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УВОД И ОБОСНОВКА НА ДОКЛАДА ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА

Изменението на климата ще доведе до значителни промени в наличността и търговията 
с рибни продукти, като може да има потенциално важни геополитически и 
икономически последици, особено за онези държави, които в най-голяма степен зависят 
от сектора. Според прогнозите в морските региони до 2050 г. максималният потенциал 
за улов в изключителните икономически зони в света ще намалее с между 2,8% и 5,3%.
Докато в глобален мащаб тази средна стойност не е особено висока, въздействията са 
много по-големи в регионален мащаб, тъй като прогнозираните промени в потенциала 
за улов варират значително между отделните региони.

Взаимодействието между промените в екосистемите и реакциите при разрешаването на 
проблема са от ключово значение за свеждане до минимум на заплахите и за 
максимално увеличаване на възможностите, които биха могли да възникнат от 
изменението на климата.
В многостранния контекст на риболовния сектор приспособяването към изменението 
на климата трябва да се извършва чрез всички възможни допълнителни мерки или 
действия за справяне с изменението на климата, като същевременно се интегрира 
глобалното управление. Важно е да се признае, че някои от тези мерки ще изискват 
приспособяване на институциите.

Като има предвид, че водните системи представляват повече от две трети от земната 
повърхност, наличната понастоящем информация относно въздействието на 
изменението на климата е относително малко и все още се обсъждат много теории и 
хипотези.
Сладководните системи също са силно свързани с климата, тъй като могат да повлияят 
на свързаните с него атмосферни процеси и да бъдат показатели за изменението на 
климата.
Сладководните системи са сред най-застрашените на планетата поради многобройните 
антропогенни въздействия, на които са подложени. Водноелектрическите 
инфраструктури, използването на водата за напояване и използването на земята за 
селскостопански цели водят до фрагментиране на водните обекти, промени в режимите 
на потока и постепенно изключване на заливните равнини и влажните зони от реките, 
които ги поддържат (вж. случая с По и Северно адриатическо море). Очаква се тези 
стресови фактори да продължат да упражняват влияние с постепенното нарастване в 
търсенето на човешки ресурси, като същото се отнася и до урбанизацията, 
разрастването на селскостопанската дейност и изменението на климата.

Например в Средиземноморието е много вероятно земната повърхност да се затопли, да 
се увеличат горещините и да се намалят валежите, което е свързано с промени в 
циркулацията на водата, покачване на морското равнище и наличие на зимен климат 
само на регионално равнище.
Наличието на живеещи в топли води видове в северните райони, тропикализацията 
(разпространение на неместни тропически видове) в Средиземноморието и 
разпространението на средиземноморски видове в Черно море се подсилват от 
затоплянето и ще имат положително (вероятно в дългосрочен план) и отрицателно 
въздействие върху риболова.
Уязвимостта на рибарството спрямо изменението на климата вероятно ще бъде по-
голяма в развиващите се южни и югоизточни държави, тъй като те са изложени в по-
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голяма степен на процесите на затопляне и способността им за приспособяване като 
цяло е по-ограничена, а също и поради пристигането на неместни видове.
Нови възможности ще възникнат в дребномащабния риболов и свързаните с него 
общности, където нови потенциално търговски видове, чиято консумация трябва да 
насърчаваме, биха могли да увеличат улова и икономическата жизнеспособност. 
Разбира се, пристигането на неместни видове ще доведе също така до проблеми при 
основания на местни видове риболов.
Много регионални инициативи целят да предприемат краткосрочни мерки за 
преодоляване на настоящите предизвикателства на риболова и екосистемите със 
средносрочни и дългосрочни действия за приспособяване към последиците от 
изменението на климата. Във връзка с това от първостепенно значение са 
трансграничните научноизследователски и управленски стратегии, по-специално в 
контекста на борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

За да се приспособим успешно, е необходимо да разберем екологичната и 
икономическата уязвимост и да сме в състояние да идентифицираме основните 
движещи сили и общото излагане на изменението на климата. Обикновено е трудно да 
се предвиди какво ще се случи в бъдеще вследствие на изменението на климата, но 
отрицателните въздействия могат да бъдат намалени чрез намаляване на 
чувствителността на сектора и чрез увеличаване на мерките за свеждане до минимум на 
излагането.

Като цяло пространственото планиране и управление на аквакултурите в съответствие с 
екосистемен подход към аквакултурите биха могли да укрепят капацитета за 
приспособяване, по-специално на местно равнище. Това изисква разбиране на 
рисковете в съответните пространствени и времеви мащаби, като се дава приоритет на 
най-важните от тях и на разработването и подобряването на мерките за управление и 
плановете за справяне с тези рискове чрез подходи, основани на участието, и 
използване на най-добрата налична информация.
С цел предотвратяване, подготовка и намаляване на въздействието на екстремни 
явления и бедствия върху сектора на рибарството и аквакултурите съществува спешна 
необходимост от широкомащабни инвестиции в мерки за намаляване на риска от 
бедствия и мерки за адаптиране с цел устойчивост спрямо изменението на климата 
(например морска безопасност и устойчива на изменението на климата 
инфраструктура). В сектора на рибарството и аквакултурите надлежното отчитане на 
здравето на водната екосистема играе ключова роля за адаптирането към изменението 
на климата и намаляването на риска от бедствия.
Други мерки за намаляване на уязвимостта, например застрахователни схеми и схеми 
за социална закрила, също са много важни за ограничаване на климатичната уязвимост 
на най-уязвимите групи.

ВЪВЕДЕНИЕ ОТНОСНО ЗНАЧЕНИЕТО НА РИБАРСТВОТО И 
АКВАКУЛТУРИТЕ: ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

В световен мащаб рибарството и аквакултурите допринасят съществено за 
продоволствената сигурност и поминъка на милиони хора.
От края на 80-те години на миналия век риболовът на морски видове е в относителен 
застой, а риболовът във вътрешни водоеми отбелязва ограничен ръст. Това означава, че 
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средното годишно увеличение на общата консумация на риба до голяма степен се 
дължи на ръста в производството на аквакултури. Що се отнася до работната сила, 
около 200 милиона души са наети пряко и непряко в двата сектора. Жените 
представляват около 19% от заетите лица в първичния сектор, но ако се включи и 
вторичният сектор. участието им се повишава до 50%. Следователно продоволствената 
сигурност и средствата за препитание, осигурени от рибарството и аквакултурите, са от 
ключово значение в много крайбрежни, речни, островни и вътрешни райони.

През последните десетилетия се наблюдава силно разрастване на производството, 
търговията и потреблението на рибни продукти и продукти от аквакултури, въпреки че 
през последните години темпът на нарастване се забавя и пренасочва от улова към 
развъждането. Рибата е важен източник на протеини в много държави, по-специално в 
малките развиващи се държави, където може да предоставя 50% или повече от 
животинските протеини в хранителния режим. Освен това рибата и рибните продукти 
са важни източници на хранителни вещества и микроелементи, сред които витамини, 
различни минерали и мастни киселини омега-3. Според изчисленията в световен мащаб 
36% от общото производство на риба се изнася, което прави рибата и рибните продукти 
едни от най-търгуваните хранителни продукти. Това означава, че секторът може да се 
счита за глобализиран, но, преди всичко в случая на сладководния риболов и 
аквакултурите, производството обикновено е съсредоточено в някои държави и 
региони.

Очаква се изменението на климата да доведе до промени в наличността и търговията на 
рибни продукти и продукти от аквакултури с потенциално важни геополитически и 
икономически последици, както и последици за продоволствената сигурност, по-
специално за онези държави, които в най-голяма степен разчитат на секторите на 
хранителната промишленост и на средствата за препитание. С изострянето на тези 
последици от изменението на климата е вероятно ръстът в човешкото население да 
доведе до увеличено търсене и повишаване на цените през следващите десетилетия. 
Ако обаче цените се увеличат, това може да доведе до намаляване на консумацията на 
риба в световен мащаб. В същото време по-високите цени би трябвало да осигурят 
стимул за лицата, занимаващи се с риболов и аквакултури, да увеличат производството 
и ефективността си.

Очаква се въздействието на изменението на климата да бъде по-тежко за дребните 
рибари в различни региони, но също така е възможно промените в разпространението 
да създадат нови възможности за тях.
Счита се, че в Средиземноморието и Черно море развиващите се държави от южната и 
югоизточната част на региона са изложени в по-голяма степен на изменението на 
климата и разполагат с по-малък капацитет за приспособяване към него, поради което 
са по-уязвими по отношение на изменението на климата. Всички тези примери 
подчертават, че капацитетът за приспособяване или границите на този капацитет са 
основен двигател на уязвимостта.

Очакваните промени в разпространението биха могли да доведат до нови конфликти 
или да изострят съществуващите конфликти между потребителите, както в рамките на 
държавите, така и когато разпространението на важни видове надхвърля границите на 
съседните държави или изключителните икономически зони на държавите и открито 
море. 
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Когато рибните ресурси са споделени или излизат извън международните граници, 
промените в разпространението биха могли да доведат до несъгласие относно 
разпределенията, което е добър пример за необходимостта от гъвкавост на 
националните и международните договорености за управление и разпределение, за да 
се даде възможност за бързи и отговорни подходи към тези промени.

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ НА СВЪРЗАНИТЕ С КЛИМАТА 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: ПОЛИТИЧЕСКИ ПОДХОД

Когато става въпрос за изменението на климата, от съществено значение е да се 
признае, че то не е единствената заплаха или стресов фактор за дадена риболовна 
система, а още една, вероятно еднопосочна причина в допълнение към това, което 
обикновено представляват стресовите фактори. Тези фактори включват например 
замърсяване, загуба на местообитания, конкуренция за пространство и променливост на 
околната среда.
Следователно, както вече беше споменато, приспособяването към изменението на 
климата трябва да бъде предвидено в контекста на глобалното управление.

Някои конкретни варианти могат да включват:
• по-широко използване на подходи, основаващи се на общността,
• създаване на алтернативни начини за препитание,
• засилване на капацитета за подобряване на устойчивостта по различни начини и за 
подобряване на икономическата стабилност на дребните рибари и на онези, които 
участват в свързани дейности, например чрез по-добър достъп до кредити, 
микрофинансиране, застрахователни услуги и инвестиции.

Някои от тези мерки изискват приспособяване на институциите както чрез 
установяване на нови трансгранични процеси, така и с цел улесняване на промените в 
основните целеви видове или адаптиране към промените в сроковете за набиране на 
персонал в сектора на рибарството. Като се има предвид вероятността да нарасне 
честотата на екстремните явления, следва също така да се разгледат или предприемат 
мерки за подобряване на системите за ранно предупреждение и на безопасността в 
морето и за защита на свързаните с риболова инфраструктури, например пристанища, 
кейове за разтоварване и по-сигурни пазари.

АКВАКУЛТУРИ

Аквакултурите допринасят все повече за световното производство на риба, 
ракообразни и мекотели и по този начин за препитанието, продоволствената сигурност 
и изхранването на милиони хора. Като спомагат за задоволяване на нарастващото 
търсене на тези продукти, аквакултурите облекчават и повишението на цените, което в 
противен случай би възникнало поради нарастващата разлика между търсене и 
предлагане.
Изменението на климата може да има пряко и непряко въздействие върху 
аквакултурите в краткосрочен и дългосрочен план. Сред примерите за краткосрочни 
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въздействия са загуби на производство и инфраструктура поради екстремни явления 
като наводнения, повишен риск от заболявания, вредители и вреден цъфтеж на 
водорасли и намаляване на производството поради отрицателни въздействия върху 
условията за отглеждане. Дългосрочното въздействие включва намалена наличност на 
диви семена и по-малко валежи, което води до увеличаване на конкуренцията за прясна 
вода. Промените в температурата, валежите, честотата и мащаба на хипоксията и 
покачването на морското равнище ще окажат, наред с другото, дългосрочно 
въздействие върху сектора на аквакултурите с обхват от отделния организъм до 
селскостопанската система на национално и световно равнище.

ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ЕКСТРЕМНИТЕ ЯВЛЕНИЯ И БЕДСТВИЯТА, СВЪРЗАНИ 
С КЛИМАТА

Предвид нарастващия брой екстремни събития и повишената вероятност от бедствия е 
спешно необходимо да се инвестира в съгласувани и конвергентни мерки за адаптация 
и за намаляване на риска от бедствия, както и в подготовка за реагиране при 
климатични бедствия и възстановяване в секторите на рибарството и аквакултурите. 
Това следва да доведе до преминаване от реактивно към проактивно управление при 
бедствия и към намаляване на риска и допълнителните опасности, свързани с климата.

ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ И ЗДРАВЕ НА ВОДНИТЕ ЖИВОТНИ

Изменението на климата води до промени, наред с другото, в температурата, pH, 
солеността на водата и честотата и интензитета на екстремните метеорологични 
явления, които могат да повлияят върху продоволствената сигурност. Установено е 
например, че темповете на растеж на патогенни бактерии в морската среда се 
увеличават при по-високи температури на водата, докато промените в сезонността и 
други условия на околната среда могат да повлияят на разпространението на 
вредителите и на някои предавани чрез храните вируси. Промените в околната среда 
могат също да променят динамиката на популацията на гостоприемниците на паразити, 
предавани чрез храните. 
Тези въздействия на изменението на климата върху продоволствената сигурност 
изискват промени в съществуващите подходи за оценка на риска във връзка с 
продоволствената сигурност.
Изменението на климата води също така до по-големи рискове за здравето на 
животните. Развитието на аквакултурите води до по-интензивно производство, за да се 
гарантира икономическа устойчивост, но това води до увеличаване на вероятността от 
възникване на огнища на заболявания и до предизвикателства при контролирането им. 
Изменението на климата често изостря тези проблеми и рискове. Те могат да окажат 
въздействие например върху производствената среда, върху наличието и 
инфекциозността на патогените, податливостта на отглежданите видове на патогени и 
инфекции и риска от инциденти, свързани с изпускане от производствените системи, 
засегнати от екстремни явления.

ПРИСПОСОБЯВАНЕ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ
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С оглед на настоящите и бъдещите въздействия и заплахи, свързани с изменението на 
климата, осъществимостта и устойчивостта на социално-икономическите и 
екологичните системи, които изграждат секторите на рибарството и аквакултурата, ще 
бъдат определени от способността им да се адаптират към тези въздействия и заплахи. 
Ефективното адаптиране може да бъде планирано и изпълнено само ако е налице 
адекватна информация относно рисковете и преобладаващите към момента и бъдещите 
слабости. Всяко конкретно риболовно предприятие, общност или дружество за 
аквакултури ще съществува в конкретен и вероятно единствен по рода си географски, 
екологичен, институционален и социално-икономически контекст, което означава, че 
всяко от тях ще е характеризирано от различни и уникални рискове и уязвимост. Ето 
защо адаптирането към изменението на климата трябва да започне с добро разбиране на 
конкретните системи за рибарство или аквакултура и точна оценка на настоящата 
променливост на климата и вероятните бъдещи промени и въздействия върху околната 
среда и хората.

Всички усилия за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата 
следва да се планират и прилагат, като се вземат изцяло предвид тази сложност и как 
новите намеси ще засегнат не само непосредствените цели на действията, но и цялата 
система. Ако това не бъде направено, ще се увеличи рискът от неефективност, неуспех 
на действията и неприспособяване. Последиците от такова неефективно и лошо 
планирано приспособяване биха могли да изострят въздействието на изменението на 
климата, докато подходящото приспособяване би допринесло в значителна степен за 
борбата срещу това въздействие.
Второ важно послание е напомнянето за ключовото значение на рибарството и 
аквакултурите за милиони хора, борещи се за поддържането на разумен поминък в 
целия сектор. Тези хора са най-уязвими спрямо въздействието на изменението на 
климата, в допълнение към многобройните заплахи и пречки, пред които бездруго са 
изправени в ежедневието си. Ще бъде необходимо ефективно приспособяване във 
всички сектори на рибарството и аквакултурите, за да се укрепят и поддържат 
продуктивни и устойчиви водните екосистеми и ползите от тях. Следва обаче да се 
обърне специално внимание на най-уязвимите, ако целта е секторът наистина да 
продължи да допринася за постигане на глобалните цели за намаляване на бедността и 
за продоволствена сигурност.
Освен това, тъй като тяхната бедност и маргинализация са основните причини за 
уязвимостта им, изкореняването на бедността и осигуряването на продоволствена 
сигурност за бедните хора по света са от решаващо значение за изграждането на 
капацитета им за устойчивост спрямо изменението на климата.


