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Нашата планета не се нарича Земя просто случайно. Животът на сушата
зависи от крехката и уязвима почвена покривка на континентите.

Тази безценна покривка се формира болезнено бавно и може да бъде унищожена
ужасяващо бързо. За образуването на два-три сантиметра почва са нужни векове.

Но при неправилно отношение тя може да бъде отмита само за секунди. Сега земята изчезва
бързо навсякъде по едноименната планета. Никъде тази криза не е по-силна отколкото в
безводните земи, които покриват повече от една трета от повърхността на Земята.

Опустиняването възниква точно тук.

Опустиняването е деградация на земите в сухите, полусухите и сухите полувлажни зони по вина
на различни фактори, включително климатични изменения и човешка дейност. Опустиняването

застрашава живота на повече от милиард души и може да принуди над
135 милиона да напуснат земите си.

Ситуацията е особено драматична в Африка, но са необходими действия и в други райони:
Азия, Европа, Латинска Америка и Карибите, както и Северна Америка.

Освен това страните, които не са пряко засегнати, също търпят някои последствия, тъй като
опустиняването допринася за продоволствената несигурност, икономически трудности,

бедност и политически безредици, които от своя страна налагат миграция на населението.
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А! Какво спокойствие! Липсва само... Виенето на северния вятър

Какво става, по
дяволите! Хей! Какво става?

Откъде идва толкова прах?

ОТВРАТИ�

ТЕЛНО!

ЗАДУШАВАМ СЕ!

Ах, ах!
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Хм! Май се досещам какво става. Какво
бедствие! Я по�добре да сляза долу и да видя

какво става.
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На терена предстоеше началото на епична
схватка... „сега сме само

аз и ти, боецо“.

Ало, старче!
Стиковете ли
искаш да ми
носиш? Няма
нужда.

Не задавай глупави
въпроси!
Я се огледай...

Не виждаш ли в какво състояние
е това място?

Какво състояние? Аз напоявам
тревата през четири часа.

Какъв е проблемът?
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Хич не ги
разбирам

тези вълци.

Чук,
чук!

Марта! Какво става с
тази ферма? Какво стана

с красивите зеленчукови
градини, а? Всичко е
              изсъхнало.

Прав си, май това
място е прокълнато.
По цял ден мисля, но
няма резултат.

Виж ливадата. Едно време тревата сти�
гаше чак дотук, до прозореца.
Помниш ли как се криеше в нея,
когато се срещнахме
за първи път?

 Не пасеше ли
точно тук онази

твоя приятелка?
Как се казваше?

Не. Искаш ли да ни запознаеш сега?
Но нека първо се обадя по телефона.
Имам една идея.

Да, Офелия.
Козата.
Запознавала ли
съм те с нея?
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Офелия, запознай се с Алберт...
моят годеник!

Марта често ми
е говорила за

вас.

Тук е малко голо, нали
Офелия?

Да, така е. Почти няма
свежа трева и сега се

налага да гриза
корените.

Някога мислила ли си да идеш на
ново пасище, за да дадеш време на
тревата тук да се възстанови?

О, никога няма да мога да
напусна това място.

Винаги съм пасла
тук.

Жалко. Лорънс ще се
разстрои...

За мен е
удоволствие.

Кой е
Лорънс?
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Един приятел. Умираше си
да те покани на вечеря на

неговото пасище.

О!

Не за нас два�
мата, надявам
се. Ха�ха.

Е, защо пък не? Но Лорънс знае
ли, че съм известна с моя
апетит?

Лорънс
винаги има

много хубава
храна в

килера си.

Х�м. Браво! Май скоро ще трябва да упражнявам
сватбения марш
на пианото.
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Колко благородно от негова стра�
на! Кой е казал на този мърляв
тип, че ни трябва помощта му?

Не беше нужно да казваш
„Надявам се“!

Олеле!
Ъ�ъ, извинявай, Марта, не исках да... Но искаш
ли да видим какво става тук?

Да, мисля, че най�
добре е да не говорим

за женитба.

Съгласен съм.

МОЙСЕЙ! О не, това е
Шишкавия!

Марта, мисля, че те предупреж�
давах за този безделник! От�
мести се, за да му дам един урок.

Спокойно, Мойсей! Този път
грешиш. Албърт дойде да ни
помогне тук във фермата.
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Мойсей, огледай се! Реколтата намалява,
дори плевелите изсъхват и

навсякъде е прашно!

Не ни трябва палка,
а моркови.

Е, нека не преувеличаваме. Вярно е, че
напоследък му отпуснах края и тези
мързеливци веднага се възползваха,

но сега ще опитат моята
тояга.

Кой се
обади? Кой
посмя да
каже това?

Претрепвам се от сутрин
до вечер на тази морко�

вена леха, но вятърът отна
ся всичко! Безсмисле�

но е.

А почвата беше чудно плодо�
родна. Помня как вадехме
моркови колкото дини.

И сладки
като мед.
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Има само една причи�
на за това – ти! Ти си
този, който запусна
зеленчуковата
градинa.

Не е вярно! Цялото
си време
й давам.

Людвиг е прав,
но точно там

греши.

Какво
искаш да
кажеш?

Слушай какво ще ти каже
крадецът на кокошки!

Мойсей,
остави го
да говори. Х�м.

Почвата, която е изтощена губи
богатството си. Откога не си й

слагал естествен тор?
Ес... естествен

тор, ли?

Но торът
не спира
вятъра!

Виждаш ли? И после
се оплакваш, че вя�
търът отнасял
всичко.
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Но едни хубави редици овощни дръвчета,
например, могат да го спрат.

Значи искаш сега да почна да
гледам круши, ли? Аз ям само
моркови.

Има право.

Но ако закараш крушите си на пазара, ще видиш
колко много красиви моркови
с размерите на диня и сла�
достта на мед ще ти да�
дат в замяна, конче.

О!

Ами ако
сложа и
ябълки?

Круши! Той каза круши!
Схващаш ли, конче?

       Круши!

Е, сега
ще спорят с

часове.

Да, точно
като мъж и

жена.
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Мисля, че се разбрахме
да не споменаваме
тази тема.

Извинявай, не можах
да се сдържа.

УДАР!

ПЛЯС!

Уф! Какъв лош късмет! Топката падна
в онова мръсно езеро.

Хей, я по�внимателно!
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Извинявай, старче... Впрочем, би ли извадил
топката от езерото? Стигнах
осемнадесетата
дупка и...

Извади си
я сам.

Ами не мога, защото
ме е гнус... водата
е толкова
мръсна...

        Няма
нужда да ми

казваш, прия�
телю. Аз...

ПЛЯ�А�А�С!

О, извинявай, време е
за баня.

Ще ти дам една баня! Хиляди пъти съм ти казвал, че ми
съсипваш водата! А тя е безценна!

И без това си вътре, ще ми потърсиш
ли топката за голф? Ето толкова

голяма е...
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Това езеро ни е единственото с вода
за напояване и благодарение
на теб и твоите бани то
се превърна
в блато!

Не е вярно! Само
веднъж съм пишкал

в него.

...кръгла е, бяла
и цялата е с
вдлъбнатини.

Ще ми обясниш ли защо
насажденията са в това

състояние?

Извинете, ще ми
каже ли някой
какво е това?

О, това е отходната
тръба.

Отходна
тръба, ли?

Тук?

Да, ама това е
все естест�

вен тор.

Добре го каза, млади човече. И запомни,
ако намериш една топка за голф,
       тя е моя.
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Ама какво искаш да кажеш с този естествен тор? Тръбата изпуска масло,
перилни препарати, разтворители, а по всяка вероятност и препарати за

унищожаване на плевели. Трябва ти най�мал�
кото някакъв пречистващ уред. Ти тровиш
земята! А да не говорим, че тази вода може

и да е източник на болести.

..и виж тази помпа! Тръбата е цялата на
дупки и половината вода

изтича навън.

Марта е права. На твое
място бих спрял с къпането,
докато не почистят езе�
рото, а и тази помпа бих я
ремонтирал основно.

Марта, ти на�
истина ли мислиш,

че тази вода е тол�
кова замърсена?

Не знам...но ти
винаги ли си имал
такива зелени
петна по тялото?

А? Къде? Какви
петна? Виждаш
ли нещо?

Знам с
кого си

имам
работа.

Виж, забрави
за топката. И
без това имам

друга вкъщи.

Да знаеш,
че добре се
справяш.
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Представа нямах, че
фермата е в такова лошо
състояние. Какво да правим
сега?

Предлагам да седнем
под онези дървета и
да помислим.

Какво стана с дърветата, които стояха тук?

ЛЕЛЕ! Господи!
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Вероятно хората, които живеят там
ще ни отговорят на този въпрос.

Защо? Кой
живее там?

Не знам, но имам усещането, че те знаят
нещо по въпроса.

Има ли някой вкъщи? Искаме да
говорим с вас.

С мене ли? Господи!
Ъ�ъ�ъ�,

д�да.
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Седнете, моля. Майчице!

Вие наистина
обичате дървото...

Ами то навън
има толкова

много.
...го превръщаш

в дим?

Имаше
толкова
много...

Ами всъщност то ми е единственият
ресурс и затова...

O!
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Какво искаш
да кажеш?

Иска да каже, че можеш да си
топлиш дома и да готвиш супа с

въглища, газ... и каквото още
                        има под
                       земята!

По�добре е да от�
глеждаш гората, от�
колкото да я гориш.

А и не е ли една
красива къща от
камъни и тухли по
здрава и удобна?

А и да не говорим, че малко зеленина е
просто радост за окото!

Ами аз обичам
дърветата, но ако аз
не ги отсека, някой
друг ще го направи.

Не и ако ти си
горският пазач. И си отваряй очите.Свободно.
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Басирам се, че скоро
ще можем да берем
гъби тук, как
мислиш?

Мисля, че
униформата
му отива,
ха, ха, ха.

Хей, инспекторе, би
ли отсякъл това

малко дръвче?
Точно между моята

топка и последната
дупка се намира!

ПЛЯС

Хей, ама той наистина се
отнася сериозно към тази

работа.

ПЛЯС

ОХ, ПРОКЛЯТИЕ!
Какво има сега?

Осуалд, моля те... децата
те чуват!
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Добри ми човече, не се влияй от
външния вид. Въпреки вида ми, аз
съм джентълмен. Би ли ме завел до
най�близкия душ, баня или корито,
за да махна тази кал от себе си?
Ще получиш
хубава награда.

Какво? Душ, корито? За нас водата винаги е
била проблем. Понякога има много, друг път я

        няма никаква. Всичко
     се съсипва тук.

А сега има ли
прекалено много?

О, по дяволите!

Не. Сега няма
никаква вода. Само

кал. Защото
последния път
имаше твърде

много.

Времето тук не е ли
малко странно?

Може да звучи невероятно, но е
така. Имам чувството, че
природата ми има зъб!

Би ли изляла бутилка
кола на главата ми? Със седмици не вали, а после

изведнъж се изсипват порои,
които не спират с дни.

Е, тогава поне
не ти липсва

вода.
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Всъщност, водата остава в кални локви известно
време...но проблемът е друг. Рекичката се надига и
залива културите, които вече са се измъчили от
сушата. Отнася всичко и оставя кални локви,
които скоро стават суха прашна корица.
Копая и сея, но без резултат.
Всичко започваме отново.

И с какво храниш
тези бедни

дечица?

С каквото
се намери... Добре, даже и лимонада

може, стига да отмие
тази кал...

Бент?
За какво?

Знаеш ли, че
имам един

приятел бобър.
А един от моите
приятели е магаре...
Ти накъде биеш.

Не, мислех си, че бобърът може да построи малък
бент нагоре по течението преди твоята къща.
Той е специалист в тези работи!



24

Ами първо ще намали
силата на водата по
време на разливите,
а после ще създаде
езеро, което е ценен
източник на вода по
време на
сушата.

Представи си колко
щастливи ще са
децата ти със соб�
ствен плувен басейн!

Бобър, значи?
Виждал съм ги
как работят на
един документа�
лен филм. Умни са.

Моля за малко
внимание, калта

се спича.

И като върховен лукс, защо не си
направите резервоар на покрива,
та да си осигурите течаща вода в
къщата? Аз ще ви помогна.
Бива ме в дърводелството.

Отлична
идея! Но
побързай!

И ще разкажа на
жена ти някои
тайни как да

запази плодовете
от градината,

когато няма добра
реколта.

Е, приятелю, може и да стане... да, може да стане. Всъщност,
сигурен съм, че ще стане. Искате ли да
вечеряте с нас? Имаме
       марулено суфле.

Кажете довиж�
дане, деца.Ами...

 По�късно,
когато има

достатъчно за
всички. Да
оставим

поканата за
тогава.

Може би не днес!

Ще помоля господин
Бобър да се отбие
при вас утре.

Жена ми
ще се

тревожи
за мен...

Благодаря
и до скоро.
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МАЛКО ПО�КЪСНО...

Въздухът е различен сега.
Отлична работа
свърши.

Е, зимата идва, скъпа...

  А�а�х.

Вълците спят ли зимен сън?

Не, стане ли студено
през зимата, те са
     в стихията си,

         като червей в
        ябълка
        ...а�а�а.

Ние, кокошките, пък, предпочитаме
пролетта, когато се влюбваме и се

женим... Знаеш ли, че много от
приятелките ми

се женят през
пролетта?

Може би един ден... Слушаш ли ме,
Алберт? АЛБЕРТ?
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А Л Б Е Р Т !
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Като признават колко сериозен е проблемът, Обединените нации приеха Конвенцията за борба с
опустиняването през 1994 г. Конвенцията влезе в сила на 26 декември 1996 г. Основният й принцип е

необходимостта от подход с пряко участие на гражданите от засегнатите и незасегнатите страни. Хората
в засушливите райони разбират причините за опустиняването, както и дейностите като неустойчиво

земеделие, изпасване, обезлесяване и др., но често пъти бедността ги принуждава да вземат максимално много
от земята си за кратко време.

Конвецията за борба с опустиняването е създадена, за да помага на хората от засушливите райони да
намалят риска от преминаване към по-устойчиви практики. Конвенцията признава, че хората от засушливите

райони са ключът в борбата с опустиняването и че развитието трябва да е ориентирано към хората, за да
бъде устойчиво, и настоява за пълно участие на местните хора в решенията за справяне с проблема.

За повече информация се свържете със:
Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification

Haus Carstanjen
Martin Luther King Strasse 8

D-53175 Bonn – Germany
fax: (49-228) 8152899

email: secretariat@unccd.int
web site www.unccd.int

Първо издание: август 1997 г.
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Други публикации на арабски, китайски, английски, френски, испански и руски език:
The UNCCD Kit, който включва Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, обяснителна

листовка и 15 фактологични листи за Конвенцията.
Down to Earth – опростено ръководство към Конвенцията за борба с опустиняването, в което се

обяснява необходимостта от тази конвенция и кое е важното и различното в нея.
Down to Earth – тримесечен бюлетин за Конвенцията за борба с опустиняването (на английски и

френски език).

Настоящото издание дава само обща информация и не представлява официалното мнение на
Обединените нации или на някоя от специализираните агенции към тях. Отпечатано на рециклирана

хартия.

Секретариатът на КБОООН признава с благодарност любезния принос на àâòîðà Ãóèäî Ñèëâåñòðè è
© Lupo Alberto Silver/McK, лицензиран от UFS Inc. за създаването на тази книжка.

Публикувано от:
Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification
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