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ЦЕЛ

Организиране и мотивиране 
засаждане на дървета  в паркове, 

градини из цялата страна за 
противодействие срещу 
климатичните промени



ФАКТИ

Изменението на климата засяга всички
региони на света. Полярните покривки се
топят и морското равнище се покачва. В някои
региони екстремните метеорологични условия
и дъждове стават все по-чести явления, докато
в други се наблюдават по-екстремни горещи
вълни и суши. Очаква се тези последици да се
засилят през следващите десетилетия.



Атанас Скатов-височинен алпинист, веган, разказва

За по-малко от 8 години  той успява да изкачи 10 върха с височина над 8000 
метра и става първият българин, успял да изкачи Седемте континентални 

първенци  Seven SUMMITS при растителен хранителен режим.

„Преди 20 години за първи път разбрах за проблема с парниковите газове и
затоплянето на планетата. Основно метан произвеждат селскостопанските
животни от храносмилането си. От тогава ме вълнува силно и въпроса за
изхранването на населението, което се увеличава с много голяма скорост, а
селскостопанските площи са ограничени и повечето площи са за изхранване на
животните. Като едно от решенията на този нарастващ проблем е
преминаването на растителна диета или поне намаляване на животинските
храни.“



„За да достигнем до базов лагер на двата осемхилядника, които изкачих през
юли 2019 (Гашербрум 1 и Гашербрум 2), се върви около 110 км от последното
населено място Асколе (2900м) до базов лагер (5050м). През лятото на 2016
година бях на същата експедиция и вече го бях вървял този трек до базов лагер.
Преди лагер Кубурце през 2016 година имаше едно огромно ледниково езеро, което
заобикаляхме повече от час и половина. Много голямо езеро. Тази година като
стигнах това езеро, се оказа че е останало малко вода в него и дори не сме го
заобикаляли, защото нямаше нужда. Това беше първото нещо, което ми направи
силно впечатление, че ледника се е променил силно, намалял е и това езеро е
изтекло. Намерих снимки в архива си от 2016 на същото място и се вижда на
снимката колко е било голямо езерото. Качвам и актуална снимка от 2019 година
за сравнение. Макар и от години да знам за затоплянето на нашата планета и
промяна на климата, когато го видиш с очите си за толкова кратко време и в
такива големи размери, разбираш че всичко е истина с промяната на климата и
не се знае още колко време ни остава до глобалната екологична катастрофа“





Подход

 Един трилион новозасадени дървета могат да спасят
планетата от парниковия ефект, обявиха швейцарски
учени, цитирани от Ройтерс.Те са изчислили, че
новите дървета за десетилетия ще могат да погълнат
почти 830 милиарда тона въглероден двуокис от
атмосферата. Това е почти колкото хората са
произвели в период от 25 години. Ползата ще бъде
бърза, защото дърветата пречистват въздуха най-
добре когато са млади, твърдят в статия в списание
“Саъйнс” еколози от Федералния технологичен
институт , Цюрих.



Всяко друго решение срещу климатичните
промени би изисквало всички жители на
планетата да променим поведението си,
навиците си или да зависим от политиците,
които могат да приемат или не климатичните
промени. Това е най-евтиното и най-
ефективното действие.

Растенията, освен че пречистват въздуха,
хранят много животински видове, предпазват
от ерозия, дават възможност да се извличат
подпочвените води. По този начин ще
помогнем за намаляване на вредните
въздействия от парниковия ефект.



„Днес някой стои на сянка, защото
друг отдавна е засадил дърво“ 

Форън Бъфет



Тази планета е за всички живи същества- не само за 
хората. 

Нека заедно да направим света едно по-
 добро място за живеене! Нека в това 
място сбъдваме мечтите си с лекота.



Действия

 Участие в кампании по залесяване на гори, 
напр. на сайта гората.бг

 Мотивиране на ученици за засаждане на 
дръвчета в двора на училището или в парка

 Организиране по градове засаждане на
дръвчета съвместно със сродни нам
дамски организации, Ротари България и др.



Започвайки тази инициатива в България, ние можем да
бъдем вдъхновителки на нашите приятелки от цял свят.
Тя подкрепя каузите , за които работи IIW .
В Инър Уийл заедно можем!
В Инър Уийл заедно можем повече!
Нашата организация обединява повече от 110 000 жени
на всички континенти, които могат да помогнат да бъдат
засадени 1 милион дървета. Нека повярваме в силите си
и сътворим нашето бъдеще чрез нашите мисли и
действия днес!



Марияна Стоева
ЗНП 2018-2020


