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WWF
WWF е една от най-големите и опитни независими природозащитни 
организации, с повече от 5 милиона поддръжници и активна мрежа по 
целия свят в над 100 страни. 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)
Създадено през 1826 г., Лондонското дружеството по зоология (ZSL)  
е международна, научна, природозащитна и образователна организация. 
Неговата мисия е да постигне и промотира по-добро опазване на 
животните и техните местообитания по света. ZSL стопанисва Лондонската 
зоологическата градина на ZSL и Зоологическа градина Уипснейд ZSL; 
извършва научни изследвания; и работи активно по опазване на природата. 
ZSL управлява Индекса „Жива планета“® в партньорство с WWF.
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Докато светът се люлее от най-голямата глобална разруха в 
живота ни, тазгодишният доклад „Жива планета“ дава недвус-
мислени доказателства, че природата се съсипва, а планетата ни 
изпраща червени предупредителни сигнали. Разрушаването на 
околната среда от страна на хората има катастрофални после-
дици не само върху популациите на дивите животни, но и върху 
човешкото здраве и всички аспекти на живота ни.

Нуждаем се от дълбока културна и систематична промяна, 
каквато цивилизацията ни за момента не успява да предприеме: 
промяна към общество и икономическа система, която цени 
природата. Ние трябва да балансираме наново връзката си 
с планетата, за да опазим удивителното разнообразие на 
живота на Земята, да подсигурим справедливо, здраво и 
благоденстващо общество и в крайна сметка да подсигурим 
собственото си оцеляване.

Природата по света деградира с безпрецедентна за милионите го-
дини съществуване  скорост. Начинът, по който произвеждаме и 
потребяваме храна и енергия, както и сляпото пренебрегване на 
околната среда, заложено в настоящия ни икономически модел, 
оказва натиск върху природата до краен предел. Ковид-19 е ясно 
проявление на счупените връзки с природата и откроява дълбо-
ката обвързаност между здравето на хората и планетата.

Време е да откликнем на SOS-сигнала, който природата ни 
изпраща. Не само заради невероятното биоразнообразие, което 
ни радва и с което сме морално задължени да съжителстваме, 
но и защото игнорирането му поставя под риск бъдещето на 8 
милиарда души.

По-доброто бъдеще започва с решения на правителства, 
компании и хора из целия свят, които те ще вземат днес. 
Световните лидери трябва да предприемат спешни действия 
и да възстановят природата като основа на здраво общество и 
процъфтяваща икономика.

Време е светът да съгласува „Нов договор за природата и 
хората“, в който се ангажира да спре и да преобърне тендецията 
на загубата на природата до 2030 г., както и да изгради 
въглероднонеутрално общество, позитивно към природата. Това 
е нашата най-добра гаранция за човешкото здраве и поминък в 
дългосрочен план, както и за бъдещето на децата ни.

Марко Ламбертини,  
Генерален директор  
на WWF International

8 МилиаРДа пРиЧини 
Да бРаниМ пРиРоДата
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Предоставяйки ни въздух, прясна вода и почви, от които 
всички ние зависим, природата е жизненоважна за 
човешкото съществуване и за доброто качество на живот. 
Също така тя регулира климата, осигурява опрашването 
и контрола на вредителите и намалява въздействието на 
природните заплахи. Все повече храна, енергия  
и материали се доставят на хората по целия свят,  
като в същото време свръхексплоатацията на растения  
и животни подкопава способността на природата да  
ги осигурява за в бъдеще.

През последните 50 години нашият свят бе трансформиран 
от бурното развитие на световната търговия, потребление 
и нарастване на населението, както и от мащабната 
урбанизация. Тези тенденции причиняват разрушаване и 
деградация на природата, като световното свръхпотребление 
на природни ресурси върви с безпрецедентна скорост. 
Последните кътчета девствена дива природа се намират 
на териториите на едва шепа държави. В резултат на това 
природният свят се променя по-бързо откогато и да било.

Глобалният Индекс „Жива планета“ от 2020 показва 
средно 68% намаление на наблюдаваните бозайници, 
птици, земноводни, влечуги и риби между 1970 и 2016 г. 
Тенденциите в популациите на видовете са важни, тъй като 
показват здравето на екосистемите като цяло. Следенето на 
биоразнообразието е комплексна задача и няма единна мярка, 
която да улови всички промени в мрежата на живота. Въпреки 
това, по-голямата част от индикаторите показват намаление 
през последните десетилетия.

Можем ли да обърнем тази тенденция? Това беше 
въпросът, поставен през 2017 от инициативата „Да 
обърнем тенденцията“, консорциум на WWF с повече от 40 
университета, природозащитни и междуправителствени 
организации, чиято цел бе изследване и моделиране на 
пътища, по които да спрем загубата на биоразнообразие.

Днес, това пионерно моделиране доказа концепцията, че 
можем да спрем и да обърнем загубата на биоразнообразие, 
причинена от промяната в земеползването. Това, което 
ни дава пътна карта да възстановим биоразнообразието и 
да изхраним нарастващото население, е безпрецедентен 
и незабавен фокус върху опазването на природата и 
трансформирането на съвременната хранителна система.

За да се направи това, ще е необходимо силно лидерство и 
действия от всеки един от нас. За да допълним гласовете 
на инициативата „Да обърнем тенденцията“, помолихме 
теоретици и практици, млади и много опитни, от различни 
страни и култури по света да споделят с нас как си представят 
една здрава планета за хората и природата. Техните размисли 
са събрани в първото по рода си приложение към Доклад 
„Жива планета“ 2020, озаглавено „Гласове за жива планета“. 

Неотдавна серия катастрофи – пожари, каламитет от 
скакалци и пандемията от Ковид-19, разтърсиха световната 
съвест по темата за околната среда, показвайки че опазването 
на биоразнообразието не подлежи на преговори и е 
стратегическа инвестиция за опазване на нашето здраве, 
благосъстояние и безопасност. 2020 трябваше да бъде „супер 
година“, в която международната общност, посредством 
серия от исторически срещи, посветени на климата, 
биоразнообразието и устойчивото развитие, да поеме юздите 
на Антропоцена, но заради Ковид-19 повечето от тези 
конференции бяха отложени за 2021 г.

Сегашното състояние на планетата потвърждава, че светът 
и неговите лидери трябва да прегърнат един нов договор за 
хората и природата, извеждащ ни на път, по който и двете 
страни могат да се развиват в благоденствие.

Знаем, че докладът „Живата планета“ 2020 на WWF се 
публикува във време на предизвикателства. Тъй като светът 
неизбежно навлиза в период на по-голямо безпокойство, 
несигурност и промяна, събрахме информация и знание и се 
надяваме те да вдъхновят действия в отговор на критичните 
екологични, социални и икономически предизвикателство на 
нашето време.

контЕкст
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Биоразнообразието, каквото го познаваме днес, е 
фундаментално за човешкия живот и доказателствата 
за това са недвусмислени. То обаче бива унищожавано с 
безпрецедентна скорост.

Популационните тенденции са важни, тъй като те са мярка за 
цялостното здраве на екосистемите. Сериозното намаляване е 
индикация за разпад.

От началото на индустриалната революция човешките 
дейности водят до все по-голямо унищожение и деградация 
на горите, тревните местообитания, влажните зони и други 
важни екосистеми, като така заплашват благосъстоянието на 
хората. 75 % от земната повърхност, която не е покрита с лед, 
вече е значително променена, по-голямата част от океаните 
са замърсени, а повече от 85% от площта на влажните зони е 
загубена. 

Най-важната пряка движеща сила за загубата на 
биоразнообразие в сухоземните системи през последните 
няколко десетилетия е промяната в земеползването – основно 
превръщането на естествените местообитания в земеделски 
земи; докато основният проблем в океаните е свръхуловът. 
На глобално ниво климатичните промени не са най-важният 
двигател за загубата на биоразнообразие към момента, но през 
идните десетилетия се очаква да станат също толкова важен, 
ако не и по-значим фактор от останалите.

Загубата на биоразнообразие е не само екологичен проблем, 
но и проблем на  развитието, икономиката, глобалната 
сигурност, етиката и морала. То е въпрос на нашето 
оцеляване. Биоразнообразието играе критично важна роля  
в осигуряването на храна, вода, енергия, лекарства и други 
генетични материали, както и за регулирането на климата, 
наводненията и бурите, качеството на водите, замърсяването, 
опрашването и т.н. В допълнение, природата е в основата на 
всички измерения на човешкото здраве и има своя принос 
на нематериално ниво за вдъхновение и учене, физическо 
и психологическо преживяване и изграждане на нашата 
идентичност, което е важно за качеството на живот и 
културната ни същност.

Индексът „Живата планета“ (ИЖП/LPI) проследява обилието 
на почти 21 000 популации на бозайници, птици, риби, 
влечуги и земноводни по целия свят. Структурните елементи 
на този индикатор са бази данни с популациите на животни. 
Тези популационни тенденции са събрани в индекса, за 
да се изчисли средната процентна промяна в размера на 
популациите от 1970 г. като се използва индекс (Фигура 1). Тази 
година индексът включва почти 400 нови видове и  4 870 нови 
популации.

От 2018 г. насам, когато беше публикуван последният индекс 
„Жива планета“, броят на включените видове се е повишил за 
по-голямата част от регионите и таксономичните групи, като 
най-голямо е увеличението при земноводните. Понастоящем, 
индексът съдържа данни само за гръбначните видове, тъй като 
техният мониторинг е бил по-добър в  исторически план; но 
в ход са усилия да се инкорпорират данни от безгръбначните, 
като се опитваме да разширим разбирането си за промените в 
популациите на дивите животни.

Индексът „Жива планета“ 2020 показва средно 68% (в 
диапазон: от -73% до -62%) намаляване в наблюдаваните 
популации на бозайници, птици, земноводни, влечуги и риби 
между 1970 и 2016 г.1.
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Фигура 1: Глобалният Индекс 
„Жива планета“: 1970 до 
2016 г. Средното обилие на 20 
811 популации, представляващи 
4 392 наблюдавани вида по 
света, са намалели с 68%. 
Бялата линия показва 
стойностите на индекса, а 
оцветените зони представляват 
статистическата сигурност на 
тенденцията (диапазон:  
от -73% до -62%). Източник:  
WWF/ZSL (2020)1.

Легенда

    Глобалeн Индекс „Жива 
планета“

    Граници на статистическата 
сигурност

SOS За пРиРоДата на популационно ниво: какво показва индексът  
„Жива планета“ през 2020?
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Глобалният индекс „Жива планета“ не ни дава цялата картина – има 
разлики в тенденциите на обилието между регионите, като най-голям 
спад се забелязва в тропическите райони.

Спадът от 94% в индекса „Жива планета“ 
за тропическите субрегиони в Америките 
е най-поразителен. Движещите сили за 
това са трансформирането на тревните 
местообитания, саваните, горите и влажните 
зони, свръхексплоатацията на различни 

видове, климатичните промени, както 
и внасянето на чужди видове.

биоразнообразието намалява с различна скорост 
на различните места

Фигура 2: Индексът „Жива планета“ за всеки район от Междуправителствената 
платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги (IPBES). Бялата линия показва 
стойностите на индекса, а оцветените зони представляват статистическата сигурност 
около тенденцията (95%). Всички индекси зависят от богатството на видове, като се дава  
по-голяма тежест на таксономични групи с повече видове в сухоземни  и водни системи от 
тези с  по-малко видове.  Карта: IPBES (2015)2. Източник на данните за индекса ЖП: WWF/ZSL 
(2020)1.
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The Freshwater Living Planet Index 
Freshwater biodiversity is declining far faster than that in our 
oceans or forests. Based on available data, we know that almost 
90% of global wetlands have been lost since 1700 83; and global 
mapping has recently revealed the extent to which humans have 
altered millions of kilometres of rivers 84. These changes have had a 
profound impact on freshwater biodiversity with population trends 
for monitored freshwater species falling steeply. 

The 3,741 monitored populations – representing 944 species 
of mammals, birds, amphibians, reptiles and fishes – in the 
Freshwater Living Planet Index have declined by an average of  
84% (range: -89% to -77%), equivalent to 4% per year since 1970 
(Figure 3). Most of the declines are seen in freshwater amphibians, 
reptiles and fishes; and they’re recorded across all regions, 
particularly Latin America and the Caribbean. 

The bigger the size, the bigger the threats 
Species with a larger body size compared with other species in the 
same taxonomic group are sometimes referred to as ‘megafauna’. 
In the freshwater system, megafauna are species that grow to 
more than 30kg, such as sturgeon and Mekong giant catfish, river 
dolphins, otters, beavers and hippos. They are subject to intense 
anthropogenic threats 3, including overexploitation 4, and strong 
population declines have been observed as a result 5. Mega-fishes are 
particularly vulnerable. Catches in the Mekong river basin between 
2000 and 2015, for example, have decreased for 78% of species, 
and declines are stronger among medium- to large-bodied species 6. 
Large fishes are also heavily impacted by dam construction, which 
blocks their migratory routes to spawning and feeding grounds 7, 3.

Figure 3: The Freshwater 
Living Planet Index: 1970  
to 2016
The average abundance of 
3,741 freshwater populations, 
representing 944 species monitored 
across the globe, declined by 84% 
on average. The white line shows 
the index values and the shaded 
areas represent the statistical 
certainty surrounding the trend 
(range -89% to -77%). Sourced from 
WWF/ZSL (2020) 1.
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Photo right page:  
A young Florida manatee (Trichechus 

manatus latirostrus) stays warm in 
a freshwater spring in winter, Three 

Sisters Spring, Florida, USA.

Сладководното биоразнообразие намалява далеч по-бързо 
от това в океаните или горите. Наличните данни показват, 
че почти 90% от влажните зони по света са изчезнали от 
1700 г.83 насам; а скорошно глобално картиране разкрива 
степента, в която хората са променили милиони километри 
реки84. Тези промени са имали значимо въздействие върху 
сладководното биоразнообразие, а популационните тенденции 
за наблюдаваните сладководни видове са притеснителни. 

3 741 наблюдавани популации, които обхващат 944 вида 
бозайници, птици, земноводни, влечуги и риби в сладководния 
индекс „Жива планета“ са намалели средно с 84% (диапазон: 
от -89% до -77%), което се равнява на  4% годишно от 1970 г. 
(Фигура 3). По-голямо намаление се вижда при сладководните 
земноводни, влечуги и риби; и то се регистрира в целия регион, 
особено в Латинска Америка и Карибите.

по-голям размер, по-големи заплахи
Видовете с по-голям размер на тялото спрямо други видове в 
същата таксономична група понякога биват обозначавани като 
„мегафауна“. В сладководните системи към мегафауната се при-
числяват видове, които стават по-големи от 30 кг, като есетри или 
гигантския сом от Меконг (Pangasianodon gigas), речни делфини, 
видри, бобри или хипопотами. Те са обект на интензивни антро-
погенни заплахи3, включително свръхексплоатация4, които водят 
като резултат до сериозно намаление на популацииите им5. Голе-
мите риби са особено уязвими. Уловът в басейна на река Меконг в 
периода 2000 и 2015 г. например е намалял със 78%, като това се 
отнася най-вече за видове със средни до големи размери6.  Голе-
мите риби също така тежко се влияят от преграждането на реките, 
което блокира миграционните им пътища към местата за размно-
жаване и хранене7.

сладководен индекс „Жива планета“ 

Фигура 3. Сладководен 
индекс „Жива планета“:  
1970 до 2016 г. 
Средното обилие от 3 741 
сладководни популации, 
обхващащи 944 наблюдавани 
вида по света, намаляват средно 
с 84%. Бялата линия показва 
стойностите на индекса, а 
оцветените зони представляват 
статистическата сигурност на 
тенденцията (диапазон от -89% 
до -77%). Източник: WWF/ZSL 
(2020)1.
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индексът „Жива планета“ е един от многото, които показват 
значимо намаление през последните десетилетия

иЗобилиЕ  Риск от 
иЗЧЕЗванЕ

съставРаЗпРостРанЕниЕ

индекс „Жива планета“ индекс „Червен списък“

индекс вид Местообитания индекс за запазено биоразнообразие

Индексът „Жива планета“ (ИЖП/LPI) проследява 
обилието на почти 21 000 популации на бозайници, 
птици, риби, влечуги и земноводни по света1.  Използвайки 
данните от 20 811 популации от 4 392 вида, глобалният 
ИЖП 2020 показва средно 68% намаление в наблюдаваните 

популации между 1970 и 2016 г (диапазон: от -73% до -62%). 
Процентната промяна в индекса не представлява броя 
на индивидите, а отразява средната пропорционална 
промяна в размера на животинските популации 
проследена за период от 46 години.
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Индексът „Червен списък“ „ИЧС/RLI“, базиран на  
данни от Червеният списък на застрашени видове на 
Международния съюз за защита на природата (IUCN)85, 
показва тенденции във вероятностите за оцеляване 
(обратното на риска от изчезване за определено време)86. 
Стойност от 1.0 на индекса „Червен списък“ се равнява на 
това всички видове в една група, да са оценени в категория 

„Слабо засегнат“ (т.е. който не се очаква да изчезне в 
близко бъдеще). Стойност на индекса от 0 се равнява на 
това всички видове да са изчезнали. Постоянна стойност 
във времето показва, че рискът от цялостно изчезване 
на групата не се променя.  Ако скоростта от загуба на 
биоразнообразието намаляваше, индексът би показвал 
възходяща тенденция. Спад на индекса означава, че 
видовете биват довеждани до изчезване с увеличаваща се 
скорост.

Промяната в земеползването, както и задълбочаващата 
се климатична криза, резултат от човешка дейност, 
променят ландшафта навсякъде по света. Мониторинг, 
базиран на дистанционни методи и прогнози, обхващат 
тези промени на земното покритие, което е все 
по-значимо и почти на глобално ниво. Индексът Вид 
Местообитания (ИВМ/SH) измерва количествено 

загубата на подходящи местообитания и съответните 
последствия за популациите на видовете8, 9. Между 
2000 и 2018 г. индексът е намалял с 2%, показвайки 
тенденция на силен общ спад на местообитанията. За 
избрани региони и видове индексът намалява по-значимо, 
с двуцифрена процентна загуба, което значи мащабно 
свиване на размера на популациите и съответно на 
екологичната роля на видовете.

Индексът за запазено биоразнообразие (ИЗБ/BII) измерва 
колко от биоразнообразието, което по принцип се 
среща в сухоземните съобщества, е останало в даден 
регион. Той се занимава с ефектите от промяната в 
земеползването и свързаните с това заплахи, които 
към момента представляват най-основните причини за 
загуба на биоразнообразие11, 12.  Тъй като се изчислява на 
базата на голям набор растителни и животински видове, 
Индексът показва способността на екосистемите да 

осигуряват ползи за хората (екосистемни услуги). По 
тази причина той се ползва в рамката „Планетарни 
граници“, като индикатор за цялост на биосферата13. 
Средният глобален Индекс за запазено биоразнообразие 
(79%) е доста под предложения безопасен лимит (90%) и 
продължава да пада, особено в Африка14, което предполага, 
че биоразнообразието на сушата по света вече е 
компрометирано по опасен начин. Индексът е много нисък 
в някои региони, като Западна Европа, които имат дълга 
история за интензивно ползване на ландшафта. 

Човешкото въздействие върху природата 
е толкова голямо, че според учените 
навлизаме в нова геологична епоха – 
Антропоцен.  И въпреки това, измерването на 
биоразнообразието е нещо комплексно и няма 

единна мярка, която да улови всички промени 
в мрежата на живота. По-голямата част от 
индикаторите показват нетни спадове през 
последните десетилетия.

Глобално
Северна и Южна Америка
Азиатско-Тихоокеански
Африка
Европа – Централна Азия

По-зле

Цикади

Иглолистни 
дървета

Влечуги

Костни риби Охлюви Конус
Бобови растения

Едносемеделни 
растения

Ракообразни

Водни 
кончета

Акули и скатове

Бозайници

Земноводни

Корали

Птици
По-добре
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Почвата съдържа един от най-големите резервоари на 
биоразнообразие на Земята: до 90% от живите организми в 
екосистемите на сушата, включително някои опрашители, прекарват 
част от жизнения си цикъл на почвени местообитания29. Огромният 
брой почвени компоненти, пълни с въздух и вода, създават 
невероятно разнообразие на местообитания за милиони различни 
почвени организми, които поддържат живота на планетата.

Без почвено биоразнообразие екосистемите на сушата могат 
да изпаднат в колапс. Ние знаем, че биоразнообразието над 
и под почвата е в постоянно взаимодействие,15-17 и едно по-
добро разбиране за тези връзки ще помогне да се прогнозират 
последствията в промените и загубата на биоразнообразие. 

Е.О. Уилсън ги описва като „малките неща, които въртят света“18. 
В Западна Европа и Северна Америка схемите за мониторинг и 
дългосрочни проучвания показват стряскащо бързо намаляване 
на броя на насекомите, на тяхното разпространение и сумарно 
тегло (биомаса). Като се има предвид, че интензивното земеделие 
е било характерно за Западна Европа и Северна Америка по-рано 
отколкото в други региони19, изглежда вероятно, че загубата на 
насекоми, която се наблюдава там, дава прогноза за глобалната 
загуба на насекоми ако антропогенната промяна в земеползването 
продължи по света. Започването на дългосрочен и мащабен 
мониторинг е ключово за разбирането на текущите и бъдещи нива 
на промени в популацията на насекомите. 

Почвата е ключово важен компонент на природната среда, за 
който повечето хора не си дават сметка. Подценява се също 
и нейната жизненоважна роля за екосистемните услуги, от 
които зависим.

Съществуват данни за неотдавнашно бързо намаляване на 
обилието, разнообразието и биомасата на насекомите, но 
картината е комплексна и повечето данни идват от малко 
таксони и малко страни в северното полукълбо.

почвеното биоразнообразие:
спасяване на света под краката ни

МЕгафауна

МЕЗофауна

МакРофауна

МикРоби и МикРофауна

изчезват ли „Малките неща, които въртят света“?

Фигура 4: Почвени съобщества. 
Почвеното биоразнообразие 
поддържа сухоземните екосистеми 
(земеделски, градски, природни и 
всички биоми, включително гори, 
тревни местообитания, тундра и 
пустини).

Фигура 5: Оценки на дългосрочни промени в броя на 
сухоземните насекоми (обилие или биомаса), от 103 проучвания, 
прегледани от van Klink et al (2020) 77. Три четвърти от проучванията 
(77/103) са от Европа и Северна Америка като много малко са от 
Африка (1), Азия (5, без Русия и Средния Изток) или Южна Америка (3).  
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Тенденция
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Рискът от изчезване на растения е сравним с този на 
бозайниците и по-висок от този на птиците. Броят на 
документираните изчезнали растения е двойно по-голям 
от този на бозайници, птици и земноводни взети заедно21. 
В допълнение, оценка на извадка на хиляди видове, 
представляващи таксономичен и географски набор от 
световното растително разнообразие, показа, че едно от пет 
(22%) са заплашени от изчезване, повечето от тях в тропиците22.

Първата Глобална оценка на 
дърветата ще обхване 60 000 от 
познатите ни дървесни видове. 
Тя цели да ни даде пълна картина 
на природозащитното състояние 
на дърветата по света24. Освен 
това резултатите ще бъдат важни 
и за други биологични групи и 
екосистеми, които зависят от 
дърветата за своето оцеляване, за 
определяне на природозащитни 
дейности и ще гарантират, че 
биоразнообразието се управлява, 
възстановява и предпазва от 
изчезване.

Terminalia acuminate, позната като 
гуаражуба, застрашен дървесен вид, 
ендемичен за Бразилия. Доскоро 
смятан за изчезнал в природата, 
той е открит отново по време на 
Глобалната оценка на дърветата.

Nymphaea thermarum, най-малката 
водна лилия на света. Срещало се 

е само на място, поддържано от 
оттичането на един единствен горещ 
извор в Руанда. Последното растение 

е изсъхнало когато горещият извор 
е отклонен за земеделски цели през 

2008 г. Ex situ колекция се поддържа 
в Кралската ботаническа градина 

в Кю с надеждата за евентуална 
реинтродукция в случай, че крехкото 

местообитание бъде възстановено.

Семенните банки по света поддържат 
около 7 милиона образци от различни 
култури, като така подпомагат 
опазването биоразнообразието и 
световната хранителна сигурност. 
През изминалите няколко 
десетилетия бяха създадени стотици 
местни, национални, регионални 
и международни семенни банки. 
Вероятно най-известната е 
Глобалният трезор в Свалбард, 
Норвегия, който представлява резерв, 
в случай, че нещата се объркат в други 
семенни банки. Семенните банки 
се използват от изследователите и 
растениевъдите за да разработят 
нови, по-добри култури.

Гледка към входа на Глобалния 
трезор за семена в Свалбард, 
архипелаг Свалбард, Норвегия.

Загубата на растителното 
разнообразие заплашва не само 

растенията и техните екосистеми, но 
и безценния набор от услуги, които те 

осигуряват за хората и планетата.

Арабиката (Coffea arabica) е най-
популярното кафе в света. Оценка 

на риска от изчезване, който 
взима предвид въздействието на 

климатичните промени, определя 
C. arabica като застрашен вид. 

Прогнозите са, че повече от 
половината от естествената 

популация ще изчезне до 2088 г23.

Растенията са структурната и екологична основа на всички 
екосистеми на сушата и имат фундаментална роля за 
поддържане живота на Земята. Те са жизненоважни за 
човешкото здраве, храна и благоденствие20.

Растителното разнообразие е със сериозен спад

© Андрю МакРоб, настоятелство на Кралската ботаническа градина в Кю. © Малин Ривърс

© Рикардо Гандале/ Глобалният трезор за семена, Свалбард© Джени Уилямс, RBG Kew



ДоклаД „Жива планЕта 2020“    18 РЕЗЮМЕ    19

0

5

10

15

20

25

30

1970 1980 1990 2000 2010 2017

to
ta

l m
ill

io
n 

to
nn

es
 /

 y
ea

r

B. extraction of living biomass

0

10

20

30

40

50

1970 1980 1990 2000 2010 2017G
D

P 
pe

r 
pe

rs
on

 x
 1

,0
00

 (U
S$

 2
01

0) A. gross domestic product (GDP) per person

1970 1980 1990 2000 2010 2018

C. protection of key biodiversity areas

av
er

ag
e 

%
 o

f k
ey

 b
io

di
ve

rs
ity

 a
re

as
 

co
ve

re
d 

by
 p

ro
te

ct
ed

 a
re

as

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1970 1980 1990 2000 2010 2017
0

1

2

3

4

5

6

7

8

%
 o

f t
he

 to
ta

l c
ou

nt
ry

 p
op

ul
at

io
n 

liv
in

g 
in

 u
rb

an
 a

re
as

E. urban population

1970 1980 1990 2000 2010 2017

nu
m

be
r 

of
 p

eo
pl

e 
(b

ill
io

n)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D. total population

0

50

100

150

200

250

1970 1980 1990 2000 2010 2017

de
at

hs
 /

 1
,0

00
 li

ve
 b

ir
th

s

F. child mortality rate

0

5

10

15

20

25

30

1970 1980 1990 2000 2010 2017

to
ta

l m
ill

io
n 

to
nn

es
 /

 y
ea

r

B. extraction of living biomass

0

10

20

30

40

50

1970 1980 1990 2000 2010 2017G
D

P 
pe

r 
pe

rs
on

 x
 1

,0
00

 (U
S$

 2
01

0) A. gross domestic product (GDP) per person

1970 1980 1990 2000 2010 2018

C. protection of key biodiversity areas

av
er

ag
e 

%
 o

f k
ey

 b
io

di
ve

rs
ity

 a
re

as
 

co
ve

re
d 

by
 p

ro
te

ct
ed

 a
re

as

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1970 1980 1990 2000 2010 2017
0

1

2

3

4

5

6

7

8

%
 o

f t
he

 to
ta

l c
ou

nt
ry

 p
op

ul
at

io
n 

liv
in

g 
in

 u
rb

an
 a

re
as

E. urban population

1970 1980 1990 2000 2010 2017

nu
m

be
r 

of
 p

eo
pl

e 
(b

ill
io

n)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D. total population

0

50

100

150

200

250

1970 1980 1990 2000 2010 2017

de
at

hs
 /

 1
,0

00
 li

ve
 b

ir
th

s

F. child mortality rate

0

5

10

15

20

25

30

1970 1980 1990 2000 2010 2017

to
ta

l m
ill

io
n 

to
nn

es
 /

 y
ea

r

B. extraction of living biomass

0

10

20

30

40

50

1970 1980 1990 2000 2010 2017G
D

P 
pe

r 
pe

rs
on

 x
 1

,0
00

 (U
S$

 2
01

0) A. gross domestic product (GDP) per person

1970 1980 1990 2000 2010 2018

C. protection of key biodiversity areas

av
er

ag
e 

%
 o

f k
ey

 b
io

di
ve

rs
ity

 a
re

as
 

co
ve

re
d 

by
 p

ro
te

ct
ed

 a
re

as

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1970 1980 1990 2000 2010 2017
0

1

2

3

4

5

6

7

8

%
 o

f t
he

 to
ta

l c
ou

nt
ry

 p
op

ul
at

io
n 

liv
in

g 
in

 u
rb

an
 a

re
as

E. urban population

1970 1980 1990 2000 2010 2017

nu
m

be
r 

of
 p

eo
pl

e 
(b

ill
io

n)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D. total population

0

50

100

150

200

250

1970 1980 1990 2000 2010 2017

de
at

hs
 /

 1
,0

00
 li

ve
 b

ir
th

s

F. child mortality rate

0

5

10

15

20

25

30

1970 1980 1990 2000 2010 2017

to
ta

l m
ill

io
n 

to
nn

es
 /

 y
ea

r

B. extraction of living biomass

0

10

20

30

40

50

1970 1980 1990 2000 2010 2017G
D

P 
pe

r 
pe

rs
on

 x
 1

,0
00

 (U
S$

 2
01

0) A. gross domestic product (GDP) per person

1970 1980 1990 2000 2010 2018

C. protection of key biodiversity areas

av
er

ag
e 

%
 o

f k
ey

 b
io

di
ve

rs
ity

 a
re

as
 

co
ve

re
d 

by
 p

ro
te

ct
ed

 a
re

as

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1970 1980 1990 2000 2010 2017
0

1

2

3

4

5

6

7

8

%
 o

f t
he

 to
ta

l c
ou

nt
ry

 p
op

ul
at

io
n 

liv
in

g 
in

 u
rb

an
 a

re
as

E. urban population

1970 1980 1990 2000 2010 2017

nu
m

be
r 

of
 p

eo
pl

e 
(b

ill
io

n)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D. total population

0

50

100

150

200

250

1970 1980 1990 2000 2010 2017

de
at

hs
 /

 1
,0

00
 li

ve
 b

ir
th

s

F. child mortality rate

0

5

10

15

20

25

30

1970 1980 1990 2000 2010 2017

to
ta

l m
ill

io
n 

to
nn

es
 /

 y
ea

r

B. extraction of living biomass

0

10

20

30

40

50

1970 1980 1990 2000 2010 2017G
D

P 
pe

r 
pe

rs
on

 x
 1

,0
00

 (U
S$

 2
01

0) A. gross domestic product (GDP) per person

1970 1980 1990 2000 2010 2018

C. protection of key biodiversity areas

av
er

ag
e 

%
 o

f k
ey

 b
io

di
ve

rs
ity

 a
re

as
 

co
ve

re
d 

by
 p

ro
te

ct
ed

 a
re

as
0

10

20

30

40

50

60

70

80

1970 1980 1990 2000 2010 2017
0

1

2

3

4

5

6

7

8

%
 o

f t
he

 to
ta

l c
ou

nt
ry

 p
op

ul
at

io
n 

liv
in

g 
in

 u
rb

an
 a

re
as

E. urban population

1970 1980 1990 2000 2010 2017

nu
m

be
r 

of
 p

eo
pl

e 
(b

ill
io

n)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D. total population

0

50

100

150

200

250

1970 1980 1990 2000 2010 2017

de
at

hs
 /

 1
,0

00
 li

ve
 b

ir
th

s

F. child mortality rate

0

5

10

15

20

25

30

1970 1980 1990 2000 2010 2017

to
ta

l m
ill

io
n 

to
nn

es
 /

 y
ea

r

B. extraction of living biomass

0

10

20

30

40

50

1970 1980 1990 2000 2010 2017G
D

P 
pe

r 
pe

rs
on

 x
 1

,0
00

 (U
S$

 2
01

0) A. gross domestic product (GDP) per person

1970 1980 1990 2000 2010 2018

C. protection of key biodiversity areas

av
er

ag
e 

%
 o

f k
ey

 b
io

di
ve

rs
ity

 a
re

as
 

co
ve

re
d 

by
 p

ro
te

ct
ed

 a
re

as

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1970 1980 1990 2000 2010 2017
0

1

2

3

4

5

6

7

8

%
 o

f t
he

 to
ta

l c
ou

nt
ry

 p
op

ul
at

io
n 

liv
in

g 
in

 u
rb

an
 a

re
as

E. urban population

1970 1980 1990 2000 2010 2017

nu
m

be
r 

of
 p

eo
pl

e 
(b

ill
io

n)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

D. total population

0

50

100

150

200

250

1970 1980 1990 2000 2010 2017

de
at

hs
 /

 1
,0

00
 li

ve
 b

ir
th

s

F. child mortality rate

Фигура 6: Пътищата за развитие на отделните страни от 1970 г. 
насам се характеризират с неравномерни ползи и тежести. Най-
ниският растеж на БВП е характерен за най-слабо развитите страни (a), 
докато повишеното потребление в по-развитите страни е повишило и добива 
на материали от живата природа, които основно идват от развиващите 
се страни (b), а опазването на ключови за биоразнообразието територии е 
най-високо в развитите страни (c). Общо населението е нараснало по-бързо 
в развиващите се страни (d), докато  градското население е най-голямо  в 
развитите страни и нараства най-бързо в най-слабо развитите страни (e). 
Детската смъртност е рязко намаляла в световен мащаб, въпреки че остава 
предизвикателство в най-слабо развитите страни (f).
Източник: Модифицирано от Световна банка  (2018)27, IPBES (2019)26.
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Тази колекция от червена пластмаса е малка извадка от пластмасовите 
замърсители, събрана е от Групата за грижа за плажа на поулостров Рейм, 

залива Уидстенд, Корнуол.

Легенда

   Развити икономики

   Развиващи се страни

    Най-слабо развити 
икономики

   Глобално

През последните 50 години светът ни бе трансформиран 
от взрив на световната търговия, потребление 
и нарастване на населението, както и от масова 
урбанизация, които промениха живота до неузнаваемост. 
Това обаче се случи на огромна цена за природата и 
стабилността на екосистемите, които ни поддържат.

нашият свят пРЕЗ 2020 г.

а. брутен вътрешен продукт (бвп)

D. население

B. Добив на жива биомаса 

Е. градско население

с. опазване на ключово биоразнообразие

F. Детска смъртност

© Sam Hobson / WWF-UK
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От 1970 г. насам нашият екологичен 
отпечатък надвишава способността на Земята 
за възстановяване. Това свръхползване 
подкопава здравето на планетата, а с това 
и перспективите за човечеството. Както 
потреблението, така и природните ресурси 
са неравномерно разпределени по Земята. 
Моделът на потребление на тези ресурси се 
различава от наличността им, тъй като те не се 

потребяват в точката на добив. Екологичният 
отпечатък на човек по държави дава 
информация за това как държавите се справят 
с ресурсите, рисковете и възможностите28-30. 

Вариращите нива на Екологичния отпечатък 
се дължат на различен начин на живот 
и модели на потребление, включително 
количество на храната, стоките и услугите, 

които жителите потребяват, природните 
ресурси, които използват, както и 
въглеродния диоксид, отделен за да се  
произведат тези стоки и услуги.

в наши дни човечеството харчи повече от своя биологичен 
бюджет всяка година

Фигура 7: Световна карта на 
Екологичния отпечатък на 
потреблението на човек през 2016 
г. Екологичният отпечатък на човек е 
функция на общото население и скоростта 
на потребление в дадена страна.  
Потреблението на дадена страна включва 
Екологичния отпечатък, плюс вноса от 
други държави, минус износа. Източник: 
Global Footprint Network (2020)31.

Легенда

> 5 gha/човек

3.5 – 5 gha/ човек

2 – 3.5 gha/ човек

1.6 – 2 gha/ човек

< 1.6 gha/ човек

Недостатъчни данни
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ВИСОКО

НИСКО

орна земя

железници и пътища

плавателни пътища

застроени територии

 1. Identyfie core human
 pressures

 2. Acquire or develop data on 
individual human pressures

 3. Assign relative pressure 
scores to individual pressures

 4. Overlay individual pressures to 
create Human Footprint maps

Плътност на населението

пасища

нощно осветление

Напредъкът в сателитните технологии ни позволява да 
визуализираме в реално време как се променя Земята.  
Човешкият отпечатък показва къде  въздействаме и къде – не. 

На картата се вижда, че в едва шепа държави – Русия, Канада, 
Бразилия и Австралия, са останали места без човешка намеса – 
последната запазена дива природа на сушата32.

картиране на последната дива природа на Земята

Фигура 8: За да се създаде карта на 
кумулативния антропогенен натиск е използвана 
широка методологична рамка– адаптирано по 
Watson, J.E.M. и Venter, O. (2019)33. Фигура 9:  Частта от всеки биом на сушата (без 

Антарктика) смятан за дива природа (тъмно зелено, 
стойност на човешка намеса<1), запазен (светло зелено, 
стойност на човешка намеса<4), силно модифициран 
от човека (червено, стойност на човешка намеса>4), 
Адаптирано по Williams, et al. (2020)32.

1.  Определяне на ключови 
индивидуални заплахи

2.  Придобиване или 
разработване на 
данни за всяка ключова 
индивидуална заплаха

3.  Определяне на 
относителната 
тежест на 
индивидуалните 
заплахи

4.  Наслагване на 
индивидуалната 
заплаха, за да се 
създадат карти на 
човешкия отпечатък

Легенда

Високо: 50

Ниско: 4

Високо: 1

Ниско: 4

Високо: 0

Ниско: 1

Увреден                     Запазен                            Дива природа
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океан – от плиткото до дълбините, а климатичните 
промени продължават да причиняват все по-големи 
щети на морските екосистеми.

Прекомерният риболов, замърсяването 
и застрояването на бреговете са сред 
заплахите, които се отразяват на целия 

нашият океан е в трудна 
ситуация
фактоР

Риболов

климатични промени

Замърсяване от сушата

Замърсяване в самия океан

Застрояване  
на бреговете

инвазивни чужди  
видове

Морска инфраструктура

корабоплаване

аквакултури

Дълбоководен добив  
на полезни изкопаеми

потЕнциални отРицатЕлни ЕфЕкти ЕкологиЧни послЕДствия
Фигура 10: Антропогенните 
фактори на промени в 
морските екосистеми, типове 
отрицателно въздействие, 
които могат да произтекат от 
тях и примери за потенциални 
екологични последствия. 
Важно е, че отрицателните 
въздействия могат да бъдат 
смекчени и че в някои случаи 
трябва да бъдат оценени спрямо 
ползите за обществото. За 
дълбоководния добив на полезни 
изкопаеми въздействията са 
само прогнозни, тъй като все 
още не са приложени мащабно. 
Важно е да се отбележи, че 
въздействията на отделните 
фактори могат да варират от 
местно до глобално равнище. 
Източник: IPBES (2019)26 и 
свързаните източници. 

Свръхулов; прилежащ улов на нецелеви видове; 
унищожаване на морското дъно от тралове;  
незаконен, нерегулиран и неотчетен риболов;  
събиране на организми за търговията с аквариуми.

Вливане на хранителни вещества, замърсители  
като тежки метали, микро и макро – пластмаси.

Изхвърляне на отпадъци; теч на гориво и боклуци  
от корабите; нефтени разливи от океанските 
платформи, шумово замърсяване

Разрушаване на местообитания; увеличен натиск  
върху брега; повишено замърсяване и отпадъци.

Инвазивните видове се внасят по случайност (напр. 
чрез баластната вода) или нарочно; възможно  е 
по-голямо навлизане на чужди видове, свързано с 
климатичните промени.

Физическо нарушаване на морското дъно;  
създаване на структури на местообитания

Удари на плавателни съдове; замърсяване.

Физическо присъствие на съоръженията за 
аквакултури, замърсяване.

Разрушаване на морското дъно, натрупване на утайки 
по дъното, потенциал от течове и химически разливи, 
шумово замърсяване.

Затоплящи се води; окисляване на океаните;  
увеличени зони с минимален кислород; по-чести 
екстремни явления; промени в океанските течения

Намаляване размера на съответната популация; преструктуриране на 
екосистемите и хранителните вериги; изчезване на видове на местно 
ниво; „скрит риболов“ от загубени или потопени риболовни съоръжения.

Цъфтеж на водорасли; натрупване на токсини по хранителната верига; 
поглъщане и оплитане в пластмаса и други отпадъци.

Токсично въздействие върху физиологията на морските организми; 
въздействие върху поведението на морските животни заради шумовото 
замърсяване.

Намаляването на площта на местообитанията на мангровите гори и 
морската трева ограничава възможността на морските местообитания и 
организми да се местят, мигрират и адаптират към промените в климата.

Инвазивните видове могат да изместят местните видове, да нарушат 
екосистемите и да причинят изчезване на видове на местно и глобално  
ниво.

Разрушаване на местното морско дъно; създаване на структури, които 
биват колонизирани от различни организми и около които се струпват 
организми.

Въздействие върху размера на популациите на морските животни,  
ударени от плавателните съдове; физиологични и физически ефекти  
от замърсяването.

Условия за натрупване на хранителни вещества и цъфтеж на водорасли; 
ползване на антибиотици; изпускане на отглежданите организми в 
местната екосистема; непряк ефект от риболова за храна на животните 
в аквакултурите.

Разрушаване на физически местообитания (напр. студенолюбивите корали) 
и бентосния слой; възможност за задушаване от натрупани утайки.

Измиране на рифовете след избелване на коралите; видовете отбягват 
затоплящите се води; промени в екологичните взаимодействия 
и метаболизъм; промени в резултат от човешка дейност (напр. 
риболов, удари в плавателни съдове) като организмите променят 
местоположението си; промени в циркулацията на океаните и тяхната 
производителност; промени свързани с появата на болести. 
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1. АБИОТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ ВСЕ ПО-МАЛКО 
СЪОТВЕТСТВАТ НА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ 

2. НАМАЛЯВАНЕ НА НАЛИЧНОСТ ИЛИ КАЧЕСТВО
 НА МЕСТООБИТАНИЯ ИЛИ МИКРОМЕСТООБИТАНИЯ 

3. МЕЖДУВИДОВИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЕ 
ПРОМЕНЯТ.  �УВРЕЖДАЩИ, �ПОЛЕЗНИ 

4. НАРУШАВАНЕ НА ФЕНОЛОГИЯТА

5. УТЕЖНЯВАНЕ НА ЗАПЛАХИТЕ, КОИТО НЕ СА
СВЪРЗАНИ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

1. АБИОТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ СЪОТВЕТСТВАТ
 НА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ

2. УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАЛИЧНОСТ ИЛИ КАЧЕСТВО
 НА МЕСТООБИТАНИЯ ИЛИ МИКРОМЕСТООБИТАНИЯ

3. МЕЖДУВИДОВИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЕ 
ПРОМЕНЯТ.  � ПОЛЕЗНИ,  �УВРЕЖДАЩИ

4. ПОЗИТИВНА ПРОМЯНА ВЪВ ФЕНОЛОГИЯТА

5. СМЕКЧАВАНЕ НА ЗАПЛАХИТЕ, 
КОИТО НЕ СА СВЪРЗАНИ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Заплахи свързани с
 КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

МЕХАНИЗМИ НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЗМИ НА ПОЛОЖИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
ВЪРХУ ВИДОВЕТЕ

Промените в разпределението 
на популацията и генетичните 

характеристики водят до
 промяна в уязвимостта 

към изчезване

Почти една пета от дивите видове са в риск от изчезване 
през този век само заради климатичните промени, 
дори ако се положат значими усилия за намаляване на 
въздействията. Най-високите нива на заплаха се очакват 
в места, особено богати на биоразнообразие. 

РисковЕтЕ За биоРаЗнообРаЗиЕто, 
свъРЗани с клиМатиЧнитЕ пРоМЕни

Само преди 30 години ефектите от климатичните промени 
върху биоразнообразието бяха изключително редки, но днес те 
са често срещани. За някои видове съществуват буфери, които 
ги предпазват от промени (напр. дълбоководните риби), но 
други (напр. видове от Арктика и тундрата) вече са изправени 
пред огромни заплахи, свързани с климатичните промени. 
Тези заплахи засягат видовете чрез различни механизми като 
пряк физиологичен стрес, загуба на подходящи местообитания, 
нарушения на междувидови взаимоотношения (като опрашване 
или връзката между хищници и плячка), както и времето на 
ключови жизнени събития (като миграция, размножаване или 
разлистване). (Фигура 11) 34.

Неотдавнашни ефекти от климатичните промени върху летящите 
лисици и Melomys rubicola, плъхоподобен гризач от Брамбъл Кей, 
показват колко бързо климатичните промени могат да доведат до 
драстичен спад в популацията и представляват предупреждение 
за увреждане на по-малко видими видове (виж карето).

Фигура 11: Видовете, 
подложени на 
въздействието на 
климатичните промени, 
могат да бъдат 
повлияни посредством 
пет механизма, по 
позитивен, отрицателен 
или комбиниран начин. 
Чувствителността и 
капацитета за адаптиране  
на всеки вид зависи от 
неговите уникални биологични 
характеристики и жизнена 
история. Действайки в 
съвкупност, тези заплахи, 
механизми, чувствителност 
и капацитет за адаптиране 
определят доколко даден вид  
е уязвим към изчезване  
(Фигура адаптирана по  
Foden, et al. (2018)34).

Melomys rubicola, плъхоподобен гризач от 
Брамбъл Кей стигна до заглавията на медиите 
през 2016 г. когато бе обявен за изчезнал след 
интензивни проучвания върху малък коралов 
остров в пролива Торес в Австралия. 

Това е първото изчезване на бозайник, свър-
зано с климатичните промени35. Този гризач 
вече го няма. Той обаче ще бъде обезсмъртен 
като стряскащо напомняне, че е крайно време 
да се действа срещу промените в климата36.

Летящите лисици (род Pteropus) са 
физиологично непригодни да издържат 
температура по-висока от 42oC37. При тези 
температури обичайните техники за справяне 
като търсене на сянка, хипервентилация и 
покриване със слюнка (не могат да се потят), 
не са достатъчни да ги охлаждат и те започват 

да се скупчват трескаво, за да избегнат 
топлината. Падайки от дърветата, много от 
тях се раняват или се хващат в капан и умират. 
Смята се, че между 1994 и 2007 г. повече 
от 30 000 летящи лисици от поне два вида 
(от световна популация от общо 100 000) са 
загинали по време на топлинни вълни 37, 38.

първото изчезване на бозайник причинено  
от климатичните промени

температурите се покачват, прилепите падат
Колония на очилата летяща 
лисица (Pteropus conspicillatus). 
Летящите лисици прекарват 
нощта накуп, което прави 
определянето на въздействията 
при екстремни явления на ниво 
популация  по-лесно отколкото 
при самостоятелно живеещи 
видове.

Гризачът от Брамбъл Кей, 
(Melomys rubicola), първият 
бозайник изчезнал в резултат на 
климатичните промени, Брамбъл 
Кей, острови в пролива Торес, 
Австралия.

© Martin Harvey / WWF

© Брус Томпсън/ Auswildlife
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Хората ценят природата по много различни 
начини и взети заедно те могат да се 
използват, за да се формират политики,  
които създават здрава и издръжлива планета, 
както за човека, така и за околната среда. 

„Приносът на природата за хората“ се отнася за всички 
въздействия, както позитивни, така и негативни, 
с които околната среда променя качеството на 
нашия живот. Като надгражда върху концепцията за 
екосистемните услуги, популяризирана от Оценката 
на екосистемите на Хилядолетието39, концепцията за 
„Приносът на природата за хората“ включва широк 
спектър от зависимости на хората от природата, като 
екосистемни стоки, услуги и дарове от природата. 
Концепцията приема централната роля, която 
културата има при дефинирането на всички връзки 
между хората и природата. Също така концепцията 
издига, подчертава и дефинира ролята на местното 
население40, 26.  Тази таблица представя световните 
тенденции на част от този принос от 1970 г. до днес и е 
включена в резюмето за политици на Международната 
платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги 
(IPBES)26. 

РаЗпъваМЕ До скъсванЕ 
МРЕЖата, която ни паЗи

Фигура 12: 
Световните 
тенденции от 
1970 г. до днес от 
18-те категории 
от Приносът на 
природата за хората: 
14 от 18 анализирани 
категории са намалели 
от 1970 г. (Фигурата 
е адаптирана по Díaz, 
et al. (2019)11, IPBES 
(2019)26). нЕ
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пРинос на пРиРоДата За ХоРата

съЗДаванЕ на МЕстообитания  
и поДДъРЖанЕто иМ

РЕгулиРанЕ на каЧЕството на въЗДуХа

РЕгулиРанЕ на РисковЕтЕ  
и ЕкстРЕМнитЕ явлЕния

РЕгулиРанЕ на вРЕДни оРганиЗМи  
и биологиЧни пРоцЕси

ХРана и фуРаЖ

ЕнЕРгия

МатЕРиално поДпоМаганЕ

уЧЕнЕ и вДъХновЕниЕ

поДДъРЖанЕ на РаЗлиЧни опции

поДДъРЖанЕ на иДЕнтиЧност

МЕДицински, биоХиМиЧни  
и гЕнЕтиЧни РЕсуРси

фиЗиЧЕски и фиЗиологиЧни  
пРЕЖивявания

РЕгулиРанЕ на клиМата

опРашванЕ и РаЗпРостРанЕниЕ на сЕМЕна и 
ДРуги  вЕгЕтативни Части За РаЗМноЖаванЕ

РЕгулиРанЕ на окисляванЕто на окЕанитЕ

РЕгулиРанЕ на колиЧЕството и 
МЕстополоЖЕниЕто на слаДкитЕ воДи

РЕгулиРанЕ на каЧЕството на слаДкитЕ  
и кРайбРЕЖни воДи

фоРМиРанЕ, опаЗванЕ и пРЕЧистванЕ  
на поЧвитЕ и сЕДиМЕнтитЕ

тЕнДЕнция За 
50-гоДишЕн пЕРиоД инДикатоР

 Подходящи местообитания

 Степен на запазване на биоразнообразието

 Разнообразие на опрашителите

 Естествени местообитания в земеделските райони

  Доколко екосистемите са задържали и предотвратили 
емисии на атмосферни замърсители  

  Предотвратени емисии и прием на парникови газове от 
екосистемите

   Капацитет на сухоземната и морска среда за поглъщане 
на въглерод

  Въздействие на екосистемите върху разпределението 
въздух – повърхност – подпочвени води

  Степен, в която екосистемите филтрират или добавят 
компоненти към водата

  Почвен органичен водород

  Способност на екосистемите да поемат и буферират 
заплахи

  Естествени местообитания в земеделски територии

  Разнообразие на гостоприемници на векторно-
разпространявани болести

  Земеделска земя с потенциал за производство на биоенергия

  Лесистост

  Земеделска земя с потенциал за производство на храна и 
фураж

  Обилие на морските рибни запаси

  Земеделска земя с потенциал за материално производство 

  Лесистост

  Дял на познатите местни видове, ползвани за приготвяне 
на лекарства

  Филогенетично разнообразие

  Брой на хората в близост до природата

  Разнообразие от живот, от който може да се черпи опит 
и информация

  Площ на естествения и традиционен сухоземен и морски 
ландшафт

  Стабилност на земеползването и земното покритие

  Вероятност за оцеляване на видовете

  Филогенетично разнообразие

Легенда

Намаляване   Увеличаване

Глобални тенденции

Нива на сигурност

Добре утвърден

Утвърден, но незавършен

Нерешен
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През изминалия век се наблюдаваше изключително нарастване 
на човешкото здраве и благосъстояние. Смъртността на деца 
под 5-годишна възраст е намаляла наполовина от 1990 г. 
насам42, делът на световното население, което живее с по-
малко от $1.90 на ден е намалял с две трети за същия период43, 
а продължителността на живота е около 15 години по-висока 
спрямо преди 50 години44. Тези успехи са удивителни. 
Проблемът е, че са постигнати наред с експлоатация и промени в 
световните природни системи, които заплашват да ги подкопаят.

Връзките между биоРаЗнообРаЗиЕто и ЗДРавЕто  са разнообразни – 
от традиционна медицина и фармацевтични продукти, 
извличани от растенията, до филтрирането на водата от 
влажните зони26, 47, 48.

ЗДРавЕто е „Състояние на пълно физическо, умствено и 
социално благосъстояние, а не само отсъствието на болест 
или недъг. Радостта от най-високодостижимите стандарти 
на здраве е едно от фундаменталните права на всяко живо 
същество без оглед на раса, религия, политически възгледи, 
икономическо или социално положение.“ Световната здравна 
организация, WHO (1948)45.

DiбиоРаЗнообРаЗиЕто е „Плод на милиарди години еволюция, 
оформена от природните процеси и все повече, под 
въздействието на хората. То формира мрежата на живота, 
от която ние сме неделима част и от която напълно 
зависим. То съдържа разнообразие от екосистеми като тези, 
които се срещат в пустините, горите, влажните зони, 
планините, езерата, реките и земеделския ландшафт. Във 
всяка екосистема живите същества, включително хората, 
формират съобщество, взаимодействайки си с въздуха, водата 
и почвата.“ Конвенция за биологичното разнообразие, CBD 
(2020) 46.

неразривно свързани: 
здрава планета, здрави хора

Фигура 13:  
Препечатано от „Обвързване 
на глобалните приоритети: 
Биоразнообразие и човешко 
здраве“, Световната 
здравна организация (СЗО) и 
Секретариата на Конвенцията 
за биологично разнообразие 
(CBD), Copyright (2015) (2015)49

ЗДРавни 
РЕЗултати

ЕкосистЕМи

устойЧиво 
 РаЗвитиЕ

ХРанитЕлна  
и воДна 

 сигуРност
клиМатиЧни  

пРоМЕни

биоМЕтРиЧни/ 
фаРМацЕвтиЧни 

откРития

псиХиЧно ЗДРавЕ

РисковЕ от бЕДствия

каЧЕство на воДата

каЧЕство  
на въЗДуХа

МикРобиологиЧно 
биоРаЗнообРаЗиЕ

ЗаРаЗни болЕсти

тРаДиционна 
МЕДицина

ХРанЕнЕ

 биоРаЗнообРаЗиЕ  
в ЗЕМЕДЕлскитЕ 

площи
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 Салима Гурау бере зеленчуци от градините в Амалтари/ село Багкур 
в Непал, където цялото семейство стопанисва страноприемница.

Ковид-19 е съобщение, което природата ни праща. Всъщност, трябва да 
се чете като SOS-сигнал за човешката предприемчивост, като поставя 
остро нуждата да се живее в рамките на пространството, което е безопасно 
за природата. Ако не се справим с това, екологичните, здравни и 
икономическите последствия са пагубни.

Сега повече от всякога технологичният напредък ни позволява да слушаме 
тези „съобщения“ и по-добре да разбираме природния свят. Можем 
да оценим стойността на „природния капитал“, т.е. наличността на 
възобновяеми и невъзобновяеми природни ресурси като растения, почви 
и минерали, наред със стойността, произведена от човешкия капитал, 
например пътища и умения, които заедно формират мярката за истинското 
богатство на една страна.

Данните от Програмата за околна среда на ООН показват, че глобалната 
наличност на природен капитал на човек е намаляла с 40% от началото 
на деветдесетте години на миналия век, докато произведеният капитал се 
е удвоил, а човешкият капитал се е увеличил с 13%82.

Твърде малка част от хората, които взимат решения за икономиката и 
финансите, знаят как да разчитат тези данни, или по-лошо – избират да 
не им обръщат внимание. Разминаването между изкуствената „граматика 
на икономиката“, която движи обществената и частна политика и 
„синтаксиса на природата“, който определя как оперира истинския свят,  
е ключов проблем.

Резултатът е, че пропускаме съобщението.

И ако езикът на икономиката ни убягва, как и къде да започнем да 
намираме по-добри отговори? За разлика от стандартните модели за 
икономически растеж и развитие, ако поставим себе си и икономиката 
в рамките на природата, това би ни помогнало да приемем, че нашето 
благоденствие в основата си е обвързано с това на нашата планета. 
Има нужда от тази  нова граматика навсякъде – от класната стая до 
заседателните зали и от местните съвети до националните правителства. 
Само така ще има дълбоки последствия за това, което наричаме 
„икономическо развитие“, ще помогнем за по-добри решения на нашите 
лидери, които да донесат на нас и бъдещите поколения по-здрав, по-зелен, 
по-щастлив живот.

Отсега нататък защитата и подобряването на околната среда трябва 
да бъде същността на пътя, по който постигаме икономическо 
благоденствие.

Икономиката ни зависи от природата и единственият начин 
едновременно да защитим биоразнообразието и да подобрим 
икономическото си благосъстояние е чрез осъзнаване и 
предприемане на конкретни действия.

Човешкото здраве зависи от здравето на природата © Карин Айгнер / WWF-US 
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През 2019 г. Организацията за прехрана и земе-
делие на ООН (FAO) публикува първия доклад 
„Състоянието на световното биоразнообра-
зие и земеделие“55. Изготвян в продължение 
на пет години, докладът е написан под ръко-
водството на комисията за генетични ресурси 
за прехрана и земеделие на FAO. Той описва 
многото ползи, които биоразнообразието носи 

за храните и земеделието, разглежда как фер-
мери, обитатели на горите, рибари и стопани 
на аквакултури са оформили и управляват био-
разнообразието, определя основните фактори, 
които дефинират тенденциите в състоянието 
на биоразнообразието, а също и разглежда тен-
денциите при ползването на щадящи производ-
ствени практики.

Нужни са спешни действия във връзка с биоразнообразието, 
което храни света.

биоразнообразието е жизнено важно  
за хранителната сигурност
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Фигура 14: Пряк и 
непряк принос на 
биоразнообразието към 
хранителната сигурност. 
Информация за тази фигура 
се базира на множество 
източници.55-68

Екосистеми като морската трева, кораловите рифове, мангровите гори, 
влажни зони, гори и открити площи, които осигуряват местообитания и други 
екосистемни услуги за многобройни видове, важни за хранителната сигурност.

1154 вида и рода ядливи диви гъби56.

Над 1800 вида риби, ракообразни, мекотели, бодлокожи, мешести  
и водни растения се събират по света посредством улов63.

10 вида/групи от видове възлизат на 28% от производството.

Най-малко 2111 вида насекоми58, 1600 вида птици, 1110 вида бозайници,  
140 вида влечуги  и 230 вида земноводни68 се използват за храна от хората.

Над 1160 растителни вида се използват за храна от хората68.

Хиляди видове опрашители, почвообръщатели, естествени врагове на 
вредителите, азот-фиксиращи бактерии, и диви роднини на одомашнените видове.

Хиляди видове гъби и микроогранизми са ключови за хранителни процеси като ферментация55.

Около 60 вида ядливи гъби се култивират с търговска цел60.

Почти 700 вида се ползват в аквакултури, 10 от които осигуряват 50% от производството64.

Няколко възприети разновидности (различаващи се популации в рамките на вида)64.

Около 40 вида птици и бозайници, от които 8 осигуряват повече от 95% от животинската храна за хората59.

Около 8800 породи (различаващи се популации в рамките на вида)65.

Около 6000 вида61, от които 9 съответстват на 2/3 от растениевъдството67.

Хиляди сортове, раси и култивари (точният брой е неизвестен)57 – около 5,3 милиона проби се опазват в генни банки.

ХРанитЕлна сигуРност
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на природата и за въвеждане на устойчивост в производството 
и потреблението. При този модел човешкото население 
нараства до 9,4 милиарда до 2070, икономическото развитие 
е умерено и неравномерно, а глобализацията продължава. В 
допълнение към референтния сценарий са разработени още 
шест сценария „какво ако...?“, които разглеждат ефектите от 
различните действия.

Точно както с моделирането на климатичните промени 
или Ковид-19, действията, определящи възможни бъдещи 
пътища за развитие, са разбити на различни „парчета“. Те 
включват мерки за по-добро опазване на природата, както и 
за намаляване на въздействието на глобалната хранителна 
система върху биоразнообразието на сушата и имат отношение 
към производството и потреблението.

сценарии, целящи да обърнат тенденцията
Три от сценариите описват еднократни типове на намеса, която 
цели да обърне тензенцията:

1.   Сценарий за по-големи природозащитни усилия 
(С) включва повишаване на степента и управлението на 
защитените територии, както и повече възстановяване и 
планиране на природозащитата на ландшафтно ниво.

2.   Сценарий за по-устойчиво производство 
(усилия от страна на снабдителите или SS), който 
включва по-високо или устойчиво повишение както в 
производителността и  в земеделието, така и в търговията 
със земеделски стоки.

3.   Сценарий за по-устойчиво потребление 
(потребителската страна или DS) с намалени отпадъци 
от земеделските стоки от полето до трапезата и промяна в 
храненето, свързана с по-нисък дял на животински калории 
в страните с висока консумация на месо.

Другите три сценария моделират различни комбинации на 
тези повишени усилия:

4.   Опазване на природата и устойчиво производство 
(сценарий C+SS).

5.   Петият комбинира опазването на природата и 
устойчивото потребление (C+DS).

6.   Шестият сценарий разглежда едновременни мерки в 
трите сектора . Това е познато като „портфолио на 
интегрираните действия“ или сценарий IAP.

Пионерно моделиране доказа концепцията, че ние можем 
да спрем и да обърнем загубата на биоразнообразието 
на сушата, причинено от промяната в земеползването. 
Инициативата „Да обърнем тенденцията“ дава пътна 
карта за възстановяване на биоразнообразието и 
за изхранване на растящото население на Земята с 
безпрецедентен и незабавен фокус върху опазването 
на природата и трансформирането на съвременната ни 
хранителна система.

Моделирането не е магия. То се ползва всеки ден навсякъде по 
света, за да се планира трафика, да се прогнозира нарастването на 
населението, да се разбере къде да се изграждат училища, а също 
и в опазване на природата, за да се разбере например как нашият 
климат ще продължи да се променя в бъдеще. Забележителното 
нарастване на изчислителните способности и изкуствения 
интелект в наши дни позволяват да погледнем с все по-голяма 
прецизност в набор от сложни възможности за бъдещето, като 
задаваме не въпроса „какво?“, а „какво ще стане ако…?“.

Инициативата „Да обърнем тенденцията“69, използва различни 
най-съвременни модели и сценарии, които изследват 
дали можем да обърнем тенденцията за намаляване на 
биоразнообразието на сушата и ако да – как. Стъпвайки върху 
пионерната работа, която моделира пътища за постигането 
целите за устойчивост70 и скорошите усилия от страна на 
научната общност в лицето на Международния панел по 
климатичните промени (IPCC) и Международната научна 
платформа за политики за биоразнообразие и екосистемни 
услуги71-73, са разработени седем различни сценария „какво 
ако...?“.

Референтният сценарий „какво ако...?“ е базиран на сценария 
„средата на пътя“ на IPCC (SSP2 in Fricko, O. et al. (2017)74), 
приемащ като основа бъдеще, при което продължаваме да 
правим нещата както досега – с ограничени усилия за опазване 

Да си пРЕДставиМ пътна каРта  
За ХоРата и пРиРоДата



ДоклаД „Жива планЕта 2020“    38 РЕЗЮМЕ    39

Плътните цветни линии на графиката показват как се 
прогнозира биоразнообразието при всеки от сценариите.   
Това показва средната стойност при всеки от тях при ползвани 
четири модела за земеползване.

Сивата линия показва, че при базовата референтна  линия 
на сценария „продължаваме да правим нещата както досега“, 
глобалните тенденции за биоразнообразието ще продължат да 
спадат до 2050 г. със скорост, подобна на тази от последните 
десетилетия.

Единични действия:
•   Червената линия показва ефекта от прилагането единствено 

на устойчиво производство.
•   Синята линия показва ефекта от прилагането единствено на 

мерки за устойчиво потребление.
•   Зелената линия показва ефекта от прилагането единствено на 

по-амбициозни природозащитни мерки.

Интегрирани мерки:
•   Лилавата линия показва прогнози как биоразнообразието ще 

реагира ако подобрените природозащитни мерки се съчетаят 
с повече усилия за устойчиво производство.

•   Светлосинята линия показва прогнози как 
биоразнообразието ще реагира ако подобрените 
природозащитни мерки се съчетаят с повече усилия за 
устойчиво потребление.

•   Жълтата линия показва как биоразнообразието реагира 
при „интегрирани действия“, при които се комбинират 
трите мерки: подобрени усилия за опазване на природата и 
подобрени усилия за устойчиво производство и потребление.

опазването на природата е от ключово значение, но 
не е достатъчно – ние трябва да трансформираме 
моделите за  производство на храна и потребление 
Това проучване показва, че по-смелите природозащитни 
усилия са от ключово значение за обръщане на тенденцията: 
повече от всяко едно друго действие, подобрената 
природозащита ограничава по-нататъшната загуба в бъдеще 
и поставя тенденциите в траектория за възстановяване. 
Единственото, което ще успее да обърне тенденцията на 
загуба на биоразнообразие е интегриран подход, комбиниращ 
амбициозна природозащита с мерки като устойчивото 
производство или потребление, насочени към факторите 
причиняващи загуба на местообитанията.

Да обърнем тенденцията

Фигура 15: Прогнозен принос на различните усилия да се 
преобърнат тенденциите в биоразнообразието, причинени от 
промени в земеползването. Тази илюстрация използва индикатор за 
биоразнообразието, за да покаже как бъдещи действия за преобръщане 
на тенденциите в биоразнообразието имат различни резултати при 
различните седем сценария, означени с различни цветове. Линията и 
оцветената зона за всеки сценарий показват средната стойност и обхвата 
на прогнозните относителни промени в четири модела на земеползване 
(сравнено с 2010 г.).  Тази графика показва прогнозния отговор на един от 
индикаторите за биоразнообразието – средно обилие на видове, или MSA – 
като използва един от моделите за биоразнообразие (GLOBIO – повече за 
всички индикатори за биоразнообразие и моделите може да се прочете в 
техническия анекс ). Източник:  Leclère, et al. (2020)69 

Сценарий (средна стойност &  разпространение според различните 
модели на промяна в земеползването).

Стойности от 2100 г. за модели за индивидуални интегрирани оценки (AIM)

Фигура 1:  
Глобалният индекс  
„Жива планета“  

от 1976 до 2016 г.
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Докладът „Жива планета“ 2020 се публикува във време на 
глобално сътресение, въпреки че това ключово послание е 
нещо, което не се е променило през десетилетията: състоянието 
на природата, системата поддържаща нашия живот, се 
влошава с плашеща скорост. Знаем, че здравето на хората 
и това на планетата все повече зависят едно от друго, факт, 
който се потвърждава от унищожителните пожари, както и от 
пандемията от Ковид-19.

Моделирането на „Да обърнем тенденцията“ ни показва, че 
при една трансформираща промяна, ние действително можем 
да обърнем тенденцията на загубата на биоразнообразие. 
Лесно е да се говори за трансформираща промяна, но как 
да превърнем  това в реалност ние, които живеем в нашето 
комплексно, високо обвързано, съвременно общество? Знаем, 
че ще е нужно глобално колективно усилие, че увеличаването 
на природозащитните усилия е изключително важно, както и 
промените в начина, по който произвеждаме и потребяваме 
храната и енергията си. Граждани, правителства и бизнес 
лидери по света ще трябва да бъдат част от промяна с мащаб, 
спешност и амбиция, невиждана досега.

Ние искаме ти да бъдеш част от това движение. За идеи и 
вдъхновение те каним да разгледаш приложението „Гласове 
за жива планета“. Поканили сме теоретици и практици от 
различни сфери в много държави да споделят мнения за това 
как да постигнем здрава планета за хората и природата.

„Гласове за жива планета“ допълва темите в доклада „Жива 
планета“ 2020 като отразява различни мнения от целия 
свят. С идеи на различни теми от човешки права до морална 
философия за устойчиво финансиране и бизнес иновации, 
приложението дава начална точка за разговор, храна за 
размисъл и идеи за бъдещето, в което хората и природата да 
благоденстват.

Деца се разхождат в Центъра за възстановяване на горския ландшафт  
с разсадник в субрегион Рукоки, област Касесе, планините Рвензори, Уганда. 

© Саймън Ролес/ WWFпътят напРЕД 
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