
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
НА БЪЛГАРИЯ  

Защо е важно да го опазим?



Биоразнообразието е чудото, което наричаме ЖИВОТ

Това са и синигерите, които ни будят рано сутрин, кацнали на прозореца, и 
минзухарът, пробил с цвета си дълбокия сняг, и малкият гущер, който ни стряска, 
шмугвайки се в храсталака, и ние, и всичко останало, което е пред очите ни, а 
твърде често не забелязваме. Биоразнообразието е навсякъде – в горещите 
гейзери и ледените планински води, в безбрежните пустини и в непроходимите 
джунгли, в безжизнените на пръв поглед скални пукнатини и в цветните ливади, в 
най-дълбоките морски дълбини и в ефира на небето. Биоразнообразието е това, 
което отличава нашата планета от милиардите други подобни на нея във 
Вселената, то е това, което я прави жива и неповторима. Всъщност, известният ни 
до този момент в цялата необятна Вселена живот, е съсредоточен в един 
микроскопичен пласт с дебелина не повече от 30-40 км. 

• https://www.youtube.com/watch?v=2ECBS8jQvOw

https://www.youtube.com/watch?v=2ECBS8jQvOw


В България има около 29 000 вида животни

У нас има 33 вида от единствените активно летящи бозайници на Земята - прилепите.

Групата се допълва от едрите хищници – кафява мечка, вълк и завърналият се през 2007 г. 
в българската природа след повече от половинвековно отсъствие рис. Тук е едно от 
последните убежища на континента на дивата коза. Насекомоядните бозайници са 
представени от два вида къртици, таралеж и 7 вида земеровки, сред които е и най-
дребният бозайник в света – етруската земеровка, достигаща тегло от едва 2.34 грама. С 
най-голямо разнообразие са гризачите. България е дом на един от най-редките 
бозайници в света – мишевидният сънливец, който наскоро бе открит отново след 
десетилетия неизвестност.

Едни от най-интересните и редки видове са морските бозайници - делфините и тюленът-
монах. За съжаление последният е изчезнал от нашето Черноморие, а в световен мащаб са 
оцелели не повече от 600–700 индивида и бъдещето му като биологичен вид е под 
изключително сериозна заплаха. 

Бозайници – около 100 вида



Елен и кошута

Мечка

Сънливец 

Таралеж 



Мишевиден сънливец Сръндак

Вълк 

Дива коза 



Видра  Прилеп

Рис Тюлен 



 Най-пъстрите, шумни и разнообразни представители на съвременния гръбначен 
животински свят. Днес е ерата на птиците и подобно на динозаврите в древни 
времена, птиците са господстващият клас в живия свят на Земята. Това се дължи на 
тяхната изключителна приспособимост и невероятната им способност да завладяват 
нови територии, благодарение на чудото на полета. 

 Днес птици се срещат във всяко кътче на планетата от полюсите до екватора и от 
морското ниво до покрива на света. България е една от най-богатите на птичи свят 
държави в Европа. 

 Тук е едно от малкото места на континента, където все още се реят лешояди и орли, 
пикират в ловния си полет соколи и подобно на натоварени магистрали небето 
бродират хилядобройните ята на пеликани, щъркели и други реещи се видове. Сред 
най-редките и застрашени птици у нас са царският орел, къдроглавият и розовият 
пеликан, ловният сокол, черният лешояд, белошипата ветрушка, червеногушата
гъска, малката белочела гъска, полубеловратата мухоловка и много други. 

Птиците – над 420 



Белочела рибарка Сива чапла 

Розов пеликан  

Белоглави лешояди 
и черен лешояд  



Къдроглав пеликан  

Пчелояди Саблеклюн  Глухар

Царски орел  

Червеногуша гъска 



У нас се срещат едни от най-интересните и редки влечуги в Европа – малобройната 
вече черноврата стрелушка, една от най-красивите змии – леопардовият смок, 
потайната и почти сляпа змия червейница, символът на фармацията – смокът-
мишкар. 

Не по-малко е разнообразието и при гущерите – чудноватите нощни гекони и 
късокракият гущер, безкраките гущери слепок и жълтокоремник (най-дългият 
европейски гущер), изключително редките живороден и змиеок гущер и др.

Най-причудливите представители на влечугите, костенурките, са едни от най-
древните обитатели на нашата планета, живели още по времето на динозаврите и 
останали до наши дни да ни напомнят за тези динамични и изпълнени с 
превратности дни на земната история. Костенурките са представени в нашата фауна 
от 6 вида – два сухоземни, които са и световно застрашени, два водни и два морски 
вида, навлизащи в Черно море периодично през Босфора. Почти всички видове 
влечуги в България са поставени под защитата на закона, а много от тях са в 
страниците на Червената книга. 

Влечуги – 36 вида



Пепелянка

Сухоземна 
костенурка  

Зелен гущер 

Смок-мишкар 



• Земноводните са най-малочислената група животни в българската гръбначна 
фауна – едва 25 вида, но това са около 1/4 от земноводните в Европа, и България е 
на едно от първите места по видово разнообразие. 

• Нашата страна предоставя отлични условия за съществуването както на южни 
видове, така и на видове от севера, дори и от алпийските части. Земноводните в 
последните години са изправени пред заплаха за своето съществуване.

• Строителството по Черноморското крайбрежие, замърсяването и коригирането на 
речните течения, пресушаването на влажни зони, са причини за тяхното 
намаляване. Като едни от най-древните гръбначни животни земноводните не са 
свикнали с човешкото влияние и са силно уязвими от него. Повечето български 
видове са поставени под защитата на Закона за биологичното разнообразие и са 
включени в Червената книга.

Земноводни – 25 вида



Жаба дървесница 

Жълтокоремна бумка Зелена крастава жаба 

Водна жаба 



207 вида морски и сладководни риби

Лефер

Калкан

Чига 

Попче 



Безгръбначните животни са най-многобройната и разнообразна група на живия свят. 
Те са разпространени навсякъде по планетата и само броят на видовете насекоми 
днес надхвърля 1 милион. 

До този момент за страната ни са описани повече от 30 000 вида, но се предполага, че 
истинският им брой е по-голям от 50 000. Много от групите безгръбначни животни не 
са добре проучени и постоянно в научната литература се съобщава за намерени нови 
видове. Нещо повече – голяма част от тях са нови не само за фауната на България, но 
и за света. 

Неоценима е ролята им в природата – на неуморните мравки, на преработващите 
дървесината корояди и термити, на пчелите, опрашващи растенията. Известен е 
фактът, че много видове растения се опрашват от точно определен вид насекомо.

Огромна е ролята на безгръбначните и като хранителен ресурс. Голяма част от 
животните, и дори някои растения, се хранят с безгръбначни. Едни от най-редките, 
ценни и уязвими видове са пещерните видове безгръбначни.

Безгръбначни животни – 30 000



Богомолка

Водно конче 

Гъсеница

Алпийски сечко  



Растенията - около 4 200 вида

• Нашата страна е една от най-богатите на растително разнообразие – описани са 
повече от 4 200 висши растителни вида и около 3 700 вида водорасли и мъхове, което 
ни поставя на едно от първите места в Европа. 

• България е център, където в момента сме свидетели на еволюцията на редица 
растения и възникването на нови видове. Днес у нас могат да се видят последните 
находища на континента на такива редки видове като родопският силивряк, 
сръбската рамонда, странджанската боровинка, странджанската зеленика, рилската 
иглика и рилският ревен, текирската мишорка, пирински мак и още 170 български и 
200 балкански ендемити. 

• Поради своята рядкост и застрашеност около 400 вида са защитени от Закона за 
биологичното разнообразие, повече от 700 са включени в Червената книга на 
България. Най-богати по своя растителен свят са териториите на национален парк 
„Централен Балкан”, планините Странджа, Рила, Пирин, Родопите, Витоша и 
Славянка. 



23 вида каменоломки



34 вида теменуги



Около 70 вида орхидеи









 Царство Гъби 
все още недостатъчно изследвано...





Биоразнообразие в опасност!
• опазването на биоразнообразието е колкото важно, толкова и 

наложително днес, в епохата на най-голямото унищожение на биологични 
видове след измирането на динозаврите. 

• При това предизвикано не от някакви природни катастрофи или 
космически катаклизми, а от нас самите. 

• За последните 4 века са изчезнали повече от 400 вида птици и бозайници. 

• Днес ежедневно губим завинаги поне по един растителен и животински 
вид. 

• Многобройни заплахи от човешката дейност:
• Изсичане на горите
• Прекомерен лов и риболов
• Замърсяване и пресушаване на влажни зони
• Разкъсване на местообитанията
• Строителство и инфраструктура
• Причинени от човека промени в климата



Причините за изчезване на видове са много 
и често са във връзка едни с други – загуба 
на местообитания – изсичане на гори, 
разораване на равнините, настъплението 
на пустинята, пресушаването на влажни 
зони, строителството, замърсяванията, 
глобалните промени на климата, 
нахлуването на чужди за екосистемите 
видове, покарването на пътища, 
прекомерното ползване на природни 
ресурси и видове, генномодифицираните 
организми, пожарите и наводненията...
Всички тези заплахи по отделно и в 
съчетание водят до загуба на биологични 
видове, нарушаване на естествените 
природни процеси и в един момент ще се 
обърнат срещу човека. Ето защо ние като 
природозащитници сме призвани да 
изпълним мисията си – да помогнем на 
природата да съхрани най-ценното си 
творение – живота!



Защо толкова малка по площ държава 
като нашата има такова неизмеримо 
природно богатство? 

• Географско положение

• Климат

• Релеф

• Геоложко минало

• Видообразуване



• Незаконна сеч

• Опожаряване на 
стърнища

• Разораване на ливади

• Застрояване

Проблемите
• Замърсяване с битови, 

строителни и 
промишлени отпадъци

• Бракониерски лов и 
риболов



Опазване на биоразнообразието 
става по два основни начина:

Поставяне под законова защита 
на видове и местообитания –
Закон за биологичното 
разнообразие

•567 растителни вида
•421 животински вида
•90 типа природни местообитания





Опазване на 
биоразнообразието

• Защитени територии
• 3 национални парка
• 11 природни парка
• 90 резервата
• 402 защитени местности
• 352 природни забележителности
 общо 550 хил. ха  (5 % от територията)



Карта на Националните (в червено) и природните (в синьо) паркове 



Национален парк 
Централен Балкан



Национален парк Рила



Национален парк Пирин



Резерват Ропотамо



Природен парк Странджа



Защитена местност Пода



Поддържан резерват 
Атанасовско езеро



Дейности за опазване на 
биоразнообразието
• Проучвания

• Закони и регламенти

• Планове за управление

• Охрана

• Природозащитни дейности

Включете се и вие!



Природозащитни дейности

• Изкуствени острови за гнездене
• Изследване на редки и застрашени видове;

• Залесявания;

• Почиствания на защитени територии

• Поддържане и възстановяване на местообитания, 
напр. влажни зони и ливади



Популяризиране на
природозащитните идеи

• Интерпретативна туристическа структура;

• Интерактивни изложби за видове и места;

• Фото изложби;

• Фестивали;



Популяризиране на природата 



Годишни награди за БИОРАЗНООБРАЗИЕ



Екологично образование
• Конкурси и състезания;

• Лагери за ученици и студенти;

• Образователен курс Опазване на биоразнообразието в Софийски университет



Благодарим ви за вниманието!!!

http://bbf.biodiversity.bg
Facebook Българска 
фондация 
Биоразнообразие
bbf@biodiversity.bg

http://bbf.biodiversity.bg/
mailto:bbf@biodiversity.bg
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