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Мястото на тематиката за биоразнообразието в България в 

обучението на студентите-еколози 

  

Даниела Христова 

 

The place of the themes of variety of species in Bulgaria for the education of students on 

ecology. The protection of variety of species is a priority of each country. This fact explains its importance in 

education of students on ecology. In this report are examined some themes of the variety of species in 

Bulgaria, which are a part of the education of students on ecology at the University of Rouse. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Учебният план на специалността ”Екология и техника на опазване на околната 

среда” е набор от базисни и специални дисциплини. Обучението на студентите по 

тези дисциплини е една добра основа - ориентир за бъдещата им работа като 

специалисти. Повечето от изучаваните предмети са свързани с четирите среди за 

живот – води, почви, въздух и биосфера/ част, от която е биоразнообразието/. Най-

вече чрез дисциплината “Екология” студентите получават задълбочени познания за 

биоразнообразието -  за неговия състав, функциониране и опазване от 

неблагоприятни, увреждащи фактори. В тази връзка в настоящия доклад е 

представено мястото на тематиката за биоразнообразието в обучението на 

студенти-еколози. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Биоразнообразието е част от природата – от природните ресурси. Те 

представляват компоненти на околната среда/ОС/ - почви, води, гори, животни, 

полезни изкопаеми, които могат да бъдат използвани от човека за подобряване на 

благосъстоянието му.  

Природните ресурси са разнообразни по количество, изменчивост, възобнови 

мост В тази връзка те се подразделят на неизтощими и изтощими. Към 

неизтощимите природни ресурси се отнасят: атомната енергия, слънчевата енергия, 

енергията на вятъра, енергията на приливите и отливите, атмосферата, водата на 

океаните. Изтощимите природни ресурси са тези, които намаляват като резултат от 

използването от човека или могат да бъдат унищожени при неразумно използване 

от него. Към тях се отнасят: водата в природните водоеми, полезните изкопаеми, 

почвеното плодородие и биоресурсите. 

Биоресурсите са съвкупност от всички организми, които човекът използва 

за:храна, битови нужди, лекарства, суровини за промишлеността. В  България има 

редица растителни и животински съобщества/биоценози/ и екосистеми, които са 

ценни биоресурси: иглолистни, дъбови и букови гори, лекарствени растения, ливади, 

влажни зони, пещери и др. 

Опазването на ОС, с нейните биоресурси е основен екологичен проблем в 

световен мащаб. 

 Биоресурсите са част от биоразнообразието. То представлява съвкупност от 

над  

2 500 000 вида организми на Земята. Биоразнообразието осигурява кръговрата 

на веществата, естественото опазване на почвите и водните басейни. Според  

Международната конвенция биоразнообразието има непреходна, екологична, 

генетична, икономическа, научна, образователна, културна и естетична стойност. 

България макар и малка по площ страна има богато биоразнообразие. Това се 

дължи на разнообразните топографски, геоложки, хидроложки и климатични 

условия. 
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В генетично отношение различните видове и техните популации формират така 

наречения генетичен фонд. В него влизат ендемитни и реликтни видове. Ендемитите 

са видове с ограничено разпространение в строго определени географски райони. 

За България растителни ендемити са: Рилска иглика, Старопланинска теменуга, 

Пирински мак, Странджанска зеленика, Витошко лале, Родопски крем, а 

представители от фауната – Мишевиден сънливец, Нютонов хомяк. Реликтите са 

растителни и животински видове, оцелели от минали геологични времена в 

ограничени места и почти неповлияни от премените на абиотичните фактори. В 

България се срещат следните растителни и животински реликти: Конски кестен, 

Бяла мура, Източен дъб, Трипръст кълвач. 

 През последните тридесет години на миналия век и началото на 21 век в целия 

свят се увеличава интереса към природата, защитените територии и застрашените 

от изчезване видове. Създават се много правителствени и неправителствени 

организации, подписват се международни конвенции за опазване на ОС. В тази 

връзка в България са приети следните закони: 

1. Закон за опазване на ОС/1992/ - в него се уточнява ролята на местните и 

централни органи на държавната власт по отношение на опазване на ОС. 

2. Закон за защитените територии/ЗЗТ//1998/ - чрез този закон се въвежда 

категоризацията на защитените територии, съобразена с международните норми. 

3. Закон за опазване на биоразнообразието/2002/ - съобразен с 

международни правни норми. 

ЗЗТ обособява шест категории защитени територии в България – строги 

резервати,  национални паркове, природни паметници, управляеми/поддържани/ 

резервати, природни паркове и защитени месности. 

Контролът върху опазването на биоразнообразието на България се 

осъществява от различни институции – МОСВ, РИОСВ, Дирекции на Национални 

паркове, Дирекции на Природни паркове, общини, неправителствени организации. В 

техните специализирани отдели намират място за професионалната си изява 

редица специалисти с екологично образование. За това тематиката за 

биоразнообразието има своето място и роля в обучението на студентите-еколози от 

специалнастта “ЕТООС” на Русенския университет/РУ/. 

В началния етап на обучението в семинарните упражнения по дисциплината 

“Екология” студентите се запознават основно с шесте категории защитени територии 

в България. Всеки от тях в началото на семестъра получава самостоятелна задача – 

изготвяне на доклад за съответна защитена територия. Студентите методически се 

инструктират по примерен план, по който да изготвят доклада/статут на защитената 

територия, физикогеографска характеристика, биоразнообразие и опазването 

му,екотуризъм и др./. 

 Първите доклади са за трите Национални парка на България – Рила, Пирин и 

Централен Балкан. В хронологична последователност следват докладите за 

резерватите в тези паркове, а след това – докладите за Природните паркове/ПП/, 

резерватите в тях и за някои уникални защитени територии – природни паметници и 

месности. Всеки студент подготвя план-конспект на доклада  и го представя на 

състудентите си. Повечето от студентите подготвят и съответно онагледяване – 

фотоси, таблици на съответната защитена територия. Добре би било в бъдеще 

студентите да представят докладите си като презентация с подходящ табличен и 

снимков материал и заключителни изводи. 

Тематиката за биоразнообразието намира своето място и в индивидуалната 

учебна практика. В тази връзка всеки студент получава конкретна задача – 

изследване на един защитен растителен и на един животински вид от защитената 

територия в областта на родното населено място – например ПП”Русенски Лом”, 

ПП”Шуменско плато”, резерват “Сребърна” и др. От студентите се изисква доклад-

отчет, отразяващ наблюденията от посещенията в защитената територия. 
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Тематиката за биоразнообразието намира своето място и в дипломните 

разработки на студентите-бакалаври и магистри. Реализирането на редица 

Дипломни работи/ДР/, свързани най-вече с опазване на биоразнообразието на 

отделни защитени територии –НП”Рила”, НП”Пирин”, НП”Централен Балкан, на 

ПП”Русенски Лом”/ “Опазване на биоразнообразието на бозайниците в ПП”Русенски 

Лом”, “ Опазване на прилепите в ПП”Русенски Лом”, “Опазване на белия и на черния 

щъркел в ПП”Русенски Лом”/, “Изследване състоянието и опазването на 

биоразнообразието на ПП в България”, “Изследване състоянието и опазване на 

биоразнообразието на строгите резервати в България” и др. В разработките са 

представени методи за изследване на популациите на конкретни животински видове 

– Дива коза, Бял щъркел Чер щъркел, Кафява мечка и др., а също и на характерни 

горски съобщества в защитените територии. 

Следващите разработки могат да бъдат осъществени на основата на 

сравнително изследване на конкретни защитени територии от дадена категория, 

основаващо се на различия във видовия състав, различни влияния на екологичните 

фактори и съответни мерки за опазване на биоразнообразието. 

а да се гарантират посещенията на студентите в защитените територии добре 

би било да се сключат договори за сътрудничество между ръководството на РУ и 

дирекцията на ПП”Русенски Лом”, на Природонаучния музей, на РИОСВ. В тях 

трябва да има клаузи, уреждащи провеждането на групови и индивидуални учебни 

практики на територията на защитените територии, участие на специалисти от 

посочените институции като консултанти и ръководители на ДР, Курсови работи и 

доклади, включване на студентите в дейностите им – програми, планове, проекти, 

ежедневна работа.                        

           

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биосферата е четвъртата сфера за живот. Тя включва всички видове 

организми/биоразнообразието/ и части от неживата природа, повлияна от тях. За 

това тематиката за биоразнообразието има своето място в обучението на 

студентите-еколози от специалността “ЕТООС”. Изследването на 

биоразнообразието на България – защитени територии с характерни растителни и 

животински видове/ условия на живот, характерни морфологични, анатомични и 

физиологични белези/, методика на изследване на популациите, законови норми и 

мерки за опазването им подготвят студентите за бъдещата им професионална 

реализация в съответните институции, отговарящи за опазване на 

биоразнообразието на страната ни. 
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