
Влажни зони и вода: фактите
Светът се намира в нарастваща водна криза, 
която заплашва хората и нашата планета.
Използваме повече вода, отколкото природата
може да възстанови и унищожаваме екосис-
темата, от която водата и целият живот зависят
най-много - влажните зони.

Защо са важни влажните зони 
Сладководните и соленоводни влажни зони поддържат живота 
на човечеството и природата. Те подкрепят нашето социално и 
икономическо развитие чрез множество услуги:

Съхранена и чиста вода
• Влажните зони задържат и осигуряват 
по-голямата част от прясната ни вода.
• Те филтрират естествено замърсите-
лите, доставяйки вода, която спокойно 
можем да пием. 

Храна
• Аквакултурите са най-бързо развиващият 
се хранителен сектор. Само риболовът от вътре-
шни водоеми в света е осигурил 12 млн. тона риба през 2018 г.
• Оризищата произвеждат продукция, която изхранва 3,5 млрд. 
души годишно.

Подкрепят нашата глобална икономика
• Влажните зони, най-ценната екосистема, предоставят услуги на 
стойност 47 трилиона щатски долара годишно.
• Повече от един милиард души разчитат на влажните зони за 
своите доходи.

Осигуряват дом на природата 
• 40% от видовете в света живеят и се размножават във влажни
зони. Годишно около 200 нови вида риби се откриват в
сладководните влажни зони.
• Кораловите рифове са дом на 25% от всички водни видове на 
планетата.

Осигуряват ни   безопасност
• Влажните зони осигуряват защита от наводнения и бури, като
всеки декар влажна зона поглъща до 1,5 милиона литра
вода при валежи и наводнения.
• Влажните зони помагат за регулирането на климата:
торфищата съхраняват двойно повече въглерод от горите, като
солените блата, мангровите гори и ливадите от морски треви 
също съдържат огромни количества въглерод.

3 факта за сладките води 
• Само 2,5% от водата на Земята е 

прясна, съхранявана предимно в 
ледници, ледените шапки на полюсите 
и подземни водоносни хоризонти;

• По-малко от 1% сладка вода е 
използваема;

• Реките и езерата съхраняват 0,3% 
от повърхностните води.

Консумация на сладка вода 
Ние използваме 10 милиарда тона вода 
всеки ден:

• 70% се използват за отглеждане на 
храни

• 22% се използват от промишлеността и 
енергетиката

• Използването на вода се е увеличило 
шест пъти за 100 години и се увеличава 
с 1% всяка година

Имаме ограничено количество вода и сегашната ни 
употреба е неустойчива



Пет решения 
Може да имаме достатъчно вода за природата и за нас, ако:

• Спрем да унищожаваме, а започнем да възстановяваме влажните зони
• Спрем да превръщаме речните долини в язовири и да нарушаваме водоносните 

хоризонти
• Намаляваме замърсяването, почистваме източниците на сладка вода
• Повишим ефективността на използването на вода, използваме разумно влажните зони
• Интегрираме водите и влажните зони в плановете за развитие и управление

Въздействие от загубата на влажни зони
Нашата консумация на вода означава по-малко вода за 
природата. Загубата на влажни зони и замърсяването засилиха 
водната криза и са заплаха за целия живот:

• Близо 90% от влажните зони в света са унищожени след 1700 г., 
останалите изчезват три пъти по-бързо от горите.

• 25% от всички видове във влажните зони и 1 от 3 сладководни 
видове са критично застрашени от изчезване.

• Изменението на климата намалява повърхностните и подземни 
води във вече сухите региони, което води до увеличаване на 
конкуренцията за вода, както в природата, така и между хората.

 Моделът за 
 опазване на крайбрежната 
лагуна Атанасовско езеро

Един от най-мащабните проекти за опазване на влажни зони в 
България с възстановяване и поддържане на 1700 ха от 
застрашеното местообитание Крайбрежни лагуни

• Защита от наводнения чрез изгребване и поддържане на 23 
км обходен канал;

• Управление на водния режим и поддържане на 
циркулацията на водите в езерото чрез изграждане на 
повече от 30 км диги и валове и ремонт на хидравличните 
връзки;

• Ограничаване на замърсяването чрез намаляване на 
сладководния приток от реките и осигуряване на редовно 
подхранване на езерото със свежи морски води;

• Възстановени и създадени са повече от 10 ха благоприятни 
за гнездене на птиците територии;

• Подобрени са екологичните условия в полза на 333 вида 
птици и другите обитатели на лагуната;

• Подкрепа за традиционния солодобив за производство 
на повече от 40 000 тона висококачествена морска сол 

•    годишно.

http://lagoon.biodiversity.bg
 

Водна криза
Нарастването на населението, моделите на урбанизация и 
потребление оказаха непоносим натиск върху влажните зони 
и водата в тях:

• Почти всички световни сладководни източници са
компрометирани, като 82% от населението на света е
изложено на високи нива на замърсяване във
водоснабдяването си.

• 2.2 милиарда души нямат безопасна питейна вода. 
Икономическите разходи за това са в размер на 260 
млрд долара годишно.

• Количество вода, равна на годишния отток на река 
Волга, най-дългата и пълноводна река в Европа, се 
разхищава за производство на 1,3 милиарда тона храна, 
която се губи между фермата и трапезата всяка година.

• Недостигът на вода е ключов фактор за конфликти в 
поне 45 държави през 2017 г.

• Ще бъдат необходими 14% повече вода за 
производството на 70% повече храна до 2050 г. за 
изхранването на очакваните 10 милиарда души 
население на планетата.
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