
 

НАЙ-КРАСИВИТЕ МЕСТА НА ПЛАНЕТАТА 

(КОИТО СКОРО МОЖЕ ДА ИЗЧЕЗНАТ ...) 

 

Хората приемат природата за даденост, която няма как да загубят. 
Но тя постоянно се променя. 

Климатичните промени са динамични и  са заплаха за бъдещото 
развитие на човечеството, тъй като са главна причина за 

нарастване честотата на бедствията и природните катаклизми. 
 

    Мъртво море 

 
 
До 2050 година Мъртво море може наистина да умре в рамките на 
следващите 35-40 години. 1/3 от него вече е напълно пресъхнала. 
Ако водите на река Йордан продължат да намаляват, то ще изчезне. 
 
 
Алпийските ледници 
 
В последните години Алпите губят по 3% от ледниците си. Ако това 
темпо се запази, ледената покривка ще изчезне до 2050 година. 
Зимните курорти също са застрашени от климатичните промени. 



 

Горите на остров Мадагаскар 

 

Човешката дейност и горските пожари са унищожили над 80% от 

площта на уникалните гори на острова. Ако не се предприемат 

спешни мерки, горите и техният животински свят ще изчезнат до 

2045. 

 

 
 

 

 



Каналите на Венеция 

Венеция потъва отдавна, но през последните 20 години броят на 

наводненията бързо се увеличава. При това темпо има реална 

опасност каналите на Венеция да останат под водата до 2035 г. 

 

Шапката на Килиманджаро 
  

Леденият връх на Килиманджаро е единственото място в Африка, 
където има сняг целогодишно. През последния век шапката се е 
свила с 80%, като има реална опасност до 2035 г. да изчезне 
напълно. 

 



Малдивските острови  

Много островни държави по света са застрашени от покачването на 
океанските води. Малдивските острови е възможно да изчезнат до 
2035 г. 

 
Големият бариерен риф 

Кораловият риф е намалял с над 50% през последните 30 години. 
Учени прогнозират, че ако затоплянето и окисляването на водата 
продължат, до 2035 г коралите ще изчезнат. 

 



КОИ РАСТЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИСПОСОБЯТ  

КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 

 

 
 

Промените в количеството на валежите и увеличаването на 
честотата и продължителността на сушите са най-голямата заплаха 
за растенията, а не покачването на температурите. Рискът обаче не 
е еднакъв за всички популации растения. 
 
Реализирано е едно от първите изследвания как различни 
популации от един и същ растителен вид ще бъдат повлияни от 
климатичните промени. Получените резултати навеждат на 
мисълта, че растения, които се срещат на места, където е имало 
голяма вариабилност на валежите и чести суши, ще оцелеят по-
лесно след климатични промени. 
 
Учени от института "Макс Планк" в Германия посадили кресон в 
десетки райони в Северна Африка, Испания, Централна Европа и 
северната част на Швеция. Учените подложили растенията на 
ефекта от голяма суша и наблюдавали способността им да оцелеят. 
 
Геномният анализ разкрил мутации, свързани с приспособяването 
и оцеляването. Като използвали нови климатични модели, учените 
картографирали различни генни вариации, свързани с 
приспособяването на растенията. 



Било констатирано, че първи ще загинат растенията в Централна 
Европа. Растенията, израсли в Средиземноморието и северната 
част на Швеция, ще са най-устойчиви. "Бях изумен, когато 
установих, че почвата на растения от северната част на Швеция и 
Испания е съвсем суха, докато самите растения са оцелели и имат 
големи зелени листа", заяви член от екипа. 
 

Учените са на мнение, че студените зими в Северна Швеция 

имитират свързаните със суша условия, защото водата е 

замръзнала и недостъпна през голяма част от годината. 

 

Прогнозата е, че през следващите десетилетия в Централна Европа 

ще паднат по-малко валежи и ще има повече екстремни суши. 

Шансът за някои видове да понесат глобалното затопляне вероятно 

ще зависи от генетичното им разнообразие и от това дали днешни 

техни екземпляри са се приспособили към екстремни условия. 

 
 

   

Сканирай, за да научиш как 

всеки ден можеш да подпомагаш 

ограничаването на вредните 

въздействия върху природата. 

       БЪДИ ОТГОВОРЕН! 


