


 

ТЕМА: Биоразнообразие – ниво напреднали 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР: Promimpresa 

ЗАГЛАВИЕ НА УЕБКУЕСТА: Практикувайте екотуризъм, защитете бъдещето ни  

ВЪВЕДЕНИЕ:  

Туризмът и биоразнообразието са тясно свързани и са взаимнозависими. Много 

видове туризъм разчитат директно на услуги, свързани с екосистеми и 

биоразнообразие, като екотуризъм, земеделски туризъм, балнеоложки туризъм и 

приключенски туризъм. Туризмът подпомага услугите за отдих, осигурявани от 

местните екосистеми. Туристите търсят културна и екологична достоверност, 

контакт с местните общности и знания за флората, фауната, екосистемите и 

тяхното опазване. Именно затова биоразнообразието е от решаващо значение за 

туризма по целия свят.  

 

От друга страна, прекалено многото туристи могат да имат и отрицателен, вреден 

ефект върху биоразнообразието и екосистемите. Увеличаването на туризма в 

популярни туристически дестинации изисква внимателно планиране и управление 

с цел избягване на негативното влияние върху биоразнообразието и околната среда.  

 

Затова е важно да се вземе предвид влиянието на туризма върху 

биоразнообразието. Това означава, че всички ние трябва да участваме и да 

прилагаме различни методи за опазване на биоразнообразието.  

ЗАДАЧИ 

Задачата ви е да помислите за защитена дестинация, която бихте искали да 

посетите и да се опитате да изготвите дневна програма за еко-турист. Тази 

програма има за цел да ограничи максимално негативното влияние от 

посещението на туриста върху околната среда.  

За да изпълните задачата, помислете по следните въпроси: 

1. Какви са връзките между туризъм и биоразнообразие?  

2. Как може да насърчите туризма да защитава, стимулира и да се грижи за 

биоразнообразието? 

3. Защо биоразнообразието е жизнено важно за туризма? 

и запишете констатациите си в предоставената таблица (Стъпка 3).  

 

ПРОЦЕС 

Стъпка 1: Какви са връзките между туризъм и биоразнообразие? 

Кликнете върху долните линкове за повече информация:  

● Туризъм | IUCN 

● Екологични влияния на туризма 

● Туристическият сектор и опазване на биоразнообразието – бенчмаркинг на 

добри практики  

https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our-work/business-engagement-sector/tourism
https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/two.html
https://ec.europa.eu/environment/archives/business/assets/pdf/sectors/Tourism_Best%20Pratice%20Benchmarking_Final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/business/assets/pdf/sectors/Tourism_Best%20Pratice%20Benchmarking_Final.pdf


Стъпка 2: Как може да насърчите туризма да защитава, стимулира и да се грижи 

за биоразнообразието? 

Кликнете върху долните линкове за повече информация:  

● Топ десет съвети за екотуристи | IUCN 

● Биоразнообразие – какво можем да направим? 

● Какво можете да направите, за да опазите биоразнообразието 

Стъпка 3: Защо биоразнообразието е жизнено важно за туризма? 

Кликнете върху долните линкове за повече информация:  

Туризъм и значимостта на биоразнообразието 

Защо биоразнообразието е важно за бъдещето на туристическия сектор | Wayaj 

Дневна програма на еко-туриста: 

Избрана 

защитена 

дестинация 

Какъв е вашият 

принос като еко-

турист за 

опазване и 

защита на 

популациите на 

застрашени 

видове и 

устойчиво 

използване на 

биологичните 

ресурси?  

Кои 5 стъпки 

може да 

предприемете, 

за да 

практикувате 

екотуризъм и 

да станете 

„зелен“ 

пътешественик

?  

Може ли туризмът 

да осигури 

положителна 

методология, 

която подкрепя 

опазването на 

биоразнообразие

то? Как?  

    

    

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ 

https://www.iucn.org/content/top-ten-tips-eco-tourists-0
https://www.naturetrust.bc.ca/conserving-land/what-can-we-do
http://www.durban.gov.za/City_Services/development_planning_management/environmental_planning_climate_protection/Durban_Open_Space/Pages/What-can-you-do-to-protect-biodiversity.aspx
http://www.durban.gov.za/City_Services/development_planning_management/environmental_planning_climate_protection/Durban_Open_Space/Pages/What-can-you-do-to-protect-biodiversity.aspx
https://www.greatplacestovisit.com/en/blog/tourism-and-importance-of-biodiversity
https://news.wayaj.com/green-lifestyle/why-is-biodiversity-important/


Въпроси:  

1. Какво е биоразнообразие? 

a) Екологична наука 

b) Разнообразните форми на живот на Земята 

c) Тема в биологията 

d) Разграничение в предмет по биология 

 

2. Кой от следните отговори не е заплаха за биоразнообразието: 

a) Замърсяване 

b) Голямо население 

c) Мобилни телефони  

d) Природни бедствия 

 

3. Как могат еко туристите да практикуват екотуризъм?  

a) Като се уверят, че не увреждат природни райони. 

b) Като се уверят, че се предпазват от слънчево изгаряне. 

c) Като се уверят, че не харчат прекалено много пари. 

d) Като се уверят, че не им свършва водата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За да се гарантира, че обектите на световното наследство биват облагодетелствани 

от репутацията, съпътстваща глобалния им статут, е важно екотуризмът да се 

приоритизира. Това промотира природосъобразни действия и насърчава лицата в 

туристическия сектор. Услугите за опазване на биоразнообразието и екосистемите 

са споделена отговорност, която изисква внимателно планиране и координирани 

дейности в туристическия сектор – включително правителство, гражданско общество 

и неправителствени организации.  

Да вървим заедно към устойчиво развитие! 
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