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Предговор
Преди седем години вярвах в човешката роля за
глобалното затопляне. Виждах, че климатът беше
по-топъл от преди, медиите ми казваха, че учените
били напълно сигурни, че ние сме виновни и като човек, доверяващ се на учените, аз им вярвах. Един ден
обаче слушах беседа, изнесена от учени от Института
по хидрология и метеорология към БАН, в която те
твърдяха, че било доказано без никакво съмнение, че
в днешно време ние сме свидетели на най-високите
температури от хиляди години насам. Това ме озадачи. Аз пък отдавна знаех, че през Средновековието е
имало периоди, в които температурите са били толкова високи, че са позволили заселването на Гренландия от викингите и отглеждането на вино в Англия.
Така започна моя по-сериозен интерес към въпроса
за глобалното затопляне. Така станах скептик по отношение на човешката роля в това затопляне.
Колкото повече литература четях по въпроса, толкова повече се убеждавах, че в научните среди никакъв „консенсус” няма, че напротив, има сериозни
научни данни за естествения произход на промените
в климата и зад тези данни стоят големи научни авторитети. Сега, както и много здравомислещи обикновени хора по света, съм убеден, че през всичките
тези години сме били жертва на една глобална лъжа,
а не на „небивало” глобално затопляне. Тази книга е
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личната ми рекапитулация на това, какво научих от
науката за климата на планетата, за това как силните на деня се опитват да ни излъжат и защо е важно
да знаем за тази лъжа и да я изобличаваме винаги,
когато някой политик, бизнесмен или екоактивист се
опитва да краде с нейна помощ от парите на хората.
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Парниковият ефект –
какво е това и
как влияе на климата?
Парниковият ефект като физически процес е бил
открит от шведския учен Сванте Арениус. Той забелязал, че някои газове имат свойството да поглъщат инфрачервените лъчи, а други газове са почти прозрачни за тях. Когато Слънцето огрява планетата ни със
своите лъчи, които са във видимата част на спектъра,
те се отразяват от земната повърхност, като при това
сменят своята дължина на вълната. Отразените лъчи
са с по-голяма дължина на вълната – така наречените
инфрачервени лъчи или по-известни на обикновените хора като топлина. При наличието на парникови
газове (тези които са непрозрачни за тях) инфрачервените лъчи не могат да се върнат обратно в Космоса,
което пък води до повишаване на температурата на
земната атмосфера. Донякъде този процес напомня
за това, което става в парниците – Слънцето огрява
растенията през прозрачен покрив, но същият този
покрив спира инфрачервените лъчи да избягат обратно извън парника. Оттам идва и името на този процес – парников ефект.
Какво е значението на парниковия ефект за климата на Земята?
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Огромно! Без него средната температурата на нашата планета би била с цели 33 градуса по-ниска,
което почти сигурно би предотвратило зараждането
и развитието на живота такъв, какъвто го познаваме.
Просто без парниковите газове цялата енергия от
Слънцето би се връщала обратно в Космоса, а това
би означавало дяволски ниски температури, които не биха позволили съществуването на вода в течно състояние, а оттам и протичането на жизнените
процеси. Следователно ние дължим нашия живот на
парниковия ефект.
Кой обаче е най-важният парников газ в атмосферата? Медийното преекспониране на нарастващите
въглеродни емисии доведе до това, че повечето хора
приемат за най-важен парников газ въглеродния двуокис. Всъщност той се съдържа в незначителни количества в земната атмосфера и „отговаря” по различни
оценки само за 4 до 26% от сумарния парников ефект
на нашата планета (забележете в какви широки граници се движат тази оценки). Най-важният парников газ са водните пари. На тях се падат не по-малко
от 70% от общия парников ефект, който всъщност
ни поддържа живи. Останалите проценти се поделят между други парникови газове като метана или
озона например. Защо обаче въглеродният двуокис
достигна такъв статус на медийна звезда?
Според някои учени, макар че въглеродният двуокис е в незначителни количества, топлината, която
той задържа, е достатъчна, за да влияе върху количеството водни пари в атмосферата, а оттам и върху
динамиката на целия климат. Повече задържана топлина от въглеродния двуокис означава повече водни
пари в атмосферата, а оттам и повече задържана топлина в атмосферата – това е логиката на страшното

глобално затопляне.
Според други учени обаче, в атмосферата съществуват естествени механизми, които предотвратяват
тази опасна спирала да се развие. Там е работата, че
водните пари в атмосферата кондензират и образуват облаци, които пък отразяват видимата светлина
от Слънцето обратно в Космоса, като по този начин
намаляват топлината в атмосферата. Освен това, с
увеличаване на температурата се увеличава и конвективния пренос на топлина от ниските към горните слоеве на атмосферата, което също помага за охлаждането.
И едните, и другите учени си имат своите аргументи. Споровете се водят от десетилетия и е твърде некоректно да се каже, че научната истина е установена.
Затова нека разгледаме аргументите на едната и другата страна.
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Идеята за човешката
роля – аргументи и
доказателства
Основният аргумент за човешката роля в промяната на климата са нарастващите глобални температури и нарастващата концентрация на въглероден двуокис в атмосферата, вследствие на индустриалната
активност на модерната цивилизация. Последната е
невъзможна без изгарянето на фосилни горива. Това
води до освобождаването на въглероден двуокис при
свързването на въглерода, съдържащ се в петрола, въглищата и природния газ, с кислорода от атмосферата. Смята се, че от началото на индустриалната епоха
концентрацията на въглероден двуокис се е увеличила от 292 до 385 ppm. В същото време средната глобална температура се е увеличила с около 1 C°.1
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1

Според четвъртия доклад на IPCC от 2007 г.: http://www.ipcc.
ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch3s3-2-2.html

Трябва обаче да се обърне внимание, че няма инструментално наблюдение, което непосредствено да
свързва въглеродния двуокис с ръста на температурите. По-скоро се прилага изключването на други
възможни фактори за този ръст. Според докладите
на IPCC (Междуправителствен панел за климатичните промени) най-силният възможен „кандидат”
за алтернативен източник на затоплянето, Слънцето,
отпада от класацията, защото не наблюдаваме значими промени в неговата радиация. С други думи,
затоплянето не може да се дължи на увеличен приток
на енергия от нашата звезда. Остава единствената възможност това да става чрез увеличаване на парниковия ефект, а това може да стане единствено, ако имаме лост, който да извади от равновесие водните пари
в атмосферата. Този лост е въглеродният двуокис.
За да се докаже тази теза, се използват добилите
широка медийна слава климатични модели. Найобщо казано това са компютърни програми, които
чрез различни алгоритми представят взаимодействието на различни природни процеси и проектират
възможни стойности на климатичните промени за
бъдещи периоди от време. Това неизбежно включва
значително опростяване на реалните процеси, както и работа с осреднени стойности. Колкото повече
природни процеси един модел включва в себе си,
толкова по-близък е той до реалната природа. Например първите модели са се ограничавали само до
анализ и симулация на температурите от наземните
метеорологични станции. От началото на този век
моделите стават значително по-богати и обхващат
както температурите на океанската повърхност, така
и динамиката на океанските течения и наблюдаваните устойчиви атмосферни циркулации. В същото
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време се използва и т. нар. „параметризиране”. Някои от природните процеси са толкова сложни сами
по себе си или пък липсват достатъчно данни за тях,
че те се параметризират – присъстват в модела само
като стойности, които не се променят за всеки един
отделен цикъл на моделиране или пък се променят в
някакви предварително зададени тесни рамки.
Дали моделите са верни или не, се установява със
симулации на промените в глобалните температури
за минали периоди от време – ако моделът успешно
възпроизведе наблюденията, то се приема, че и неговите прогностични качества също са надеждни. В
момента едва ли не всички модерни модели се хвалят с почти 100% точност във възпроизвеждането на
температурите през 20 век. За прогнозирането на бъдещите температури обаче настъпват разногласия –
някои модели предричат едва 2 C°, други цели 4 С°,2
та дори 8 C° по-високи температури през 2050 г. Как
е възможно това?

Повишаване на глобалните температури според моделите, приети от IPCC
16
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2

Пак там: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/
en/ch10s10-es-1-mean-temperature.html

Работата е в това, че различните модели по различен начин алгоритмизират природните процеси.
За миналите периоди от време всеки модел използва различни „трикове” да постигне съгласие между
своите алгоритми и наблюдаваните данни. Всички
тези разлики излизат обаче на бял свят, когато няма
данни, към които моделите да бъдат калибрирани в
бъдещето – някои предричат нечуван скок в температурите, други не чак толкова. Но забележете – при
всички модели основният движещ фактор е въглеродният двуокис. Приема се, че това е газът, който
регулира нарастването на водните пари в атмосферата и че това нарастване води и до повишаване на
температурите.
Но нека да напуснем красивия (и много доходен)
свят на моделите и да се занимаем със слабите места
в така изложената картина на т. нар. „научен консенсус” за човешката роля в глобалното затопляне.
След като написах това изречение и прегледах написаното, си казах – ама аз съм написал малко повече
от стандартна страница А4 за доказателствата за човешката роля в промяната на климата! Дали не пропускам нещо? Дали не съм пристрастен? Къде са огромните преобладаващи доказателства за нашата вина?
Всъщност наистина няма други доказателства.
Колкото да ви говорят за топящи се ледници, екстремни метеорологични явления, валежи и суши,
нито една от тези ужасии не представлява доказателство за причинно-следствена връзка между повишаването на нивата на въглероден двуокис и растящите
температури. Това, че две или повече явления съвпадат във времето не означава по никакъв начин, че те
са свързани помежду си и едното причинява другите.
Възможно е всички те да са резултат от нещо друго.
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Всеки изследовател го знае това, но как е възможно
тогава то да се пренебрегва от цели институти и титулувани учени?
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Аргументи срещу
ролята на човека в
промяната на климата
Методологични грешки
Всъщност така изложените аргументи за човешката роля в глобалното затопляне почиват върху две
много важни допускания. Първо, че парниковият
ефект е доминиращ фактор за промяната на климата. И второ, че активността на Слънцето е относително стабилна, следователно и приходът на енергия в
планетарен мащаб също е относително стабилен.
Както посочих по-горе, парниковият ефект е един
от основните фактори за формирането на базововите
характеристики на климата на Земята такъв, какъвто
е, наред с отдалечеността на планетата ни от Слънцето, наклона на орбитата, плътността и състава на
атмосферата. Това обаче не означава, че той има доминиращо значение за промяната на климата. Това
е въпросът – доколко стабилна система е климатът?
Ако допуснем, че климатът може да бъде изваден от
равновесие от газ с много малка концентрация в ат-
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мосферата, то ние допускаме много висока степен на
нестабилност на цялата система. Каквито и да било
колебания, които могат да окажат влияние върху водните пари в атмосферата, биха хвърляли планетата
в непрестанни глобални охлаждания или затопляния. И когато се казва непрестанни, се има предвид
в периоди, по-малки от 50 години – толкова, колкото
последният доклад на IPCC твърди, че се наблюдават
климатични промени, причинени от човека.3 Да, но
за милиардите години от съществуването на Земята
климатът се е променял в едни относително тесни
рамки за продължителни периоди от време (епохите). Тъкмо това е позволило животът да възникне и
най-вече да се развие, обхващайки цялата планета.
Честите, бързи и с голям магнитуд климатични промени (в геологичен мащаб) не биха дали възможност
еволюцията на живота да се развие по начина, по
който го наблюдаваме. Непрекъснато ни се казва, че
повишаването на температурите с 2 до 4 C° ще доведе до масово измиране на животински видове, които
няма да могат да се приспособят за толкова кратко
време към промените в средата. Но нали ако планетарният климат беше толкова нестабилна система,
на първо място ние нямаше въобще да наблюдаваме
такова огромно биоразнообразие – просто животът
нямаше да може да се развие на планета, хвърляна в
температурни крайности и от най-малките промени
в състава на атмосферата или от нещо друго, което
може да модулира базовия парников ефект, причинен от водните пари. Самият факт, че ни има, е доказателство не за нестабилна климатична система, а
напротив – за система, която много трудно би била
20
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3

Пак там: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/
en/ch9s9-1-3.html

извадена от равновесие.
От друга страна, климатът на Земята е невероятно сложна система – в природата действат огромно
количество процеси, които побутват глобалния климат в една или друга посока. Много от тези процеси
просто се нулират един друг или взаимодействат помежду си, така че се получава нещо трето и различно. Когато обаче ни се казва, че парниковият ефект,
открит от Сванте Арениус, е бил лабораторно доказателство за човешката роля в глобалното затопляне,
всъщност се прави едно допускане, което противоречи на сложността на климата като система. Излиза,
че парниковият ефект, причинен точно от въглеродния двуокис, протича в природата по същия начин,
както се наблюдава в лабораториите. Той не взаимодейства с други процеси, нищо не му влияе и по същество е доминиращ фактор в една детерминирана
физична система. Ако беше така обаче, предсказването на климатичните промени би било тривиална
задача. Всъщност хората, които стоят зад идеята за
нестабилния климат на планетата, управляван в момента от въглеродните емисии на човека, наистина
си повярваха, че знаят всичко за климата и започнаха
всяка година да предсказват, че следващата ще бъде
най-топла в човешката история. И всяка година през
последните четири години природата методично ги
опровергава. Тогава? Може би пък не е толкова елементарно да пренесеш процеса, открит от Сванте
Арениус, от лабораторията навън в реалния свят?
Стигаме и до ключовото допускане за незначителната роля на Слънцето в промяната на климата.
Изглежда странно за всеки здравомислещ човек, че
звездата, която ни дава цялата енергия за нашето съществуване, е понижена до ранг на статист в миманса
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на климатичния театър. В докладите на IPCC обаче
упорито и съвсем ясно се твърди точно това. Според
тях Слънцето е отговорно само и единствено за доставянето на енергия в климатичната система, и доколкото неговата светимост е относително стабилна, то
значи и ролята на Слънцето в промяната на климата
е незначителна.4 Дали е така обаче?

Таблица, която според IPCC представя приноса на
различните фактори в повишаването на глобалните
температури, наблюдавано през 20 век. Забележете незначителната роля на Слънцето и че то влияе на климата само чрез своето излъчване
Слънцето също е невероятно сложна система. Толкова сложна, че ние все още не знаем какво става в
неговите недра и какви процеси определят неговата
22
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4

Пак там: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/
en/ch9s9-2-1-3.html

активност. Освен това, тази активност далеч не се изчерпва с излъчването на електромагнитни вълни във
видимата част на спектъра. Слънцето има променлива активност във всички други части на електромагнитния спектър, има и много важна и съществена активност, проявявана чрез изхвърлянето на потоци от
заредени частици. Магнитното поле на нашата звезда
е толкова мощно и силно, че чрез магнитното поле на
Земята влияе на голяма част от машините и устройствата, които ползваме всекидневно, както влияе и на
органичните процеси в нашите тела.
В същото време и самата Земя е много сложна система като планета. Тя има свое магнитно поле, свои
вътрешни планетарни процеси, има и доста сложна
като строеж атмосфера. Към тази сложност се прибавят и контурите и релефът на континентите, теченията на световния океан и не на последно място
животът, проникнал навсякъде. С други думи, имаме две свръхсложни системи – Слънцето и Земята,
които съвсем закономерно би трябвало и да си взаимодействат по свръхсложен начин. Цялото това разнообразие в активността на Слънцето и сложността
на взаимодействието му с не по-малко сложната ни
планета се оказват обаче без значение за климата на
нашата планета. Просто те не присъстват в докладите
на IPCC. Няма ги! Имаме си звезда, която ни свети
постоянно и толкоз! Честно казано, винаги ми е било
странно как е възможно такава идея да се изкаже от
хора, които имат дипломи от реномирани учебни заведения, множество престижни титли и заемат ключови постове в научни организации? Но очевидно
може. Толкова по-зле за някои учебни заведения и
научни организации.
Да обобщим – идеята за човешката роля в промя-
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ната на климата се крепи върху две очевидно неверни фундаментални допускания. Първо, че климатът
е крайно нестабилна система (а не хаотично променлива система), управлявана от лабораторно наблюдаемия процес на Сванте Арениус . И второ, че Слънцето има значение за климата само и единствено чрез
своето излъчване във видимата част на спектъра на
електромагнитните вълни. Оттук нататък можете да
строите каквито си искате климатични модели, но
ако допусканията, които стоят в основата им, са неверни, то и моделите ще са неверни. Но нека да се
занимаем по-внимателно с тях и да видим как и къде
тези модели бъркат.

Доказателства ли са климатичните модели?

24

eКниги

Съществува една широко разпространена заблуда,
че климатичните модели са доказателство за човешката роля в глобалното затопляне. Представят се като
научен инструмент за изследване на климата. Донякъде това е така, но само дотолкова, доколкото хипотезите са научен инструмент. Климатичните модели
всъщност не са нищо друго освен хипотези – допускания за свойствата на обекти или процеси, които да
обясняват наблюдаваните природни феномени. Ако
допусканията са верни, то те се приемат за доказана
научна теория. Точно тук засега е слабото място за
климатичните модели, които допускат, че климатът
е силно неравновесна система, управлявана от концентрацията в атмосферата на газове като въглеродния двуокис. Все още няма инструментални наблюдения, които да потвърждават това допускане. Има

само демонстрации как моделите възпроизвеждат
колебанията на глобалната температура за минали
периоди от време. Как обаче се постига това и дали е
достатъчно за проверка на моделите?
Всеки модел работи с някакво множество от допускания за стойностите и съотношенията между
редица фактори, които оказват влияние на климата.
Например ние нямаме измерени стойности колко
градуса изменение на глобалната температура е резултат от промяната на еди-колко си мерни единици
въглероден двуокис в атмосферата. Имаме теоретичната стойност от лабораторните изчисления, но тя е
прекалено малка, за да бъде забележима в реалност
та. Нека да не забравяме, че въглеродният двуокис
сам по себе си не може да предизвика такива мащабни климатични промени. Това е възможно само чрез
опосредстването на неговия ефект върху водните
пари. Да, но колко всъщност е това влияние на въглеродния двуокис върху водните пари все още никой
не знае. И оттам започват допусканията на моделите.
Някои модели допускат, че това влияние е много силно. Съответно моделираната крива на температурата
за изминалите периоди от време е стръмна и надали
ще съответства на реалната. Затова се въвеждат други
допускания за процеси, които работят срещу предполагаемия силен ефект на въглеродния двуокис, така
че моделираната крива да се доближи до реалната.
Обратното, някои модели допускат по-слаб ефект на
въглеродния двуокис върху климата и затова правят
допълнителни допускания за други процеси, които
го допълват така, че моделираните стойности на температурата да съвпаднат с наблюдаваните в миналото. Резултатът от тези множество допускания е, че
всеки модел може що-годе близко да възпроизведе
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това, какво е ставало през 20 век, но тъкмо заради различните допускания се получават огромни различия
между прогнозирания ръст на температурите в бъдещето. Самият размер на тези различия е сигурен
признак, че някои или всички от допусканията, заложени в моделите са неверни. И няма начин да установим, изхождайки от самите модели, кои от тях са
верни и има ли въобще верни допускания, които са
годни да бъдат основата на една работеща теория за
климатичните промени.
Интересно е обаче да видим и какви допускания
се правят. Някои от тях са цели комплекси от причинно-следствени връзки между различни явления,
които отразяват протичането на реални природни
процеси. Както казах преди, днешните най-сложни
и богати модели включват динамиката на океанските течения и дори конвекцията на въздушните маси.
В същото време обаче всички тези сложни (и скъпи)
модели залагат почти неизменно поведение на Слънцето. То присъства като почти постоянна величина,
източник на енергията, която постъпва в климатичната система и толкова. Освен това, нито един от тези
модели не дава адекватен отговор, каква е ролята на
облаците в динамиката на климата. Всички признават, че това е трудно, защото от една страна облаците покачват температурата заради действието на
парниковия ефект, от друга страна обаче увеличават
албедото, тоест намаляват енергията, която влиза в
системата. Съотношението между двете противоположни свойства на облаците си остава в сферата на
„образованите допускания” (educated guesses).
В моделите обаче има заложена и друга бомба.
Както се каза по-горе, тяхната валидност се проверява чрез симулация на температурите за минали пе-

риоди. И тук стигаме до следващия горещ въпрос в
дебатите около климата (които дебати всъщност уж
ги нямало) – а надеждни ли са данните за изменението на глобалната температура в миналото?

Отклонения в инструменталните наблюдения
Тук навлизаме в една полумистериозна, донякъде
политическа, но при всички случаи доста абсурдна
сфера на проблема с промяната на климата. Кой и
как мери температурите всъщност?
Глобалната температура е средно аритметичната
стойност на всички температурни измервания в система от метеорологични станции. Нищо сложно на
пръв поглед, но ако се задълбаем в детайлите, излизат много интересни неща.
Възниква въпросът, как ще определяме кои станции да включваме в нашите изчисления и кои не? Такава избирателност се налага, тъй като някои от станциите съществуват от 150 години, други от по-скоро,
някои имат непрекъснати записи, други имат празноти за по-дълги или по-къси периоди от време. Освен това, станциите са разпределени териториално
неравномерно. В някои региони те са едва ли не една
до друга, а другаде има стотици хиляди квадратни
километри със само една станция. Към това се прибавя и фактът, че някои станции биват премествани
от едно място на друго или нещо около тях се променя. Още по-интересно е измерването на океанските
температури. Там всъщност система от станции няма
и се разчита на данните от кораби, пристанища и т.н.
Затова се налагат така наречените хомогенизации и/
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или други процедури, които да осигурят обективно
(поне така би трябвало) отразяване на температурите. Хомогенизацията представлява по същество
калибриране на множество от станции към една избрана група от тях в съответния регион, за която група се смята, че се състои от станции с най-надеждни
записи и условия за измерване на температурата. От
известно време насам обаче се появяват съмнения доколко тези хомогенизации се правят обективно.
В края на 2009 година, почти паралелно с избухването на Climategate, в мрежата се появиха много интересни сведения за измерването на температурите в
северна Австралия.5

Графиката вляво показва повишаването на температурите за Австралия през 20 век според IPCC (черната
линия), а графиката вдясно показва първичните, нехомогенизрани данни от всички станции на Австралийския
континент за същия период от време.
Според четвъртия доклад на IPCC температурите
там са вървели стръмно нагоре в унисон с теорията,
че имаме значително затопляне във втората половина на 20 век, дължащо се на човешките емисии въгле28
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5

Виж тук: http://wattsupwiththat.com/2009/12/08/the-smokinggun-at-darwin-zero/

роден двуокис. Така е според калибрираните данни
на CRU (Climatic Research Unit of University of East
Anglia – същият център, в който избухна Climategate)
за региона. В същото време първичните данни от метеорологичните станции там не показват никакво затопляне, дори има захлаждане в началото на 20 век.
Става дума за данни от 222 станции. Разбира се, много от тях нямат пълни записи, други са се променяли
и т. н. Въпреки това обаче, дори ако сведем списъка
само до 9 станции – единствените, които имат непрекъснати записи за целия 20 век, – отново нямаме затопляне. Всъщност каквито и станции да вземем от
региона, освен една, тенденцията към затопляне, която ни се представя в калибрираните данни на IPCC,
отсъства в некалибрираните данни. Възниква въпросът, откъде идва увеличаването на температурите?
Когато се появиха тези съмнения, официалните
институции моментално реагираха с обяснението,
че коригирането на данните се налагало заради смяната на измервателната техника и на преместването
на много станции в различни от първоначалните им
места. Само че процесът на хомогенизация на данните не работи така според собствените документи на
същите тези институции. Това се прави не чрез нанасяне на корекция с някаква еталонно установена
стойност (отразяваща спецификите на измервателното оборудване), а чрез сравнения между съседни
станции в даден периметър със сходни профили.
Разчита се на статистическо изглаждане на отклоненията в продължение на достатъчно дълъг период от
време, през който се осъществяват постепенно промените във всички станции. От друга стана, ако преместването на станциите е фактор, налагащ необходими корекции, не е ясно защо корекцията е в посока
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повишаване на температурите. Би трябвало да е точно обратното – вследствие на урбанизацията метеорологичните станции попадат все повече и повече в
региони, които се влияят от околните здания, магистрали и други съоръжения, които излъчват топлина.
Следователно, необходимата корекция би била за
намаляване на температурите от станциите, а не за
тяхното покачване. Към това се установява, че за станциите, където е имало такова преместване в местоположението, всъщност не се наблюдават изменения
в температурните тенденции. Защо тогава въобще е
имало корекция и защо тя е в посока на повишаване
на температурите?
Случаят със северна Австралия обаче не е единствен. Идентични са случаите за САЩ6 и Нова Зеландия7. Навсякъде, отново и отново, имаме чувствително разминаване между първичните и калибрираните
данни.
Към това се прибавя и още един проблем – прочутите градски острови на топлина (urban heath
islands)8. Оказва се, че температурите в градовете са
поне с градус-два по-високи дори от техните непосредствени околности. Освен това, тъй като градовете
растат, съответно и отклонението също нараства.

6

Виж тук: http://wattsupwiththat.com/2009/05/28/how-not-tomeasure-temperature-part-87-grilling-in-the-cornhusker-state/

7

Виж тук: http://wattsupwiththat.com/2010/10/09/new-zealandsniwa-temperature-train-wreck/

8
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Виж тук: http://www.drroyspencer.com/2010/03/the-globalaverage-urban-heat-island-effect-in-2000-estimated-fromstation-temperatures-and-population-density-data/

Зависимост между температурните отклонения и
гъстотата на населението
Защитниците на тезата за човешката роля в глобалното затопляне отдавна се опитват да омаловажат този проблем или да го представят за отстранен.
Според тях е възможно да бъдат направени корекции в температурите от градските метеорологични
станции, които да елиминират ефекта на топлинните острови. И това наистина се прави – в алгоритъма
за изчисляване на глобалните температури на GISS
(Goddard Institute for Space Studies) има заложена поправка, която се базира на числеността на населеното
място. Логиката е проста – числеността на населението е в корелация с използваната и отделяната в околната среда енергия. Както се оказва обаче, дяволът е в
детайлите. Трябва да се запитаме откъде GISS черпи
данни за числеността на населението в едно или друго място по света? Ами няма откъде, освен от официалните преброявания на населението, а те първо
се правят на относително големи периоди от време,
и второ, никак не са „калибрирани” помежду си. Реално погледнато, градското население в много точки
на света расте по-бързо, отколкото това се отразява
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от преброяващите. Към това прибавете, че самото
преброяване се прави по един начин от едни хора в
САЩ или Германия, а по съвсем друг начин в Колумбия или Филипините. Вероятността за субективни
грешки е огромна. Точно това беше демонстрирано
нагледно в доброволческия независим одит на данните от GISS, който беше започнат от Антъни Уатс. Бяха
открити много станции, които се намират в населени
места с 30 000 жители примерно, а в базата данни на
GISS фигурират с население от 10 000 жители.9
Същият този независим одит установи и нещо
друго. Дори в най-развитата в света страна – САЩ,
повече от 90% от станциите не отговарят на стандартите за локация и/или за поддръжка на оборудването. Някои се намират на бетонни покриви, други са
поставени в непосредствена близост до климатици,
трети са по средата на огромни обществени паркинги и т. н. В същото време, в много от случаите става дума за станции, които се намират в относително
малки населени места, за които софтуерната поправка за ефекта на градските топлинни острови би била
незначителна.
Добре, ако това е положението в САЩ, какво да
очакваме за останалия свят? По този повод отдавна
има съмнения, че необикновеното затопляне в Сибир
в края на 20 век, което се отчита от GISS и CRU, всъщност се дължи на затруднения на руската мрежа от
метеорологични станции, свързани с политическите
проблеми на прехода в тази страна. Дали е така, може
би тепърва ще се установи. Но в края на 2009 година,
малко след избухването на Climategate, от самата Ру-
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9

Виж тук: http://www.surfacestations.org/

сия дойде твърдението10, че CRU е използвала избирателно метеорологични станции без никаква логика или по-точно според един критерий – да показват
покачване на температурите. Има станции с изряден,
възможно най-дълъг период от записи, които са били
извадени от базата данни, а в същото време има станции, които нямат пълни записи, но са включени. И
познайте – всички необходими корекции са направени в посока повишаване на температурите. Разбира
се, източникът на информация не е научно звено или
институция, но повтаря вече документирани случаи
на манипулация на данните. Ако това се потвърди,
има потенциала да затъмни дори и Climategate.
Няма обяснение и за една корекция на глобалните температури в измерванията на GISS, която беше
забелязана през 2008 г. Неочаквано графиката от 2003
година беше променена така, че високите температури през 30-те години на 20 век бяха понижени, а
високите температури от края на 20 век пък бяха още
повече увеличени.11 Няма никакво рационално обяснение за това.
За да бъде картината пълна, трябва да се обясни и
още нещо. Метеорологичните данни не са безплатни
и не са свободно достъпни за обществеността. Точно
това е аргументът, с който екипът на CRU в продължение на години отхвърляше исканията за независим
одит на това, как се измерват глобалните температу10

Виж тук: http://www.google.bg/url?sa=t&source=web&c
d=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iea.
ru%2Farticle%2Fkioto_order%2F15.12.2009.pdf&ei=Z4rXTIP1Ep
GVswaS6vmRCA&usg=AFQjCNF1a2Ti87zqzevqcW50MDh0vib
sYQ&sig2=TmmQtwIbgwgjU6Jdx9rj5g

11

Виж тук: http://wattsupwiththat.com/2009/06/28/nasa-gissadjustments-galore-rewriting-climate-history/
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ри. Най-накрая, под натиска на скандала Climategate,
Университетът в Източна Англия направи достъпни
своите бази данни. Да, но… с едно голямо НО. Оказа
се, че от тази база данни са изтрити всички първични
записи, които са постъпвали от целия свят и върху
които са правени „необходимите” корекции. Толкова за обективността на измерваните температури от
„водещите” научни центрове.
Все пак обаче няма ли някакъв начин да имаме пообективна информация къде е топло и къде студено?
Има – това са спътниковите измервания.

Спътниците говорят нещо съвсем друго
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От повече от 40 години насам се водят измервания
на температурата в ниската тропосфера (приземните температури) чрез спътници. Има две независими бази данни, които акумулират измерванията от
различни метеорологични спътници. Как го правят
спътниците?
Излъчва се сигнал към повърхността на Земята,
който е с определена дължина и честота на вълната.
Различните газови смеси с различни температури
модулират този сигнал по определен начин, който
предварително е установен. Така спътниците улавят
отразения сигнал и установяват каква е температурата на определена височина. При това го правят за
цялата повърхност на планетата, с изключение на
тази, която се намира над 80 градуса северна и южна
ширина. Няма нужда от хомогенизации, за да се покриват необхванати територии, няма и субективни
фактори. Какво ни казват сателитите за глобалните

температури?
Оказва се, че за последните 30 години затоплянето на планетата всъщност е двойно по-малко от това,
което отчитат GISS и CRU. Да не забравяме обаче, че
тъкмо върху техните отчети се правят климатични
модели, които предричат планетарни катастрофи.

Сравнение между глобалните температури, отчитани
от наземните станции в базата данни на GISS (червената крива) и сателитните глобални температури (синята крива), отчитани от UAH (University of Alabama in
Huntsvile). Сателитните данни показват средно 0,4 C°
по-ниски глобални температури.
Ама как е възможно това? Възможно е очевидно.
Тъкмо това неприятно разминаване в отчитаните
температури между базите данни от наземните метеорологични станции и от спътниците породи няколко опита спътниците да бъдат игнорирани и да бъдат
представени като „неточни”. По същество, аргументите се свеждат до това, че спътниците имат време на
живот и постепенно тяхната орбита се снижава, което
пък води до отклонения в измерваните температури.
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Не е трудно обаче да се направи необходимата корекция, която да изчисти измерванията от тази грешка.
Установи се, че всъщност отклонението е по-малко от
0,02 градуса. За сравнение, отклонението между температурата, измерена дори в периферията на един
голям град, и на 10 км от него обикновено е по-голямо от 2 градуса. Да, но тези 0,02 градуса бяха достатъчни спътниковите измервания да бъдат изключени
от докладите на IPPC като „ненадеждни” и цялата
тежест на доказателството за човешката роля в глобалното затопляне да падне върху данните от метеорологичните станции. Просто те показват „нещо”,
което спътниците не показват.

Другите добре пазени тайни на сателитите
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Разбира се, сателитите наблюдават отгоре и други
неща. През 2002 г. беше изстрелян спътникът "Аква",
който даде възможност да бъдат наблюдавани много параметри в световните океани в реално време –
нещо, за което учените мечтаеха от поколения насам.
„Аква” обаче донесе неприятна изненада за привържениците на глобалното затопляне, причинено от
човека. Оказа се, че от 2003 година насам световният
океан се охлажда, въпреки че нивата на въглеродния
двуокис в атмосферата продължават да нарастват.
Защо това е толкова важно? Ами защото океаните са
крайният и най-голям термичен резервоар на планетата. Сушата има свойството по-бързо да приема
топлина, но и по-бързо да я отдава обратно в атмосферата. Затова и процесите в атмосферата са много
бурно и бързо протичащи, докато тези в океана дават

по-голямата и дългосрочна картина на климатичната
система. И ако наистина имахме глобално затопляне, причинено от парниковия ефект, то „уловената”
от планетата ни топлина трябваше да се „складира”
в океаните под формата на увеличаване на тяхната
средна температура. От 2003 година това не се наблюдава – световният океан изстива. Следователно и
теорията за въглеродния двуокис и парниковите газове като причинители на затоплянето въобще също
„изстива”.

Връзката между Ел Ниньо (червената крива) и средната глобална температура на океанската повърхност,
измервана от сателита "Аква" (синята крива). След
стръмния спад от 2008 г. се наблюдава обратен скок
към по-високи температури на океаните, но след края
на Ел Ниньо и настъпването на Ла Ниня (двете полярни състояния на южно-тихоокеанската аномалия)
световният океан отново се връща към тенденцията си
на изстиване, наблюдавана след 2003 г.
Вторите неприятни данни, които буквално паднаха от небето върху главите на „учените” от IPCC,
бяха изследванията на CCSP (the U.S. Climate Change
Science Program) за вертикалната структура на темпе-
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ратурите в атмосферата в тропиците. Според същите
онези климатични модели, които уж били доказали
ролята на въглеродния двуокис, би трябвало да се наблюдава ясно изразена температурна аномалия на
височините между 8-14 км над земната повърхност
– те да бъдат по-топли с 3 градуса от тези непосредствено над повърхността. Това би било едно от преките доказателства, които биха потвърдили инструментално коректността на моделите. Такова затопляне
обаче няма. Всъщност от потенциално доказателство,
вертикалната структура на наблюдаваните температури се превръща в едно от най-силните опровержения на моделите. В предговора на доклада на CCSP
обаче се твърди точно обратното – че изследването
потвърждава прогнозите на моделите. Възмутени са
много климатолози, но и всеки нормален човек, който е научен още от основните класове в училище да
чете графики и диаграми, също може да бъде възмутен от наглото наричане на черното бяло.
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Прякото инструментално доказателство за отсъствие на парниково затопляне, което не беше "видяно" от
собствените му автори. Отляво е вертикалното разпределение на температурите така, както би трябвало
да бъдат, ако имаше увеличаване на температурите
заради парникови газове. Отдясно са инструментално
наблюдаваните температури.
Последният „неудобен” небесен факт дойде от

спътниците, които измерват инфрачервеното излъчване на нашата планета.12 Това е същото онова инфрачервено излъчване, топлината, която би трябвало въглеродният двуокис да задържа на планетата ни. Ако
беше така, то би трябвало това инфрачервено излъчване да намалява – колкото по-активни са парниковите газове, толкова по-малко топлина би трябвало
да бъде видима от спътниците в Космоса. Данните
посочват точно обратното – инфрачервеното излъчване се увеличава със стойности, които надхвърлят
прогнозните за парников ефект цели три пъти.

Реалните данни от сателитната програма на NASA
(ERBE) за измерване на енергийния бюджет на планетата ни, сравнени със стойностите, заложени в климатичните модели.
С други думи, ние не само нямаме обратна положителна връзка между въглеродния двуокис и водните пари, но имаме наличието в климата на много силна отрицателна връзка. Разбира се, и тук бяха
впрегнати всички възможности данните от спътниците да бъдат дискредитирани и изследването да
бъде обявено за невалидно. Както обаче показаха
допълнителните уточнения и измервания, дори да
39
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Виж тук: http://www.leif.org/EOS/2009GL039628-pip.pdf
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бъдат отчетени издигнатите възражения от учените,
които обслужват IPCC, отрицателната обратна връзка в климата остава налична. Край с моделите, край
на апокалиптичните бълнувания на бивши вицепрезиденти, настоящи президенти и всякакви други отговорни фактори! Разбира се, те затова са отговорни,
защото имат власт да пренебрегват и манипулират
общественото мнение. Някои дотолкова се самозабравиха обаче, че посегнаха на историята. А историята
не прощава, както знаем.

Битката за миналото на климата на Земята
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Наред с опитите да се фалшифицират научните
изследвания днес, от огромно значение се оказа опитът да се фалшифицират данните за глобалните температури в миналите епохи. Трябваше на всяка цена
широката публика да бъде убедена, че ставаме свидетели на нещо небивало в човешката история. Иначе
моментално възниква въпросът как сме оцелели при
по-високи температури и откъде въобще са се взели
тези високи температури в историята на човечеството, след като все още е нямало индустрия да бълва
„вредния” газ въглероден двуокис? А такива температури безспорно е имало.
До края на 90-те години на миналия век съществува разбирането, подкрепено от стотици наблюдения
и данни, че в периода между 9 и 13 век температурите по цялата Земя са били по-високи с цели 2 градуса
от сегашните. Свидетелствата включват многобройни източници и методи на изследване – реконструкции на температурите чрез проби от хилядолетни

дървета, проби от пещерни образувания, корали,
ледени сондажи и т. н. На уеб сайта co2since.org има
база данни от над 500 такива изследвания, събрани от
всички страни в света, правени от най-различни учени и институции.13 Към тях се прибавят и историческите свидетелства. В различни хроники от цял свят
се съдържат свидетелства за необичайни за нашите
представи топли температури от онова време.
Може би най-яркият пример за това е колонизацията на Гренландия. На огромния леден остров, на
който е толкова студено, че днес не расте нито едно
дърво, който в момента уж преживявал небивало високи температури и топене на ледниците, съществуват чудесно запазени викингски ферми, където се е
отглеждал едър рогат добитък, а хората са живеели
в… дървени постройки, строени с материал от тогавашните гори, покривали южната част на острова.14
Към историческите доказателства, свързани с
Гренландия трябва да отбележим и инструменталните записи на температурите от 20 век там. Оказва се,
че през 30-те години в Гренландия е било по-топло
дори и от уж рекордните години в края на 90-те.15 Подобни исторически свидетелства съществуват за целия тогавашен период и обхващат целия Арктически
басейн. Най-вероятно рекордното топене на арктическите ледове през 2007 година нито е било рекордно,
нито първото в тези мащаби, дори и за 20 век.
Историята е опасна с това, че може да зачеркне опитите да ни се внуши, че ние сме виновни за климатичните промени и че ние трябва спешно да действа13

Виж тук: http://www.co2science.org/data/mwp/mwpp.php

14

Виж тук: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Greenland

15

Виж тук: http://meteo.lcd.lu/globalwarming/Chylek/greenland_
warming.html
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ме, за да спрем тези промени. Затова в края на 90-те
години се провежда операцията „Хокеен стик”. Целта е да се „отървем” от Средновековния топъл период според точните думи на участник в операцията.16
Този период пречи на пропагандата и трябва да изчезне. С „благородната”задача се заема Майкъл Ман
– учен от университета Пен във Филаделфия.

Игра на хокей
През 1998 година Ман публикува изследване на
температурите през последните хиляда години, където Средновековния топъл период го няма. Няма
го и Малкия ледников период, продължил от 14 до
18 век, който също е добре документиран и от историята, и от инструментални данни. От изследването
на Ман излиза, че през последните 1000 години сме
имали що-годе стабилни температури, които рязко
се покачват от началото на 20 век. На графиката това
изглежда като формата на хокеен стик. Оттам и името на изследването и придружаващата го афера.

16

За това говори американският геолог и геофизик Дейвид
Диминг в своята декларация пред Сената на САЩ, която
може да се прочете тук (втория параграф от началото):
http://epw.senate.gov/hearing_statements.cfm?id=266543 Самият Дейвид Диминг естествено е обвиняван от екоактивистите
във всички смъртни грехове не само заради това популярно
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изказване, но и заради цялостните му възгледи, защитаващи
науката, прогреса и технологичния оптимизъм.

Историята на климата, представена от Майкъл Ман.
Както се вижда, няма и следа от Средновековния топъл
период, отдавна установен в науката
В общи линии изследването идва като гръм от ясно
небе за научната общност, която до този момент е
приела от десетилетия съществуването на Средновековния топъл период като добре документиран факт.
За беда на Майкъл Ман обаче с неговото изследване
се залавят двама канадци – един пенсиониран професионален статистик-геолог – Стивън Макинтайър
и икономистът Стивън Маккитрик, също специалист
в статистическите методи. Двамата стават нещо като
„кошмара ММ” за Майкъл Ман, кликата около него
и IPCC.17
Първоначално Ман демонстрира не особено голямо желание да предостави достъп до изходните
данни, върху които се базира неговото изследване,
но най-накрая го прави. Веднага двамата канадци
откриват сериозни статистически грешки. Оказва се,
17

Изложение на техния анализ и дебатите около изследванията на Майкъл Ман може да се види тук: http://climateaudit.
files.wordpress.com/2005/09/ohioshort.pdf
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че хокейният стик се появява само ако в анализа се
използват записите на един специфичен дървесен
вид и само ако се използва алгоритъма за анализ на
Майкъл Ман. С други думи, има нещо много специфично за въпросния дървесен вид, което говори, че
не би трябвало да се ползва за температурен индикатор. Нещо повече, алгоритъмът на Ман произвежда
„хокеен стик” от каквито и да е данни – дори от изкуствено генерирани радиошумове. Просто самото
изследване е било програмирано да генерира „хокеен стик”.
Към заключенията на двамата канадци се прибавя
и специалното разследване по въпроса от страна на
Уегмън, професионален статистик, и неговия екип,
които потвърждават, че резултатите на Ман са невалидни.18 Последствията? Никакви. В поредния си
доклад от 2007 г. IPCC отново включва скандалната
хокейна графика като доказателство за „небивалото”
глобално затопляне.
Към опитите да бъде защитен хокейният стик на
Ман се прибавят серия от уж независими изследвания. Как обаче могат да бъдат наречени независими
изследвания, чиито автори са в близки професионални, служебни и институционални взаимоотношения
със самия Майкъл Ман? Например едно от тези изследвания е на британеца Кенет Брифа от Университета в Източна Англия. Както показа обаче Climategate,
групата на Брифа и групата на Майкъл Ман активно
са разменяли ноу-хау как да се манипулират данните. Няколко месеца обаче преди Climategate да избухне, вече течеше нов скандал, този път с изследванията
на самия Брифа. След дълги опити Макинтайър да
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18

Виж тук: http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/
WegmanReport.pdf

получи достъп до изходните данни на Брифа, най-накрая това се случи благодарение на изискването на
един английски научен журнал тези данни да се публикуват заедно със самите изследвания. И, разбира се
– бомбата отново гръмна.19 Оказа се, че англичанинът
е подбрал записите само от 10 дървета от база данни от полуостров Ямал и е пренебрегнал друга база
данни от полярен Урал, предоставена от същия източник, която съдържа в пъти повече дървета. Нещо
повече, само едно от тези 10 дървета има аномално
изразен хокеен стик и тъкмо то носи най-голяма тежест за крайната форма на графиката на Брифа.

Обърнете внимание на пробата на втория ред отдясно
– за нея Макинтайър казва, че това е "най-влиятелното
дърво"в света.20
Всяко нормално научно изследване би трябвало да
игнорира това дърво като аномалия, която би изкри19

Първите анализи на данните на Брифа се появяват в края на
септември 2009 г., малко преди избухването на Climategate:
http://climateaudit.org/2009/09/27/yamal-a-divergence-problem/

20

Виж тук: http://climateaudit.org/2009/09/30/yamal-the-forestand-the-trees/
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вила крайния резултат. Всяко нормално изследване
би работило с по-широка база от данни, за да получи
по-достоверен резултат. В крайна сметка обаче това
не е нормално научно изследване, а опит за научна
манипулация. Ако се включат данните от всичките
проби от дървета от този регион, Средновековният
топъл период е ясно видим и разпознаваем дори от
неспециалист.
Към опитите да се „отърват” от Средновековния
топъл период принадлежи и прочутият „номер
на Майк” – едно от най-скандалните изказвания в
Climategate.21 Дори и с тези добре селектирани дървета, с данните от които изниква хокейният стик,
има проблем за IPCC. От 60-те години на 20 век дан
ните според тях показват рязко захлаждане, вместо
наблюдаваното затопляне. Това е така нареченият
„divergence” проблем – температурите вървят в една
посока, а ширината на дървесните кръгове в друга,
което ясно показва, че данните поне от този дървесен
вид не могат да бъдат използвани за реконструкция
на температурите в миналото. Това практически означава зачеркване на изследванията на Майкъл Ман
и неговите уж „независими” колеги, а с това отпада
и едно от ключовите „доказателства” за „небивалото” глобално затопляне в днешно време. За да спаси
ситуацията, екипът от Университета в Източна Англия прибягва до два „номера” . Първо, графиката на
Брифа удобно свършва точно до началото на периода на намаляване ширината на дървесните кръгове,
което показва наличието на „divergence” проблем . И
21

Добра начална точка за запознаване с данните около този
скандал, разтърсил науката и IPCC, може да се намери

46

eКниги

тук: http://en.wikipedia.org/wiki/Climatic_Research_Unit_
documents

второ, дори в програмния код се съдържат ясни инструкции, че ако се показват годините след 60-те, то
стойностите на дървесните пръстени трябва да бъдат
изкуствено завишени, за да влязат в унисон с инструменталните записи на температурите. И всичко това
само и само да бъде представено настоящото глобално затопляне (колкото и където го има) като уникално за човешката история.
Ако обаче разширим времевия обхват, хипотезата
за решаващата роля на въглеродния двуокис в определянето на климата става съвсем проблематична.
Ироничното е, че в своя известен филм бившият американски вицепрезидент Ал Гор се опита да представи тъкмо палеоклиматичните данни от ледените
полярни шапки като доказателство на тази хипотеза.
Разбира се, само на пръв поглед изглежда, че наистина въглеродният двуокис е решаващ фактор за температурните колебания.

Динамиката на въглеродния двуокис и температурите за последните 400 000 години. Наложени една върху
друга двете графики показват, че CO2 следва температурата, а не обратното (сегашното време е най-вляво на
графиките).
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Ако се наложат една върху друга двете графики
обаче, тази на промяната на температурата през последните 600 хиляди години и тази на промяната на
нивата на въглероден двуокис, се оказва, че повишаването на концентрацията на въглеродния двуокис в
атмосферата винаги закъснява с около 800 години от
повишаването на температурата. Тоест нарастването
на въглеродния двуокис не е причина, а следствие на
промяната на температурата!
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Има ли друго
обяснение за
климатичните
промени?
Да, има и в следващите страници ще се занимаем
с научни изследвания, които доказват, че основната
причина за изменението на климата винаги е било
Слънцето. Съществуват и други данни и модели, които показват наличието на природни механизми, които играят далеч по-голяма роля в определянето на
климата от концентрацията на въглеродния двуокис.
Тези данни и изследвания съзнателно се премълчават в медиите. Съществуват непрестанни опити в научната литература да бъдат представени като маловажни или неверни, а авторите им – дискредитирани
на личностна основа. Как става точно това, ще бъде
разгледано в главата за политическите измерения на
целия проблем с промяната на климата. Тук само ще
представя научните факти. Премълчаваните факти!
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Свидетелства за циклични промени в
активността на Слънцето
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Както вече се посочи, само по себе си Слънцето
представлява много сложна природна система, за която все още нямаме добро ниво на познание. Слънцето се наблюдава от хората може би от възникването
на човешкия род. То е било главният бог на много
религии. През 19 век английският астроном Уилям
Хершел отбелязал връзката между слънчевата активност и цените на житото. През 30-те години на 20 век
руският учен Чижевски доказва, че има връзка между активността на Слънцето и социалните катаклизми – в годините на 11-годишния слънчев максимум
революциите, социалните безредици и въобще насилието в обществото също нарастват. От началото на
космическите полети нашето разбиране за процесите, протичащи на Слънцето, претърпя значим скок,
благодарение на спътниковите инструментални наблюдения. Но ние все още не знаем какво точно и как
точно причинява наблюдаваните промени в активността на нашата звезда. Какво обаче наблюдаваме?
Как определяме кога Слънцето е активно и кога не?
Понякога, дори и с просто око, ако погледнете към
слънчевия диск (със съответните защитни приспособления) можете да видите петна по него. Това е известно на хората от дълбока древност, от всички краища
на Земята. Тъй като Слънцето заема особено място в
китайската култура, още от 2-ри век преди новата ера
в Китай са отбелязвали появата на видими слънчеви
петна. Тази китайска статистика продължава чак до
1684 г. След изобретяването на телескопа в Европа се
дава началото и на инструменталните наблюдения

и подробна статистика на тези петна. През 1749 г. се
слага началото на систематичните инструментални
наблюдения на слънчевите петна в Цюрихската обсерватория. Преките спътникови наблюдения обаче
са най-прецизни, но пък и са най-отскоро.

Цюрихският ред на слънчевите петна
Към тези сведения в днешно време се прибавят и
данните за слънчевата активност, извлечени от промените в концентрацията на различни космогенни
изотопи в дървета, ледници, спелеологични образувания и др. Те са много важни за реконструкцията на
слънчевата активност в периодите преди началото на
инструменталните наблюдения. Въз основа на всички
тези данни през 1954 г. Шове прави най-пълната засега реконструкция на активността на Слънцето през
последните 2000 години.
Какво представляват петната по слънчевия диск
и какво ни казват те за активността на слънчевите
процеси? Петната всъщност са зони с по-ниска температура на слънчевата повърхност – оттам и ефектът, че изглеждат по-тъмни. Те представляват и зони
на силни флуктуации в слънчевото магнитно поле.
Появата им е свързана със засилване на общата светимост на звездата ни и със слънчевия вятър, както
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и с активизирането на други процеси, като коронарните изхвърляния на слънчева маса (протуберанси) и
мощни изригвания в рентгеновия и ултравиолетовия
спектър.
Още с първите инструментални наблюдения, документирани в Цюрихския ред, се установява, че
има 11-годишна цикличност в броя на слънчевите
петна. Средната продължителност на цикъла е 10,8
години, като отделните периоди варират от 9 до 13
години. Заедно с това се установява, че съществуват и
по-дълги циклични периоди със средна продължителност от 54, 65, 134, 170 и 204 години. От особена
важност е откриването на съществуването и на много
дълъг, приблизително 2300 годишен цикъл.22 В същото време пробите, взети от ледници и отлагания по
океанското дъно сочат, че слънчевата активност има
и много по-дълги колебания – от порядъка на десетки хиляди години. Например, често използвания от
алармистите довод, че настъпването и края на ледниковите епохи се определя от цикличните колебания
в наклона на земната ос, ексцентритета и прецесията
на земната орбита, всъщност обяснява само 60% от
22

Данните за активността на Слънцето в тази глава са
взети от книгата на д-р Борис Комитов " Циклите на
Слънцето, климата и цивилизацията", която може да
се намери тук: http://e-knigi.net/index.php?page=shop.
product_details&flypage=flypage.tpl&product_
id=140&category_id=42&option=com_virtuemart&Itemid=246
Разширена версия на тези данни може да се намери в книгата д-р Борис Комитов "Въздействие на слънчевата активност
върху климата", която може да се намери тук: http://e-knigi.
net/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.
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tpl&product_id=141&category_id=42&option=com_
virtuemart&Itemid=246

наблюдаваните мащабни климатични промени за
последните 800 000 години. Тъкмо обаче цикличните промени в активността на Слънцето с продължителност от порядъка на 7000 или 26 000 години дават отговор за останалите 40%. Нека обаче да видим
по-подробно как активността на Слънцето съвпада с
климатичните промени.

Краткосрочни циклични колебания и
промените в климата
Хората отдавна са забелязали връзката между 11годишните цикли на слънчевата активност и климата
на Земята. През 1991 г. и 2001 г. датски учени сравняват измененията на глобалната температура за последните 200 години, а по-късно и за последните 400
години, с продължителността на добре известните
11-годишни слънчеви цикли и получават удивително съвпадение с изключение на два периода – Маундеровия минимум, където тези цикли на практика
изчезват и кривата е построена на базата на екстраполации, и на последните 30 години, когато кривата
на температурата очевидно не следва кривата на продължителността на циклите.23 Последното обстоятелство моментално се използва от привържениците на
антропогенното глобално затопляне като аргумент,
че тъкмо въглеродният двуокис е причина за наблюдаваното днес повишаване на глобалните температури.
Всъщност, макар изследванията да демонстрират
23

Виж тук: http://www.tmgnow.com/repository/solar/lassen1.
html
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добра корелация между температури и продължителността на 11-годишния слънчев цикъл, те страдат
от съществения недостатък, че фокусират вниманието само върху един от многобройните индикатори на
слънчевата активност, като по този начин обслужват
идеята на IPCC, че Слънцето е елементарен обект,
който влияе по елементарен начин върху климата.
На никого от привържениците на антропогенното
глобално затопляне не му хрумва, че причината за
несъвпадението от 70-те години насам също може да
бъде свързано с активността на Слънцето, но в друг
аспект.
Най-късите климатични цикли са свързани с въртенето на Слънцето около неговата ос. Едно пълно
завъртане става за 25 дни, но тъй като специфичните
промени на самото Слънце се отразяват в земната атмосфера с известно закъснение, климатичният цикъл
е със средна продължителност от 27 дена. Съществува
и още по-къс, с продължителност 13-14 дена. И двата цикъла са добре изразени в месечните колебания
на локалните климатични условия по специфичен
начин за всички региони в света. И двата цикъла се
дължат на характерното разпределение на активните
зони по повърхността на Слънцето и ритъма на тяхното въздействие върху Земята, наложен от продължителността на слънчевото „денонощие”.24
Към краткосрочните колебания на климата трябва
да се споменат и вече широко известните феномени
Ел Ниньо и Ла Ниня – периоди от няколко месеца
24

За пълно изложение на краткосрочните слънчеви цикли
виж Борис Комитов, "Слънчевата машина на времето", стр.
28-29, която може да се намери тук: http://e-knigi.net/index.
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php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_
id=142&category_id=43&option=com_virtuemart&Itemid=248

до една година, през които става разместване на вертикалните пластове в Тихия океан край бреговете на
Южна Америка. Това довежда до планетарни промени в климата, които засягат всички региони, дори
тези, които са много отдалечени от Тихия океан. Те се
повтарят през интервали от 2 до 7 години, но все още
никой в климатологията не е представил убедително обяснение и за протичането на процеса, и какво
го предизвиква. Очевидно е, че има някаква връзка с
протичането на 11-годишния слънчев цикъл, но има
и много отклонения от него. Тъкмо това се използва
от казионните климатолози, за да заявят, че е вътрешно колебание на климатичната система от случаен характер. На това твърдение обаче се противопоставя
хипотезата на Ландшайт, който не е нито климатолог, нито дори астрофизик, а… пенсиониран съдия
от Германия и… о, ужас – астролог. Разбира се, хипотезата му няма нищо общо с каквато и да е мистика и
дори може да служи за пример на много учени като
методология, апарат и доказателствени аргументи.25
В какво се състои идеята на Ландшайт?
Според него основната причина за колебанията
в слънчевата активност са отклоненията между центъра на масата на Слънцето и центъра на масата на
Слънчевата система. Макар и да са много близко, все
пак разликата е достатъчна, за да поражда неравномерности в ъгловата скорост на околоосното движение на нашето светило, което пък оказва влияние
върху поведението на слънчевото динамо и на всички
свързани с това процеси. Както се вижда, хипотезата
на Ландшайт няма нищо общо с каквато и да е била
мистика. Все още не може да се говори, че има инструментални потвърждения, но за сметка на това
55
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има много висока статистическа достоверност. На базата на тази своя теория Ландшайт прави три изключително точни прогнози за настъпването на Ел Ниньо
и Ла Ниня цели четири години, преди те да се случат.
Преди смъртта си през 2004 година той прави и още
една прогноза – че ще имаме Ла Ниня от април 2004
г. до април 2005 г. и Ел Ниньо от юли 2006 г. до май
2007 г. Първата прогноза е частично вярна – наистина от юни 2004 г. до март 2005 г. имаме отклонение
в южно тихоокеанската депресия, но в посока на Ел
Ниньо, не на предсказаната Ла Ниня. Втората е още
по-точна – предсказаният Ел Ниньо настъпва през
септември 2006 г. и продължава до февруари 2007
г. Разбира се, самият Ландшайт изтъква, че неговата
хипотеза подлежи тепърва на детайлна разработка и
прецизиране. В последната си прогноза той посочва,
че настъпващият период в активността на Слънцето
е много особен и ние нямаме достатъчно данни, за да
знаем как точно ще се развият процесите. Оттам и
неточностите в неговата последна прогноза. Без съмнение науката трябва да обърне сериозно внимание
на неговата хипотеза. Както вече се отбеляза, няма
нито един друг толкова точен метод за прогнозиране на настъпването на Ел Ниньо и Ла Ниня и да се
остави той без внимание, само защото авторът му не
е професионален учен, би било престъпление срещу
самата наука.
През 1980-81 година младият астроном Борис Комитов получава задание да изследва дали има циклични зависимости между климатичните явления
в днешната Старозагорска област и промените в активността на Слънцето.26 Заданието е свързано с отглеждането на памук в този регион и съдбата на този
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Борис Комитов, "Слънчевата машина на времето", стр. 6-11

отрасъл – имало е силен натиск за закриването му с
оглед на спадащите добиви. Резултатът от изследването е бил неочакван и за неговия автор. Оказало се,
че има ясна зависимост влажните и хладни лета да
се повтарят на всеки 22 години в максимумите на нечетните слънчеви цикли (спрямо цюрихския ред), а
относително топлите и сухи лета се разполагат около максимумите на четните цикли. Освен това този
цикъл е добре изразен в южните части на страната
ни, но почти е незабележим в Северна България, с изключение на следи в западните и централните части
на Дунавската равнина. По отношение на студеното
полугодие пък се открива ясен 11-годишен ритъм в
промяната на температурите, но не в интензивността
на валежите. И двете явления показват, че влиянието
на Слънцето върху климата е силно, но то става по
различен начин за различните физико-географски
региони и очевидно има различни начини, по които се случва това. Например 22-годишната цикличност очевидно е свързана със смяната на полярността
на слънчевото магнитно поле. От особена важност
се оказват констатациите на този цикъл в различни
научни източници относно местоположението на
Исландския баричен минимум – това е относително
устойчива зона в атмосферата, която определя промените в климата на Европа. На всеки 22 години той
се приближава или съответно отдалечава от нашия
континент, като това променя драстично пътя на атлантическите циклони, съответно и количеството на
валежите и температурите, и то най-вече в южната
половина на България, където средиземноморските
циклони, повлияни от Исландския баричен минимум, проникват свободно. От друга страна, поведението на зимните температури пък има силна корела-
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ция с колебанията на Сибирския баричен максимум,
който диктува нахлуването на студени маси в нашата
страна от север. Цикличността на неговите колебания обаче е с период 4-6 години и е в корелация с
друг, по-кратък слънчев цикъл.
В последвалото изследване на чуждестранната литература Борис Комитов се натъква на много бройни констатации за 5,5, 11, 22-годишни цикличности в
климатичните явления навсякъде по Земята. Например същият 22-годишен цикъл във валежите бил открит и за годините от 1600 насам при изследването на
годишните кръгове на американските секвои. Всичко
това доказва, че не става дума за местни регионални колебания, а за глобални такива, чийто източник
може да бъде само един – Слънцето. В същите тези
изследвания обаче се открива и един друг феномен
– отчетливостта на 22-годишния цикъл също се колебае в рамките на всеки 100 години. С това възниква
въпросът дали има и по-дълги колебания в активността на Слънцето и как те корелират с колебанията
в глобалния климат?

Субвекови, векови и свръхвекови цикли
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Отдавна понижаването на температурите между
40-те и 70-те години на миналия век озадачава привържениците на антропогенното затопляне. То би
трябвало да не съществува, ако е вярна тезата, че въглеродният двуокис е причината за затоплянето през
20 век. През същия период концентрацията на този
газ продължава да нараства с непроменена скорост.
Бяха правени опити в моделите да се заложи пови-

шено ниво на аерозолите, което би обяснило това
захлаждане. Откъде обаче са се взели тези аерозоли
никой не казва. В крайна сметка, за да се заобиколи
неудобния проблем, в последния доклад на IPCC се
твърди, че климатът до преди 30 години се е движел
най-вече от естествени фактори, а само оттогава насам
антропогенното затопляне е станало доминиращо.27
Забележете обаче – никой никъде не изяснил природата на тези естествени фактори, но въпреки това те
вече били отстъпили на заден план! В последователното научно изясняване на този проблем отново ще
се позова на приноса на Борис Комитов.
В своята последна публикувана книга, той обръща
внимание, че още през 60-те и 70-те години на 20 век
се забелязва корелация между аерозолите и 60-годишна слънчевата цикличност, а през 90-те се забелязва и корелацията им с климатичните явления.28
Съществува и ясна корелация между ритъма на някои от климатичните промени и наблюдаваните през
вековете аврори (полярни сияния) на средни ширини. Оказва се, че слънчевата еруптивна активност намалява и се увеличава на всеки трийсет години и има
съществено влияние върху климата. Последният период на увеличена еруптивна активност на Слънцето
започва точно в средата на 40-те години на 20 век и
продължава до средата на 70-те години. Тъкмо това е
периодът на захлаждане, който казионните климатолози не могат да обяснят. От средата на 70-те години
слънчевата еруптивна активност постепенно затихва
и глобалните температури започват да вървят наго27

Четвърти доклад на IPCC от 2007 г.: http://www.ipcc.ch/
publications_and_data/ar4/wg1/en/ch9s9-1-3.html

28

Борис Комитов "Въздействие на слънчевата активност върху
климата", стр. 61-67
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ре. От 2004 година насам еруптивната активност на
Слънцето остава относително рядка като честота, но
за сметка на това с небивал интензитет за целия период на инструменталните спътникови наблюдения.
Много важен за климата е цикъл с продължителност около 210 години, който е свързан с колебанията
в светимостта на Слънцето и галактическите космически лъчи. Тъкмо това е и произходът на постепенното затопляне от началото на 19 век, след минимума
на Далтон, до края на 20 век. Към този цикъл е наложена и възходящата тенденция на цикъла с продължителност приблизително 2300 години, която започва с края на минимума на Маундер. По този начин
съвременното затопляне след минимума на Далтон е
резултат от наслагването на възходящите тенденции
на двата цикъла. От друга страна в края на 20 век сме
имали и минимум в 65-годишния цикъл на еруптивната активност, която е важен фактор за охлаждането
на климата. Резултатът е повишена слънчева инсолация и уж „небивали” горещини.
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Какви са физическите
обяснения за връзката
"Слънце-климат"?
По-горе посочих, че Слънцето и Земята са свръхсложни системи, които неизбежно ще взаимодействат помежду си по свръхсложен начин, а не само чрез
радиацията във видимата част на спектъра. Какви
могат да бъдат тези начини? Ще изброя само тези,
които са познати на науката и за които има данни
или поне хипотези.29

Вековни промени в слънчевата светимост
Обикновено когато спорите с алармист (привърженик на теорията за „небивалите” климатични
промени, причинени от човека) рано или късно ще
ви се изтъкне довода, че светимостта на Слънцето е
относително стабилна в рамките на 11-годишнините
цикли на неговата активност през последния 30-годишен период. Следователно не това е факторът за
29

За подробно научно изложение на слънчево-земните връзки
виж Борис Комитов, "Въздействие на слънчевата активност
върху климата", стр. 52-60
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промяната на климата. Наистина промяната в светимостта между минимумите и максимумите е от порядъка на 0,1% и стойностите на максимумите и минимумите горе-долу съвпадат. Какво става обаче, ако
погледнем в по-голям времеви мащаб? Оказва се, че
за последните 400 години светимостта на Слънцето се
е увеличила с цели 0,4%, което представлява значим
климатичен фактор. Тъкмо тази промяна е причината за постепенното затопляне на климата, което наблюдаваме през последните три века.
Има и още нещо, което е крайно неприятно за
алармистите, но може да стане неприятно и за всички нас. В последните години общата светимост на
нашата звезда слезе под най-ниските си 30-годишни
стойности и климатът реагира веднага със спиране на наблюдаваното затопляне и дори леко захлаждане. Крайно неприятно за алармистите е, че това
опровергава теорията за незначителното влияние на
слънчевата радиация. Крайно неприятно за нас е, че
ни чака може би сериозно захлаждане.

Космическите лъчи и облаците
През 1998 г. датският физик Хенрик Свенсмарк
публикува хипотеза, в която излага механизъм, чрез
който космическите лъчи оказват влияние върху
формиране на облачната покривка на планетата.30
Космическите лъчи представляват високоенергийни
елементарни частици, които навлизат в земната ат30
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Henrik Svensmark (1998). "Influence of Cosmic Rays on Earth's
Climate". Physical Review Letters 81: 5027–5030. doi:10.1103/
PhysRevLett.81.5027

мосфера и се сблъскват с атомите и молекулите на
атмосферните газове. При тези сблъсъци се освобождават електрони, които се прикрепват към групи от
молекули на водните пари и молекули на сярната
киселина. По този начин те ги стабилизират и позволяват групите да растат и да дадат началото на формирането на облаци. Хипотезата на Свенсмарк беше
експериментално потвърдена в серия от контролирани опити през 2006 година, проведени в Датския
национален космически институт.31 В момента тече
втори такъв експеримент в ускорителя на CERN. Ако
отново имаме експериментално потвърждение на
хипотезата на датския учен, то ще имаме сериозен
пробив в знанието си как Слънцето влияе на земния
климат. Как всъщност става това според Свенсмарк?
Космическите лъчи са общо взето постоянни във
времето и пространството – те идват към Земята от
всички посоки като постоянен поток. Представляват
остатъци от избухванията на свръхнови звезди из Вселената. Когато навлязат в Слънчевата система обаче,
техният поток се модулира от слънчевия вятър – потока от заредени частици, най-вече протони и електрони, които напускат нашата звезда и създават нещо
като електромагнитен вятър в междупланетната среда. Неговата сила съответно пречи космическите лъчи
да бомбардират земната атмосфера и да спомагат за
образуването и разрастването на облачни ядра. Оказва се, че колкото по-силна е активността на Слънце31

Henrik Svensmark, Jens Olaf P. Pedersen, Nigel D. Marsh,
Martin B. Enghoff & Ulrik I. Uggerhøj (2007). "Experimental
evidence for the role of ions in particle nucleation under
atmospheric conditions". Proceedings of the Royal Society A:
Mathematical, Physical and Engineering Sciences 463 (2078):
385–396. doi:10.1098/rspa.2006.1773
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то, толкова по-малко космически лъчи навлизат в
атмосферата, съответно намалява и образуването на
облаци. Това пък влияе на климата по два начина –
ниската облачност има охлаждащ ефект, тъй като
спира слънчевата радиация да достигне земната повърхност и да се трансформира в обратно инфрачервено излъчване, и в същото време високата облачност
има затоплящ ефект, тъй като пропуска слънчевата
радиация, но пък има ясно изразен парников ефект
– спира инфрачервените лъчи в атмосферата. Космическите лъчи също не са еднородни – само най-високоенергийните от тях успяват да пробият през слънчевия вятър и земното магнитно поле и да достигнат
долните слоеве на земната атмосфера. В периодите
на слаба активност на Слънцето обаче те представляват значим фактор за модулиране на ниската облачност, а оттам и на климата на планетата. Установено
е, че увеличаването на космическите лъчи води до
увеличаване на ниската и намаляване на високата облачност – идеалната рецепта за застудяване.

Космическите лъчи и атмосферното
електричество
Космическите лъчи и играят роля и по друг начин.
Те влияят на електрическите заряди в облаците, както
и на електрическия потенциал между йоносферата
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и земната повърхност.32 От своя страна тези процеси
променят образуването на ледени зърна в облачните
структури. В зависимост от конкретните атмосферни
условия могат да се получат ефекти на затопляне или
охлаждане на въздуха. Всичко това води до промяна
на пътя на атмосферните фронтове и степента на завихряне в тях. Това са процеси, които пряко определят дали ще имаме топли или студени години, снежни зими или сухи лета.

Слънчевите изригвания
По подобен начин Слънцето също пряко влияе
на глобалния климат. Изригванията в слънчевата корона, освен неприятности на спътниците, електрическите устройства и здравето на хората, водят и до
образуването на облаци, както го правят и космическите лъчи. Потоците от високоенергийни протони,
които се изхвърлят от Слънцето, успяват да преодолеят земното магнитно поле и да навлязат в ниските
слоеве на атмосферата, където започва активно образуване на облачни ядра. Много важно обаче е да се отбележи, че всъщност това е процес, който е обратен
по своята фаза с този, причиняван от космическите
лъчи – когато Слънцето е активно, космическите
лъчи намаляват, съответно намалява и образуването
на облаци, но в същото време се увеличава потокът
32

Proceedings of the XXX All-Russia Conference on Cosmic Rays
Observation of cosmic ray and electric field variations in the
surface atmosphere, R. R. S. de Mendonça, J. -P. Raulin, V. S.
Makhmutov, Yu. I. Stozhkov, A. N. Kvashnin, O. S. Maksumov,
S. V. Mizin and G. Fernandez
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от високоенергийни слънчеви протони, които пък
увеличават образуването на протони. Двете явления
обаче не са синхронизирани.33 Слънчевият вятър се
изменя относително плавно и промените в неговия
интензитет се наблюдават в продължение на години.
В същото време слънчевата еруптивна активност има
друга периодичност, която не съвпада с тази на петно-образувателната активност и е най-силна в низходящите фази на 11-годишните цикли.

Ултравиолетовите лъчи
В доклада на IPCC се твърди, че може да се пренебрегне влиянието на Слънцето за глобалните климатични промени, тъй като общата слънчева радиация
не показва значими колебания през последните 30
години, които да обяснят тези промени. Това наистина е така, но не е вярно за ултравиолетовия спектър.
В него колебанията между слънчевите максимуми и
слънчевите минимуми е около 23%. Голямата част от
слънчевите ултравиолетови лъчи се спират в горните
слоеве на атмосферата от молекулите на кислорода,
като при това се получава озон. А озонът е парников
газ. Засега обаче няма достатъчно данни, които да
позволят оценки в какви точно количествени стойности увеличаването или намаляването на озона променя глобалния климат.34 Причината е огромната
33

За подробно научно изложение на слънчево-земните връзки
виж Борис Комитов, "Въздействие на слънчевата активност
върху климата", стр. 60
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Виж тук: http://solarphysics.livingreviews.org/
open?pubNo=lrsp-2007-2&amp;page=articlesu17.html

сложност на динамиката на атмосферните процеси
и най-вече слабата проученост на взаимодействието
между стратосферата и тропосферата. Да се пренебрегва обаче въздействието на промяната на ултравиолетовото слънчево излъчване върху климата само
защото не е изучено добре, просто не отговаря на какъвто и да е научен подход.

Слънце и земно магнитно поле
Друга връзка между активността на Слънцето и
земния климат представлява модулацията на земното магнитно поле. Както се видя по-горе, слънчевият
вятър „издухва” космическите лъчи, но същото става
и със земното магнитно поле, а последното е нашият
щит срещу космическата радиация. В същото време
обаче силата на слънчевия вятър няма пряка корелация с изригванията в слънчевата корона. Това дава
възможност да има периоди, в които силата на слънчевия вятър и силата на изригванията съвпадат и съответно за усилване на процесите на образуване на
облачна покривка, но също така и периоди, в които
двата процеса относително се неутрализират – слабият слънчев вятър „щади” земното магнитно поле,
което пък по-добре се справя с високоенергийните
протони, идващи от слънчевите изригвания.
Съществуват хипотези, които се базират и върху инструментални данни, че промяната на земното магнитно поле играе роля за промяна на зоните
на високо и ниско атмосферно налягане, както и за
промени в океанските течения. И в двата случая става дума за процеси, които пряко засягат топлинния
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транспорт в планетата ни и съответно промените в
глобалния климат.
Към промените на земното магнитно поле, индуцирани от активността на Слънцето, трябва да се
прибавят и промените, дължащи се на динамиката
на планетарните процеси, които пораждат самото
земно магнитно поле. Установено е, че земното магнитно поле отслабва с около 5% на столетие. Също
така се знае, че в миналото земното магнитно поле е
обръщало своите полюси, като има свидетелства, че
то е съпроводено с почти изчезваща земна магнитна активност. Тези явления обаче имат отношение за
много по-дълги периоди от време и надали играят
роля за относително краткосрочните промени в климата, които са интересни на широката публика днес.

Слънце и вулканична активност
Освен всички изброени дотук начини, по които
Слънцето взаимодейства с планетата ни, съществува
и още един, който може би е от сериозна важност.
Оказва се, че има добре изразена корелация между
активността на слънчевата петно-образувателна активност и земната тектонична (вулканична и сеизмична) активност.35 Смята се, че последната играе
съществена роля за промяната на глобалния климат.
Изригването на голям вулкан изхвърля в атмосферата огромно количество твърди частици и газове, които забележимо изстудяват планетата ни. Установено
е обаче, че през последните 500 години всички голе68
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http://www.michaelmandeville.com/earthchanges/vortectonics/
vortex_correlations2.htm

ми вулканични изригвания, тези които са способни
да променят глобалния климат, винаги са ставали в
периодите на 11-годишните максимуми на слънчевата петно-образувателна активност. Как обаче двете природни явления са свързани все още не е ясно.
Според д-р Борис Комитов възможно е да става нещо
като динамо-ефект – нарасналата слънчева активност
оказва шоково влияние в някои моменти върху земното магнитно поле, което пък от своя страна променя скоростта на околоосното въртене на планетата с
части от секундата. Последното индуцира инерционни вълни в литосферата на Земята, които пък способстват за повишаване на тектонската активност. Разбира се, това още е само хипотеза, но тя потенциално
също може да обясни част от наблюдаваните слънчево-климатични връзки.
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Какво ни предстои?
След като имаме достатъчно сериозни и многобройни изследвания, които доказват доминиращата
роля на Слънцето за промяната на климата, можем
ли да знаем всъщност какво ни предстои в близките
десетилетия?
Тук ще се върна към онова изследване на Борис
Комитов от началото на 80-те години, в което той е
разгледал влиянието на 22-годишния слънчев цикъл
върху климатичните условия в нашата страна. Много интересни са както прогнозите, следващи от това
прочуване, така и тяхната обществена съдба.36
От изследването излизало, че между 1984 и 1987
г. може да се очаква в нашите земи една или две сурови и снежни зими. И наистина зимата на 1985 г. се
оказва изключително тежка. Азовско море замръзва,
което нарушава доставките на въглища от СССР за
ТЕЦ Варна. Студовете блокират работата и на въгледобива в Източно-маришкия басейн, което пък
води до намалено производство на електричество от
централите на ТЕЦ Марица Изток 1,2 и 3. Следват
първите периоди на режим в подаването на електроенергия. Като автор на прогнозата, която е предсказала тази сурова зима, Борис Комитов е поканен при
тогавашния министър-председател Гриша Филипов
на съвещание с основен въпрос, какво да се прави и
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Борис Комитов, "Слънчевата машина на времето", стр. 6-11

защо институциите са „проспали” прогнозата? Разбираемо министър-председателят е бил основно
разтревожен от повтарянето на тежката зима. Отдъхва си, когато Борис Комитов заявява, че такива
студени зими могат да се очакват едва след 2007-2008
(забележете – книгата на д-р Комитов, в която той
разказва за тази случка, е написана през 2001 г.). Но
управниците напълно пренебрегват другата прогноза, която прави д-р Комитов още през 1983 г. в доклад до академик Ангел Балевски, в който доклад се
съдържала и прогнозата за зимите. Той посочва, че
периодът на студените зими ще отмине бързо, но се
очаква 10-годишен период на сериозно засушаване.
Тъй като обаче заседанието се занимава със застудяване, а не засушаване, никой не му обръща внимание. А това се оказва със сериозни последствия. През
втората половина на 80-те години в Южна България
започват ремонти на язовирните съоръжения, при
което водата от тях бива източена. В същото време
предсказаното засушаване настъпва, водните запаси
не могат да бъдат възстановени и постепенно настъпва водна криза, която кулминира с водния режим в
столицата през 1994-95 г. И точно според прогнозата на астронома Борис Комитов, сушата свършва с
обилни валежи през лятото на 1995 г.
Разказаният епизод е интересен с две неща. Първо, възниква въпросът, защо цели научни институти
и държавни учреждения упорито остават слепи за
връзката между климата на Земята и активността
на Слънцето? С този въпрос ще се занимаем, когато
разглеждаме политическите рамки на глобалната
лъжа за климатичните промени. Другият въпрос е
свързан с това, какво ни чака в близките десетилетия.
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Прогнозите на д-р Комитов се оказват верни вече
в няколко случая. И ако предсказването на суровата
зима през 1985 г. една година по-рано може да се нарече краткосрочна прогноза, то и засушаването до
1995 г. и по-суровите зими, които наблюдаваме след
2008 г. потвърждават, че научният метод за изследване на слънчево-земните връзки има далеч по-голям
потенциал от всички други опити за климатични
прогнози. Какво обаче ни очаква в такъв случай?
Д-р Комитов не е единственият учен, който предсказва значително глобално застудяване. Почти
всички астрофизици, които изследват активността
на Слънцето, предупреждават, че вървим към времена, които в климатично отношение ще приличат
повече на годините от началото на 19 век. Директорът на Пулковската астрономическа обсерватория
професор Хабибуло Абдусаматов предупреждава за
спадане на глобалните температура с повече от един
градус спрямо сегашните нива.37 Никола Скафета от
Университета Дюк също прогнозира захлаждане до
2040 г. с подобна амплитуда, причинено от 60-годишен слънчев цикъл.38 Професор Дон Иистербрук от
Западния Вашингтонски Университет прогнозира
по-слабо захлаждане – само от порядъка на 0,3 градуса.39 Академик Олег Сорохтин също прогнозира
захлаждане на климата.40 Дори Моджиб Латиф, един
от най-яростните пропагандатори на идеята за чо37

Виж тук: http://www.gao.spb.ru/english/astrometr/index1_eng.
html

38

Виж тук: http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/
papers/originals/climate_change_cause.pdf

39

global-cooling-predictions.doc
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Виж тук: http://climatereality.files.wordpress.com/2008/03/

40

Виж тук: http://en.rian.ru/analysis/20080103/94768732.html

вешката роля в глобалното затопляне, изказа предположение, че ще наблюдаваме 10- или 20-годишно
захлаждане, но, разбира се, преди затоплянето да
продължи отново.41
Вижданията като тези на Моджиб Латиф стават
все по-популярни, тъй като трябва да бъде обяснено
на широката публика, защо апокалиптичните прогнози за небивал ръст на глобалните температури отсъстват от реалността, нещо повече, през последните
години целият свят е залят от студени температурни
рекорди. Допускайки възможността за такова захлаждане обаче, тези мнения всъщност подлагат на поредното съмнение достоверността на първоначалните
прогнози за непрекъснато продължаващо глобално
затопляне. Ако сега изведнъж учени като Латиф откриха, че е възможно естествени фактори да обърнат
глобалното затопляне в глобално захлаждане, каква
е стойността въобще на техните по-ранни прогнози,
където влиянието на такива фактори беше обявено
за пренебрежимо малко? Да не забравяме, че тъкмо
върху тези по-ранни прогнози беше задвижена машината на правителствената и корпоративната пропаганда за вината на човека в глобалното затопляне.
Имаме всички основания да смятаме, че прогнозите за глобално захлаждане имат по-голяма научна
тежест и че това захлаждане няма да бъде само временно прекъсване на доминиращо глобално затопляне. Разбира се, поради все още фундаменталните
празнини в научното разбиране как се формира климатът на нашата планета, никой все още не може да
бъде сигурен в размера и продължителността на това
захлаждане. Прави впечатление обаче, че тези прог41

Виж тук: http://www.newscientist.com/article/dn17742-worldsclimate-could-cool-first-warm-later.html
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нози за глобално захлаждане са далеч по-умерени в
своите количествени измерения – с колко все пак ще
паднат средногодишните температури? Смята се, че
стойностите ще бъдат между 0,3 до 1,5 градуса Целзий, което е несравнимо като разлика с диапазона на
прогнозите за затопляне, които се движат между 2
и 7-8 градуса Целзий. Дори захлаждане с 0,3 градуса
обаче би върнало климата в състоянието от средата
на 20 век. По-силното застудяване би означавало връщане към климатичните условия на ранния 19 век.
И в двата случая това ще подложи енергийната и
транспортната инфраструктура на човечеството на
сериозно изпитание. Много от сега активните находища на нефт и газ в северните страни като Русия,
Канада и Аляска ще станат още по-скъпи и трудни за
експлоатация. Ще има повсеместен ръст на енергийните разходи, което пък ще натовари допълнително
капацитета на световната енергетика и най-вероятно
ще има продължителна стагнация в развитието на
глобалната икономика. Падането на температурите
ще съкрати вегетационния период на много земеделски култури, а това ще се отрази като спадане и на добивите. Можем да очакваме значителни икономически загуби от прекъсвания на транспортните връзки,
подобни на тези, които Европа изпита през зимата
на 2010.
Невъзможно е тези ефекти върху енергетиката,
промишлеността, транспорта и земеделското стопанство да нямат последствия и върху динамиката на
политическите процеси в световен мащаб. Какви ще
бъдат те е много трудно да се предвиди. Дали опитите да се оцелее поединично ще провокират засилване ролята на националните държави и като цяло
възраждане на етатизма, както предвижда д-р Коми-

тов42, или пък захлаждането ще провокира раждането на нови, по-гъвкави обществени структури, както е
станало това при настъпването на Малкия ледников
период, когато капитализмът се е оказал най-адекватният отговор на човечеството на натиска на природните промени43? Тези въпроси са твърде големи и
сложни, за да се търси отговор на тях в момента, но те
пък повдигат и друг голям въпрос: за политическите
измерения на глобалната лъжа за човешката роля в
глобалното затопляне. Защо стана така, че една псевдонаучна теория придоби статуса на най-могъщия
политически аргумент, определящ в днешно време
съдбите на милиарди хора?

42

Борис Комитов "Въздействие на слънчевата активност върху
климата", стр. 127

43

Йордан Янков, "Възход и падение на индустриалната цивилизация", стр. 47-48, може да се намери тук: http://e-knigi.
net/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.
tpl&product_id=137&category_id=41&option=com_
virtuemart&Itemid=244
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Защо?
Човечеството не за пръв път, а и със сигурност не за
последен, се сблъсква със собственото си невежество,
което произвежда невярна представа за процесите в
природата. Като се започне от въртенето на Слънцето около Земята, та се стигне до ефира във физиката
на 19 век. Големият въпрос обаче е „ЗАЩО”? Защо
такава лъжлива, неподкрепена от научни факти теория като човешката роля за глобалното затопляне
придоби такава смайваща популярност?
Една хипотеза по този повод беше изказана в художествена форма от Майкъл Крайтън в една от неговите последни книги – „Състояние на страх”.44 Човекът
знае за какво е писал и се е ровил в огромно количество данни, до които аз не бях стигнал по онова време. Така че книгата не е само развлекателно четиво.
Оставам дори с впечатление, че не е писана с идеята
да бъде трилър. В някои моменти научната информация в нея е толкова много, че разваля емоцията и
достоверността на художествената измислица. Но за
мен най-интересен беше отговорът, който дава авторът за причините за популярността на може би първата глобална лъжа в истинския смисъл на думата.
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44

Майкъл Крайтън, "Състояние на страх", ИК Бард, 2005

Конспиративната теория
Крайтън на едно място изказва чрез устата на един
от своите герои – смахнат учен, една хипотеза, която
не се различава много от конспиративните теории,
радващи се на популярност сред екологичните движения, но с обратен знак. Според еколозите всички,
които поставят под съмнение и отричат ролята на
парниковите газове, произвеждани от човека за покачването на температурите, са спонсорирани от петролната, автомобилната или въгледобивната индустрии. Според Крайтън причината за популярността
на теорията за ролята на парниковите газове в затоплянето са интересите на екофондациите, които отдавна са превърнали набирането на средства в многомилиарден бизнес, интересите на учени, които зависят
от парите на фондациите, и може би най-вече на съществуването на нещо, наречено от него ППМК.
Какво е ППМК? Политико-правен-медиен комплекс, който е заменил в реалното упражняване на
властта в обществото стария и добре познат от 20
век военно-промишлен комплекс. Според Крайтън
властта в обществото се упражнява чрез състояние на
страх – днес от глобалното затопляне, което е заело
овакантеното място на врага от епохата на Студената война. Това е единственото място в книгата, където
авторът не подкрепя своите твърдения със скрупульозно цитирани научни източници, но според него
след 1989 г. употребата в медиите на думички като
„криза”, „краен”, „безпрецедентен”, „ужасяващ” е
нараствала и нараства главоломно. Целта е да се държи обществото в подчинение.
Не отричам, че е възможно да има и такъв момент.
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Както не отричам, че е възможно да има и платени
публикации с обратен знак – корпорациите да лобират за своите непосредствени интереси по конкретни
поводи. Но според мен и двете версии за конспиративен заговор страдат от един основен недостатък
– не отговарят как е възможно да се постигне такъв
забележителен синхрон в манипулирането на обществото при това с такъв висок КПД? Ако наистина
имаше заговор, експлицитно спускане на поръчки
и внушаване на идеи от едната или другата страна,
то това е невъзможно да стане без някаква форма на
координация при взимането на решения, а в познатата история взимането на решения винаги е било
резултат на бюрократичен процес, който пък по дефиниция е неефективен в такива огромни, сложни,
нелинейни системи каквито са човешките общества.
Освен това на практика е невъзможно да се прикрие
дълго време при нивото на сегашните информационни технологии. Според мен конспиративните теории
са резултат от слабото познаване на обществените
процеси въобще и опит да сведем тяхната неимоверна сложност до нещо познато и обозримо от нашия
опит – до волеви актове на този или онзи. По същия
начин някога древните са приписвали на природните
стихии човешки образи – за да могат да ги обхванат с
ограниченото си за тях знание.

Преплитане на интереси
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Какво може би все пак става в нашия случай с глобалното затопляне? През 80-те години две научни
организации под егидата на ООН, занимаващи се с

метеорология основават една нова, също под егидата на ООН, организация, наречена Междуправителствен панел за климатичните промени. Най-вероятно мотивите на този акт са свързани с това, на което
обръща внимание Крайтън – желанието за повече
субсидии в една наука, наречена климатология. Субсидиите се раздават от политиците, а единственият
начин да накараш един политик да ти обърне финансово внимание е да уплашиш електората му. Климатолозите са имали подходящото плашило подръка и
то изглежда да е в тяхната компетенция. Но колкото
и да са се старали да обрисуват страшна картина пред
електората на политиците, според мен са им липсвали лостовете да приведат заплахата в такива мащаби.
Как обаче са успели?
В природата има процес, наречен резонанс – тогава, когато две вълни с подходяща дължина и честота
започват взаимно да се усилват. Нещо подобно може
би става и в обществото. Има дори едно популярно
клише – еди-какво си предизвика обществен резонанс. Тогава да се запитаме чий интерес е влязъл в
резонанс с апокалиптичните видения на климатолозите и техните интереси за повече пари?
На пръв поглед изглежда парадоксално, но най-сериозните кандидати са същите онези енергийни монополи, които се обвиняват от еколозите, че пречат
на света да спре глобалното затопляне. Парадоксът
изчезва, ако се вгледаме по-внимателно в интересите
на компании като Шел, Дженерал Електрик, Сименс,
Ексон-Мобил и още много подобни. Петролните запаси на планетата намаляват и това се знае най-добре
тъкмо от тези корпорации. След около 20-на години
е възможно съотношението производство/потребление да достигне такива нива, че никакви, дори кос-
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мически високи цени да не оправдават усилията да
добиваш и продаваш тези горива. От друга страна,
дори и в днешно време, енергетиката е индустрията
с най-ниски норми на печалба. Макар и цените да
изглеждат небивало високи и да растат с бързи темпове, още по-бързо растат несигурността по добива,
преноса и дистрибуцията, което тласка тенденцията
за печалбите надолу. Шеврон официално обяви, че
се вижда краят на петролната епоха. Шел заявява, че
разходите по изграждането и поддръжката на инфраструктурата правят класическите горива не толкова
привлекателни от гледна точка на печалбата, ако се
сравнят с някои нови технологии, които се задават
на хоризонта. Тъкмо в тези нови технологии обаче
е ключът към техните интереси. Тези технологии от
една страна са все още много скъпи (което е добре
за печалбите), но от друга страна са и много непопулярни и влизат в естествен конфликт с изградените
и утвърдени в бита на хората начини за добив и разпространение на енергия. Изглежда, че единственият
начин хората да прегърнат тези нови технологии е да
бъдат уплашени сериозно от нещо. И тъкмо тук интересът на енергийните корпорации и финансовите
монополи влиза в резонанс с онази идея на климатолозите, че ние, хората, сме били виновни за глобалното затопляне. В резултат идеята получава неочакван,
но мощен рупор.
Когато се разрази Climategate се оказа, че климатолозите не са се посвенили да искат директно финансиране за своите „изследвания” от същия този Шел,
голямата петролна корпорация. В същото време тези
климатолози в своите публични прояви продължаваха да твърдят, че най-голямото зло са… петролните корпорации. В началото на века петролната кор-

порация BP (Бритиш Петролиум) и автомобилният
гигант Форд дават на Принстънския университет 20
милиона долара годишно в подкрепа на неговата
програма за доказване на човешката роля в глобалното затопляне.45 Дженерал Електрик, който си постави
за цел през 2010 година да има приходи от 20 милиарда долара от „зелени” енергийни технологии46,
отиде дори по-далеч, като си купи мажоритарен дял
в медийната група NBC, чиито подразделения активно пропагандират „небивалото” глобално затопляне.
Към това прибавете мощните инвестиции, възлизащи на милиарди долари от страна на небезвестната
банка Голдмън Сакс във възобновяеми енергийни източници и топлата връзка между нейни бивши служители, които сега работят във федералните Агенция за защита на околната среда (EPA) и Агенцията
за енергийна информация (EIA).47
Идеята обаче резонира и в още един интерес.
Политиците с голяма неохота наблюдават от известно време как електоратът започва да губи интерес към тях. Все повече неща от реалния живот на
хората се случват в някакъв паралелен на държавните структури свят, в който политиците не участват в
преразпределението на доходите на хората. Идеята
за човешката роля в глобалното затопляне е идеален кандидат тази обезпокоителна за политиците
тенденция да се забави. Точно защото е глобално, то
може да се спре само с глобални усилия, а кой друг
ще ръководи тези усилия, ако не политиците? Към
45
46

Виж тук: http://www.dailyprincetonian.com/2000/10/26/1623/
Виж тук: http://www.windenergy.com/news/news_plenty_1-07.
html

47

Виж тук: http://www.greenbiz.com/news/2007/01/30/goldmansachs-expects-big-returns-going-green
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този мотив прибавете, че много от въпросните политици осъзнават, че цялата държавна сигурност в западните страни се движи по острието на бръснача по
отношение на енергийните доставки в сегашния им
вид и тук техните интереси също резонират с интересите на енергийните корпорации.
Към този коктейл прибавете и интересите на екофондациите за набиране на средства. Отдавна е известна симбиозата на тези фондации с цели отрасли
от икономиката, които развиват своя бизнес под мото
на различни „зелени” идеи. Малко обаче се знае, че
едни от най-големите донори за тези фондации е фамилията Рокфелер например – онази същата, която продължава да бъде мажоритарен собственик на
Ексон-Мобил – петролната корпорация, която според същите зелени фондации е един от най-големите
виновници за „замърсяването” на планетата с въглероден двуокис.48
Най-накрая трябва да си спомним за златното правило на медиите, че само лошата новина е новина, и
ще получим конструкцията на резонаторната кутия,
която усили истерията около глобалното затопляне
до небивали висоти.

48

Виж тук: http://www.activistcash.com/ Ще намерите филтър,
по който да проследите различните видове финансови помощи за зелените фондации в САЩ от известни финансови
фамилии, свързани с петролния бизнес. Добра информира-
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ща статия по въпроса може да се намери и тук: http://www.
ecofascism.com/article12.html

Как?
Мотивите за лансирането на лъжата за глобалното
затопляне все пак не дават яснота как по-конкретно
беше наложена тази лъжа в живота на хората. Всъщност беше впрегнат целия инструментариум от административен натиск, сплашване, манипулиране на
данни и угодническо отразяване в медиите.

Науката като дойна крава
Може би всичко започва през 70-те години със становището на международните метеорологични организации за отказ от търсене на слънчево-земни връзки в климата. Това странно на пръв поглед за науката
становище си има обяснение в по-общата рамка на
промените, настъпили след края на Втората световна война. Изходът от нея и настъпването на ерата на
Студената война поставят науката и учените в съвсем
различна ситуация. От занимание на самотници и
ексцентрици тя се превръща във важно перо от държавния бюджет. Съответно се създават и условия търсенето на обективни факти да се подмени с правенето
на кариера. Много учени разбират, че да съществуват
и преуспяват като такива трябва да изглеждат важни
в очите на политиците. Освен във формирането на
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вътрешно-институтски интриги и административни
борби, това води и до конкуренция между научните отрасли за вниманието на политическия елит. На
фона на огромните пари, изсипвани в космическите изследвания, метеоролозите с право се чувстват
застрашени за собствената си дисциплина от изучаването на слънчево-земните климатични връзки. За
това съвсем естественият изход от ситуацията е „закриването” на тази тема в метеорологията. Но това
очевидно не е достатъчно. Необходима е заплаха,
изучаването на която да оправдае наливането на бюджетни пари в този клон на науката.

Как се прави бостанско плашило
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Изглежда парадоксално, но може би заплахата е
подсказана тъкмо от „конкурентната” наука, която се
занимава с изследването на Космоса. Първите сонди
до Венера разкриват един небивало горещ свят, в атмосферата на който доминира… въглеродният двуокис. Първите спекулации по темата „какво ще стане и
с нашата атмосфера, ако концентрацията на въглероден двуокис продължи да расте” идват тъкмо от космическите науки. Макар че това е съвсем нормално
за всяка наука да издига хипотези, тази хипотеза получава по-друга съдба. Някои учени като Джим Хансен от НАСА усещат, че това може да бъде кокошка,
снасяща златни яйца за метеорологията, и се захващат с правенето на теорията за глобалното затопляне. В много отношения тя е „идеалният кандидат”.
Предполагаемите последствия от повишаването на
въглеродния двуокис засягат всички правителства,

източникът е на Земята и освен това пряко е свързан
с дейността на човека, следователно има огромен политически потенциал.
Следващата стъпка е формирането на здрава административна основа на начинанието. Заплахата
от въглеродния двуокис трябва да придобие институционална форма. Двете световни метеорологични
организации обединяват усилията си под егидата на
техния пряк спонсор, Организацията на обединените
нации, и образуват вече печално известния Междуправителствен панел за климатични промени (IPCC).
Това също не е случайно. По това време идеите на
Римския клуб за вредността на човечеството започват
да стават все по-популярни и започват да се лансират
най-различни апокалиптични сценарии какво ще
стане, ако не се вземат мерки. Разбира се, бюрократите от ООН веднага разбират, че имат пред себе си
златни шансове. Някои започват да си мечтаят за световно правителство. Ето защо те с радост прегръщат
идеята за „опасния“ въглероден двуокис и мерките,
които трябва да се предприемат, за да бъде обуздан
неговия ръст.

Наука и политика – кофти комбинация с
кофти последствия
След като имат необходимата административна
база, нейният авторитет започва да се използва за
формирането на небезизвестния „научен консенсус”
за човешката роля в глобалното затопляне. От една
страна, метеорологичните бази данни са в ръцете
на същите хора, лансирали идеята за тази фатална
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роля на човека. От друга страна, IPCC формира работни групи от учени, които да подплатят идеята с
научни изследвания и разработки. Манипулацията
на данните предоставя необходимата плашеща тенденция на повишаване на глобалните температури.
Манипулациите на учените в работните групи създават необходимата подкрепа за манипулираните
данни. Второто обаче не минава гладко. Разбира се,
би било странно всички учени да се окажат толкова
безсъвестни и корумпирани в името на своите кариери. Някои от тях, особено тези с голям авторитет и
с тежест в своята научна област, открито започват да
говорят, че върху техните колеги се оказва натиск, за
да представят фактите по такъв начин, че да е удобен
за основната идея на организацията – заклеймяването на човечеството като главен виновник за глобалното затопляне. Някои от тези учени не са поканени
отново да сътрудничат на IPCC, други сами напускат
възмутени. Така се стига и до научния консенсус – започва се да се твърди, че над 2500 учени стоят зад идеята за човешката роля в глобалното затопляне (горедолу толкова са участниците в IPCC) и това само по
себе си е било доказателство за тази роля.
В тази розова политико-административна идилия
обаче има два слаби момента. Първо, консенсусът е
политически, а не научен аргумент. В науката фактите
се установяват по емпиричен път, а не с гласовете на
мнозинството. Може да се каже, че историята на науката е история на опроверганите консенсуси. И второ, самият процес на създаване на докладите на IPCC
говори съвсем други неща. Всъщност само 62 човека
са взимали някакво писмено становище по ключовата 9 глава от последния доклад на IPCC, в която се
заявява, че човешката роля за глобалното затопляне е

най-вероятна, а от тях 8 са правителствени експерти,
37 се явяват автори на самото съдържание и едва 17
са независими.49 Оказва се, че вместо огромен брой
учени зад най-важната теза в доклада на IPCC стои
една група от тясно, професионално свързани един
с друг учени, които произлизат тъкмо от онези среди, които лансират хипотезата за човешката роля в
глобалното затопляне. Всеки учен, работил някога в
държавен институт, може да ви каже какви са шансовете да пробие идея, различна от тази на директора
на института.
И тук на помощ идват политиците. Тези два неприятни детайла в житието-битието на IPCC се
преодоляват с подкрепата на политическите елити.
Оказва се, че тези учени, които говорят в унисон с
идеите на IPCC, започват да получават значително и
редовно държавно финансиране. Тези, които се противопоставят на тези идеи, биват отрязвани от такова
финансиране. Нещо повече, политическото извиване
на ръцете добива гротескни форми, когато започват
да се организират кампании за подкрепа на човешката роля в глобалното затопляне чрез декларации
от научни организации, които нямат нищо общо
с климата и метеорологията. След избухването на
Климатгейт например, беше сформирана набързо
декларация в подкрепа на климатолозите от Университета в Източна Англия, идваща от… Съюза на библиотечните работници.
Много показателен е случаят с уважаван учен от
област, която на пръв поглед няма пряка връзка с
климатологията, но която се намира в сферата на интересите на екофондациите.
49

Виж тук: http://mclean.ch/climate/docs/IPCC_review_updated_
analysis.pdf
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Д-р Мичъл Тейлър е специалист по белите мечки
с 30-годишен стаж и 59 публикации в научни списания зад гърба си. Смята се за един от най-големите
експерти в своята област. Уви, имал е неблагоразумието публично да заяви, че няма криза в популацията
на белите мечки заради прословутите „климатични
промени”. Какво му се случва? Изключен е от професионалната асоциация на изследователите на полярните мечки, а на негово място са приети три персони,
които нямат нито една-едничка научна публикация
по въпроса и сигурно са виждали бяла мечка само в
зоологическата градина, но са представители на известни екологични организации, които се „борят” за
спасяването на белите мечки от... климатичните промени. Писмото50 от председателя на асоциацията д-р
Анди Дерошер, с което Тейлър е уведомен за своето
изключване, е просто уникално откровение:
„Хай Митч,
Светът е политическо място, а за полярните мечки
днес – повече от всякога. Аз нямам проблем с нестандартни виждания, стига те да са подкрепени от логика, научни доказателства и литература, но аз вярвам,
както и мнозинството от нашите членове, че виждания, които отхвърлят ролята на човека в климатичните промени, са изключително вредни за опазването
на популацията на белите мечки.
….
Това не е свързано с приноса ти в изследванията на
полярните мечки – твоята позиция към глобалното
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50

Виж тук: http://jennifermarohasy.com/blog/2009/09/exile-fornon-believers-polar-bear-expert-told-to-stay-home/

затопляне предизвика реакцията на нашите членове.
Времето ще каже кой е прав, но в момента научната
литература не е на страната на тези, които спорят
срещу ролята на човека в климатичните промени.
С уважение,
д-р Анди Дерошер”
А коя е „научната литература”, която е дръзнал да
оспори д-р Тейлър? Анди Дерошер осветлява и това:
„Аз не съм климатолог. Междуправителственият панел за климатични промени е основата, на която градя моята позиция.”
С примерите за политическо разчистване на сметки в науката по повод на глобалното затопляне могат да се изпишат цели книги. Това доведе до всеобщ
страх от инакомислие в науката, което само по себе
си е пагубно за самата наука, до надпреварата всяко,
дори и най-незначителното изследване или факт, да
се поставя в контекста на глобалното затопляне, защото това носи пари и до странния феномен найреволюционните идеи в науката климатология да се
лансират от пенсионирани учени или от малцина,
чийто авторитет е толкова голям, че не могат да бъдат дискредитирани и отстранени по административен път.
По този повод в блестящото си есе „Защо е опасна политизираната наука“51 Майкъл Крайтън казва
следното:
51

Виж тук: http://news.gs-research.org/специално-приложение/ Оригиналът може да се прочете тук: http://www.
michaelcrichton.net/books-stateoffear-policy.html
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„Определено твърдя, че всячески се избягва откритото дискутиране на данните и проблемите. Водещи
научни списания си позволяват да заемат силни редакторски становища по отношение на глобалното
затопляне, което не е тяхна работа. При тези обстоятелства всеки учен, който храни някакви съмнения
по въпроса, без съмнение си дава ясна сметка, че ще е
по-умно да си замълчи.
Едно доказателство за това негласно потисничество
е фактът, че в голямата си част критиците на глобалното затопляне са пенсионирани университетски
преподаватели. Тези хора вече не се стремят към стипендии и не им се налага да се съобразяват с колеги,
чиито молби за финансиране и научна кариера могат
да бъдат застрашени от тяхната критика.
В науката старците обикновено грешат. В политиката обаче старците са мъдри, познават предимствата на предпазливостта и в крайна сметка често се
оказват прави.
Историята на човешките убеждения трябва да служи
като предупреждение. Убивали сме хиляди свои себеподобни, защото сме вярвали, че са сключили договор с
дявола. И сега убиваме повече от хиляда души ежегодно
за вещерство. Според мен има само една надежда човечеството да се измъкне от онова, което Карл Сейгън
нарече „обладания от демони свят“ на нашето минало. Тази надежда е науката.
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Но както се изрази Алстън Чейс: „Когато търсенето на
истината се обърка с политическата идеология, стремежът към познание се превръща в стремеж към власт.“

Това е опасността, пред която сме изправени днес. И
пак затова коктейлът от наука и политика е кофти
комбинация с кофти последствия. Трябва да помним
историята и да сме сигурни, че онова, което поднасяме на света като познание, е честно и неопетнено от
странични интереси."
Разбира се, природата и времето ще изчистят авгиевите обори, в които някои превърнаха храма на
науката. Но голямата опасност е хората да загубят
доверието си в науката и да не се вслушат в предупрежденията на науката за някоя бъдеща истинска
опасност. В днешно време народната приказка за
лъжливото овчарче може да има много сериозни последствия за всички нас.

Как се правят пари от този, дето духа
Но да се върнем в по-прозаичния свят на парите и
да видим кой и как печели от глобалната лъжа за глобалното затопляне. Не е много ясно кога точно и кой
точно се сеща, че плашилото, конструирано от учени и политици, може да служи за правене на пари.
Необхидими са били някои условия, за да се започне
източването на парите на данъкоплатците.
На първо място правителствата трябва да са били
узрели за идеята да дават държавни пари за тази кауза. Това се случва постепенно с навлизането на зелените във властта под една или друга форма и превръщането на екологичните проблеми в разменна
монета на политическия пазар за влияние.
На второ място това е осъзнаването на системните
рискове и ниските печалби в енергетиката – най-базо-
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вия сегмент на икономиката. Ама някой ще каже как
така „най-ниските“? Та нали печалбите само на една
от големите нефтени корпорации достигат десетки
милиарди долара на година? Работата е в това, че в
тази корпоративна калкулация на приходите и разходите не се включва цената за поддържането на трасетата за доставка на суровината, която обикновено идва
от много нестабилни в политическо отношение региони. Прибавате към баланса двете операции в Ирак
за изминалите 20 години, прибавете разходите за две
чеченски войни, прибавете разходите за поддръжка
на военни сили, готови веднага да се озоват на другия
край на света, прибавете неизвестно колко пари за
поддръжката на угодни режими и ще получите една
не много добра финансова картина. Разбира се, докато държавата иска и може да плаща за тези разходи,
нефтените корпорации ще са щастливи, при тях остават само активите, а пасивите се разпределят между
гражданите, но това не може да продължава безкрайно. Рано или късно държавите се изправят пред невъзможност да обират луфтовете в енергийните системи
на света. Ето защо в един момент е било необходимо и
политиците, и енергийните компании да осъзнаят, че
трябва да измъкнат световната икономика от зависимостта ѝ от неравномерно и неподходящо разпределените ресурси на нефт и газ. Големият въпрос обаче е
бил, как да го направят без да загубят и дори да успеят
да спечелят. Плашилото на глобалното затопляне се
оказало печелившото решение.
От една страна, то вече е било налично – конструирано, готово за ползване и внедрено в подходящи
правителствени, неправителствени и надправителствени институции. От друга страна, имало е ценното
качество да плаши електората, а това е първото усло-

вие, ако искате да спечелите пари за нещо, което не
е ликвидно на пазара, а именно бъдещи енергийни
технологии. Много е трудно да обясните на обикновените хора сложните геополитически комбинации,
които имат хоризонт на събитията понякога десетки
години, и защо те трябва да си дават парите за нещо,
което все още го няма. Много е лесно обаче да им вземете парите, ако успеете да ги уплашите с нещо голямо, което те не разбират, но могат да видят и почувстват. Промените в температурите, валежите и въобще
околната среда са идеалното плашило. Видими са, но
са неразбираеми.
Така енергийните корпорации прегръщат идеята
за глобалното затопляне, защото тя им носи от една
страна сигурни парични постъпления от държавно
субсидирани цени, от друга тя им осигурява безрисково финансиране на разработката на рисковите енергийни технологии на утрешния ден. В крайна сметка
същите енергийни корпорации ще имат доминиращо положение на пазара и в утрешния ден, без да са
платили за това от собствените си печалби.
Към това се прибавя и много по-високата норма на
печалба от продажбата на зелени технологии, само
защото те са нещо ново на пазара и производството
им изисква специфично ноу-хау и инфраструктура.
Това пък дава възможност да се акумулира пазарен
интерес от страна на малкия бизнес, който иска да
дистрибутира продуктите на корпорациите, тъй
като продажбата и инсталацията на такива продукти
им носи по-голяма пазарна реализация и приходи.
Симбиозата на малкия и големия бизнес е завършена. Тя дори поражда илюзията, че тъкмо зелените
технологии могат да бъдат моторът на икономиката,
говори се за създаване на работни места и растеж.
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Да, от гледна точка на малкия бизнес това дори може
да изглежда обективна реалност, просто защото
дребните предприемачи не се замислят откъде идват средствата, които те усвояват и преразпределят
в тази икономическа схема за спасяване на света от
глобалното затопляне. А те идват от джобовете на
обикновените хора, отнети от държавата и налети в
джобовете на корпорациите. Затова този ръст е кух
ръст, нищо повече от упражнението на барон Мюнхаузен, който летял, дърпайки косите си.

Масовката на екодвиженията
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Разбира се, политиките и игрите на елитите са
едно, друго е обаче те да бъдат успешно осъществени.
За да станат те реалност е нужен човешки материал.
Заплахата от глобалното затопляне се оказва особено
подходяща, тъкмо защото си играе с най-съкровените страхове на много хора, особено младите. Те винаги са най-добрият камертон, който улавя проблемните ситуации и те винаги са най-доброто пушечно
месо в правенето на революции. Какво обаче толкова
опасно е уловил изостреният им за опасности слух?
Светът стана неимоверно сложен. Дори родителите на сегашните млади са живеели в един относително доста консервативен като темпове на промени свят
с устойчиви ориентири какво е добро и какво е зло.
Глобализацията на света обвърза хората от общности, които никога преди това не са се изправяли лице
в лице. Този информационен потоп от проблеми се
стовари върху главите на младите поколения, които
никой не е научил какво да правят в такава ситуация.

Просто никой преди това не се е изправял пред такава ситуация, за да има опит, който да бъде предаден
на следващите поколения. Инстинктивната реакция
на всеки, озовал се в ситуацията на информационен
потоп, е да закрие очи и да запуши уши, за да си въобрази, че проблем няма.
Екодвиженията представляват тъкмо такава инстинктивна реакция. Младите обявяват, че начинът,
по който живее днешният свят, е сбъркан и е сбъркан
точно защото е сложен и е с много проблеми. Затова
изходът според тях е назад към природата. Колкото
по-примитивно живеем, толкова по-малко проблеми ще имаме. Запушване на очите и ушите. Заплахата от глобалното затопляне идва точно навреме, за да
оправдае демонизирането на съвременната цивилизация и да служи за рационален повод в техните очи
да се отречем от нея. Точно защото това е неосъзната реакция на неосъзнат, но реален проблем (светът
наистина стана много сложен), екодвиженията имат
характера на религия – никакви рационални доводи
не могат да разколебаят зелените екоактивисти в тяхната мисия и в символите на тяхната вяра. Затова и
ако тръгнете да доказвате с научни доводи безсмислието на заплахата от глобално затопляне, само ще
срещнете стена от фанатично упорство и липса на
логическо мислене.

Политическата пералня на медиите
Много хора си мислят, че промиването на мозъците от страна на медиите е само литературен израз.
Наскоро читател на моя блог ми изпрати линк към
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уеб страница, която беше втрещяваща със своята откровеност. Уеб страницата е на "Българско училище
за политика", неправителствена организация с обществена полза, както те сами се определят. Една от
ползите, за които работят там, е програма озаглавена "Медиите в България в подкрепа на политически
мерки за ограничаване на климатичните промени".52
Само един цитат от описанието на проекта:
Ако редакторите в основните български медии получат базово обучение за значимостта на темата,
за начините на нейното отразяване, за надеждните
източници на информация, тогава цялата медийна
картина би могла да се промени – особено ако медиите бъдат постоянно захранвани с подходяща информация.
Бих попитал за кого е значима тази тема? По колко начина може да се отразяват научните факти? Кои
са ненадеждните източници на информация? Какво
ви пречи медийната картина, че трябва да се променя? Коя е подходящата информация?
Цялата програма всъщност е рецептурник точно
за промиване на мозъци и може да се използва като
нагледно помагало по темата за това, как политици
и медии се опитват да насаждат в главите на хората
лъжата за глобалното затопляне.
Да, уви българите са известни с угодническото
си навеждане пред силните на деня. Но картината е
може би още по-плашеща в т.нар. цивилизован свят.
В Австралия детски сайт се опитва да внуши на дечицата, че колко по-дълго живеем, толкова повече
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Виж тук: http://schoolofpolitics.org/node/1690

допринасяме за глобалното затопляне.53 Британски
уебсайт стартира кампания под надслов „Климатични престъпления“, в която деца (забележете отново)
са подтиквани да „докладват“ за дейности, които уж
вредят на климата.54
В медиите глобалната лъжа за глобалното затопляне намира своята логична реализация. Жаждата
за пари, власт и влияние, използвайки невежеството
и страхът от новия свят, придобиват статуса на наймощното и разрушително обществено движение,
което светът е виждал от времето на фашизма и комунизма.
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Виж тук: http://wattsupwiththat.com/2008/05/31/tv-networktells-kids-when-their-carbon-footprint-says-they-should-die/
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Виж тук: http://wattsupwiththat.wordpress.com/2008/07/27/
hey-kids-be-a-climate-cop-rat-on-your-family-friends-andclassmates/
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Заключение
Измина една година от най-сериозния правен досега опит за образуване на световно правителство,
което да има по-големи правомощия дори от Съвета
за сигурност на ООН. Конференцията в Копенхаген
се провали. Страните от третия свят категорично заявиха, че няма да участват в безумието на Запада. Разрази се скандалът Climategate, който нанесе сериозни поражения на медиите в опитите им да наложат
глобаната лъжа за глобалното затопляне. Западните
страни преживяха небивало тежка зима и гласовете
на здравия разум започнаха да се чуват от всякъде.
Очевидно дори и в политическата класа започва да
зрее разбирането за опасния път, по който искаха да
тласнат човечеството. През лятото на 2010 г. небезизвестната неформална организация на най-влиятелните хора в света, Билдерберг, на своята среща в Испания неочаквано обсъди заплахата от ... глобалното
застудяване.55 Не е ясно дали според тях са заплашени огромните им политически и икономически инвестиции в глобалното затопляне или най-накрая са
разбрали, че застудяването може да има много по-катастрофални последици за човечеството, отколкото
затоплянето, но случаят е показателен. Очаквайте в
скоро време вечно готовите медии услужливо да за98

eКниги

55

Виж тук: http://www.bilderbergmeetings.org/meeting_2010.
html

почнат да говорят за небивали студове и удобно да
забравят за горещините.
От една-две години насам далновидно терминът
"глобално затопляне" беше заменен с по-неутралното "климатични промени". Така каквото и да става все
ще бъде удобен повод правителства, корпорации и
фондации да ни плашат и да ни спасяват със собствените ни пари. Глобалната лъжа иска да живее.
От алчност на шепа климатолози, тя се превърна в
апетитен кокал за милиони представители на т.нар.
елит.
Дали ще успеем да предотвратим пораженията,
които носи със себе си тази глобална лъжа, ще покаже времето.
Или глобалните температури.
София, 2010
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