Защо се изгражда Велика зелена африканска стена?
Новини | Общество | на 25.02.2022 08:16 | от Елена Владова

Защо говорим за това?
Защото зелената африканска стена е важна в борбата с климатичните промени. Тя ще помогне
за създаването на плодородни площи, за да живеят местните хора по-добре.

Сахара е най-голямата гореща пустиня в света. Намира се в Африка и все повече се разраства. За да
спрат нейното настъпление, хората от 11 африкански държави изграждат стена от зеленина.

Великата зелена африканска стена е хубава идея, хрумнала изцяло на хората в Африка. Това става
през 2002 г. по време на важна за континента обществена среща. В нея участват представители на
различни африкански страни. Три години по-късно ръководителите на 11 африкански държави взимат
решение да изградят такава стена. Те се обединяват в Африкански съюз и през 2007 г. се захващат
за работа. Целта е да се засади коридор от зеленина на юг от пустинята Сахара. Той пресича Африка
по средата и свързва брега на Атлантическия океан с брега на Червено море. Или столицата на
Сенегал, Дакар, на запад с държавата Джибути на изток. Зелената стена трябва да е широка 15
километра и дълга цели 7800 километра! Тя преминава през територията на Сахел. Така се нарича
зоната, която разделя северната неплодородна част на Африка от южната. Великата зелена
африканска стена трябва да е завършена през 2030 г. Дали това ще стане, ще покаже времето. През
месец септември миналата година са засадени само 15% от нея. Причините за това са най-вече
финансови. За изграждането на стената непрекъснато се търсят средства.

Част от растителността, която се засажда. © www.grandemurailleverte.org
Каква е ползата от Великата зелена африканска стена?
Стената от растителност ще има ролята на бариера, която ще спре разрастването на пустинята
Сахара на юг. Този екологичен процес се нарича опустиняване и се дължи на климатичните промени.
Зелената бариера ще спира вятъра от Сахара, който носи прах и може да причини болести. Ще се
увеличат валежите. Благодарение на новозасадената растителност сухите почви ще станат отново
плодородни. Милиони хора ще имат повече работа. Те ще могат да обработват територии и със
земеделска цел. Това ще допринесе за намаляване на бедността и глада. Превръщането на сухи
африкански райони в плодородни земи ще бъде едно от най-големите съвременни постижения на
човечеството.
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