THIS PROJECT
Този проект
IS
CO-FUNDED
е съфинансиран
от BY
Европейския
THE
съюз
EUROPEAN UNION

Резюме

Дребномащабният
риболов
в затоплящия се
океан: изследване
на адаптациите
към климатичните
промени

WWF Fish Forward 2 Executive Summary 2020 | 1

Imprint
Издател:
Година на
издаване:

 WF-Германия, International WWF Center for Marine Conservation
W
Международен център на WWF за морска консервация, Хамбург
2020

Автори:		Леа Моние и Дидие Гаскюел –
GROCAMPUS OUSET (Франция)
 уан Хосе Алава и Уилям Чун –
Х
Университет на Британска Колумбия (Канада)
 ария Хосе Бараган и Хорхе Рамирес –
М
Фондация „Чарлз Дарвин“ (Галапагос)
Никита Гаибор – Национален рибен институт (Еквадор)
 илип Канстингер и Симоне Нийдермюлер –
Ф
Франк Холандер – WWF-Германия

Редакция:

всички автори, Еван Джефрис (www.swim2birds.co.uk)

Координация: Франк Холандер (WWF-Германия), Томас Кьоберих (WWF-Германия?
Контакти:

franck.hollander@wwf.de, didier.gascuel@agrocampus-ouest.fr

Дизайн:

Катрин Пери, cath@swim2birds.co.uk

Издадено от: Маро Балах (WWF-Германия)
Финансирано от: WWF-Германия, Университет на Британска Колумбия (Канада)
Фотографии: Предна корица: Рибар, наблюдаващ буреносен облак © Gettyimages/WWF
Цитиране:

 onnier, L., Gascuel, D., Alava, J.J., Barragan, M.J., Gaibor, N., Hollander,
M
F.A., Kanstinger, P., Niedermueller, S., Ramirez, J., & Cheung, W.W.L. 2020.
Small-scale fisheries in a warming ocean: exploring adaptation to climate change.
Executive summary. WWF Germany.

© 2020 WWF Germany, Berlin
Проучването е водено от:

2 | WWF Fish Forward 2 Executive Summary 2020

Съдържание
Резюме

4

Предистория: Дребномащабният риболов в затоплящия
се океан

5

Проектът: Три държави, три етапа

6

Част 1: Прогнозни модели

7

Част 2: Наблюденията на местните рибарски общности

13

Мерки за смекчаване: парниковите емисии в сектора

17

Заключение: Спешни адаптации

18

РЕЗЮМЕ: Адаптиране
на дребномащабния риболов
към климатичните промени
Климатичните промени вече оказват сериозно
въздействие върху световния океан и в бъдеще
положението ще се влошава. С трансформирането на
морските екосистеми риболовът, който е зависим от
тях, няма да остане жизнеспособен, освен ако не се
адаптира към променящите се условия на един потопъл свят.
Необходими са действия сега. Дребномащабният риболов винаги е бил найголемият работодател в океана, който осигурява прехраната на повече хора от
индустриалния риболов, нефто- и газодобива, корабоплаването и туризма взети
заедно. Той е отговорен за почти половината от добитите морски продукти и играе
критична роля за продоволствената сигурност и прехрана, особено за хората,
живеещи в бедност. Рибарите в развиващите се страни са най-уязвими към ефектите
от климатичните промени. Затова е неотложно да се помогне на рибарските
общности да организират дейността си по устойчив начин през идните десетилетия.
Този доклад обобщава инициативата на WWF по двете кампании на проекта
„Полезната риба“, които целят именно това. Изследването обединява иновативно
моделиране на климатичния риск с ангажирането на хората от местните
общности, за да разберем какво означава затоплящият се океан за рибарите и да
идентифицираме ключови стратегии за адаптирането им към новата реалност.
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Предистория: Дребномащабният
риболов в затоплящия се океан
90%

от топлината,

натрупана в
океаните от XIX в.
насам, се дължи
на CO2 в резултат на
човешката дейност.

По-ниските
нива на
кислород

влияят върху
оцеляването,
размножаването и
растежа на много
морски видове.

От XIX в. насам океанът е абсорбирал около 28%
от въглеродния диоксид, произведен от човешката
дейност и над 90% от топлината, която тя генерира.
До края на века киселинността на океана ще нараства
10 пъти по-бързо от общото окисляване през
последните 55 милиона години.
Морските видове реагират на затоплянето на океана като се местят
към по-студени и по-дълбоки води, отдалечавайки се от бреговата зона и към
полюсите. Тъй като това привлича повече риба към полярните води, вероятно
биоразнообразието в тропическите зони ще намалее и може да наблюдаваме
редица локални измирания. Причината е, че тези зони ще станат твърде горещи,
за да поддържат живота на ключови видове. Не всички видове обаче се движат с
еднаква скорост и взаимоотношенията плячка/хищник също се променят.
По-топлата повърхност увеличава и стратификацията (разслояването)
на океана, като намалява обмяната на хранителни вещества и нарушава
хранителните мрежи от фитопланктона към горните нива на хранителната верига.
Окисляването оказва физиологично въздействие върху морските
организми – корали, планктон и т.н., които разчитат на стабилни химически
условия, за да изграждат черупките си и други калцитни структури. По-ниските
нива на кислород въздействат върху оцеляването, размножаването и растежа на
много морски видове.
Междуправителственият панел по климатичните промени (IPCC)
очаква екстремните събития – по-конкретно морските горещи вълни –
да станат по-интензивни, по-дълги и по-чести. Това ще окаже значително
въздействие върху крайбрежните екосистеми и хабитати, като причини висока
смъртност при някои видове, а ефектите ще се подсилят по хранителните вериги и
ще влияят върху риболовните ресурси.
Кумулативният ефект от тези промени ще е особено опостушителен за
кораловите рифове, които са дом на 25% от всички морски видове. Около 50%
от рифовете са били разрушени от началото на индустриалната епоха до сега и
дори при сценариите с най-силни мерки за смекчаване Междуправителствената
научно-политическа платформа за биоразнообразието и екосистемните услуги
(IPBES) очаква, че до 2050 г. от тях ще оцелее само 1%. Днес над една четвърт от
рибарите разчитат на рифовете за своята прехрана.
В сценария за смекчаване без изменения се очаква климатичните
промени да допринесат за намаляване на рибната биомаса с 30 до 40%
в някои тропически региони до 2100 г. Държавите в тези зони са силно
зависими от риболова, но им липсват социални и финансови ресурси
за адаптиране и подготовка за бъдещето.
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Проектът:
три държави, три етапа
Прогнозни промени в максималното количество улов (%)
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Фигура 1 – Прогнозни промените в максималния потенциал за риболовен улов (%) до края на века за избрани
региони от океана, при сценарий за високи парникови емисии. Червените кръгове очертават изследваните зони
(FAO 2018).

Тези промени се отразяват и върху човека. По-малко риба
означава повече време, прекарано в морето, а също и помалко пари, донесени у дома, т.е. задълбочаване на бедността
във вече бедните общности. Целта ни беше да научим повече.
Като обединява подробни модели за научно прогнозиране с опита и наблюденията на местните
рибари на три континента, проектът осигурява нова и важна перспектива върху климатичната
криза и дребномащабния риболов. Работата се фокусира върху три развиващи се страни –
Еквадор, Южна Африка и Филипините – където дребномащабният риболов играе ключова
социо-икономическа роля и където ефектите от климатичните промени ще се усетят особено
силно.
Нашите прогнози моделираха сфера на очакваните въздействия от климатичните
промени върху изключителната икономическа зона (ИИЗ) на всяка държава. Картирахме
регионалните температурни проекции от сценариите за затопляне на IPCC и други свързани
рискови фактори спрямо индексите на въздействие, уязвимост и адаптивност на ключови
за търговията видове. Това ни позволи да оценим обхвата, до който ще бъдат засегнати
регионалните запаси (а следователно и уловът и прехраната), когато условията в океана се
променят и рибата мигрира, за да остане в своя предпочитан температурен диапазон.
Следващият етап от проекта се прехвърли от прогнозните модели на риска към практичния
местен опит. Нашите изследователи посетиха рибарски общности в трите държави, за да
проучат доколко и по какви начини те са установили, че климатичните промени вече влияят
върху тяхната прехрана. В серия от проведени разговори с рибарите и други заинтересовани
общности, изследвахме техния опит в риболова в условията на променящ се климат и
обсъдихме възможните стратегии за адаптиране на дребномащабния риболов и неговото
управление.
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ЧАСТ 1: ПРОГНОЗИ
Промените в параметрите на океана
За всяка държава оценихме доколко е вероятно да наблюдава промени в
океанските температури, кислорода и киселинността до 2100 г. при сценарий без
мерки за смекчаване.

Температура

Кислород

Киселинност

Еквадор

Южна
Африка

Филипини

2°С

Очаква се увеличаване на температурата с най-малко 2°С навсякъде, както
и намаляване на кислородната концентрация с поне 2,5% до 10%, а също
и намаляване на pH с 0,2 до 0,25 eдиници. Промените са най-големи във
Филипините, докато Южна Африка показва най-висока регионална изменчивост.
В Еквадор се очаква най-голямо повишаване на температурата.
© Alo Lantin / WWF

Очаквано
повишаване на
температурата

Фигура 2 – Очаквани промени в температурата (C°), кислорода (загуба на концентрация в %) и
киселинността (намаляване на pH) за трите случая при сценарий без мерки (RCP 8.5)
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Индекс на въздействие
Степента на тези промени може да се оцени като се сравнят с условия в миналото
– колкото по-висока е относителната промяна, толкова по-голяма е вероятността
видовете, ловувани от рибарите, никога преди да не са преживявали подобни
изменения в жизнената си среда.

Сценарий със силни мерки (RCP 2.6)
До 2030

До 2100

Сценарий без
мерки (RCP 8.5)
До 2100

Еквадор

Южна
Африка

Филипини

Фигура 3 – Индекс на въздействие (изразен като вероятността параметрите на околната сред да
са извън обхвата, наблюдаван през последните 59 години) в трите изследвани държави и за трите
прогнози на климатични промени (Забележка: прогнозите на RCP 8.5 до 2030 г. ще са близки до тези
на RCP 2.6)

В трите изследвани държави сценарият без мерки предполага, че до 2100 г.
морските видове ще трябва да живеят в среда, с която никога преди не са се
сблъсквали. Сценарият със силни мерки намалява този „индекс на въздйствие“, но
дори до 2030 г. вероятността от сблъсък с непознати до момента условия все още е
над 50% за всяка ИИЗ.
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Ключови видове: уязвимост
За да определим риска от климатични въздействия върху ключовите рибни видове
за всяка изследвана държава, оценихме тяхната уязвимост към промени (т.е.
относителната им чувствителност към температурата и адаптивния им капацитет),
потенциалния регионален обхват на тези промени и индивидуалния индекс на
въздействие за всеки вид (в зависимост от регионалното му разпространение).
Колкото по-висока е уязвимостта на вида, комбинирана с плътността му в
областите, подложени на най-големи климатични промени, толкова по-висок е
рискът от климатично влияние.

Държава

Еквадор

Южна Африка

Филипини

Видове

Уязвимост

Риск от климатично
въздействие

Обикновена делфинова риба

61

77

Атлантическо-средиземноморска скумрия

30

67

Тихоокеанска херинга

44

72

Mycteroperca olfax

NA

NA

Atractoscion aequidens

84

78

Argyrozona argyrozona

80

70

Menticirrhus americanus

50

59

Южноафриканска скумрия

44

58

Argyrosomus inodorus

NA

NA

Chrystoblephys puniceus

NA

NA

Тихоокеански син марлин

85

87

Уаху

68

80

Обикновена делфинова риба

61

77

Ивичест тунец

39

71

Жълтопера риба тон

39

69

Риба меч

39

71

Auxis thazard

29

69

Фигура 4 – Индексът на уязвимост и на риска от климатично въздействие на ключовите изследвани
видове: нисък (жълто: индекс <50), среден (оранжево: 50 до 75) и висок (червено: >75)

Дори за видовете с ниска уязвимост рискът от климатични въздействия е среден
до висок във всички случаи заради твърде високият индекс на въздействие в
изучаваните региони. Целият риболов е подложен на риск, тъй като значителна
част от настоящия улов е съставена от видове, които с голяма вероятност ще бъдат
силно засегнати от климатичните промени.

Промените в състава на улова и за трите области са неизбежни с
мигрирането на видовете и затоплянето на океана. Допълнително
предизвикателство ще е да се избегне свръхексплоатацията на
оставащите рибни запаси.
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Промени в биомасата
Чрез изчисляване на промените в биомасата на екосистемата, докато се
разпространяват нагоре по трофичната верига от първичните източници до
върховните хищници при различните климатични сценарии, получаваме индикации
за възможното въздействие върху видовете в съответните части от веригата. Ако
приемем, че няма промени в риболовните практики, това също ни показва и какво
ще е влиянието върху възможностите за улов за всеки оценяван вид риба.

ДЪРЖАВА

ЕКВАДОР

ВИДОВЕ

2030

2100

RCP 2.6

RCP 8.5

RCP 2.6

RCP8.5

Тихоокеанска херинга

2.9 ± 0.2

-5.9

-8.1

-6.0

-11.4

Атлантическо-средиземноморска скумрия

3.4 ± 0.2

-6.5

-8.9

-6.7

-12.5

Обикновена делфинова риба 4.4 ± 0.2

-7.6

-10.2

-7.7

-14.1

Mycteroperca olfax

4.5 ± 0.2

-8.3

-10.8

-8.0

-15.6

3.5 ± 0.2

-7.9

-7.9

-6.9

-8.4

3.6 ± 0.2

-8.3

-8.2

-7.2

-9.0

4.2 ± 0.2

-10.4

-10.4

-9.0

-12.0

Atractoscion aequidens

4.5 ± 0.2

-11.4

-11.4

-9.8

-13.3

Уаху

4.3 ± 0.2

-11.4

-12.4

-10.5

-19.1

4.4 ± 0.2

-11.5

-12.7

-10.5

-19.5

4.5 ± 0.2

-11.6

-12.6

-10.6

-19.3

Argyrozona argyrozona
Chrystoblephys puniceus

ЮЖНА АФРИКА

ТРОФИЧНИ
НИВА

ПРОМЕНИ В БИОМАСАТА (%)

Южноафриканска скумрия
Argyrosomus inodorus
Seriola lalandi

Жълтопера риба тона
Auxis thazard

ФИЛИПИНИ

Ивичест тунец
Обикновена делфинова риба
Риба меч
Тихоокеански син марлин
Фигура 5 – Очаквани промени в общата биомаса на ключовите видове до 2030 и 2100 при различните
RCP сценарии

Като цяло, на колкото по-високо трофично ниво е даден вид, толкова по-силно
негативно въздействие ще изпита от климатичните промени. При всички случаи,
независимо от риболовните практики, сценария или годината, резултатите ни
показват, че биомасата на видовете, обект на риболов, ще намалее. Без мерки
срещу климатичните промени, намалението ще е над 8% за всички оценявани
видове до 2030 г. Дори със строги мерки най-малкото намаление ще е 5,9%. До
2100 г. без въвеждане на никакви промени биомасата ще намалее с почти 20% за
всички филипински рибари. По-долу прилагаме илюстрация на намаляването на
биомасата до 2030 г.
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Карта:

Ниско (индекс <50)

Средно (50 до 75)

Високо (>75)

Промени в биомасата (%) през 2030 г. в трофичните нива на трите държави
Държава

Еквадор

RCP2.6

RCP8.5

Тихоокеанска херинга

Тихоокеанска херинга

Обикновена делфинова риба
Атлантическосредиземноморска
скумрия

Обикновена делфинова риба
Атлантическосредиземноморска
скумрия

Mycteroperca olfax

Южна
Африка

Argyrozona argyrozona

Mycteroperca olfax

Argyrozona argyrozona
Seriola lalandi

Chrystoblephys
puniceus

Seriola lalandi

Chrystoblephys
puniceus
Atractoscion aequidens

Argyrosomus
inodorus

Филипини

Южноафриканска скумрия

Уаху

Atractoscion aequidens

Argyrosomus
inodorus

Южноафриканска скумрия

Уаху

Обикновена
делфинова риба

Обикновена
делфинова риба
Жълтопера риба тон

Жълтопера риба тон
Риба меч
Auxis thazard

Риба меч
Auxis thazard

Ивичест тунец

Тихоокеански син марлин

Ивичест тунец

Тихоокеански син марлин

Обобщение: Какво ни показва
научно-базираното моделиране?
Всички индикатори ясно показват, че климатичните
промени ще имат значително негативно въздействие
върху повечето видове, обект на улов в районите,
които изследваме.

20%

намаление в
биомасата в резултат
от мащабните промени
в ключови параметри
на океана

Прогнозното въздействие варира при различните видове. Изследването
е насочено към широк обхват от видове с разнообразни екологични
характеристики, включително на различни трофични нива. А изводът е, че
както количеството, така и съставът на улова в бъдеще ще се промени.
Строгите мерки до известна степен ще намалят вредите, но дори при найоптимистичните сценарии ситуацията е много сериозна и са необходими спешни
действия, за да се справим с идващите екологични предизвикателства.
Устойчивостта на дребномащабния риболов във всеки от регионите зависи от
способността му да се адаптира бързо. Тук е и ролята на местните рибари: ще ги
включим в картината на следващите страници.
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Част 2: Наблюденията на
местните рибарски общности

„

Много съм
притеснен. Това
засяга икономиката
и следователно
благоденствието на
семейството ми.

“

Рибар, о. Изабела, Еквадор

Проведохме разговори с представители на рибарските
общности и други заинтересовани страни във всяка от
изследваните държави. Няма съмнение, че местното
знание е ценен източник на информация, която води
управлението на риболова към повече устойчивост
и че е изключително важно да се въвличат самите
рибари в процесите на вземане на решения за тяхното
бъдеще.
Събрахме информация за промените, наблюдавани от рибарите през последните 40
години, в три категории: климатични условия, въздействие върху морските ресурси
и риболовните практики. И в трите държави се открояват едни и същи теми.

•  Най-честият признак за климатични промени, наблюдаван от рибарите, е

увеличаване температурата на морската вода. Други заинтересовани
страни споменават увеличаване броя на екстремните явления, като
високи приливи и силни ветрове.

•  Във всички държави беше споменато намаляване на рибните запаси,

„

Не се притеснявам.
Не можем да променим
съдбата си.

“

Рибар, залив Лагоной, Филипини

изразяващо се или в ограничено изобилие, или в променено
разпространение (южноафриканската скумрия). Рибарите във
Филипините и Еквадор съобщават и за по-дребни риби.

•  Промените в сезонността на видовете и жизнения им цикъл изискват нови
риболовни практики. Намаляването на улова принуждава рибарите да
се отдалечават от брега във Филипините и Южна Африка. А в Еквадор
рибарите съобщават за влошено качество на живот заради намаленото
количество риба.

И в трите държави повечето заинтересовани страни съобщават, че са много
притеснени от климатичните промени. Но има подчертани разлики в това доколко
подготвени се чувстват да отговорят на предизвикателството.
Във Филипините огромната част от рибарите съобщават, че са готови да
се адаптират. Те посочват, че са свикнали да се нагаждат към промените и
екстремните събития, макар да твърдят, че няма защо да се тревожат за нещо,
което не могат да контролират. За еквадорците обаче именно това е причината,
която предизвиква безпокойство и две трети от тях съобщават, че не са готови за
адаптация.
Колкото до самия риболов, заинтересованите страни смятат, че Еквадор има добър
адаптивен капацитет заради традиционното емпирично знание на рибарите.
Това обаче не е така в Южна Африка, където значителните разлики в мненията
на рибарите, мениджърите и учените могат да се окажат препятствие пред
ефективните усилия за адаптация.
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Мерки за адаптация
„
“
Не сме готови
и се тревожим.

Рибар, о. Сан Кристобал, Еквадор

„

Рибарският сектор
не е готов, но ние,
рибарите, винаги
сме се ориентирали
правилно и с времето
ще открием начини да
преодолеем ефектите от
климатичните промени.

“

Рибар, о. Исабела, Еквадор

Всички участници в обсъжданията са съгласни,
че ефектите от климатичните промени са видими
в техните райони. След дискусиите стана ясно,
че местното екологично знание и съвместното
управление на сектора, включващо заинтересовани
страни, ще са ключови за адаптирането към едно
устойчиво бъдеще.
Подобряване на прехраната
Адаптацията има два аспекта. Необходими са промени в риболовните практики и
управлението на риболова като пряк отговор на климатичните промени, но първата
цел трябва да е намаляване на бедността и повишаване на базисните условия на
живот в общностите, които се прехранват с риболов. Подобрената прехрана на
рибарите – особено в светлината на очакваното намаление на улова в бъдеще – ще
подсили издръжливостта на общностите с ресурси и капацитет да се адаптират в
дългосрочен план.
Ключът към подобряване на прехраната е максимизирането стойността на това, което
рибарите носят вкъщи – не като хващат повече риба, а като се повиши качеството на
риболовните приспособления, по-ефективната преработка на улова и като се избегнат
посредническите такси чрез изграждането на преки пазарни канали.
Образованието също играе ключова роля, тъй като увеличава овластяването
и социалната мобилност. Тук се намесва и половото равенство с подходящото
признание и възнаграждение за безценните роли, които жените играят в
дребномащабния риболов – особено в сектор „продажби“ – което е значим
приоритет.
Инвестирането във всичко – от машини за лед до маркетингови кампании за морска
храна, опазване на видовете и инициативи за микрофинансиране – осигурява
измерими ползи за крайбрежните общности, които стопанисват по-добре своите
морски ресурси и увеличават устойчивостта си към затоплящия се океан.

„

Трябва да се
адаптираме, да
еволюираме, да
се променим и да
създадем нова
култура в лицето на
климатичните промени,
защото те засягат
продуктивността на
риболова и влияят
върху живота ни.

“

Рибар, о. Санта Крус, Еквадор
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Управление на риболова
Заинтересованите страни във всичките дискусии се съгласиха, че адаптирането на управлението на риболова
към климатичните промени е основно предизвикателство. Местните рибари предлагат много различни
начини за справяне с проблема и така в трите изследвани държави изникват редица еднакви теми.
В общи линии има няколко основни предложени мерки за адаптация:

Налагане на ефективен мониторинг, контрол и наблюдение
В основата си устойчивостта се свежда до оптимално управление на ресурсите –
ако регулациите на риболова не съществуват или се пренебрегват, ще е невъзможно
да се контролират риболовните дейности и консервационните планове ще са
обречени на неуспех. Разрешителните, сезонните забрани, максимално допустимият
улов, защитените зони – всичко това допринася за устойчивото управление.
Контролиращите органи и наблюдението трябва да се подсилят с обучени
инспектори, които да разполагат и с необходимите инструменти. И самите рибари
също трябва да бъдат наясно със смисъла от тези практики.
Адаптивно управление
По дефиниция климатичните промени предполагат непрестанно развиваща
се ситуация. Управлението на риболова трябва да не изостава, за да е сигурно,
че мерките за адаптация ще бъдат подходящи и ефективни. Трябва винаги
да се обмисля и алтернивно управление: например да се мисли в посока
ограничаване на улова, за да се нагодят нивата на експлоатация, в случай на
бързо изчерпване на запасите.
Съвместно управление
Рибарите справедливо отдават огромно значение на структурите за управление,
основани на участието. Такива могат да се установят и на регионално ниво
чрез създаването на управленски комитети от многобройни заинтересовани
общности. Освен че правят активната подкрепа за местните рибари доста повероятна, подобни структури се възползват и от тяхното уникално знание и
наблюдения на това какво действително става във водата. Тази перспектива е
безценнно допълнение към иновативните научни прогнози и анализи, които
съставляват първата част от настоящото проучване.
Предпазни квоти и екосистемен подход
Увеличаването на рисковете в резултат от климатичните промени е силен
аргумент за възприемането на предпазни управленски квоти, подкрепящи
устойчивостта на по-широката екосистема. Това означава минимизиране
на въздействието на риболова върху морското биоразнообразие, хабитати,
хранителни вериги и т.н. извън обичайните квоти, взимащи предвид само
отделния вид (т.е. максимално устойчив добив). Известно е например, че поголемите отвори на мрежите е ефективен начин за намаляване въздействието
на риболова върху рибните запаси.

Изследване на риболовната адаптация
Нужно е планиране на алтернативен сценарий, който интегрира знанието
на всички заинтересовани страни. А планираният обхват на потенциалните
резултати трябва да взима предвид, както социалните фактори, така и приноса
на учените в сферите на климата и екологията. Това е още една област,
където да се подчертае ролята на жените като проводници на ефикасност и
устойчивост.
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Мерки за смекчаване:
Намаляване на парниковите
емисии в сектора
„

Намаляването на
емисиите на парникови
газове е единствената ни
възможност да смекчим
ефекта от затоплянето на
океаните, окисляването,
намаляването на
кислорода, повишаването
на морското равнище,
въздействието на
екстремните явления
и разрушаването на
особено чувствтителни
екосистеми, като
кораловите рифове.

“

COP25 – препоръки на Платформата
за океански и климатични
политики

„

Макар че основната цел на този проект е
да идентифицира мерките за адаптация на
дребномащабния риболов, прогнозите ясно
подчертават фундаменталното значение на
смекчаването, доколкото е възможно, на ефекта
от по-високите температури в бъдеще. Прехраната
и продоволствената сигурност на многобройните
риболовни общности по света зависи от това доколко
амбициозно ще е намаляването на глобалните
емисии парникови газове. Подходът без мерки
обрича на катастрофа милиони.
Макар че морският риболов допринася само с 0,6% към световните CO2 емисии
през 2018 г., а дребномащабният риболов е много по-ефективен от гледна точка на
горивото в сравнение с индустриалния, участниците в дискусиите бяха склонни да
обсъдим бъдещото намаляване на въглеродния отпечатък, свързан с дейността им.
Някои от предложените подобрения са:

•  Намаляване скоростта на риболовните съдове.
•  Заместване на съоръженията за теглене, които изгарят много гориво,

Стратегиите за
справяне с климатичните
промени трябва на първо
място да се погрижат за
хората чрез образование
и изграждане на
равнопоставеност. Чрез
образованието можем
да осигурим опазване на
видовете и да се борим с
климатичните промени.

“

Рибар, о. Сан Кристобал, Еквадор

с пасивни такива.

•  Увеличаване на горивната ефективност на съдовете (макар че всяко
увеличение на мощността трябва да се извършва внимателно, за да
сме сигурни, че риболовните дейности ще останат в границите на
устойчивостта).

Извън въпроса за преките емисии, въглеродният баланс на морските екосистеми,
където работят рибарите, също е значима тема. Пластовете морска трева,
мангровите гори и здравословното ниво на рибните запаси са важни въглеродни
резервоари, чието деградиране рибарите забелязват. Стратегиите за защита и
възстановяване на крайбрежните и океанските екосистеми трябва да се подкрепят
с приоритет на природобазираните решения. Здравите екосистеми също така
регулират наводненията и намаляват въздействието от повишаването на морските
нива и екстремните метеорологични събития.
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Заключение:
Спешни адаптации
Проучването ни показва, че времето за разговори е приключило. Продоволствената сигурност и прехраната на
милиони от най-бедните хора по света е заложена на карта.
В международно отношение глобалната общност трябва да съживи усилията си
за намаляване на въглеродните емисии. Ако държавите не успеят да изпълнят
ангажиментите си към Парижкото споразумение, нашите прогнози предвиждат, че
промените в океанските екосистеми в много части на света ще бъдат толкова големи, че
рибарите и общностите, подкрепяни от тях, няма да могат да се адаптират.
Дори най-оптимистичните сценарии за намаляване на парниковите емисии вероятно
ще включват драстичен спад в популацията на някои от ловуваните морски видове
под определени нива, докато други видове ще се преместват по-далеч от бреговете
и общностите, които са разчитали от поколения на тях. В този сценарий дори не се
включват много други антропогенни фактори, които водят до деградация на морските
видове и хабитати в световния океан. Когато включим в картинката и тях, става
ясно, че дребномащабният риболов в развиващия се свят ще се сблъска с огромни и
безпрецедентни предизвикателства в идните години.
Всичко това показва спешната нужда от адаптация. Но макар че глобалните
ангажименти за смекчаване на климатичните промени са важни, само те в никакъв
случай няма да са достатъчни. Заедно с намаляване на въглеродните емисии,
международната общност трябва да осигури реална подкрепа на рибарските общности,
за да им помогне проактивно да се адаптират към промените, които се случват пред
очите ни. Проучването ни показва някои от начините, по които това може да се случи,
благодарение отчасти на знанието от първа ръка и опита, споделен от рибарите по време
на нашите разговори.
Участниците и в трите държави подчертаха значението на възстановяването на морските
и крайбрежните екосистеми, както и нуждата от по-добър и ефективен мониторинг
и контрол върху риболовните дейности. Проследими вериги на доставка трябва да
са от полза за устойчивостта. Модерните технологии и ефективни съоръжения биха
увеличили знанието и намалили общия натиск върху морските ресурси, а подобряването
на количеството на улова добавя стойност към рибните продукти, увеличава
относителната възвръщаемост при намален улов и поддържа финансовата жизненост на
рибарите. Достъпът до пазара трябва да стане по-равнопоставен. Също толкова важно е
да се повишат нивата на безопасност в морето за рибарите, които трябва да работят все
по-далече от брега и да остават все по-дълго във водата с отдалечаването на видовете в
условията на затопляне на океана.
Ангажирането с рибарските общности е от жизненоважно значение. Управлението,
основано на участие, в което потребителите са пряко обвързани с процесите на взимане
на решения как да се управляват ресурсите, от които те зависят, увеличава устойчивостта
на крайбрежните общности. Освен че допринася с безценно местно екологично знание
към стратегиите за управление, една ангажирана общност е много по-склонна да
изпитва отговорност и да се съобразява с риболовните регулации, както и да увеличава
вероятността от дългосрочни устойчиви резултати.
Изследването ни не оставя място за съмнение за обхвата на усилията, които ще са нужни,
за да постигнем дългосрочните устойчиви резултати в дребномащабния риболов по
цял свят, но показва, че има начини да го направим. Трябва да започнем да работим
незабавно.
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50%
Със затоплянето на океана
развиващите се държави се
сблъскват с 50% потенциално
намаляване на годишния улов.

70%
Малките островни държави
и развиващите се страни
рискуват да изгубят до 70%
от годишния си приход с
намаляване на улова.

3 мм годишно
Морското ниво се е повишило
с 25 см за последните 140 г., но
от 90-те години нараства с 3 мм
годишно.

10 пъти по-бързо
Затоплянето означава промяна.
Климатичните промени принуждават
морските животни да мигрират десет
пъти по-бързо от сухоземните им
събратя.

Този проект
е съфинансиран
от Европейския
съюз
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