pumps”, 
as the funds are spent only for building and installation of the structures. 

Keywords: global warming, carbon dioxide, geoegineering methods, mariculture, 
ecological hydroengineering structures.

Наскоро, по съобщения в българската преса, група учени чрез списание 
„The Lancet Planetary Health“ за пореден път отправят най-тревожното досега 
предупреждение към правителствата на всички страни, че човечеството разпо-
лага с три години, за да намали емисиите на СО2, преди да е станало прекалено 
късно. Според тях, дори ако годишните емисии на парникови газове до 2020 г. 
останат на същите стабилни нива, целите относно температурните стойности, 
които са залегнали в международното споразумение за климата от декември 
2015 г. в Париж, ще бъдат почти неизпълними. Би могло да се помисли, че това 
споразумение за ограничаване на парниковите емисии,  „историческо“ по еди-
нодушно приетите решения, ще оправдае надеждите на човечеството за спра-
вяне със застрашаващата го опасност. Това обаче е малко вероятно, тъй като за-
дълженията налагат прекалено големи непроизводствени инвестиции, но всяка 
страна сама определя и отчита ангажиментите си и не се предвиждат санкции 
за неизпълнението им. Правителствата обаче мислят преди всичко за нацио-
налните, а след това за общочовешките интереси. Дефицитът на глобално и 
отговорно мислещи ръководители на различни управленски нива и особено в 
науката стремително приближава човечеството към критичната граница, след 
която процесите, свързани с глобалното затопляне, стават неуправляеми. Сега 
вече се спори не дали има, или няма глобално затопляне, а дали сме минали, 
или не границата към глобалната катастрофа.

Неоспорим факт е, че след толкова предупреждения на учените човечест-
вото все още не осъзнава в необходимата степен зловещите последици от не-
винните на пръв поглед климатични промени и не отчита обстоятелството, че  
преките жертви от тях вече възлизат на стотици хиляди годишно, които в близко 
бъдеще ще нарастнат на милиони, за разлика от тероризма например, който взе-
ма стотици, по изключение хиляди жертви годишно, но ужасява света. Глобал-
ното затопляне е най-смъртоносният и коварен враг на човечеството от появата 
му до днес. През последните десетилетия природата ни предупреждава чрез ло-
кални, но зачестяващи и засилващи се катастрофални събития (от които досега 
най-много са пострадали Китай и САЩ, които са и начело на замърсителите). 
За периода 2002–2015 г. количество на СО2 и СН4 нараства и в атмосферата на 
България, ярка илюстрация за което е публикацията на Ножаров (2016). 

Ситуацията по проблема с климатичните промени поставя с пределна ост-
рота въпроса за търсенето на нови, по-ефективни методи и средства за спешно 
отдалечаване от критичната граница, преминаването на която ще изправи чове-
чеството пред неминуема глобална катастрофа. 
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Съществуват много и разнообразни методи против глобалното затопляне 
на атмосферата, най-известни от които са геоинженерните методи. Най-сери-
озните от тях са ориентирани към директно извличане на парниковите газове 
от атмосферата и особено на „главния виновник“ – СО2, за разлика, например, 
от социалните методи, свързани с намаляване на вредните емисии от промиш-
леността, транспорта, селското стопанство и др., увеличаване процента на въз-
обновяемата енергия, икономиите на ток, залесяването и пр., които се прилагат 
в зависимост от финансовите възможности, природната специфика и културата 
на съответната страна. Като оставим настрана съмненията и критиките относно 
ефективността на геоинженерните методи, доколкото ни е известно, нито един 
от тях все още не е влязъл в действие. Причините са две, засега поне практи-
чески непреодолими. Първата е незначителното съдържание на СО2 в атмос-
ферата – само 0,04 % (4 от 10 000 молекули въздух), което прави извънредно 
трудно неговото абсорбиране. Втората причина е необходимостта полученият 
вече отровен газ да се изолира или неутрализира, за да не се върне отново в 
атмосферата. Всеки един от известните 6-7 метода предлага решения на двата 
въпроса, но разходите за тях са над възможностите и на най-богатите държави.

В тази ситуация може би ще се окаже особено интересен практически 
методът, който авторът доразработва и се опитва да експериментира с идеята, 
че с лекота биха се решили двете непреодолими трудности. Най-характерната 
му особеност е, че е природосъобразен, по-точно казано, метод, „изобретен“ 
от природата. Става дума за един отдавна известен природен процес (Хоутън, 
1996; Узунов, Ковачев, 2002), най-убедително демонстриран в района н. Сив-
рибурун – н. Шабла на Българското Черноморско крайбрежие, който авторът 
се стреми да превърне в метод на морската екология чрез многократната му 
интензификация посредством т.нар. екологични хидротехнически съоръжения 
(ЕХС). За практическата реализация на предложения метод авторът патентова 
съоръженията през 2008 г. и ги усъвършенства до степен, която прави мето-
да безплатен, за разлика от останалите геоинженерни методи. Като редуциращ 
СО2 от въздуха методът намира подкрепа в т. 12.10.5 (facilitating the capture of 
carbon dioxide from sea-water by sea molluscs which store carbon dioxide in their 
shells as calcium carbonate) на резолюция 1552/2007 на Парламентарната асам-
блея на Съвета на Европа. 

Както е известно, мидите изграждат черупките си от неограничените коли-
чества Са и СО2 в морската вода (това е много сложен, но недостатъчно изслед-
ван биохимичен процес). В участъците на бреговата зона, където има скални 
банки (обикновено пред носовете), т.е. твърд субстрат за закрепването им, има и 
голямо количество миди. Поради това СО2, който се съдържа във водата на тези 
участъци, непрекъснато се изчерпва. Вследствие на т.нар. парциално налягане 
– по закона на Хенри (Узунов, Ковачев, 2002), улеснено от повишената честота 
и сила на вълнението в плитководието, от въздуха дифузират нови количества 
СО2 (изразходваният СО2 от 1 m3 вода се компенсира от този, съдържащ се в 10 
m3 въздух – Хоутън, 1996), които се превръщат в неразтворим СаСО3, изграж-
дащ мидените черупки. След умиране или отделяне от скалистите участъци при 
силни вълнения, мидите се отнасят от вълните към носовете на брега (сн. 1). 
От натрошените и заоблени частици на черупките им се състоят прекрасните 
дребно- и среднозърнести плажове в заливните участъци на север от н. Шабла 
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Сн. 1 Черупчест плаж пред н. Крапец

Сн. 2 Плажът северно от н. Крапец
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до българо-румънската граница (сн. 2). Очевидно природата има способността 
сама да се защитава срещу грубата намеса на човечеството, обща последица от 
които е глобалното затопляне. За съжаление, в рамките на Българкото Черно-
морие ние почти сме я лишили от тази  способност (Пърличев, Стойков, 2014; 
Пърличев, 2016). За нашите условия са разработени споменатите по-горе ЕХС 
– хибрид между изкуствените рифове и традиционните хидротехнически съо-
ръжения. Една от най-съществените им особености е голямата им повърхност, 
допълнително увеличена от закрепените върху тях колекторни рамки за миди. 
По този начин те ще изпълняват и ролята на  „биологични помпи“ – съоръже-
ния, които чрез водата абсорбират СО2 от въздуха и го трансформират в черуп-
чест СаСО3 – инертен материал за плажовете. 

ЕХС представляват модулни конструкции (съставени от модули в два ва-
рианта и пет модификации), с които в морето се изграждат съоръжения за ма-
рикултури (морски аквакултури) – рибарници, плантации за миди, раци, водо-
расли и пр. (Parlichev D., G. Parlichev, 2010). Освен това обаче те ще изпълня-
ват и десетки други полезни функции, една от които е диоксид абсорбиращата. 
Всички тези функции се оказват безплатни и по този начин, с внедряването 
на ЕХС, България би могла да даде пример на другите страни как се противо-
действа не само на глобалното затопляне и на безполезните буни и дамби, но и 
как се решават морските проблеми без излишни разходи, тъй като средства се 
изразходват само за строителството и монтажа на съоръженията за отглеждане 
и улов на марикултури. 

Сн. 3 Брегът на Траката 22

11 Проблеми на географията, 3–4/2018 г. 
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В зависимост от бързината и мащабите на внедряването на ЕХС, предложе-
ният метод би забавил настъпването на глобалната катастрофа, защото сам по 
себе си не се нуждае от доказване – доказала го е природата. Очевидна е необ-
ходимостта от спешни експерименти с предложените ЕХС в един, още по-добре 
в няколко участъка на нашето крайбрежие, за да се уточни ефективността му 
му, т.е., колко пъти тези съоръжения ускоряват абсорбирането на СО2 от въздуха 
над водното пространството, на чието дъно са поставени. 

Целта е чрез масовото внедряване на тези екологични хидротехнически съ-
оръжения да се решават преди всичко морските проблеми не само в България, 
но и в ЕС, като по този начин се въздейства и върху глобалното затопляне. За на-
чало предлагаме проекта „Защита и експлоатация на участък Траката във Вар-
ненския залив“ (Траката е най-опасният участък на Варненското крайбрежие, за 
защитата и експлоатацията на който вече 50 години не се прави нищо – сн. 3).
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