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в последните десетилетия овцебикове от северна америка се разселват на различни места в евразий-
ската тундра. Поради сходните климатични условия те се аклиматизират много успешно и в момента 
стадата им там наброяват 25 000 екземпляра. ловът на овцебикове е забранен във всички страни.в 
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дългата и гъста козина предпазва овцебика (мускусния бик) от 
студа и ветровете в тундрата. дори и през зимата той не мигри-
ра, за разлика от всички други едри растителноядни бозайници в 

местообитанието му. в тундрата на евразия овцебикът изчезнал 
още в праисторически времена, в северна америка числеността му 
е намаляла поради прекомерния  лов. 
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все повече хора, все повече храна 
Първите хора бродели от място на място и се прехранвали с лов на диви 
животни, риболов и събиране на ядливи растения. те живеели в малки общ-
ности, в хармония с природата и не предизвиквали необратими промени в 
природната среда. По-късно предците ни се научили да обработват земя-
та, да отглеждат растения и животни. вече можели да си осигуряват 
по-изобилна храна и се установили в постоянни селища. осигурената хра-
на дала на хората сигурност и свободно време. Някои от тях се специа-
лизирали в различни занимания – възникнали занаятите и търговията. 

Числеността на населението започнала да нараства. Но това налагало 
да се произвежда повече храна, което на свой ред изисквало повече земя 
за засяване на растения и за паша на добитъка. за да си осигурят земя 
за обработване, за селища, за мини, електроцентрали и фабрики, хората 
изсичали гори, разоравали степи и прерии, пресушавали мочурища и блата. 
така природните местообитания на дивите животни се съкращават и 
условията им за живот се променят. особено в последните 200 годи-
ни всичко това става с ускорени темпове, продължава и днес. 

Степите и горите в Нагикорош, Унгария,  
са едни от последните в Европа  
автентични лесостепни местообитания. 

Маврицийският 
дронт (додо) е едра 
нелетяща гълъбова 
птица. Бил 
разпространен само 
на остров Мавриций 
в Индийския океан. 
Бил изтребен 
напълно заради 
месото му. За 
последно жив 
екземпляр е видян 
през 1662 г. 

Променящият се 
животински свят

биораЗнообраЗие и еволЮция 
земята се е образувала преди около 4.5 милиарда години и 
оттогава бавно, но непрестанно се променя. На планета-
та не съществувал живот в продължение на милиони годи-
ни. Първите организми възникнали преди около 3.8 милиар-
да години, едва след като се образували океаните. 
Постепенно природните условия на земята се променяли, 
изменяли се и организмите, за да се приспособят към про-
мените. Колкото един организъм е по-приспособен, толко-
ва по-вероятно е да оцелее и да предаде на своите потом-
ци качествата, които осигуряват оцеляването му. така в 
продължение на милиони години и на много поколения орга-
низмите постепенно се изменят, в резултат на което се 
появяват нови, по-развити видове. този процес се нарича 
еволюция. 
През дългата история на земята континентите променя-
ли местоположението си, климатът многократно се про-
менял, а заедно с него – и растителността. Настъпвали 
периоди на горещо и влажно време, на повсеместни засу-
шавания или на обширни заледявания. Някои видове не успя-
вали да се приспособят към промените и изчезвали. други 
постепенно се изменяли и след дълги години ставали родо-
началници на нови видове. Благодарение на еволюцията 
днес всяко кътче на нашата планета е населено от невъ-
образимо разнообразни растения, гъби и животни.  

боЗайниците 
знанията си за историята на живота в го-
ляма степен дължим на останките от древ-
ни организми, които били затрупани от на-
носи и под тежестта им в продължение на 
милиони години се вкаменили. такива образу-
вания се наричат вкаменелости, или фосили. 
Учените днес ги откриват сред пластовете 
пресован пясък и тиня, превърнали се в скали. 
въз основа на фосилната летопис може да 
се проследи еволюцията на различни групи 
животни. за бозайниците например е уста-
новено, че са произлезли от група влечуги 
преди около 220 милиона години. 
съвременните бозайници са три групи: ед-
нопроходни, торбести и плацентни. от тях 
най-древни са еднопроходните. Представени 
са от ехидните и птицечовките, които са 
разпространени само в австралия и съсед-
ните  острови. те снасят яйца като свои-
те предшественици влечугите, но изхран-
ват малките си с мляко, отделяно от гръд-
ните жлези на женските. 
Повечето съвременни бозайници са пла-
центни – малките им се раждат достатъч-
но развити, след като продължително се 
развиват в тялото на майката. торбести-
те бозайници са по-близкородствени с яй-
цеснасящите, отколкото с плацентните. 
вероятно те са възникнали преди повече 
от 100 милиона години в америка и някои 
проникнали в европа и азия, тъй като тога-
ва континентите са били свързани. други 
се придвижили на юг към австралия през 
антарктида, която тогава била много по-
топла. австралия се отделила от антарк-
тида преди около 40 милиона години, когато 
там плацентните бозайници все още не се 
били появили. Поради това там торбести-
те продължили да еволюират самостоя-
телно. в америка, европа и азия ранните 
еднопроходни и торбести бозайници измре-
ли – вероятно не са издържали конкуренци-
ята на плацентните. в америка оцелели 
само торбестите опосуми.

Гомфотериите са изчезнали хоботни 
бозайници, господствали из блатата на 
Евразия, Африка и Северна Америка в периода 
отпреди 13.6 допреди 3.6 милиона години. 
Изчезнали поради климатичните промени. 

Коалата се храни само с евкалиптови 
листа и съществуването  зависи от 
оцеляването на евкалиптовите гори. 

Загубата на 
местообитания, 
глобалното 
затопляне и 
замърсяването 
на въздуха  
са довели до 
изчезването  
на златната 
крастава жаба  
в Коста Рика 
през 1989 г. 
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