


 
ТЕМА: Природосъобразен транспорт – основно 

ниво  

ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР: ECQ 

ЗАГЛАВИЕ НА УЕБКУЕСТА: Бъдете природосъобразни по време на 

почивката си 

ВЪВЕДЕНИЕ: 
Транспортът е жизнено важна част от нашия живот. Независимо дали за да 
видим любимите си хора, да транспортираме стоки или да отидем на работа, 
всички ние трябва да пътуваме. 
 
Глобалните индустрии и организации в днешно време работят за повишаване 
на мобилността. Макар че това е полезно за мултикултурализма и 
придобиването на знания, също така увеличава замърсяването. 
 
Най-бързият начин за транспорт днес са самолетите, които според 
Международния Съвет за чист транспорт (ICCT) са превозните средства, 
консумиращи най-много горива и следователно, един от най-големите 
замърсители на околната среда.  
 
Транспортът е водещ източник на замърсяване на въздуха. Той е отговорен за 
приблизително 20% от емисиите на парникови газове в света и следователно за 
глобалното затопляне (National Geographic, 2021). 
 
В допълнение към атмосферното замърсяване транспортът има и други 
вредни ефекти, като влияние върху природни пространства, повишено шумово 
замърсяване, както и увреждане на морските и въздушни екосистеми.  
 
Затова е време да вземем нещата в свои ръце и да направим всичко възможно 
за минимизиране на ефектите от това замърсяване. 
 
Има много природосъобразни начини за алтернативно придвижване, които ни 
позволяват да пътуваме безопасно и да оказваме минимално влияние върху 
околната среда.  
 
ЗАДАЧИ  
 
Лятото е времето от годината, в което много хора пътуват по света, за да посетят 
нови места и да създават запомнящи се преживявания. В днешния свят има 
много възможности и транспортни средства за далечни дестинации по целия 
свят.  
 
Като имате предвид негативните ефекти на транспорта върху планетата, 
помислете за дестинация, която бихте искали да посетите, и се опитайте да 
изготвите план за пътуване с транспорт, който има минимален негативен ефект 
върху околната среда. 
 



 
 
Преди да изготвите плана си за пътуване, преминете през следните стъпки: 

1. Първо, открийте какво означава природосъобразен транспорт. 
2. Кои са най-популярните форми на природосъобразен транспорт?  
3. Като избирате определени форми на природосъобразен транспорт, 

как допринасяте за устойчивостта на туризма?  

ПРОЦЕС  

Стъпка 1: Какво е природосъобразен транспорт? 

Мария Бьорклунд от университета Липкьопинг в Швеция дефинира „зелен 

транспорт“ като „транспортна услуга, която има по-малък или намален ефект 

върху човешкото здраве и природната среда в сравнение с конкурентни 

транспортни услуги, които служат за същата цел“. Като се има предвид 

влиянието на този транспорт върху околната среда, той се определя още като 

природосъобразен транспорт. Зеленият транспорт има редица предимства – 

екологични, здравословни, икономически, както и дава възможност за 

самостоятелно бюджетиране. Научете повече за природосъобразния 

транспорт и ключовите предимства на използването му, като прочетете 

информацията в следните линкове:  

● Какво е зелен транспорт?  

● Устойчив транспорт  

● Устойчив транспорт  

Стъпка 2: Кои са най-популярните форми на природосъобразен транспорт?  

Преди внимателно да изберете превозното си средство до желаната 

дестинация, научете повече от долните линкове за това кои са най-популярните 

форми на природосъобразен транспорт:  

https://www.conserve-energy-future.com/modes-and-benefits-of-green-transportation.php
http://www.earthtimes.org/encyclopaedia/environmental-issues/sustainable-transport/
http://www.earthtimes.org/encyclopaedia/environmental-issues/sustainable-transport/


 

● Топ 5 природосъобразни методи за транспорт   

● Природосъобразен обществен транспорт   

● Електрически превозни средства  

Стъпка 3: Като избирате природосъобразни форми на транспорт до 

желаното място, как допринасяте за развитието на устойчив туризъм?  

Без пътуване няма туризъм, така че концепцията за устойчив туризъм е тясно 

свързана с концепцията за природосъобразен транспорт. 72% от емисиите на 

въглероден диоксид от туризма идва от транспорт, като 55% от тях се генерират 

от самолетния транспорт (или 40% от всички за туризма). Както може да се види 

от тези данни, транспортът в туристическият сектор има съществено влияние 

върху околната среда. Знаете ли кои са другите фактори, оказващи влияние 

върху околната среда и свързани с устойчивия туризъм? Научете отговорите на 

долните линкове: 

● Какво е устойчив туризъм? 

● Устойчив туризъм 

Стъпка 4: Създайте свой план за пътуване. 

След като сте изпълнили предходните стъпки, помислете за дестинация, която 

бихте искали да посетите и се опитайте да създадете план за пътуване, който 

да включва и избор на транспортни средства с намалено отрицателно влияние 

върху околната среда. Използвайте следния образец, който да спомогне 

работата ви:  

http://www.greentourism.eu/en/Post/Name/SustainableTourism
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_tourism


План за пътуване 

(опишете всички 

спирки в пътуването си 

към желаната 

дестинация)   

Изберете 

природосъобразен вид 

транспорт  

Причини за избора на 

този вид транспорт 

Дом (място, град/село, 

държава) – 1ва спирка 

(място, град/село, 

държава) 

  

1ва спирка (място, 

град/село, държава) – 

2ра спирка (място, 

град/село, държава) 

  

   

   

   

   

   

   

№ на спирка (място, 

град/село, държава) – 

обратно у дома 

  

 

ОЦЕНЯВАНЕ  

Представете плана си за пътуване и отговорете на следните въпроси:  

1. Какви са разликите между вашия план за пътуване и план, който не 

включва природосъобразни форми на транспорт?  

2. Коя беше най-трудната част от създаване на вашия план за пътуване?  



3. Освен екологичния ефект от пътуването в туризма, може ли да обясните 

други аспекти на устойчивост в туризма?  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Няма съмнение относно многобройните функционалности при използване на 

устойчив транспорт в ежедневието ни. Екологично устойчивите системи за 

транспорт за минимизиране на екологичното замърсяване и справяне с 

глобалното затопляне са единствената надежда, която имаме за устойчиво 

бъдеще.  

Разбира се, има множество недостатъци в тези екологични методи. Например, 

ходенето пеша и карането на велосипед са много ефикасни начини за 

придвижване, но в определени случаи, тези дейности изискват добро 

физическо здраве и следователно са пречка за лица, които нямат сила или 

способност да ходят пеша или да карат велосипед.  

По подобен начин общественият транспорт минимизира консумацията на 

гориво, защото превозва много хора, вместо те да пътуват отделно и да 

консумират повече енергия. Този метод обаче може да отнема повече време 

и да не е надежден, когато бързаме. 

Устойчивият транспорт има и своите недостатъци, но ползите са повече от тях. 

Затова той е най-голямата ни надежда за опазването на Земята и начин да се 

премине към добри модели на устойчив туризъм!  
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