


 
ТЕМА: Биоразнообразие – основно ниво 

ОРГАНИЗАЦИЯ-
ПАРТНЬОР: 

Promimpresa 

ЗАГЛАВИЕ НА 
УЕБКУЕСТА: 

Биоразнообразие и устойчив туризъм  

ВЪВЕДЕНИЕ: 
Био-разнообразните и запазени екосистеми формират важна основа за много 
области в икономиката на туризма. Всъщност секторът признава голямата 
значимост на привлекателните природни забележителности и богатото 
биоразнообразие: приходите от един устойчиво структуриран, природосъобразен 
туристически сектор могат съществено да допринесат за запазване и защита на 
застрашени популации от диви животни и за устойчивото използване на биологични 
ресурси.  
 
Били ли сте в парка? Или на разходка в гората? Или на плажа до морето?  
Всичко това са примери за екосистеми! В природата има много различни видове 
екосистеми.  
 
В този уебкуест вие ще се туристически представител, който проучва красивите 
екосистеми на Земята и убеждава и други да се запознаят с тях.  
 
ЗАДАЧИ 

Вие сте туристически представител, който проучва красивите екосистеми на Земята 
и убеждава и други да се запознаят с тях. Целта ви е не само да промотирате и 
насърчавате хората да оценят околната среда, но и да им помогнете да осъзнаят 
значимостта на биоразнообразието и устойчивия туризъм.  
Задачата ви е да изготвите брошура, която да дадете на туристите в своя район. Тя 
ще повиши информираността за ценните екосистеми в района и ще учи хората 
как по-добре да се грижат за биоразнообразието. Искате другите да са по-
информирани за природните ресурси, животни и за красотата на Земята.  
Насърчете ги да опазват екосистемите и биоразнообразието!  
 
ПРОЦЕС 



Стъпка 1: Какво е биоразнообразие? 

Кликнете върху долните линкове за повече информация:  

● Биоразнообразие – глобални проблеми 

● Биоразнообразие за деца: OLogy | AMNH 

● Биоразнообразие 

Стъпка 2: Защо е важно биоразнообразието? 

Кликнете върху долните линкове за повече информация:  

● Какво е биоразнообразие? | AMNH 

● Загуба на биоразнообразие и изчезващи видове- глобални проблеми 

Стъпка 3: Какво може да направите? 

Кликнете върху долните линкове за повече информация:  

● Начини да помогнем на околната среда: какво може да направите | AMNH 

● Как да спомогнем биоразнообразието | AMNH 

Сега, когато знаете всичко за биоразнообразието, неговата значимост и как може 

да насърчите другите да са по-информирани, е време да създадете брошурата 

си. Брошурата ви трябва да е кратка и ясна, да привлича вниманието на местните 

туристи, които посещават информационния ви офис. 

За повече информация за разработването на наръчник, кликнете върху следните 

линкове:  

● Привлекателни идеи за туристически брошури  

● Създаване на туристическа брошура 

● Дизайн на туристическа брошура 

Браво! Сега, когато създадохте брошурата си, е време да я споделите с туристите, 

които посещават града ви. Тъй като принтирането може би не е най-устойчивата 

възможност, може да я споделите на сайта си или дори в социалните медии! Така 

ще насърчите други да направят устойчив избор при пътуване! 

ОЦЕНЯВАНЕ 

https://www.globalissues.org/issue/169/biodiversity
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity
https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Understanding-Conservation/Biodiversity
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/what-is-biodiversity
https://www.globalissues.org/article/171/loss-of-biodiversity-and-extinctions
https://www.amnh.org/research/center-for-biodiversity-conservation/resources-and-publications/what-you-can-do
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/how-to-help-biodiversity2
https://www.lucidpress.com/blog/how-to-make-a-travel-brochure-that-looks-stunning
https://forty8creates.com/how-to-make-travel-brochure-and-leaflet/
https://venngage.com/features/travel-brochure


Отговорете на всички въпроси, като използвате пълни изречения. 

1. Защо биоразнообразието е толкова важно? Избройте три причини. 

2. Какво може да направите, за да подпомогнете опазването на 

биоразнообразието? Избройте и опишете три действия за създаване и 

подкрепа на биоразнообразието.  

3. Коя от тези възможности е най-приложима за вас? Обяснете. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успяхте ли да убедите туристите да опазват екосистемите и биоразнообразието? 

Разбират ли деликатния баланс в една екосистема? Брошурата ви несъмнено ще 

насърчи други да правят устойчиви избори, когато пътуват!  

Може да продължите да проучвате как дейностите ни оказват влияние върху 

околната среда. Продължавайте да учите за красотата на света около вас и 

насърчавайте и останалите да правят същото! 
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