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Световният ден на околната среда 

ни учи как всички живи същества 

на планетата са свързани в мрежата 

на живота и как ние можем да 

действаме в името на природата. 

Храните, които приемаме, въздухът, 

който дишаме, водата, която пием, 

и климатът, който прави нашата 

планета обитаема – всички те идват 

от природата. 

 



Тази година темата на Световния ден на 

околната среда е Биоразнообразието – 

своеобразен призив за действия, борба с 

ускоряващата се загуба на видове и 

разрушаването на природата.  



Един милион растителни и 

животински видове са 

изложени на риск от изчезване, 

основно поради човешки 

дейности. Световният ден на 

околната среда алармира за 

необходимостта от спешни 

действия за защита на 

биоразнообразието.  



Последните събития – 

горските пожари в Бразилия, 

САЩ и Австралия, 

нападения на скакалци в 

Източна Африка, а сега и 

пандемията – показват 

взаимозависимостта на 

хората с природата, която ни 

изпраща съобщение.  



Биоразнообразието описва 

многообразието на живота 

на Земята. То обхваща 8-те 

милиона вида на планетата 

– от растения и животни до 

гъби и бактерии, 

екосистемите, които ги 

приютяват и генетичното 

разнообразие сред тях. 



Загуба на биоразнообразие и COVID-19 

Появата на COVID-19 подчертава 

факта, че когато унищожаваме 

биоразнообразието, ние 

унищожаваме системата,  която 

поддържа човешкия живот. 

Колкото по-богата на 

биоразнообразие е една 

екосистема, толкова по-трудно е 

един патоген да се разпространява 

бързо или да доминира.  



Загуба на биоразнообразие и COVID-19 

Загубата на биологично 

разнообразие предоставя 

възможност на патогените да 

преминават между животни и хора. 

Променихме системата, която 

естествено би ни защитила, и 

създадохме условия, които 

позволяват на определени патогени 

- включително коронавирусите - да 

се разпространяват.  



Време е за Природата 

COVID-19 ни дава възможност 

едновременно да преразгледаме 

отношенията си с природата и да 

възстановим свят, който е по-отговорен 

към околната среда. Справянето с 

появата на зоонотични заболявания 

изисква справяне с първопричината – 

преди всичко въздействието на 

човешките дейности.  
Време е да преосмислим връзката си с 

природата и да я поставим в основата 

на нашето вземане на решения. 



Конвенцията за биологичното 

разнообразие признава, че 

биоразнообразието е от решаващо 

значение за здравето на планетата. За 

тази цел Програмата за околна среда на 

ООН (UNEP)  и нейните партньори 

помагат на държавите да разработят 

свои собствени национални 

стратегически планове за действие за 
биологичното разнообразие.  

Време е за Природата 



След решенията, взети от държавите-

членки на ООН в Конвенцията за 

биологичното разнообразие, започва 

Десетилетието на ООН за възстановяване 

на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална 

инициатива за възстановяване на връзката 

между хората и природата. 

Време е за Природата 



 Програмата за околна среда на 

ООН работи със световните 

лидери за разработването на нова 

и амбициозна Глобална рамка за 

биологично разнообразие след 

2020 г., за да се постигне Визия 

за живот в хармония с природата 

от 2050 г. 
 

Време е за Природата 



Всеки от нас има роля в прекратяването на 

загубата на биоразнообразие и запазване на 

природата в името на човешкото 

благополучие. Като хора трябва да 

преосмислим това, което купуваме и 

използваме, и да станем съзнателни 
потребители.  

Какво можем да направим 



●  Промени начина си на хранене, като използваш по-

природосъобразни храни; обърни особено внимание на източниците 

на протеини; 

● Пътувай по-малко – ограничи пътуванията си, когато нещата се 

върнат към нормалното след Коронавирусната пандемия; 

● Остави някои диви зелени пространства в градината си, където 

опрашителите и наземните насекоми могат да виреят; 

●  Рециклирай колкото можеш повече; 

●  Създай компост в твоята градина или на перваза и отглеждай 

своя продукция; 

 

 

 

Как можем да действаме за природата: 



●  Избягвай да купуваш пластмаса за еднократна употреба. 

Пластмасовият отпадък, който се озовава в природата, често бива 

бъркан за храна от животните, както на сушата, така и в морето. За 

много видове това може да причини тежки наранявания и смърт; 

●  Засади цветна градина на твоя балкон или я направи в задния си 

двор; 

●  Минимизирай употребата на химикали в домакинството – могат да 

имат токсичен ефект върху почвата и подземните води. Вместо това 

експериментирай с естествени продукти като оцет и обикновен стар 

сапун и вода; 

 

Как можем да действаме за природата: 



Благодаря Ви за 
вниманието! 


