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ВЪВЕДЕНИЕ
По време на създаването на настоящото издание светът е обхванат от невиждана
досега глобална пандемия. Почти няма страна, която да не е засегната от
коронавируса COVID-19, който причинява неописуемо човешко страдание,
обществени сътресения и огромни икономически щети. Но докато мащабът на
настоящата криза е безпрецедентен, новият коронавирус е поредното заболяване
от появилите се в последните десетилетия като ебола, СПИН, ТОРС, птичи грип
и свински грип. Всички те идват от животни – и има все повече доказателства,
че свръхексплоатацията на природата е един от факторите, водещи до
разпространението на нови болести.
От човешката дейност са засегнали значително три четвърти от сушата и две трети
от световния океан. Въздействието върху планетата е толкова съществено, че вече
се говори за началото на нова ера: „антропоцен“. Промените в земеползването,
които стесняват границите между дивата природа, домашните животни и хората,
улесняват разпространението на болести, включително на нови разновидности
бактерии и вируси.1 Междувременно, незаконната и неконтролираната търговия с
диви животни създава опасни възможности за контакт между хората и болестите,
които тези същества носят в себе си. Не е случайно, че редица скорошни епидемии
възникват в пазари, където се продават диви и домашни животни, птици и
влечуги, което създава условия за развитие на стари и нови зоонози: инфекциозни
болести, които се предават от животните на хората.
Настоящият доклад илюстрира връзките между човешкото въздействие върху
екосистемите и биоразнообразието и разпространението на определени болести.
Макар все още да няма пълна яснота за доста от тези връзки, е очевидно, че
здравето на хората и здравето на планетата са тясно свързани. Днешната криза
създава спешна необходимост от задълбочен анализ на взаимовръзката между
хората и природата, на свързаните с настоящото икономическо развитие рискове и
на въпроса как можем по-добре да се опазим в бъдеще.

1 K
 ilpatrick, A. M. and S. E. Randolph. 2012. Drivers, dynamics, and control of emerging vectorborne zoonotic diseases. The Lancet 380:1946–1955; Lambin et al. 2010. Pathogenic landscapes:
Interactions between land, people, disease vectors, and their animal hosts. International Journal
of Health Geographics 9:54; Morse et al. 2012. Prediction and prevention of the next pandemic
zoonosis. The Lancet 380:1956–1965.
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КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ
●	 В продължение на 3,8 млрд. години вирусите, бактериите и други

микроорганизми играят определяща роля в живота на Земята. Повечето от тях
са абсолютно безвредни и често са жизненоважни за екосистемите и човешкото
здраве – само се замислете за човешкия микробиом или за безбройните форми
на симбиоза между микробите и други организми.

●	 Някои микроорганизми, като патогенните бактерии и вируси или паразитните
протозои, могат да засегнат значително човешкото здраве.

●	 Патогените могат да се трансформират бързо, което им позволява да се

предават от дивите животни на хората. Така възникващите болести застрашават
човешкото здраве и живот и оказват голямо социално-икономическо
въздействие.

●	 Шансът патогени като вирусите да се предават от диви и домашни животни на

хора може да се увеличи от разрушаването и модифицирането на природните
екосистеми, незаконната или неконтролираната търговия с диви животни и
ниския санитарен контрол, в условията на който се смесват и предлагат на пазара
диви и домашни видове.

●	 Човешкото поведение и демографските фактори значително увеличават тези

рискове, а скоростта, с която хората кръстосват континентите, може да доведе до
неудържимо разпространение на различни пандемии.

●	 Опазването и поддържането на природата и ползите, които тя ни предоставя, са
жизненоважни за нашето здраве и благоденствие.
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ОБЩЕСТВЕН ВРАГ НОМЕР ЕДНО:
КОРОНАВИРУСЪТ SARS-COV-2
Коронавирусите са голямо семейство вируси, широкоразпространени в много
животински видове, включително и в хората. Въпреки че много от тях нямат
отрицателни въздействия, коронавирусите могат да причинят заболявания,
вариращи от обикновена настинка до по-сериозни болести като близкоизточния
респираторен синдром MERS, който за пръв път се появява в Саудитска Арабия през
2012 г., и тежкия остър респираторен синдром ТОРС или SARS, който се появява в
провинция Гуандун в Южен Китай през 2002 г.
Вирусът-причинител на настоящата пандемия е нова разновидност, засягаща
за пръв път хората. Световната здравна организация (СЗО) нарича болестта с
официалното название CoVID-19, накратко от COronaVIrus Disease-2019, докато
Международният комитет по таксономия на вирусите (ICTV) официално го нарича
SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) на вируса, който
причинява болестта. Това име е избрано, защото вирусът е генетично свързан с
коронавируса, от който избухва епидемията SARS. Макар и свързани, двата вида
вируси се различават в два основни аспекта: SARS-CoV-2 предизвиква по-ниска
степен на смъртност, но е по-заразен от SARS.
Новият коронавирус може да причини леки симптоми, като настинка, възпалено
гърло, кашлица и повишена температура, или по-тежки симптоми, като пневмония,
тежък остър респираторен синдром и бъбречна криза.2 Макар че доста от заразените
се възстановяват, немалко имат нужда от болнично лечение, което застрашава да
претовари здравната система. А за една част усложненията се оказват фатални. Вече
хиляди животи са загубени.

ПРИ ИЗТОЧНИКА НА SARS-COV-2
Епидемията от SARS-CoV-2 изглежда тръгва от големия пазар за животни в Ухан,
в китайската провинция Хубей, през декември 2019 г. Но откъде идват тези нови
вируси?
Когато сред хората се появят вируси, които преди са били разпространени само
в животинския свят, се наблюдава явлението „трансмисия“3. Счита се, че новият
коронавирус е с такъв произход. Трансмисията на вируси от животни към хора е
наблюдавана в близкото минало. През 2012 г. вирус, вероятно идващ от прилепите,
се адаптира към едногърбите камили и впоследствие към хората и причинява
епидемията от MERS на Арабския полуостров. SARS тръгва от китайски пазар,
където се продават азиатски палмови цивети (Paradoxurus hermaphroditus), които
изглежда са прихванали подобен вирус от прилепи.
Всеки път, когато попадне в някой гостоприемник, вирусът може да смеси
генетичния си материал с този на други вируси, намиращи се в организма (като
напр. грипните вируси), или бързо да мутира. Впоследствие той се размножава за
сметка на заразените от него клетки и напуска гостоприемника, но с видоизменена
генетика, която в някои случаи му дава възможност да заразява нови биологични
видове. Чрез анализ на ДНК или РНК на даден вирус може да се проследи прехода
му през различни биологични видове.

2 W
 ang et al. 2020. A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) based on current evidence.
International Journal of Antimicrobial Agents:105948.
3 T
 hompson, R. C. A. 2013. Parasite zoonoses and wildlife: One health, spillover and human activity.
International Journal for Parasitology 43:1079–1088.
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Все още не сме съвсем сигурни кои животински видове може да са изиграли роля
на междинни гостоприемници в случая с SARS-CoV-2, тъй като на пазара в Ухан
се продават и колят на място много различни видове диви и домашни птици и
бозайници. Скорошни изследвания4 подчертават сходствата между SARS-CoV-2
и коронавируси, открити в някои видове прилепи от род Rhinolophus, които е
възможно да са представлявали природното хранилище на вируса. Тези прилепи
са с голяма численост и са широкоразпространени в Южен Китай и из цяла
Азия, Близкия Изток, Африка и Европа. Прилепите пренасят редица вируси, с
които са се развили съвместно през дългата си еволюционна история и които с
лекота разпространяват благодарение на големите си популации (напр. до 1 млн.
екземпляра на едно място) и способността си да прелитат дълги разстояния.
Изследване на римския университет Кампус Био-Медико се спира на хипотезата, че
сегашната пандемия може да е тръгнала от прилепи, продавани живи или умрели
на китайските пазари5. При допълнителни изследвания е установено голямо
сходство между човешкия геном на SARS-CoV-2 и генома на коронавируса, открит в
прилеп в китайската провинция Юнан, макар разликите в генетичния код да сочат,
че вирусът от прилепа може да е минал през междинен гостоприемник, преди да
достигне човешки същества6.
Открити са сходства и между SARS-CoV-2 и коронавирусите у малайския люспеник
(Manis javanica)7. Люспениците са много търсени заради техните люспи, които
се използват в традиционната азиатска медицина, както и заради тяхното месо,
считано за деликатес в някои азиатски и африкански общности. В резултат на това
люспеникът е на първо място в трафика на животни в света, като големият обем на
търговията заплашва оцеляването му. Международната търговия с люспеници е
незаконна от 2016 г.8, но изобщо не е прекратена. При все това мерки като наскоро
приетите в Китай за ограничаване консумацията на месо от диви животни биха
могли отчасти да ограничат търсенето.
Макар все още да нямаме твърди доказателства за източника и пътя на заразата
със SARS-CoV-2, много е вероятно произходът на този нов вирус до определена
степен да е свързан с търговията на диви животни и животински части. Тази често
незаконна или неконтролирана практика е средство за разпространение на стари и
нови зоонози, което увеличава риска от пандемия с огромни здравни, социални и
икономически последствия9.

4 Lu et al. 2020. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications
for virus origins and receptor binding. Lancet, 395:565-74. doi: 10.1016/ S0140-6736(20)30251-8.
5 Benvenuto et al. 2020. The 2019-new coronavirus epidemic: evidence for virus evolution. BioRxiv.
doi: 10.1101/2020.01.24.915157
6 Lu et al. 2020.
7 Zhang, T., Wu, Q. & Zhang, Z. 2020. bioRxiv preprint. doi: 10.1101/2020.02.19.950253
8 https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/69/E-SC69-57-A.pdf
9 Kreuder Johnson, C. et al. 2015. Spillover and pandemic properties of zoonotic viruses with high
host plasticity. Sci Rep 5, 14830. doi: 10.1038/srep14830
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ВИРУСИТЕ
Вирусите всъщност са съвсем елементарни организми: общо взето
генетичен материал в протеинова обвивка. Произходът им е неясен. Тъй
като разполагат с генетичен материал, репродуцират се и еволюират чрез
естествен подбор, според някои биолози са живи същества. И все пак
вирусите не са способни да се размножават самостоятелно – на тях им
трябват клетки на гостоприемник, бил той от животни, растения, гъби,
бактерии или археи. Понеже вирусите притежават някои, но не всички
характеристики на другите живи същества, можем да ги определим
като „гранични организми“. При все това на екологично ниво вирусите
изпълняват важна функция, като регулират популациите на видовете
гостоприемници и осигуряват баланса в екосистемите.
В зависимост от вида на своя генетичния материал вирусите могат да
се определят като ДНК или РНК вируси, съставени съответно от двойни
или единични спирали на нуклеиновите киселини. SARS-CoV-2 е РНК
вирус, един от поне 158-те, за които се знае, че заразяват хората. Други
особено опасни РНК вируси са СПИН, ТОРС, хендра, нипа и MERS. РНК
вирусите се предават основно между бозайници и понякога птици и
мутират бързо, което означава, че могат да еволюират, да се адаптират
към нови гостоприемници и да придобиват резистентност към лекарства.
Именно това става при инфектирането на клетка с различни вируси, които
обменят генетичен материал помежду си и създават нов вирус (антигенно
отклонение). Струпването на различни видове, типично за пазарите в
Югоизточна Азия, може да благоприятства такива случаи, като увеличава
вероятността за поява на нови вируси, способни да заразяват нови
биологични видове, включително хора.
Подобно на всички организми вирусите се стремят да доведат до максимум
оцеляването си и способността си да се репродуцират. Вирус, който е в
равновесие с вида, чрез който е еволюирал, не причинява твърде висока
смъртност сред този вид, тъй като смъртта на гостоприемника обикновено
означава, че умира и самият вирус. Когато вирусът се измени съществено
и стане способен да заразява нов биологичен вид, това равновесие се
загубва. Първоначалните нива на смъртност сред новия вид гостоприемник
потенциално са доста по-високи, докато в крайна сметка не се постигне
равновесие между патогена и гостоприемника.
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ОТ ЖИВОТНИ НА ХОРА:
ЗООНОЗИ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Зооноза е всяка болест или зараза, предавана от животни на хора. Зоонозните
заболявания включват най-различни зарази, които се причиняват от вируси,
бактерии, гъбички, други организми или протеинни инфекциозни агенти (приони).
Зоонозите са много – към днешна дата СЗО е отчела над 200 вида – и проучването
им е една от областите с най-голям интерес в хуманната и ветеринарната медицина.
Бясът, лептоспирозата, антраксът, ТОРС, MERS, жълтата треска, денгата, СПИН,
еболата, чикунгунята, коронавирусите, както и най-широкоразпространеният грип,
са зоонози. Такава е и маларията, пренасяна от комари, която ежегодно води до
над 400 хил. смъртни случая и над 12 млрд. щатски долара преки разходи10. Такава
е и бубонната чума, причинявана от бактерията Yersinia pestis, която се предава на
човека от бълхи по плъховете и която в Средновековието убива близо една трета от
населението на Европа.
Както и при вирусите, моментът, в който даден патоген преминава от
един вид гостоприемник в друг, се нарича трансмисия. Трансмисията
може да стане чрез пряк контакт (напр. при бяса), чрез други организми, наричани
вектори, които носят инфекциозния агент (напр. комари, кърлежи), или
посредством други носители от околната среда и хранителни продукти. Някои –
като еболата и настоящия коронавирус – с течение на времето се адаптират към
нашия биологичен вид, което създава условия за трансмисия от човек на човек.
Те са най-опасни за хората – сегашната криза показва колко бързо може да се
разпространи дадена епидемия в нашия все по-глобализиран и взаимосвързан свят
и да се превърне в пандемия.
От всички възникващи болести зоонозите, които произхождат от дивата
природа, са една от най-големите здравни заплахи в световен мащаб11.
Три четвърти от известните до днес заболявания сред хората идват от животни,
като 60% от тези болести са пренесени от диви животни. Всяка година зоонозите
причиняват около един милиард заболявания и милиони смъртни случаи12 с
неописуеми щети за хората.
Тези болести имат и тежки социално-икономически последствия и съществено
допринасят за трайната нищета в някои региони. Според оценка на Световната
банка икономическите щети само от шест зоонозни заболявания възлизат на 80
млрд. щатски долара за период от 12 години13. Епидемията от ТОРС през 2003
г. засяга ок. 9000 души и струва на глобалната икономика между 30 млрд. и 50
млрд. щатски долара. По-малко известни зоонози също причиняват тежки щети:
кучешката тения, която се предава на хората от домашните кучета и има редица
междинни гостоприемници сред копитните, ежегодно струва 4 млрд. щатски
долара за изследвания и лекарства. Вирусни, бактериални и гъбични епидемии
от животински произход, предавани на хората чрез храната – като салмонела и
кампилобактериоза, също засягат милиони хора всяка година14.

10 www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/impact.html
11 J
 ones et al. 2008. Global trends in emerging infectious diseases. Nature, 451, doi:10.1038/
nature06536
12 Morse et al. 2012. Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis. Lancet, 380, 1956-65.
13 Gebreyes et al. 2014. The global one health paradigm: challenges and opportunities for tackling
infectious diseases at the human, animal, and environment interface in low-resource settings.
PLoS neglected tropical diseases 8:e3257–e3257.
14 www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/zoonoses-EU-one-health-2018-report.pdf
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ВЪЗНИКВАЩИ БОЛЕСТИ: В ОЧАКВАНЕ НА СЪКРУШИТЕЛНИЯ УДАР?
Преди петдесетина години, с производството и масовата употреба на антибиотици
и ваксини, хората сякаш печелят битката срещу заразните болести. Оттогава
насам обаче, освен нарастващата резистентност на бактериалните патогени към
антибиотици, се наблюдава засилено разпространение на стари и нови предимно
вирусни зоонози, често от диви животни15.
Според определението на СЗО възникващи болести са тези, които или се
появяват за пръв път в дадена популация, или вече са били налични, но бележат
бърз растеж по численост или географско разпространение. Агенти на възникваща
болест могат да бъдат:

●  известен инфекциозен агент, появяващ се в нова географска област;
●  известен инфекциозен агент (или близкородствен), появяващ се в нов
биологичен вид;

●  неизвестен инфекциозен агент, установен за пръв път.
В днешно време честотата на възникващите зоонози е безпрецедентна,
което ги поставя във фокуса на усилени проучвания с ясното съзнание, че рано
или късно сред хората може да се разрази епидемия с катастрофални размери.
Глобализацията – с все по-интензивното движение на хора и стоки – утежнява
нарастващото антропогенно въздействие върху екосистемите. Това дава
възможност за широко разпространение на нови възникващи болести, както и на
стари, за които доскоро се е смятало, че са под контрол.

15 Kreuder Johnson et al. 2015. Spillover and pandemic properties of zoonotic viruses with high host
plasticity. Sci Rep 5, 14830. doi: 10.1038/srep14830
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ТРАФИКЪТ НА ДИВИ ЖИВОТНИ,
КОНСУМАЦИЯТА НА ДИВЕЧОВО МЕСО
И ПАНДЕМИЯТА
Нерегулираната търговия и прекият контакт с диви животни и
животински части излагат хората на риск от зараза с вируси и други
патогени, пренасяни от тези животни.
Контактът с диви видове – като прилепи, азиатски палмови цивети, маймуни,
люспеници и др. може да доведе до възникването и разпространението на тежки
зоонози16. Не е случайно, че повтарящите се епидемии от ебола се свързват с лова,
клането и обработката на месо от заразени диви животни.
Хората винаги са ловували диви животни за прехрана. В наши дни консумацията
на дивечово месо нараства драматично в много части по света. То може да е важен
източник на прехрана за домакинства с ниски доходи и недоимък на храна в
горски и селски райони, особено в Африка17. Широк спектър от животински видове
са обект на лов заради месото им – от влечуги до люспеници, от антилопи до
хипопотами, а дори и човекоподобни маймуни като шимпанзета и горили.
Освен че се използва за прехрана, дивечовото месо може да се продава в близките
селища, да се транспортира до градове и дори да се изнася в далечни страни чрез
канали на нелегалната търговия. В селските райони дивечово месо се консумира
предимно от бедните домакинства. В градски условия обаче важи обратното:
дивечът е предпочитан заради вкусовите му качества и е по-скъп от месото от
домашни животни. Някои емигрантски общности от африкански и азиатски
произход също консумират дивечово месо, като така поддържат доходоносна
незаконна международна търговия.
Докато консумацията и търговията на дивечово месо нараства,
ловът, превозът, обработката и приготвянето му в противоречие със
стандартите за безопасност на храните застрашават човешкото здраве,
включително посредством трансмисията на патогени18.
Подобно на лова и консумацията на дивеч широкоразпространената търговия
с диви животни и части от тях излага на значителни рискове човешкото здраве.
Предимно контрабандната търговия е не само основна причина за загуба на
биоразнообразие, а може да е и определящ механизъм за разпространението на
зоонози.
По търговските канали между континенти и далечни страни
се извършва трафик на всякакви видове диви животни, което
потенциално увеличава разпространението на патогени.

16 Kreuder Johnson et al. 2015. Spillover and pandemic properties of zoonotic viruses with high host
plasticity. Sci Rep 5, 14830. doi: 10.1038/srep1483
17 Friant et al. 2020. Eating Bushmeat Improves Food Security in a Biodiversity and Infectious
Disease “Hotspot.” EcoHealth. doi: 10.1007/s10393-020-01473-0
18 V
 an Vliet et al. 2017. Bushmeat and human health: Assessing the Evidence in tropical and
subtropical forests. Ethnobiology and Conservation 6(3). doi: 10.15451/ec2017-04-6.3-1-45
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В някои случаи дивите животни се отглеждат с цел търговия. Това също
представлява заплаха, поради липсата на адекватни санитарни мерки и големия
брой нерегламентирани ферми.
Дивите животни, или поне тези, които са заловени и се отглеждат в плен заради
месото им или други техни части, имат огромен потенциал да прехвърлят вируси
особено ако са струпани на едно място. При чесане, дефекация, уриниране,
кашляне и кихане могат да разпространяват болести помежду си и сред хората.
Нещо повече, струпването на различни биологични видове в пазарите за животни
увеличава шанса за генетична рекомбинация между различни вируси и тяхната
трансмисия в нови биологични видове.
Скорошната забрана за консумация на диви животни и строгите
ограничителни мерки срещу незаконната и нерегламентираната
търговия с диви животни в Китай е съвсем навременна. И все пак е
необходимо много повече, за да се намери ефективно решение на
проблема в глобален мащаб.
WWF отдавна води кампания срещу незаконната търговия с диви животни.
По груби изчисления с годишна печалба между 7 млрд. и 23 млрд. щатски
долара това е четвъртият по доходоносност сив пазар в света след трафика на
контрабандни стоки, наркотици и хора19. Рискът от пандемия, излязъл на преден
план с настоящата криза с COVID-19, подчертава необходимостта от незабавни
решителни действия в глобален мащаб за опазване на човешкото здраве и живот.

19 www.traffic.org/about-us/illegal-wildlife-tradef
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УВРЕЖДАНЕТО НА ЕКОСИСТЕМИТЕ
И РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
Природните екосистеми имат решаваща роля за поддържането на живота на
Земята. Изменението на тези екосистеми може да съдейства за развитието и
разпространението на заразни болести20.
Загубата на местообитания, модификацията на природната среда и като
цяло намаляването на биоразнообразието са все фактори за развитието на
възникващи заразни болести.21 Това може да стане посредством различни
механизми:

●  повече обекти за развитие на преносители на зарази, като напоителни

канали и язовири, представляващи огнища за размножение на комари

●  по-широко разпространение на различни видове гостоприемници
●  задържане на диви животни в плен, в тесен контакт помежду им и с
домашни животни

●  обмен на патогени между различни биологични видове
●  загуба на някои видове хищници
●  предизвикани от човека генетични промени в преносителите на зарази
или патогени (като резистентността на комарите към пестициди или
използването на лекарства в интензивното скотовъдство, в резултат на
което се появяват бактерии, резистентни към антибиотици)

●  замърсяване на околната среда с агенти на заразни болести.
Нашето разбиране за взаимодействията между промените в екосистемите,
регулацията на заболяванията и благоденствието на хората е все още ограничено.
Знаем твърде малко за разнообразието от микроорганизми на нашата планета и
за механизмите, които регулират връзката между тях и други биологични видове,
включително нашия.
Трябва ни повече яснота относно начина, по който функционират
нашите екосистеми, и в частност ролята им на наш защитник срещу
разпространението на болестите. Междувременно трябва да сме
наясно, че опазването и възстановяването на природните екосистеми
е жизненоважно за избягване на неподозираните рискове за нашето
здраве; рискът от зоонозни заболявания следва да е ключово
съображение при планиране на земеползването.

20 K
 ilpatrick, A. M. and S. E. Randolph. 2012. Drivers, dynamics, and control of emerging vectorborne zoonotic diseases. The Lancet 380:1946–1955; Lambin et al. 2010. Pathogenic landscapes:
Interactions between land, people, disease vectors, and their animal hosts. International Journal
of Health Geographics 9:54; Morse et al. 2012. Prediction and prevention of the next pandemic
zoonosis. The Lancet 380:1956–1965.
21 D
 i Marco et al, 2020. Sustainable development must account for pandemic risk. PNAS, 117 (8),
3888-3892. doi:10.1073/pnas.2001655117.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЕКОСИСТЕМИТЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗАРАЗИ
Наблюдават се преломни изменения на планетата ни вследствие на човешката
дейност. Нарастващото население и бързото увеличаване на консумацията водят
до значителни промени на сушата, реките и океаните, климата, биогеохимичните
цикли и начина на функциониране на екосистемите, което има огромни
последствия за нашето собствено здраве и благоденствие.
По данни на Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и
екосистемни услуги (IPBES)22 три четвърти от сушата и две трети от морската среда
са значително изменени, а около 1 млн. животински и растителни видове са в риск
от изчезване. В доклада на WWF „Жива планета 2018“23 се отчита намаляване
на числеността на гръбначните животни в световен мащаб с около 60% само за 40
години. Емисиите на парникови газове вече са довели до покачване на средната
световна температурата с 1°C в сравнение с прединдустриалните времена и
въздействията от климатичната криза стават все по-критични.
Тези глобални промени вещаят несигурно бъдеще не само за биосферата, а и за
самото човечество, в т.ч. нашето здраве.
Промените в земеползването, вкл. обезлесяването и модификацията на
природни местообитания, се считат за причина за почти половината от
възникващите зоонози.24
Тропическите гори например са обиталище за милиони биологични видове,
много от които са слабо известни на науката. Сред тях има безброй вируси,
бактерии, гъби и паразити. Повечето са безобидни и не могат да съществуват
извън гостоприемника си, но някои не са. РНК вирусите например могат бързо
да мутират и се адаптират към нови условия и нови гостоприемници. Еболата,
марбургският вирус, вирусът Ласа, вирусът на едрата шарка при маймуните и
причинителят на СПИН са само една миниатюрна част от множество неоткрити
вируси.
Унищожаването и увреждането на горите излага хората на нови
типове контакт с микробите и дивите животни, които им служат за
гостоприемници.
Например, все по-дълбоките набези в горите на Западна Африка са докарали
хората до по-близък контакт с прилепите-преносители на ебола. Пак в Африка,
населилите се в някога девствените гори хора са разширили възможностите за
пряк и косвен контакт с огнища на зараза, което е довело до разпространението
на болести като жълтата треска (предавана чрез комари от заразени маймуни)
и лайшманиозата. Дори ХИВ се е адаптирал към хората от щам, открит
в човекоподобните маймуни от горите на Централна Африка, преди да се
разпространи чрез трансмисия от човек на човек. Пандемията от ХИВ/СПИН е
отнела над 35 млн. човешки живота до момента.
Изсичането на тропическите гори създава проводяща среда за заболявания,
пренасяни от комари, вкл. малария и тропическа треска. В малайзийската част
на Борнео, например, обезлесяването е свързано с нарастващи случаи на нов вид
малария.

22 I PBES. 2019. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and
ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services. Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment.
23 WWF. 2018. Living Planet Report 2018: Aiming Higher. WWF, Gland, Switzerland
24 L
 oh et al. 2015. Targeting Transmission Pathways for Emerging Zoonotic Disease Surveillance
and Control. Vector borne and zoonotic diseases 15(7):432-43. doi: 10.1089/vbz.2013.1563
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Таблица 1: Възникващи болести и потенциални механизми за въздействие от човешките дейности, свързани с
екологични промени (източник: Оценка на екосистемите за хилядолетието, Глава 1425)

ЗАБОЛЯВАНЕ

Малария
Шистозомиаза
Тропическа треска –
денга
Бяс

Лаймска болест
Западнонилска треска
и други енцефалитни
заболявания
Ебола

ГЕОГРАФСКИ
ОБХВАТ

СЛУЧАИ /
ГОД.

МЕХАНИЗЪМ
НА ВЪЗНИКВАНЕ

АНТРОПОГЕННИ
ФАКТОРИ

тропиците (Америка,
Азия и Африка)

350 млн.

завземане на ниша;
експанзия на вектора

обезлесяване;
хидроинженерни
дейности

Америка;
Африка; Азия

120 млн.

експанзия на
междинните
гостоприемници

изграждане
на язовири;
напояване

тропиците

80 млн.

експанзия на вектора

урбанизация; лоши
санитарни условия

тропиците

35 000
(смъртни
случаи)

загуба на
биоразнообразие,
промяна в избора
на гостоприемник

обезлесяване
и миннодобивни
дейности

Северна Америка и
Европа

23 763 (САЩ,
2002)

намаляване на
хищниците; загуба
на биоразнообразие;
експанзия на
огнището

фрагментация на
местообитания

Америка; Евразия

5 483
(средно за САЩ
2002-2004)

завземане на ниша

международни
пътувания;
изменения на
климата

Африка

-

унищожаване на гори;
лов на дивеч

унищожаване на
гори

КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ: ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОУКИ
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И МАЛАРИЯТА
Някои промени в земеползването влияят пряко върху риска от заболявания. В
Белиз проникването на азот и фосфор от земеделски дейности в обезлесени
райони на стотици километри над влажните зони в низините води до промени
в растителността. Това се отразява благоприятно на най-ефикасния вектор на
маларията Anopheles vestipennis, който в сравнение с по-малко ефикасния носител
Anopheles albimanus увеличава риска от малария за човешкото население по
крайбрежието.

КЪРЛЕЖИТЕ, ДИВИТЕ ЖИВОТНИ И УНИЩОЖАВАНЕТО НА МЕСТООБИТАНИЯ
От всички членестоноги кърлежите са преносители на най-голям брой болести,
който продължава да расте с навлизането на хората и домашните животни във все

25 www.millenniumassessment.org/documents/document.283.aspx.pdf
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повече местообитания на дивата природа. Над 40% от патогените, пренасяни от
кърлежи, са открити едва през последните две десетилетия26.
Лаймската болест, причинявана от бактерията Borrelia burgdorferi, се предава от
кърлежи на хора и други животни. Според проучванията рискът от заразяване
на хората с тази болест е значително по-голям в райони с малко разнообразие на
гръбначни животни, като гори под 2 ха и силно фрагментирани местообитания27.
В Швеция намаляването на числеността на сърните (Capreolus capreolus) е
довело до увеличаване на случаите на кърлежово преносими енцефалити (TBE).
Сърните са важен гостоприемник при всички стадии на развитие на кърлежитеприносители. Прогресивното намаляване на тези гостоприемници е принудило
кърлежите да колонизират полевките, които са по-многобройни от сърните, а това
е улеснило трансмисията на патогена до хората.28

МАЛАРИЯТА И РАСТИТЕЛНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Обезлесяването, фрагментацията и унищожаването на местообитания неизбежно
редуцира разнообразието от растителни видове в съответния район. Това в крайна
сметка се отразява на наличието, числеността и разпространението на комарите,
като увеличава риска от предаване на малария29. В перуанска Амазония например,
в сравнение с все още непокътнатите гори, обезлесените площи са с по-голяма
плътност на Anopheles darlingi – най-ефикасните местни маларийни комари30.

ШИСТОЗОМИАЗАТА И ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ХИЩНИЦИ
Шистозомиазата е заболяване, причинявано от кръвни метили (трематоди) от
рода Schistosoma, което се е разпространило с изчезването на хищници. Паразитът
навлиза в човешкото тяло чрез кожен контакт с ларви, които се репродуцират в
сладководни охлюви. В Малави интензивният риболов и прогресивното изчезване
на рибите, които се хранят с тези охлюви, е довело до бум на паразитните
метили31. В световен мащаб от шистозомиаза ежегодно заболяват 200 млн. души, а
смъртните случаи са над 10 00032.

ХАНТАВИРУСИТЕ И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
Хантавирусите са семейство вируси, които се разпространяват основно чрез
гризачи и могат да причинят хеморагични белодробни и бъбречни синдроми.

26 E
 isen et al. 2017. Tick-Borne zoonoses in the United States: Persistent and emerging threats to
human health. ILAR J.: 1-17.
27 Brownstein et al. 2005. Forest fragmentation predicts local scale heterogeneity of Lyme disease
risk. Oecologia 146, 469-475.
28 M
 cMahon, B.J., Morand, S. and Gray, J.S. 2018. Ecosystem change and zoonoses in the
Anthropocene. Zoonoses and public health, 65, 755-765
29 Y
 asuoka, J. & Levins, R. 2007. Impact of deforestation and agricultural development on
Anopheline ecology and malaria epidemiology. The American Society of Tropical Medicine and
Hygiene, 76, 450-460
30 V
 ittor et al. 2006. The effect of deforestation on the human-biting rate of Anopheles darlingi, the
primary vector of falciparum malaria in the Peruvian amazon. Am. J. Trop. Med. Hyg. 74: 3-11.
31 S
 tauffer et al. 2006. Schistosomiasis in Lake Malawi: Relationship of Fish and Intermediate Host
Density to Prevalence of Human Infection. EcoHealth 3: 22-27.
32 S
 ayed et al. 2008. Identification of oxadiazoles as new drug leads for the control of schistosomiasis.
Nature Medicine 14: 407-412.
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Трансмисията между гризачите става при ухапване или одраскване, а хората
могат да се заразят чрез контакт с урината или изпражненията на гризачите.
На американския континент хантавирусите причиняват остри белодробни
заболявания, при които над един от всеки три случая е с летален изход33. Загубата
на биоразнообразие спомага за разпространението на тези заболявания:
изследователите са установили, че по-голямото видово разнообразие сред
гризачите ограничава популацията на видовете-носители и оттам броя на заразите
сред хора34.

ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ЛЕШОЯДИТЕ И НАРАСТВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА БЯС
През миналия век популацията от лешояди в Индия намалява драстично заради
употребата на Диклофенак за добитъка. Това мощно противовъзпалително
лекарство се задържа в мършата, с която се хранят птиците. Изчезването на
лешоядите е последвано от рязко увеличаване на случаите на бяс сред човешкото
население. Мършата вече не се консумира от лешоядите и това спомага за бързото
увеличение на популацията от диви кучета, които са основният вектор на бяс за
хората.

ВИРУСЪТ НИПА
През 1999 г. в Малайзия вирусът Нипа причинява множество смъртни случаи
и нанася сериозни щети на местната икономика. Вирусът се предава на хората
чрез контакт със свине или прилепи и причинява остри респираторни инфекции
или енцефалит, със смъртност над 40%. При изолирането му в лабораторни
условия се оказва, че този вирус е съвсем нов за науката. Последващи изследвания
установяват, че същият вирус е съществувал неоткрит с десетилетия, а може би
дори и с векове, в плодоядните прилепи, без да причинява проблеми. Факторите,
отприщили трансмисията му, са свързани с унищожаването на местообитанията,
климатичните промени и експанзията на индустриалното земеделие35.

33 C
 enters for Disease Control & Prevention. 2004. Case Information: Hantavirus Pulmonary
Syndrome Case Count and Descriptive Statistics Atlanta, GA: Centers for Disease Control &
Prevention.
34 S
 uzan et al. 2009. Experimental evidence for reduced rodent diversity causing increased
Hantavirus prevalence. PLoS One 4(5): e5461. doi: 10.1371/journal.pone.0005461.
35 Brown. 2004. Emerging zoonoses and pathogens of public health significance - an overview.
Scientific and Technical Review of the Office International des Epizooties 23: 435-442.
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ВИРУСИТЕ СА В БАЛАНС
С ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗЛИЧНИТЕ
БИОЛОГИЧНИ ВИДОВЕ

Девствени
гори

Горите:
нашият антивирус

ВИРУСИТЕ ВЛИЗАТ В
КОНТАКТ С НОВИ ВИДОВЕ,
РАЗПРОСТРАНЯВАТ СЕ И
ПРЕДИЗВИКВАТ ЕПИДЕМИИ

Деградирани гори

КАКВО ДА НАПРАВИМ
За да контролират или предотвратяват зоонозите, хората са се опитвали да
намалят популациите на видовете гостоприемници или вектори. Прилагани са
драстични мерки, вкл. неумерена употреба на инсектициди или избиване на
заразения добитък. Тези видове намеса имат редица недостатъци, в т.ч.:

●  придобивана от насекомите и други вектори (напр. кърлежите)
резистентност към инсектициди и други химически вещества

●  неочаквани промени в екологията на популациите на гостоприемниците
●  въздействия върху нецелеви видове
●  негативни и често неочаквани последствия за екосистемите – като при
употребата на ДДТ срещу маларията

●  социално-икономически въздействия – като при масовото избиване на
домашните птици с цел овладяване на птичия грип.

През последното десетилетие на глобално ниво се популяризира подходът за
„Единно здраве“. Тази стратегическа концепция се основава на факта, че човешкото
здраве е тясно свързано със здравето на други същества и околната среда. Тя
бе официално призната от редица органи на ООН, Световната организация по
здравеопазване на животните (OIE), Европейската комисия, научни институти,
НПО и др. С холистичната си визия за здравето на хората, животните, растенията,
екосистемите и средата, в която живеем и работим, концепцията за „Единно здраве“
популяризира мултидисциплинарен подход на сътрудничество за адресиране на
потенциалните или съществуващи рискове, произтичащи от взаимовръзката между
здравето на хората, животните и околната среда. За да бъде ефективен подходът
за „Единно здраве“, е необходимо по-силно систематично взаимодействие не
само между съответните професионални групи и в частност лекари, ветеринари,
епидемиолози, еколози и специалисти по дива природа, а и социолози, икономисти
и законодатели.
Само като осъзнаем, че нашето здраве и благоденствие са тясно свързани със
здравето и благоденствието на природата, можем да защитим човешкия род от
най-страшните въздействия на пандемиите.

на околната
среда

на
хората

Единно
здраве

на
животните
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НАШИЯТ ОТГОВОР: ДА ОПАЗИМ И ВЪЗСТАНОВИМ ПРИРОДАТА
Страничните ефекти от пандемията от COVID-19 ще са водещи в глобалния дневен
ред за обозримото бъдеще. За нас като глобална общност е жизненоважно да
предприемем стъпки за намаляване на риска от бъдещи пандемии. Някои от найважните действия, към които можем да пристъпим, са да наложим строг контрол
върху незаконната търговия с диви животни и да затворим нерегламентираните
пазари за диви животни, а също и да запазим девствените екосистеми и да
възстановим здравето на тези, които са деградирали.
Докато се справяме със страшните последици от кризата с коронавируса, трябва
да имаме предвид и настоящата природна и климатична криза, която застрашава
бъдещето ни. Сега е по-наложително от всякога правителствата да сключат „Нова
сделка за природата и хората“ – глобално обвързващо споразумение за:

●  с ъкращаване наполовина на антропогенния отпечатък върху
природата

●  п рекратяване на загубата на природни местообитания
●  п редотвратяване на изчезването на биологични видове.
Наред с поддържането на природните системи са необходими действия за
възстановяване на тези, които са вече унищожени или деградирали, така че
да има ползи за хората и същевременно да се възобновят основните функции
на биомите, като напр. горите. С ясното съзнание за това предизвикателство
ООН обяви 2020-те като десетилетие за възстановяване на екосистемите.
Опазването и възстановяването на екосистемите и услугите, които те предоставят
– включително регулиране на болестите – следва да се разглежда като неразделна
част от поддържането на здравето на хората и планетата.
Докато установяваме причинените от коронавируса опустошения, трябва
да положим усилия да осъзнаем и да впрегнем силата на природата за
предотвратяване на бъдещи здравни кризи.
Здравата планета е основата на нашето собствено здраве и
благоденствие.
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