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 ДоклаД „Жива 
планета 2022“ 
Да иЗГРаДиМ оБЩеСтво,  
опаЗваЩо пРиРоДата

Този доклад  
 е изгоТвен в 
съТрудничесТво 
с:



WWF
WWF е независима природозащитна организация с над 35 милиона 
поддръжници и глобална мрежа, активна в над 100 държави с местни 
лидери. Мисията на WWF е да спре деградацията на природната среда 
на планетата и да изгради бъдеще, в което хората живеят в хармония с 
природата, чрез опазване на биоразнообразието по света, осигуряване на 
устойчиво използване на възобновяемите енергийни източници, както и с 
призив за намаляване на замърсяването и прекомерното потребление. 

Институт по зоология (Лондонско дружество по зоология)
Лондонското дружество по зоология (ZSL) е международна научна, 
природозащитна и образователна организация, която помага на хората и 
дивата природа да съжителстват по-добре с цел възстановяване на чудото 
и разнообразието на живот повсеместно. Дружеството е силно движение на 
природозащитници в полза на живия свят, работещи заедно за опазване на 
животни на ръба на изчезване и на тези, за които това може да предстои.
ZSL управлява индекса „Жива планета“ в сътрудничество с WWF. 
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Днес сме изправени пред двойните, взаимосвързани бедствия 
на причинените от човека климатични изменения и загубата 
на биоразнообразие, застрашаващи благосъстоянието на 
настоящото и бъдещите поколения. Биоразнообразието и 
стабилният климат са от критично значение за нашето бъдеще 
и е необходимо да разберем как са свързани упадъкът на 
природата и изменението на климата. 

Естеството на тези връзки, влиянието, което имат те върху хората 
и биоразнообразието, както и изграждането на положително, 
справедливо и устойчиво бъдеще, са ключови теми в настоящото 
издание на Доклада „Жива планета“. Осъзнаваме, че няма 
общоприложимо решение, нито един-единствен източник 
на знания за справяне с тези сложни, взаимосвързани 
предизвикателства. Ето защо в съставянето на настоящото 
издание сме обединили множество гласове и сме черпили от 
разнообразни източници на знание от цял свят. 

Начинът, по който употребяваме земята, остава най-голямата 
заплаха за природата, като унищожава или раздробява 
естествените местообитания на много растителни и животински 
видове, в сладководни и соленоводни басейни. Въпреки това, 
ако не успеем да ограничим затоплянето на планетата до 
1,5°C, е вероятно изменението на климата да стане основната 
причина за загуба на биоразнообразие през идните десетилетия. 
Повишаващите се температури вече водят до масова смъртност, 
както и до изчезването на цели видове. Очаква се всеки градус 
затопляне да увеличи загубите и за хората. 

Показателите за биоразнообразие ни позволяват да разберем 
как природният ни свят се променя във времето. Проследявайки 
здравето на природата вече близо 50 години, Индексът „Жива 
планета“ действа като ранен показател за тревога, проследявайки 
тенденциите в популациите на бозайници, риби, влечуги, птици 
и земноводни по света. 

В най-всеобхватното измерване до момента, настоящото издание 
сочи средно 69% спад в относителното изобилие на популациите 
на наблюдаваната дива природа в цял свят между 1970 и 2018 г. 
В Латинска Америка се наблюдава най-голям регионален срив – 
94%, докато при популациите на сладководни видове се отчита 
най-значителен спад в световен мащаб – 83%. 

Нови техники за анализ на картографиране ни позволяват 
да придобием по-всеобхватна представа както за скоростта, 
така и за мащаба на измененията на биоразнообразието и 
климата. Представяме например новите карти за риск за 
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биоразнообразието, създадени за доклада на Работна група 2 
на Междуправителствената експертна група по изменението на 
климата (IPCC), публикуван през февруари 2022 г. Тези карти 
са плод на десетилетия труд, включващ повече от 1 милион часа 
компютърно време. Разглеждаме също така анализ, използващ 
данни от Червения списък на Международния съюз за защита на 
природата, позволяващи ни да обединим шест ключови заплахи 
– селско стопанство, лов, дърводобив, замърсяване, инвазивни 
видове и климатични изменения – за очертаване на „горещите 
точки на заплаха“ за сухоземните гръбначни животни. 

Сценарии и модели (като делото на „Да обърнем тенденцията“, 
представено в Доклада „Жива планета 2020“) посочват как най-
ефективно можем да се борим със загубата на биоразнообразие, 
за да си представим бъдеще, в което могат да процъфтяват 
и природата, и хората. Сега изследователите разглеждат 
нови измерения, които да добавят към делото, включително 
въвеждането на справедливост и честност. Това би могло да 
спомогне за по-добро определяне на спешните и безпрецедентни 
действия, необходими за променяне на посоката, към която ни 
води стандартният ни начин на мислене. 

Знаем, че ще бъде необходима коренна промяна и радикални 
реформи, за да приложим теорията на практика. Нуждаем се 
от системна смяна в начина на производство и потребление, 
в технологиите, които използваме, и в икономическите и 
финансовите ни системи. В основата на тези промени трябва да 
стои преход от планове и цели към ценности и права, както в 
политиките, така и в ежедневието. 

За да задвижи този процес, през 2022 г., Общото събрание на 
ООН призна, че всеки навсякъде по света има правото да живее 
в чиста, здравословна и устойчива околна среда, което означава, 
че за тези на власт вече не е въпрос на избор, а е задължение да 
го изпълняват. Макар да не е законово обвързваща, се очаква 
Резолюцията на ООН да ускори действията, точно както предишни 
резолюции за правото на достъп до вода от 2010 г. забързаха 
прогреса към предоставянето на безопасна вода за милиони души. 

Настоящото издание на Доклад „Жива планета“ потвърждава, 
че планетата е в криза, както и че сега е последната възможност 
да действаме. Това не обхваща само опазването на видовете. 
Бъдещето, възстановяващо природата, изисква коренни, 
радикални промени в начина на произвеждане, на потребление, 
на управление и в това какво финансираме. Надяваме се да ви 
вдъхнови да бъдете част от тази промяна. 
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Посланието е ясно и ни дава червена светлина. Най-
всеобхватният ни досега доклад относно състоянието на 
световните популации на диви гръбначни животни представя 
плашещи данни: цели две трети срив на глобалния Индекс 
„Жива планета“ за по-малко от 50 години. И това се случва 
във време, в което най-накрая започваме да разбираме 
задълбочаващите се въздействия на взаимосвързаните 
климатична и природна кризи и фундаменталната роля, 
която играе биоразнообразието в поддържането на здравето, 
производителността и стабилността на много природни 
системи, от които зависим ние и целият живот на земята. 
Пандемията Ковид-19 даде на много от нас нова осъзнатост 
за нашата уязвимост. Това започва да оспорва необмисленото 
очакване, че можем да продължим безотговорно да доминираме 
над природния свят, приемайки природата за даденост, 
неустойчиво експлоатирайки и разхищавайки ресурсите , 
разпределяйки ги неравно, без да търпим последствия от това. 

Днес знаем, че последствия има. Някои от тях вече са налице: 
загубата на живот и икономически активи поради екстремно 
време, влошена бедност и хранителна несигурност поради суши 
и наводнения, граждански безредици и засилени миграционни 
потоци, както и зоонотични заболявания, поставяйки света 
на колене. Загубата на природа вече сравнително рядко 
се разглежда като чисто морален или екологичен въпрос, 
предвид разширеното усещане за жизненоважното значение за 
икономиката ни. Най-уязвимите населения вече са необратимо 
засегнати от екологични щети. Оставяме ужасно наследство на 
децата ни и бъдещите поколения. Нуждаем се от световен план 
за биоразнообразието, какъвто имаме и за климата. 

Световен план за биоразнообразието: 
възстановяване на природата 
Знам какво се случва, знаем рисковете и знаем решенията. 
Спешно се нуждаем от план, обединяващ света в справянето 
с това екзистенциално предизвикателство. План, който да е 
приет на световно равнище и прилаган на местно. План, който 
ясно поставя измерима световна цел с определена крайна 

коД чеРвено За планетата 
(и човечеСтвото)
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дата, подобно на Парижкото споразумение за климата от 2016 
г. със своята цел за нулеви нетни емисии до 2050 г. Но какъв 
би могъл да бъде еквивалентът на „нетни нулеви емисии“ за 
биоразнообразието?

Да се постигнат нетни нулеви загуби за природата със 
сигурност не стига. Имаме нужда от „нетна позитивна“ цел за 
възстановяване на природата, не само за спиране на загубата 
. Първо, защото сме загубили и продължаваме да губим толкова 
много природа с такава скорост, че се нуждаем от тази по-висока 
амбиция. И второ, защото природата ни е показала, че може 
да се възстанови – при това бързо – ако  се даде възможност. 
Имаме много местни примери за възвръщане на природа и диви 
животни, било то гори или влажни зони, тигри или риба тон, 
пчели или дъждовни червеи. 

Трябва да постигнем положителен резултат за биоразнообразието 
до 2030 г., което означава повече природа в края на 
десетилетието, отколкото в началото. Повече естествени гори, 
повече риби в океана и в речните системи, повече опрашители 
в земеделските ни земи, повече биоразнообразие в световен 
мащаб. Бъдеще, в което възстановяваме природата, ще 
донесе многобройни ползи за икономическото и човешкото 
благосъстояние, включително за сигурността ни относно климата, 
храната и водата. Заедно, допълващите се цели от нулеви нетни 
емисии до 2050 г. и нетно позитивно биоразнообразие до 2030 
г. представляват компас, водещ ни към безопасно бъдеще за 
човечеството, към преход към модел на устойчиво развитие, към 
подкрепа за постигане на Целите за устойчиво развитие до 2030 г.

възможност, която не може да се пропусне 
За мен, за WWF и за много други организации и все повече 
държавни и бизнес лидери (напр. Ангажимента на лидерите за 
природата (Leaders’ Pledge for Nature), обединяващ 93 държавни 
глави, председателя на Европейската комисия и сдруженията 
Бизнесът за природата (Business for Nature), Работната група за 
разкриване на свързана с природата финансова информация 
(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) и Финанси за 
биоразнообразие (Finance for Biodiversity)), е изключително 
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важно и спешно да се споразумеем за световна цел за 
възстановяване на природата. 

Световните лидери имат неповторимата възможност през 
декември 2022 г. да приемат тази мисия на дългоочакваната 
15-та Конференция на Конвенцията на ООН за биоразнообразие 
(СОР15) в Монреал, Канада, под председателството на Китай. 
Това е от ключово значение за гарантиране правилното 
ниво на амбиция и измеримост на целите в споразумението. 
Необходимо е да се мобилизират и обединят правителства, 
общности, бизнеси, финансови институции и дори потребители 
за допринасяне към една обща световна цел, вдъхновявайки 
подход, обхващащ цялото общество. Необходимо е и да има 
същото високо ниво на отговорност, на каквото ставаме 
свидетели спрямо климатичните действия. 

Така, както световната цел за нулеви нетни емисии до 2050 г. 
изменя енергийния сектор в посока възобновяеми източници 
на енергия, възвръщането на природата до 2030 г. следва да 
промени секторите, причиняващи загуба на природа – селско 
стопанство, рибарство, гори, инфраструктура и добив – 
насърчавайки иновации и ускоряване към устойчиво поведение 
при производството и потреблението. 

Обществото ни е на най-важния кръстопът в историята и е 
изправено пред предизвикателството да измени коренно 
системите си с оглед може би най-важното от отношенията ни – 
това с природата. И всичко това във време, в което започваме да 
разбираме, че ние зависим повече от природата, отколкото тя 
зависи от нас. Конференцията за биоразнообразие СОР15 може 
да бъде моментът, в който светът да се обедини за природата. 

Марко Ламбертини 

Генерален директор,  
WWF International

Майка Бенгалски тигър (Panthera tigris tigris)  
с малкото си на четири месеца, Рантамбор, Раджастан, Индия
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Bengal tiger (Panthera tigris tigris) mother with cub age 

four months, Ranthambhore, Rajhasthan, India.

It is key to mobilizing and aligning governments, communities, 
businesses, financial institutions and even consumers towards 
contributing to the same shared global goal, inspiring a whole-of-
society approach. And it is key to injecting the same high degree 
of accountability that we are beginning to witness around climate 
action. 

Just as the global goal of ‘net-zero emissions by 2050’ is disrupting 
the energy sector so that it shifts towards renewables, ‘nature 
positive by 2030’ will disrupt the sectors that are drivers of nature 
loss – agriculture, fishing, forestry, infrastructure and extractives – 
driving innovation and acceleration towards sustainable production 
and consumption behaviours.

Our society is at the most important fork in its history, and is facing 
its deepest systems change challenge around what is perhaps the 
most existential of all our relationships: the one with nature. And 
all this at a time when we are beginning to understand that we 
depend on nature much more than nature depends on us. The 
COP15 biodiversity conference can be the moment when the world 
comes together on nature.

Marco Lambertini,  

Director General 
WWF International
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Настоящият доклад представлява най-големият набор данни 
досега от Индекса „Жива планета“ и най-всеобхватният анализ 
на световното състояние на природата от широк спектър 
гледни точки и мнения. Резултатите са мрачни. Въпреки че 
трябва спешно да действаме за възстановяване на здравето 
на природния свят, няма признаци загубата на природа да 
се спира, камо ли да се обръща. Продължава намаляването 
на популациите на гръбначни животни, въпреки множество 
ангажименти, поети от политическия и частния сектор. Данните, 
събрани от близо 32 хиляди популации на 5230 вида в цял свят, 
сочат несъмнено, че Десетилетието на биоразнообразието на 
ООН, предназначено да приложи широкоспектърни действия 
за променяне на връзката на обществото с природата, далеч не е 
успяло да изпълни необходимото. 

Въздействието на световното природна и климатична кризи 
вече се усеща: миграция и смъртни случаи, вследствие чести 
екстремни метеорологични събития, увеличена несигурност 
за наличието на храна, изчерпани почви, липса на достъп до 
питейна вода и увеличение на разпространението на зоонотични 
зарази са само някои от тях. Тези въздействия засягат всички 
ни, но бремето пада непропорционално върху най-бедните и 
маргинализираните. 

Част от света, от където сме включили значително повече данни, 
е Латинска Америка, особено от Амазонка. Също така показва-
ме проучвания за региона. Това е от особено значение, предвид 
нарастващото обезлесяване. Вече сме загубили 17% от първона-
чалното покритие на гори и още 17% са влошени. Последните 
изследвания сочат, че стремглаво се приближаваме към поврат-
ната точка, отвъд която най-голямата ни тропическа гора няма да 
функционира повече. Това показва някои от предизвикателствата, 
пред които сме изправени – от пряко въздействие от завземането 
на земя и промяната на местообитания на хора и диви животни 
до изменения във валежите и почвите и катастрофалното въз-
действие, което имат върху световните усилия за избягване на 
екстремни климатични изменения.

Трябва спешно да се активизираме, за да избегнем опасен ръст 
на световните температури над 1,5°C и да помогнем на хората да 
се адаптират към климатичните изменения, които вече изживя-
ваме. Трябва да възстановим природата и екологичните услуги, 
които предоставя – както материалното осигуряване на чист 
въздух, питейна вода, храна, горива и фибри, така и многоброй-
ните нематериални начини, по които природата допринася за 

въвеДение
Майк Барет (WWF-UK),  

Елейн Геър-Алели (WWF International)  
и Мат Уолпол (WWF International)
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животите и благосъстоянието ни. Накрая, необходим ни е приоб-
щаващ подход за цялото общество, позволяващ на всеки от нас 
да действа, припознаващ разнообразието от ценности и системи 
на знания, които могат да ни насочат към по-устойчив път, и га-
рантиращ, че разходите и ползите от действията ни са социално 
справедливи и честно поделени. 

Настоящото издание на Доклада „Жива планета“ поставя начало 
в тази насока, представяйки множество мнения и доказателства, 
сочещи, че все още има шанс за промяна – от индивидуалните 
ни, ежедневни избори, до глобална промяна, особено в системите 
за храни, финанси и управление. 

Признаването през юли 2022 г. на Общото събрание на ООН на 
правото на здравословна околна среда потвърждава разбирането 
ни, че влошаването на климата, загубата на биоразнообразие, 
замърсяването и пандемията са кризи на правата на човека. 
Както предписват Целите за устойчиво развитие на ООН, можем 
да постигнем справедливо, зелено и просперитетно бъдеще 
само ако намерим интегрирани решения на хуманитарните и 
екологични предизвикателства, пред които сме изправени. Ако 
осъзнаем връзките между взаимосвързаните кризи, имаме по-
добра възможност да се справим с тях. 

ООН се среща в Монреал през декември тази година, за да се по-
стигне съгласие около нова Световна рамка за биоразнообразие. 
Това е последната ни възможност. До края на десетилетието ще 
знаем дали този план е бил достатъчен, или не. Битката за хората 
и природата ще бъде или спечелена, или изгубена. Ситуацията 
не изглежда обещаваща. До момента, разговорите са застинали 
в старомодно мислене и втвърдени позиции, без признаци за 
смелите действия, необходими за постигане на бъдеще, в което 
възстановяваме природата – нашия общ дом. 

Нуждаем се от справедлив и приобщаващ план, за изпълнението 
на който всеки да може да изиграе своята роля. Нуждаем се 
от подход, основаващ се на правата, включително гарантиращ 
правата на коренното население и местните общности на земята, 
питейната вода и моретата им. Трябва да осъзнаем, че опазването 
и възстановяването на природата може да бъде постигнато само 
чрез справяне с причинителите на загуба на биоразнообразие 
и деградация на екосистеми – включително световната система 
на храните – предизвикани предимно от живущите извън 
тези места. И преди всичко трябва да постигнем дългосрочни 
резултати с по-голям мащаб и по-голяма спешност от всякога 
досега. Сега или никога. 
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Световното двойно бедствие 

Скоростта и мащабът на промяна

Да изградим общество, 
опазващо природата

Настоящият доклад е разработен като начална точка  
за действие, да предизвика размисъл и да послужи  
като тласък към радикална промяна. Надяваме се да ви 
вдъхнови да бъдете част от тази промяна. 

на пРъв поГлеД

•   Знаем, че здравето на планетата ни се влоша-
ва, и знаем защо. 

•   Също така знаем, че разполагаме с познани-
ята и средствата да се справим с изменението 
на климата и загубата на биоразнообразие. 

•   Признаването на човешкото право на здраво-
словна околна среда на Общото събрание на 
ООН през юли 2022 г. потвърждава разбира-
нето ни, че климатичните изменения, загуба-
та на природа, замърсяването и пандемиите 
са кризи на правата на човека.

•   Знаем, че ще бъде необходима коренна про-
мяна, за да приложим теорията на практика. 

•   Необходими са системни промени в начина 
на производство и потребление, в технологи-
ята, която използваме, и в икономическите и 
финансовите ни системи. 

•   За да си представим бъдеще, в което хората 
и природата могат да процъфтяват, сме раз-
гледали редица сценарии и модели, като пио-
нерския „Да обърнем тенденцията“, включен 
в Доклада „Жива планета 2020“. 

•   Изследователите разглеждат различни изме-
рения, които да приложат към тези модели, 
включително въздействие на климатичната 
криза, честност и справедливост. 

•   Обвързването на международната търговия с 
въздействието върху природата е ключово за 
обръщане на тенденциите за загуба на био-
разнообразие. 

•   При справянето с тези сложни, взаимосвър-
зани предизвикателства няма едно общопри-
ложимо решение. За да демонстрираме това 
сме събрали примери от цял свят, от Амазон-
ка през Канада, Замбия, Кения, Индонезия и 
Австралия. 

•   Изживяваме кризи на климата и биоразноо-
бразието, като те са двете страни на една и съща 
монета.

•   Начинът, по който употребяваме земята остава 
най-големият причинител на загуба на биораз-
нообразие. 

•   Лавинообразните въздействия от климатичните 
изменения вече засягат природния свят. 

•   Ако не ограничим затоплянето до 1,5°C, измене-
нието на климата вероятно ще стане основната 
причина за загуба на биоразнообразие през ид-
ните десетилетия. 

•   Три истории в снимки разглеждат как общности-
те използват познанията си, за да въведат мест-
ни промени в климата и биоразнообразието. 

•   Показатели ни помагат да придобием предста-
ва за скоростта и мащаба на промените в био-
разнообразието в световен мащаб, както и вли-
янието на тези промени. 

•   Индексът „Жива планета“ действа като ранно 
предупреждение, като проследява тенденциите 
за наличие на бозайници, риби, влечуги, птици 
и земноводни в света.

•   Глобалният индекс „Жива планета“ за 2022 г. 
сочи средно 69% спад в наблюдаваните попула-
ции на диви животни между 1970 и 2018 г. 

•   В Латинска Америка се наблюдава най-голям 
регионален срив в средното наличие на попу-
лациите на диви животни (94%)

•   Популациите на наблюдаваните сладководни 
видове също спадат рязко (83%). 

•   Нови техники за анализ на картографиране 
позволяват да изградим по-всеобхватна пред-
става за скоростта и мащаба на промените в 
биоразнообразието и климата, както и да очер-
таем  къде природата допринася най-много за 
живота ни. 

•   Настоящото издание е съставено от 89 автори 
от цял свят, които са използвали редица източ-
ници на знание и информация. 

Пеперуди (Rhopalocera spp.) близо до 
водопадът Аугусто на река Юруена, 

Национален парк Юруена, Бразилия.
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•  We are living through climate and biodiversity 
crises; these are not separate from each other  
but are two sides of the same coin.

•  Land-use change is still the most important  
driver of biodiversity loss.

•  The cascading impacts of climate change are 
already affecting the natural world. 

•  Unless we limit warming to 1.5°C, climate  
change is likely to become the dominant cause  
of biodiversity loss in the coming decades.

•  Three photo stories explore how communities  
use their knowledge to adapt to local changes  
in climate and biodiversity.

•  Indicators help us to build up a picture of both 
the speed and scale of change in biodiversity 
around the world, and the impacts of this change.

•  The Living Planet Index acts as an early warning 
indicator by tracking trends in the abundance of 
mammals, fish, reptiles, birds and amphibians 
around the world.

•  The 2022 global Living Planet Index shows an 
average 69% decrease in monitored wildlife 
populations between 1970 and 2018.

•  Latin America shows the greatest regional  
decline in average population abundance (94%). 

•  Population trends for monitored freshwater 
species are also falling steeply (83%).

•  New mapping analysis techniques allow us to 
build up a more comprehensive picture of both 
the speed and scale of changes in biodiversity  
and climate, and to map where nature  
contributes most to our lives.

•  This edition has been written by 89 authors  
from around the world, and they have drawn on  
a range of different knowledge sources.

The global double emergency

The speed and scale of change
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Building a nature-positive 
society

CH
AP
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R 3

•  We know that the health of our planet is  
declining, and we know why. 

•  We also know that we have the knowledge  
and means to address climate change and 
biodiversity loss.

•  The landmark recognition in July 2022 by  
the UN General Assembly of the human  
right to a healthy environment cements our 
understanding that climate breakdown, nature 
loss, pollution and pandemics are human  
rights crises.

•  We know that transformational change –  
game-changing shifts – will be essential to bring  
theory into practice. 

•  There must be system-wide changes in how we 
produce and consume, the technology we use,  
and our economic and financial systems. 

•  To help us imagine a future where people and 
nature can thrive, we have explored a number 
of scenarios and models, such as the pioneering 
Bending the Curve work featured in the  
Living Planet Report 2020.

•  Researchers are exploring new lenses to add  
to these models, including climate change 
impacts, equity and fairness.

•  Linking international trade to its impacts on 
nature is a key part of bending the curve of 
biodiversity loss at scale. 

•  In addressing these complex, interlinked 
challenges there is no one-size-fits-all solution.  
To illustrate this we have collected examples  
from around the world, ranging from the  
Amazon to Canada, Zambia, Kenya, Indonesia  
and Australia.

AT A GLANCE 
This report is designed as a springboard for action, to provide 
food for thought and to act as a catalyst for transformational 
change. We hope it inspires you to be part of that change. 

© Zig Koch / WWFButterflies (Rhopalocera spp.) near  
the Augusto Falls on the Juruena River, 

Juruena National Park, Brazil.
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