ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА: ОКЕАНИ И РИБОЛОВ

НАШИЯТ ПРОМЕНЯЩ СЕ ОКЕАН
Океаните осигуряват поминък на милиони и храна на милиарди хора.
Те поддържат удивително биоразнообразие и регулират климата.
Те произвеждат кислород и абсорбират въглероден диоксид. Нашата
планета е синя и всички ние зависим от здравето на нашите океани.
Нашите океани обаче са в беда и ние сме
виновни за това. От 1970 г. насам популациите на морски гръбначни животни
са намалели с повече от половина и тази
криза става все по-голяма. Свръхуловът,
замърсяването и унищожаването на
местообитанията имат разрушителен
ефект върху екосистемите и живота,
който те поддържат; а сега тези беди се
увеличават от още един човешки фактор:
климатичните промени.
Повишаването на нивата на CO2 в атмосферата и по-високите температури в
резултат на това променят нашите океани. Водите по света се затоплят, тяхната
киселинност се повишава и вредите вече
се виждат навсякъде около нас.
През 2017 г. бяха отчетени най-високите
температури на океана и най-високите
нива на CO21 откакто съществуват измервания. Ледът в Арктика се отдръпна повече откогато и да е било. Промените се
виждат в момента: от повишено морско
равнище и умиращи корали до извънредни климатични условия и разпадащи се
хранителни вериги.
Тази брошура обяснява как изменението на климата влияе на океаните и как
впоследствие влияе и на нас.

КАК СЕ ПРОМЕНЯ ОКЕАНЪТ:
ФИЗИЧНА И ХИМИЧНА
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА
ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ
Климатичните промени се отразяват
на океана по няколко начина. От една
страна по-високите температури водят
до физични изменения на морската
околна среда: по-топлите води на
океанската повърхност влияят на
циркулацията на водата в дълбочините и
разрушават сложни хранителни вериги,
докато променящите се климатични
условия водят до повече и по-сурови
бури, които пък оказват влияние както
на крайбрежните местообитания, така и
на риболова.
От химична гледна точка океанът се
променя с невиждани темпове, като
абсорбира повече CO2 от атмосферата,
което повишава киселинността му.
Много организми – от корали до
малките на рибите – се борят да се
адаптират. Още повече, по-топлите
морета съдържат по-малко кислород,
което променя екосистемите и
популациите на видовете.

ГОДИНАТА С
НАЙ-ВИСОКАТА
ТЕМПЕРАТУРА
НА ОКЕАНА И
НАЙ-ВИСОКОТО
МОРСКО РАВНИЩЕ,
ИЗМЕРЕНИ НЯКОГА1
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ЗАТОПЛЯНЕ НА ОКЕАНА
За последните 30 години повърхностният слой на океана (0 – 300 м) става все по-топъл,
макар че това затопляне не е равномерно във всички части на света. За съжаление, „горещите точки“ на затоплянето на океана често се срещат на места, където хората най-много
зависят от рибата, за да осигурят продоволствената си сигурност и своя поминък.

КОРАЛОВИТЕ РИФОВЕ СА НА РЪБА

По-топлият повърхностен слой води до по-голяма стратификация, разделяне на
пластове, на океана. Като цяло това означава, че се наблюдава по-малко обмяна на вода
между повърхностните (по-топли) и по-дълбоките (по-студени) слоеве във водния стълб,
което пряко влияе на хранителните вещества и планктона и огромните хранителни
вериги, които те поддържат.

ПОКАЧВАНЕ НА МОРСКОТО РАВНИЩЕ
Със затоплянето на планетата морското равнище се покачва заради топящите се
ледници, ледени шапки и ледени пластове. Между 1901 и 2010 г. покачването на
световното морско равнище е средно с 3,1 мм2, а в бъдеще очакваме по-високи темпове.
По-топлата вода се разширява и допълнително покачва морското равнище. Ефектите от
това покачване вече се виждат – загубени или залети крайбрежни територии, ширеща
се ерозия и навлизане на солени води. В западната част на Тихия океан морското
равнище се покачва три пъти по-бързо от средното за света, а хората, живеещи там,
изпитват последствията на гърба си.

ОКЕАНСКА ЦИРКУЛАЦИЯ, ВЯТЪР, БУРИ И ВЪЛНИ
Океанските течения влияят на климата, така както и климатът влияе на океанските течения. Въздушните маси, които определят океанските течения, изглежда се променят и
засилват, но с различни темпове по света. Някои течения бързо се затоплят и промените
се усещат и в двете земни полукълба. Изглежда бързото затопляне намалява способността на океана да абсорбира CO2, а и допринася за повече и по-сурови бури.

СОЛЕНОСТ
Океанските течения се влияят и от солеността: солената вода е по-плътна и потъва
под по-топлите, по-малко солени повърхностни слоеве. Докато повърхностните слоеве
продължават да се затоплят и да стават все по-малко солени, по-дълбоките слоеве стават
все по-солени. Това затруднява адаптацията на морските обитатели, които зависят от
нивото на соленост, за да процъфтяват.

До края на века 99% от кораловите рифове е вероятно
да са подложени на толкова
сериозно избеляване, че то
може да причини смъртта им –
рискуваме да изгубим кораловите си рифове.4 Това ще
бъде трагедия. Кораловите рифове са дом на 25% от целия
живот в морето и повече от
една четвърт от рибарите по
света зависят от тях за препитанието си. Кораловите рифове се създават от малки животни в партньорство с водо-

КИСЛОРОД
По-топлата вода е по-бедна на кислород. Някои модели предричат, че съдържанието
на кислород в океана ще намалее с 1 – 7% до 2100 г. По-топлата вода е и по-бедна на
хранителни вещества и поддържа по-малко морски организми и местообитания. Можем
да очакваме и увеличаване на мъртвите зони – зони без кислород, в които няма живот, –
както и на повече хипоксични зони (зони с намалено съдържание на кислород).

ПОВИШАВАНЕ НА КИСЕЛИННОСТТА НА ОКЕАНА
Океанът играе ключова роля във формирането на климата: той съхранява 50 пъти повече
CO2 от атмосферата и абсорбира до 30% от годишните антропогенни емисии на CO23, като
по този начин помага за смекчаването на ефектите на изменението на климата. С нарастването на въглеродните емисии обаче химичният състав на океаните се променя – колкото
повече CO2 абсорбира океанът, толкова повече се повишава неговата киселинност.
Моделите предвещават, че до края на века киселинността в океаните ще се увеличава 10
пъти по-бързо от всички други периоди на увеличаване на киселинността през последните 55 милиона години. Това е изключително лоша новина за многото морски организми
като корали, миди, планктон и други, които разчитат на стабилен химичен състав, за да
изграждат черупките си и други структури, основаващи се на калций. Невъзможно е да се
направят точни прогнози, но данните от миналото сочат, че много по-бавно повишаване
на киселинността е довело до масово изчезване на видове: днешният невиждан темп на
повишаване на киселинността може да доведе до огромни промени.
Както и с другите ефекти на изменението на климата, повишаването на киселинността
става с различна бързина по света. По-изразено е в крайбрежните райони, където милиони
рибари в развиващите се страни се прехранват от океана, отколкото в открито море.
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расли – микроводораслите осигуряват около 90% от енергията
на корала, докато коралът филтрира хранителните вещества и е гостоприемник на водораслите. Климатичните промени засягат кораловите рифове по два начина. Първо, повишаващата се температура на
водата разтройва симбиозата –
водораслите се стресират и изоставят гостоприемника си (корала), който изгубва цвета си
при процес, известен като ‘избеляване’.

Ако водораслите не се върнат
бързо, коралът ще умре и рифът ще се покрие с микроводорасли и ще се превърне в
отломки. На второ място, повишеното ниво на киселинност
пречи на способността на коралите да изграждат скелет и да
растат. Скелетът може да стане
по-порест в по-горните нива, а
кораловите ларви имат деформирани скелети и нисък процент на оцеляване. Все по-често се срещат сериозни случаи
на избеляване на коралите.

ПТЕРОПОДИ

ПТЕРОПОДИ

ИЗЧЕЗВАНЕТО ИМ
ПРЯКО ЩЕ РАЗРУШИ
ХРАНИТЕЛНИ МРЕЖИ

Коралите не са единствените малки организми, застрашени от повишаването
на киселинността. Птероподите - морски мекотели, известни още като „морски
пеперуди“ - са крехки плаващи мекотели, които са в основата на много хранителни
мрежи за различни видове риба, включително сьомга. Птероподите имат черупка,
която се разтваря в условия на повишена киселинност, а така те не могат да
абсорбират хранителни вещества. Тяхното изчезване ще разруши пряко хранителни
вериги и ефектът ще се почувства чак до чинията ни на вечеря.

РИБИТЕ В ЗАТОПЛЯЩ СЕ ОКЕАН

ПО-ТОПЛИТЕ ВОДИ

ПРОМЕНЯТ МЕТАБОЛИЗМА
НА РИБИТЕ И ДРУГИ
ЖИВОТНИ

Счита се, че по-топъл и по-киселинен океан променя нервната система и физиологията на рибите. Наред с променящата се наличност на ресурсите, променящото се
разпространение на видовете и новите условия в морската околна среда, много е
възможно някои риби да променят изцяло поведението си. Експерименти са показали, че по-топла и по-киселинна вода разстройва способността на рибите да си намират храна, пречи на способността им да си намират местообитания и възпрепятства
симбиотичните връзки с други организми. Това ще се отрази на популационната
динамика и оттам и на цели екосистеми.5
По-топлите води променят и метаболизма на рибите и другите животни. Нуждата от
кислород се увеличава с нарастване на температурата - едно възможно последствие
от това ще са по-маломерни риби, тъй като по-малките им размери увеличават
относителния процент на прием на кислород. По-маломерни риби означава по-малка
океанска биомаса, което означава намален улов за рибарите.
Промените в климата: океани и риболов | 3

ЦЯЛОСТНА УЯЗВИМОСТ

АДАПТАЦИЯТА КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРИ
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Учените прогнозират, че с всеки градус затопляне по Целзий потенциалният улов в
световен мащаб ще спада с повече от 3 милиона тона.8 Развиващите се страни в по8
малките географски ширини, които се затоплят по-бързо от средното за света (напр.
в Северна Африка), са изправени пред опасността годишният им улов да намалее с до
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откогато и да е било, малко вероятно е да можем да разчитаме на рибата по същия
fish in the same way as we did in the past – neither nutritionally, economically, culturally,
начин, както в миналото – нито от хранителна и икономическа, нито от културна и
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ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ
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стимул даsustainable
изнасят устойчиви
видове
с висока
стойност
– това
означава,
чеmarketing
само
high-value
species – this,
though,
leaves only
low-value
wildобаче
and farmed
fish for
видове с ниска стойност от див улов или аквакултури се продават на вътрешния пазар,
locally, which offer fewer nutritional benefits. Malnutrition is a real possibility for poor communities in
а тези видове имат по-малка хранителна стойност. Недохранването е реална заплаха за
бедните общности в малките географски ширини, същите тези общности, които преди са
могли да разчитат на див улов, за да посрещнат хранителните си нужди.11

АКВАКУЛТУРИТЕ – РЕШЕНИЕТО?
Аквакултурите са може би най-бързо растящият сектор за производство на храна и
съставляват повече от 50% от рибата, консумирана по света. Въпреки непрекъснатото си
more than 50% of fish eaten globally. Despite its continuing expansion, however, it’s unlikely that
разрастване, малко вероятно е аквакултурите да могат да запълнят недостига в резултат
itнаwill
be able to fillдив
the gap
by diminishingсеwild
catches
in developing countries
and climate
намаляващия
уловleft
в развиващите
страни,
а климатичните
промени–поставят
предизвикателства и пред този сектор.
Проблемите с аквакултурите включват засилената употреба на храна, направена от риба
Problems with aquaculture include its heavy use of feed made from wild-caught fish, which are
от див улов, която е засегната от ефектите на климатичните промени, разглеждани в този
доклад. Подходящите крайбрежни места в много региони трябва да се справят с повиregions
facingравнище
higher sea
and potential
damage
more extreme
weather. явления.
Poorer
шенотоare
морско
и levels
евентуални
щети от
повечеfrom
извънредни
климатични
По-бедните
винаги
бъдат под
натискfish
да raised
превърнат
рибата,
отглеждана
във ферcountries
willстрани
always be
underще
pressure
to convert
through
aquaculture
into hard
ми за аквакултури, в твърда валута, като я изнасят на международния пазар, отколкото да
осигурят храна за местното население.
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КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ОКЕАНА
ПОМИНЪК И ХРАНА

Намаляват се определени ползи от океана за екосистемата,
както и човешката зависимост от екосистемата

ВИСОКИ НИВА НА CO2

високи температури на
повърхността на океана и
повишаването на киселинността,
бури и местни стресови фактори
влошават условията
за кораловите рифове

МОРСКОТО РАВНИЩЕ
СЕ ПОКАЧВА

25
см
през последните 140 години
От 1990-те насам –
3 мм годишно

НАМАЛЯВА
СЪДЪРЖАНИЕТО
НА КИСЛОРОД

ДОКАТО ОКЕАНЪТ
СЕ ЗАТОПЛЯ

50%
с толкова може

1-7%
до 2100

да намалее
годишният улов
в развиващите се страни

ПТЕРОПОДИ

Птероподите имат черупка, която се разтваря
в киселинни условия, тяхното изчезване
пряко разрушава хранителните вериги

ИЗБЕЛВАНЕ НА КОРАЛИТЕ

Коралите са чувствителни към температурата;
когато топлинният им праг се надвиши,
те се избелват, което води до смъртта на рифа

25%
Кораловите рифове са дом
за една четвърт от всички
морски организми
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ПО-МАЛКО
СОЛЕНИ ПЛАСТОВЕ

предизвикателство за адаптацията
на морските организми

СВЕТОВНИТЕ
ПРИХОДИ ОТ РИБОЛОВ
МОЖЕ ДА ПАДНАТ С

35%
до 2050 според

сценариите с високи
нива на емисии
на CO2

ПО-ТОПЛАТА ВОДА

води до физиологични и
поведенчески промени при рибите

МИДИ И ДРУГИ
ДВУЧЕРУПЧЕСТИ

разчитат на стабилни pH нива,
за да изградят черупките си
на базата на калций
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МАЛКИТЕ ОСТРОВНИ
ДЪРЖАВИ И
РАЗВИВАЩИТЕ СЕ
СТРАНИ РИСКУВАТ ДА
ИЗГУБЯТ ДО

70%

ОТ ПРИХОДИТЕ СИ,
ТЪЙ КАТО УЛОВЪТ
ИМ ЩЕ НАМАЛЕЕ

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДСТВИЯ
Никой няма да има полза от по-топли морета. Очакваното увеличение на улова на
риба в северните географски ширини е за видове с ниска стойност, докато някои малки
островни държави и развиващи се страни в южното полукълбо рискуват да изгубят до
70% от приходите си, тъй като уловът им ще намалее. Счита се, че световният приход от
риболов може да падне с 35% повече от световния улов до 2050 г. според сценариите с
високи емисии на CO2, тъй като броят на високостойностните риби ще намалее.12

УПРАВЛЕНИЕ НА РИБОЛОВА
Климатичните промени представляват огромно предизвикателство за управлението на риболова, което трябва да се справя с изместването на рибните запаси, променящите се местообитания и по-маломерните риби. Настоящите цели на управлението може да се нуждаят от
преразглеждане, като се вземат предвид тези фактори. Развиващите се страни по-специално
нямат информация как да отговорят на предизвикателствата на климатичните промени и
как да развият стратегии за адаптация.
Въпреки това, мъдрото управление може да изиграе и играе огромна положителна роля
за посрещането на тези предизвикателства. Устойчивото управление на запасите, намаляването на изхвърления улов, повишената консумация на видове от по-ниските нива на
хранителната верига и преминаването към устойчиви аквакултурни практики ще помогнат
за посрещането на предизвикателствата. Учените считат, че ако се приложи управление за
пълна адаптация в световен мащаб, биомасата може да се увеличи с 60%, уловът – с 34% и
печалбите – със 154%13 до 2100 г., но само ако глобалното затопляне се държи под контрол.
Съгласуван и адаптивен отговор за посрещане на климатичните промени ще означава
по-големи рибни популации, повече морска храна и по-големи печалби. От друга страна,
бездействието по отношение на управлението на риболова и изменението на климата ще
доведе до драстичен спад в продуктивността на риболова и до негативни последици както за
хората, така и за околната среда.

WWF – РАБОТИМ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКЕАНИТЕ
WWF работи в световен мащаб за здрави океани с действащи екосистеми, които поддържат
богатото биоразнообразие, продоволствената сигурност и устойчивия поминък на хората по
света. Ние работим с рибари, учени, компании и властите – и се нуждаем и от твоята подкрепа!

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?
Всеки може да помогне в борбата за спасяване на океаните. Най-важното нещо, което
потребителите могат да направят, е да купуват устойчиво добита риба:

За повече
информация
посетете сайта
Fish Forward:
www.fishforward.eu

Устойчиво управляваните рибни запаси ще се справят по-добре с промените в околната
среда
Здрави запаси и устойчиво управление означава, че риболовът оказва по-малко влияние
върху екосистемата: това води до по-издръжливи популации и местообитания
Здравите запаси означават по-малко гориво и други ресурси за риболов
Рибата от отговорни аквакултурни стопанства не унищожава местообитанията по крайбрежията, като например мангровите гори, които са ключовата част от екосистемите,
подкрепящи местните общности да се адаптират към климатичните промени.
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