
Околна среда

Знаете ли, че...?Всички ние можем да 
сме част от решението

Можете да направите много 
неща за опазването на природата 

и биологичното разнообразие.

Биологичното разнообразие 
е разнообразието на живот на 
планетата. То е в основата на 

икономическото благоденствие.

Ние сме зависими от природата  
за нашата храна, вода, въздух, 

здраве, за плодородието на 
почвите и равновесието в климата.

Над 80 % от културите и дивите 
растения в Европа имат нужда 
от опрашване, в което основна 

роля играят пчелите, за да дадат 
плодове и семена.

Невидимите услуги от природата 
са безплатни и често се приемат 
за даденост — но те са ценни 

и уязвими.

8 от 10 европейци смятат, 
че последиците от загубата на 

биологично разнообразие са сериозни.

ЕС работи, за да спре процеса на 
загуба на биологично разнообразие 

и на услугите от природата — 
но всички ние трябва да направим 

много повече, за да се запази 
природното ни наследство.

Само 52 % от популациите на птиците, 

16 % от най-важните естествени 

местообитания и 23 % от защитените 
видове в ЕС се развиват добре…

Естествените екосистеми търпят 
поражения поради разрастването на 
градовете, интензивното земеделие, 
замърсяването, инвазивните видове 

и климатичните промени.

Бъдете информиран и отговорен 
потребител — Вашият всекидневен 
избор може да окаже влияние върху 

околната ни среда.

Бъдете отговорен турист: не безпокойте 
дивите животни и не унищожавайте 
растенията; съберете отпадъците си.

Участвайте доброволно в обществени 
проекти и инициативи за опазване 

и възстановяване на природата.

ММаакар чччеее ддейсттвиятттаа 
заа оопазвване ннааа ббиоллоогичнооотто 

рраазноообразиииее вв Еврропа 
са ооссиигурриили мннногго пооллзи 

ззаа приррооддаттаа и хоррраатта, иима 
ооощщее ммногоо ннееща,,  коитттоо ттряяббва 

дда ссе напррааввятт.. Трябббвваа да 
заааввърршшим, дддаа уупрраавляввааамме 
ппо--дддооббрре и даа фффиинаннсираммме 

„ННааттууурра 22000““,, ддаа нааммалиммм 
ззаплааххииттте ии да въъззсстанноовим 

еекосисстттеееммитте и ттееххнитте 
ууслууги в ппо--шшширроки гррааанниции, 
заа даа ззащииттииимм ппрриродднноото 

насллееддсссттвоо.
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ГРИЖИ ЗА ПРИРОДАТА И ЗА 
БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Какви действия 
предприема ЕС
Стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г. има за 
цел да спре процеса на загуба на 
биологично разнообразие в Европа, като 
намери решения на основните заплахи 
и възстанови природата. ЕС също така 
работи на международно равнище, 
за да помогне за предотвратяването 
на загуба на биологично разнообразие 
в световен мащаб.

Директивите за птиците 
и местообитанията на ЕС са 
в основата на усилията на ЕС да запази 
биологичното разнообразие. Те дават 
възможност всичките 28 държави членки 
да работят заедно за защитата на нашите 
най-уязвими видове и местообитания. 
Тяхна основна част е изграждането на 
мрежата „Натура 2000“: най-голямата 
координирана мрежа от защитени 
зони в света, с над 27 000 защитени 
зони, покриваща 1 милион квадратни 
километра: 18 % от земите в ЕС и близо 
6 % от неговите морски зони!

Директивите на ЕС за птиците 
и местообитанията защитават всички 

диви птици, около 1000 други животински 
и растителни вида и 230 вида естествени 

местообитания.

Добрите земеделски практики могат 
да помогнат да се обърне процеса 
на намаляване на биологичното 

разнообразие в селските райони.

Целта на „Натура 2000“ 
е да се опази биологичното 

разнообразие и същевременно 
да се позволи да се развиват 

устойчиви икономически 
дейности.

ЕС разполага със законодателство 
и политики, които облекчават 

натиска върху морските екосистеми 
и рибарството и гарантират тяхното 

устойчиво ползване.

ЕС също така работи за намаляване 
на заплахите и за възстановяване на 

жизненоважните услуги на естествените 
местообитания в по-широки граници, 

извън пределите на „Натура 2000“.

ЕС прие законодателство 
за предотвратяване на 

разрушаването на уязвимата 
природа в Европа от инвазивни 

чужди видове.

ЕС и неговите държави членки 
заедно са най-големият източник на 

средства в световен мащаб за развитие 
на финансирането в областта на 

биологичното разнообразие.

Зелената инфраструктура може да осигури 
икономически ефективни естествени 

решения за защита от наводнения, 
намаляване на замърсяването на въздуха, 
отдих и много други, които да са полезни 

както за природата, така и за хората.

ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ 

Естествените екосистеми, като гори, 
пасища или влажни зони, работят за 
нас денонощно. Те пречистват водата 

и въздуха, произвеждат кислород, 
поддържат плодородието на почвата, 

осигуряват ни храна и лекарства, 
регулират климата и рециклират 

нашите отпадъци. Всичко е толкова 
просто: ние не можем да живеем без 

тези „екосистемни услуги“.

Океанските растения произвеждат 
повече от половината от кислорода 

в атмосферата.

Селскостопанската продукция в Европа 
на стойност около 15 милиарда евро  

зависи от опрашването от насекоми.

Около 4,4 милиона работни 
места в ЕС зависят пряко от доброто 
здраве на екосистемите; някои от най-

бързо развиващите се отрасли на ЕС 
са в зелената икономика.

„Натура 2000“ осигурява ползи, 
които се оценяват на стойност 

200—300 милиарда евро годишно, 
докато разходите за управлението 

ѝ са около 6 милиарда евро годишно.

Грижата за 
природата — грижа 

за самите нас
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зависи от опрашването от насекоми.

Около 4,4 милиона работни 
места в ЕС зависят пряко от доброто 
здраве на екосистемите; някои от най-

бързо развиващите се отрасли на ЕС 
са в зелената икономика.

„Натура 2000“ осигурява ползи, 
които се оценяват на стойност 

200—300 милиарда евро годишно, 
докато разходите за управлението 

ѝ са около 6 милиарда евро годишно.

Грижата за 
природата — грижа 

за самите нас
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Околна среда

Знаете ли, че...?Всички ние можем да 
сме част от решението

Можете да направите много 
неща за опазването на природата 

и биологичното разнообразие.

Биологичното разнообразие 
е разнообразието на живот на 
планетата. То е в основата на 

икономическото благоденствие.

Ние сме зависими от природата  
за нашата храна, вода, въздух, 

здраве, за плодородието на 
почвите и равновесието в климата.

Над 80 % от културите и дивите 
растения в Европа имат нужда 
от опрашване, в което основна 

роля играят пчелите, за да дадат 
плодове и семена.

Невидимите услуги от природата 
са безплатни и често се приемат 
за даденост — но те са ценни 

и уязвими.

8 от 10 европейци смятат, 
че последиците от загубата на 

биологично разнообразие са сериозни.

ЕС работи, за да спре процеса на 
загуба на биологично разнообразие 

и на услугите от природата — 
но всички ние трябва да направим 

много повече, за да се запази 
природното ни наследство.

Само 52 % от популациите на птиците, 

16 % от най-важните естествени 

местообитания и 23 % от защитените 
видове в ЕС се развиват добре…

Естествените екосистеми търпят 
поражения поради разрастването на 
градовете, интензивното земеделие, 
замърсяването, инвазивните видове 

и климатичните промени.

Бъдете информиран и отговорен 
потребител — Вашият всекидневен 
избор може да окаже влияние върху 

околната ни среда.

Бъдете отговорен турист: не безпокойте 
дивите животни и не унищожавайте 
растенията; съберете отпадъците си.

Участвайте доброволно в обществени 
проекти и инициативи за опазване 

и възстановяване на природата.

ММаакар чччеее ддейсттвиятттаа 
заа оопазвване ннааа ббиоллоогичнооотто 

рраазноообразиииее вв Еврропа 
са ооссиигурриили мннногго пооллзи 

ззаа приррооддаттаа и хоррраатта, иима 
ооощщее ммногоо ннееща,,  коитттоо ттряяббва 

дда ссе напррааввятт.. Трябббвваа да 
заааввърршшим, дддаа уупрраавляввааамме 
ппо--дддооббрре и даа фффиинаннсираммме 

„ННааттууурра 22000““,, ддаа нааммалиммм 
ззаплааххииттте ии да въъззсстанноовим 

еекосисстттеееммитте и ттееххнитте 
ууслууги в ппо--шшширроки гррааанниции, 
заа даа ззащииттииимм ппрриродднноото 

насллееддсссттвоо.
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Околна среда

Знаете ли, че...?Всички ние можем да 
сме част от решението

Можете да направите много 
неща за опазването на природата 

и биологичното разнообразие.

Биологичното разнообразие 
е разнообразието на живот на 
планетата. То е в основата на 

икономическото благоденствие.

Ние сме зависими от природата  
за нашата храна, вода, въздух, 

здраве, за плодородието на 
почвите и равновесието в климата.

Над 80 % от културите и дивите 
растения в Европа имат нужда 
от опрашване, в което основна 

роля играят пчелите, за да дадат 
плодове и семена.

Невидимите услуги от природата 
са безплатни и често се приемат 
за даденост — но те са ценни 

и уязвими.

8 от 10 европейци смятат, 
че последиците от загубата на 

биологично разнообразие са сериозни.

ЕС работи, за да спре процеса на 
загуба на биологично разнообразие 

и на услугите от природата — 
но всички ние трябва да направим 

много повече, за да се запази 
природното ни наследство.

Само 52 % от популациите на птиците, 

16 % от най-важните естествени 

местообитания и 23 % от защитените 
видове в ЕС се развиват добре…

Естествените екосистеми търпят 
поражения поради разрастването на 
градовете, интензивното земеделие, 
замърсяването, инвазивните видове 

и климатичните промени.

Бъдете информиран и отговорен 
потребител — Вашият всекидневен 
избор може да окаже влияние върху 

околната ни среда.

Бъдете отговорен турист: не безпокойте 
дивите животни и не унищожавайте 
растенията; съберете отпадъците си.

Участвайте доброволно в обществени 
проекти и инициативи за опазване 

и възстановяване на природата.

ММаакар чччеее ддейсттвиятттаа 
заа оопазвване ннааа ббиоллоогичнооотто 

рраазноообразиииее вв Еврропа 
са ооссиигурриили мннногго пооллзи 

ззаа приррооддаттаа и хоррраатта, иима 
ооощщее ммногоо ннееща,,  коитттоо ттряяббва 

дда ссе напррааввятт.. Трябббвваа да 
заааввърршшим, дддаа уупрраавляввааамме 
ппо--дддооббрре и даа фффиинаннсираммме 

„ННааттууурра 22000““,, ддаа нааммалиммм 
ззаплааххииттте ии да въъззсстанноовим 

еекосисстттеееммитте и ттееххнитте 
ууслууги в ппо--шшширроки гррааанниции, 
заа даа ззащииттииимм ппрриродднноото 

насллееддсссттвоо.
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