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◉ Изменението на климата оказва допълнителен натиск върху водните
екосистеми и биоресурси, който те вече изпитват от риболовен натиск,
загуба на местообитание, замърсяване, безпокойство, инвазивните
видове.

◉ Дребномащабният риболов и аквакултурата са допринесли
незначително за изменението на климата, но ще бъдат сред първите
сектори, които ще почувстват неговото въздействие.

◉ Смекчаването и адаптирането към изменението на климата са
решаващи предизвикателства, пред които трябва да се изправи цялата
риболовна и аквакултурна индустрия през 21-ви век.



Принос на аквакултурите за производство на парникови газове



◉ Хранителен коефициент или Коефициент на преобразуване на
фуражите показва какво количество фураж е необходимо, за да
нарастне животното с 1 кг
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Принос на аквакултурите за производство на парникови газове
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Изменение на климата. Характеристики
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◉ Първо, макар че това е глобален феномен, засягащ целия свят, но екологичните и
социално-икономическите последици са коренно различни в различните региони на
света.

◉ Второ, изменението на климата е дългосрочно явление. Оценяването на
въздействието върху околната среда и социално-икономическите системи изисква
дългосрочна перспектива.

◉ Трето, познанията за екологичната и социално-икономическата динамика, както и за
обратната връзка между двете, все още са напълни и в тях има голяма доза
несигурност.
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Днес се фокусираме върху последиците от изменението на климата върху
конкретна човешка дейност – риболова и аквакулутрите. И както бе посочено,
познаването на въздействията, които са регионално специфични, е от съществено
значение за разработването на подходящи политики за справяне с променящия се
климат, особено от гледна точка на необходимите мерки за адаптиране.
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Влияние на климатичните промени
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Промените в климата определят въздействията върху околната среда, което води
до въздействие върху човешкото здраве и природните ресурси. Това води до
влияние върху и икономическия живот.

Климатични 

промени 

Влияние върху 

околната среда

Социално-

икономическо

влияние

Икономическа 

оценка

Адаптация

Смекчаване 
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Регионални прогнози
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През 21-ви век експертите по климата предвиждат:

 Повишаване на температурата на въздуха между 2,2C° и 5,1C° за страните от
Южна Европа и Средиземноморския регион за периода 2080-2099 г. спрямо
периода 1980-1999 г.;

 Значително намаление на валежите, вариращо между -4 и -27% за страните от
Южна Европа и Средиземноморския регион (докато страните от Северна
Европа ще отчетат увеличение между 0 и 16%);

 Увеличаване на периодите на засушаване, представено от висока честота на
дните, през които температурата надвишава 30°C;

 Засилено изпаряване и намалени валежи, наличието на прясна вода вероятно
ще намалее значително (с 2-15% за всеки 2°C затопляне)
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 По-висока честота и интензивност на екстремни събития, като горещи
вълни, суши или наводнения;

 Повишаване на морското равнище, което може да бъде около 1,2 мм/год.
(35 см) до края на века.

 Речният отток като цяло ще бъде намален, особено на юг и изток.
Средното намаление на оттока почти се удвоява от около 9% при 1,5°C до
17% при 2°C. Вероятно нивото на водата в езерата и водоемите ще
намалее. Например, най-голямото средиземноморско езеро, Бейшехир в
Турция, може да изсъхне до 2040, ако режимът на оттока му не бъде
променен.
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Очаквани последици за риболова и аквакултурите
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Очаквани последици включват:

◉ Намаляване на продуктивността на водните екосистеми;

◉ Миграция на видове и изчезване на видове;

◉ Поява на чужди видове (инвазивни видове);

◉ Конфликти относно използването на оскъдни водни ресурси;

◉ Повишени рискове, свързани с поява и зачестяване на екстремни климатични
събития (наводнения, продължителни суши).

◉ Затоплянето и подкиселяването на морето е много вероятно да повлияят значително
на риболова през следващите десетилетия, като се очаква повече от 20% от
експлоатираните риби и морски безгръбначни да изчезнат на местно ниво до около
2050 г.



www.nrmbg.com

Форми на влияние на промените в климата върху риболова и 
аквакултурите
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 Въздействие на изменението на климата върху ихтиофауната;

 Въздействие върху хидрологични и биологични параметри;

 Ввъздействие върху възможността за използване на риболовни съоръжения
и върху тяхната ефективност;

 Въздействието върху продължителността на риболовния сезон;

 Въздействието върху количеството на отделните видове риби, уловени от 
риболовци и рибари;

 Положителни явления, свързани с изменението на климата.
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Наблюдавани последствия от промените в климата
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 Повишена смъртност на хайвер, ларви и малки риби; Потенциално
уязвими видове сладководни видове : Щука и бяла риба; Пъстървови
риби (речна пъстърва); Шаранови (бабушка, платика)

 Промяна в сезоните (продължителност, начало и край), което ще
доведе в промяна в размножителните периоди на хидробионтите;

 По-тънка и нетрайна ледена покривка (увеличен натиск от страна на
рибоядни птици)
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 Екстремно покачване на температурите през пролетта и лятото –
проблеми в кислородния режим, цъфтежни явления и други.
Намаляват количеството на кислород и продуцират токсини.

Чили 2016 г.

Наблюдавани последствия от промените в климата
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Наблюдавани последствия от промените в климата

◉ Болести – нови патогени (бактерии, вируси, паразити). Високите

температури благоприятстват развитието на някои от тях. Увеличение

на разходи за профилактика, лечение.

Копеподното раче Lepeophtheirus salmonis, известно като „морска“ или

„сьомгова въшка“.
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Наблюдавани последствия от промените в климата

◉ Навлизане на чужди видове. Последствия : Хищничество, Конкуренция, 

Пренос на патогени
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Адаптация
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 диверсификация на риболовните операции и пазари;

 селективно отглеждане за по-бързо растящи видове/породи, устойчиви на 
болести;

 подобряване на ефективността при използването на водата;

 Инвестиции  в подобряване на инфраструктурата на аквакултурите;

 разнообразяване на поминъка (напр. екотуризъм);

 застраховки;

 подобряване на системите за ранно предупреждение, наблюдение и 
комуникация;

 подобрена безопасност в морето.
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Смекчаващи мерки
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Въпреки че има относително малък глобален принос, риболовът и аквакултурата имат
отговорност да ограничат емисиите на парникови газове, доколкото е възможно. 
Значително намаляване на емисиите на парникови газове може да се постигне чрез:

Намаляване на консумацията на енергия

По-добро хранене и управление на фуражите

Намалено транспортиране на продукти от риболов и аквакултури

Ефективност по отношение използването на горива 

Възобновяеми енергиини източници

Развитие на аквакултури съобразени с околната среда с оглед опзване на хабитати и видове;
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◉ Океаните и вътрешните води могат да усвоят до пет пъти повече въглерод, в сравнение с
тропическите гори, и да функционират като важни места за разсадници, хранене и
размножаване на много видове. Подкрепата за устойчиво рибарство и здравословни екосистеми
ще помогне за смекчаване и намаляване на въздействията от изменението и променливостта на
климата и ще отключи потенциала за син растеж на водните системи в съответствие с
принципите на Кодекса за поведение за отговорен риболов и свързаните с него инструменти.


