
Промените 
в климата и 

биоразнообразието



Промените в климата – глобален 

проблем

Промените в климата са факт!
= глобално затопляне ?

Океанското течение Гълфстрийм:
Комисията по климата към ООН прогнозира, че до края 
на 21 век то ще изчезне, а това ще доведе до големи 
студове по източните брегове на Мексико и САЩ, както 
и в част от Западна Европа и Скандинавския полуостров, 
а климатът в България от умереноконтинентален ще 
стане субтропичен.



ПРИЧИНИ?

Глобалното затопляне ⇐⇐⇐⇐ все по-високата концентрация на 
т.н. парникови газове, които увеличават дебелината на 
атмосферния слой и той задържа все повече инфрачервени 
лъчи⇒ затопляне на климата. Най-вреден от тези газове е 
въглеродния диоксид (CO2), който трайно замърсява 
атмосферата, а периодът му на разпад е от 5 до 200 
години.

Изследванията доказват, че настоящите промени в климата 
се дължат на човешката дейност: изхвърляните в 
атмосферата газове от промишлеността, енергетиката, 
селското стопанство и автомобилния транспорт усилват 
влиянието на парниковия ефект.



ПАРНИКОВ ЕФЕКТ



Факти и цифри:

� До 2100 г. се очаква глобално увеличение на
температурите с 1.4 C до 5.8 C!



� Изминалата зима в северното полукълбо е най-
топлата от 125 години насам. Очаква се 2007 г. да е
най-топлата година, откогато има официално 
регистриране на температурите;

� До 2100 г. нивото на световния океан ще се покачи 
с 59 см. Не е изключено и по-голямо повишение, 
предизвикано от топенето на ледовете на 
Гренландия и Антарктика.



� С  5% годишно се повишава и рискът от природни 
бедствия, а икономическите щети ще се удвояват на 
всеки 12 години.

До 2040 г. размерът на щетите – 1$милиард;



� Броят на наводненията е нарастнал значително на 
всички континенти през последните 60 години. 



� Нарастване на пожарите в световен мащаб;

Очакванията са за запазване на тенденцията!



Последици за Европа и България

� Климатичните промени ще задълбочат 
допълнително икономическото разделение 
между европейския север и юг и ще 
причинят щети за милиарди евро през 
следващите десетилетия. Особено уязвими 
са планинските райони, крайбрежните зони, 
блатата и Средиземноморския регион, 
както и България.



ФАКТИ И ЦИФРИ:

� Средната температура в Европа се е увеличила с 
1.2 C през последните 100 години - докато на 
глобално ниво увеличението е с 0.6 C;

� Очаква се да се увеличи още с 1.4 до 5.8 C до 
2100 г., със значително повишаване в Източна и 
Южна Европа;

� До 2050г. около 75 % от швейцарските ледници 
ще изчезнат, а снеговалежите в Европа ще 
намалеят драстично;



Намаляне 
на ледник в 
Алпите



� Между 1975и 2001г. са регистрирани 238 
наводнения,  като предвижданията са броят им да се 
увеличи през следващите десетилетия;

� От 1998 г. до сега наводненията в Европа, са взели 
700 жертви, около 500 000 души са се преселили, а 
обезщетенията за икономически загуби възлизат на 
над 25 млрд. евро. С наводненията в Австрия, 
България и Румъния през лятото на 2005, както и през 
2007,тези числа са нараснали драстично;



� През извънредно горещото лято на 2003 г. в 
следствие на жегите във Франция са починали над 
15 000 души. Десетки са жертвите от последната 
седмица на Балканите; 

� Климатичните промени са една от основните заплахи 
за биоразнообразието в Европа: застрашени са 42% 
от бозайниците, 15% от птиците, 45% от пеперудите, 
30% от земноводните, 45% от влечугите и 52% 
сладководните риби.



Политика за намаляне на последиците

� Протоколът от Киото от 1997 г.:
първата стъпка към глобалното намаляване на 
емисиите на парникови газове с 60 - 70 % в 
индустриалните страни, за да се ограничи 
увеличаването на температурата до макс. 2 C над 
прединдустриалните нива.

� До момента е ратифициран от 141 страни. Влиза в 
сила на 16 февруари 2005 г., след ратификацията му 
от Русия. 

� България ратифицира документа през 2002 г.



ДОСТАТЪЧНО ЛИ Е?

� Климатичните промени са несигурни, 
комплексни и с трудно предвидим ефект 
върху екосистемите и човешките дейности;

� Според учените, дори да се намалят 
вредните емисии на парникови газове с 
предвидените в Протокола от Киото
проценти, климатичните промени ще 
продължат;

� Ето защо, човечеството трябва да се 
подготви за тези промени и адаптира към 
последствията от глобалните климатични 
промени!



Европейска политика

� Берлинска декларация (2007):
основно място заема борбата с промените в климата.
Според декларацията на Европарламента:

Липсата на действия⇒ щети в размер на 5-20 % от 
световния БВП/година.

Разходите за една разумна политика в областта на 
климата и инвестициите в чисти технологии ⇒
0,5 - 1 % от световния БВП/година. 
Без да се отчитат допълнителните ползи за околната среда и здравето !



Промените в климата и екосистемите

� Хората са напълно зависими от природните 
екосистеми и услугите им като – вода, чист 
въздух, храна, дървесина, регулиране на 
климата и болестите, естетическо 
наслаждение и др.

� Екосистемите са в основата на формиране 
на човешките цивилизации, религии, 
културно наследство и национална 
идентичност.

“Аз съм бьлгарче, обичам наш’те планини зелени 
....”.



Човечеството непрекъснато модифицира 
екосистемите ⇒⇒⇒⇒ променя функциите им 
регулиращи климата

� Изсичането на горите и смяната на естествената 
растителност намалява капацитета им да се справят с 
отделения CO2 ⇒ увеличаване на емисиите до 20 %; 

� Увеличаването на площите за земеделие и торовете⇒
увеличаване и на други парникови газове като метана 
и азотния окис, виновни и за киселинните дъждове;

� Загубата на влажните зони ⇒ значително намаляване 
на природния механизъм за защита водния режим на 
реките от новоднения.



� Намаляват се възможносттите на екосистемите да 
задържат вода ⇒ увеличават се пустеещите земи;

� Повлиява се възможността на екосистемите 
да се борят с вредители и болести, както и с 
инвазивни видове, което е пагубно за 
земеделието и горското стопанство;

� Намалява атрактивността им за туризъм и отдих;



“Взети заедно, тези услуги се оценяват на трилиони 
евро всяка година и ние не можем да оцелеем без тях!”

Еврокомисар Ставрос Димас

� Според проучването на GEF,проект “Родопи”, 4 основни 
типа екосистеми в Родопите предоставят услуги на 
приблизителна обща стойност от 2,42 милиарда лева
годишно за българското общество.

� Проучванията на учени от Кембриджския университет 
показват, че глобалната цена на екоситемните услуги възлиза 
на $ 38 трилиона годишно (Сума равна на световния БНП).

� Хипотетична световна мрежа от защитени територии
осигурява услуги и продукти на стойност възлизаща на 4400 
- 5200 млрд. долара годишно (Balmford et al (2002). 



Повечето от услугите, които ползваме са 
безплатни, все още!

� Според „ Екосистемна оценка на хилядолетието”,
четиригодишно проучване изготвено с подкрепата 
на ООН и включващо над 1300 учени от цял свят –
повечето от 24-те функции на екосистемите, от 
които зависи човечеството, са деградирали или са 
загубени.

� Този документ посочва промените в климата като 
основна причина за промяната на функциите на 
екосистемите. 



Роля на екосистемите за благополучието 
на човечеството

� Правилното разбиране на ролята на екосистемите и 
ценния им принос за икономическото и социалното 
благополучие на хората е определящо за вземането на 
компетентни управленски решения по важни въпроси 
като ползването на природните ресурси. 

� Разбирането ценността на естествените екосистеми
води до проекти насочени към възстановяването им:

Например в Холандия и Полша се рушат дигите и 
възстановяват влажните зони, превръщайки ги в 
природни паркове и резервати, места за отдих и 
екотуризъм.



Oostvaardersplassen , Холандия



„Екосистемна оценка на 

хилядолетието” :

"До края на века климатичните промени 
могат да се превърнат в основен виновник 
за загубата на биоразнообразие и промяна 
на екосистемните услуги в световен 
мащаб“

� Опазването на биоразнообразието и 
устойчивото му ползване могат да повишат 
издръжливостта на екосистемите, 
подобрявайки способността им да продължат 
да осигуряват важните си за човечеството
функции, дори при климатичните промени!



БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Климатични 

промени

Заплаха

Намаляване на 
въздействието



Адаптиране на биоразнообразието в 
Европа

� Чрез изместване на местообитанията на видовете
(придвижване на север)

� Промяна на жизнения цикъл (например по-ранно 
развитие и цъфтеж) 

� Промяна на физиологичните характеристики.

До 2050 г. новото разпределение на видовете се очаква да 
окаже влияние върху по-голяма част от територията на 

Европа.
Видовете неспособни да се адаптират или намерят нови 

местообитания са обречени на изчезване!



Биоразнообразието е в основата на 
устойчивото развитие и от неговото 

опазване зависи благоденствието на човека, 
ето защо трябва да се интегрира във 

всички управленски дейности и решения –
като  пазарни стимули, подпомагане на 
процесите на местно развитие, както и в 

международните документи 
(IUCN, 2007). 



Европейска политика за опазване на 
биоразнообразието

� През май 2006 г. ЕК представи Стратегия за 
предотвратяване на загубата на биоразнообразие в 
Европа до 2010 г. и План за действие до 2013 г. 

� За да се спре загубата на биоразнообразие и осигурят 
еко-коридори за евентуалната миграция на видовете, 
страните членки на ЕС създават система за защита в 
рамките на еко-мрежата Натура 2000 -директивите на 
ЕС за птиците и хабитатите (79/409/EEC и 92/43/EEC ). 





БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


