
10 години курс „ Опазване на 
Биоразнообразието“ 



Биоразнообразието е живот, биоразнообразието е нашият живот 

На кого изобщо му хрумна тази 
идея? 

 



Биоразнообразието е живот, биоразнообразието е нашият живот 

Затова опазването на биоразнообразието е колкото важно, толкова и 
наложително днес – в епохата на най-голямото унищожение на биологични 
видове след измирането на гигантските влечуги. При това – предизвикано не от 
някакви природни катастрофи или космични катаклизми, а от нас самите. 
Поради своята сложност и взаимосвързаност биоразнообразието може да се 
раздели на 3 нива: 
- Генетично – всички индивиди от даден вид са носители на различна генетична 
информация. Това гарантира оцеляването на вида при различни условия на 
средата, както и възможностите на видовете да реагират на природни промени. 
Това разнообразие е най-голямо – установено е, че броят на генетичните 
комбинации при човек надхвърля броя на атомите във Вселената. Генетичното 
разнообразие е и в основата на еволюционните процеси – различните видове, 
носители на различни гени в продължение на много години се развиват по 
различен начин. От тях произлизат нови видове, всеки със специфичен набор от 
гени и така се продължава еволюцията. 
- Видово – най-лесно обяснимото и най-очевидното – разнообразието на 
биологични видове – микроорганизми, растения, гъби, лишеи, гръбначни и 
безгръбначни животни. Всъщност видовото ниво на биоразнообразието е това, 
което най-често се свързва с живата природа. Вътре в самите видове съществува 
неизброимо разнообразие – както споменахме по-горе – генетичното 
разнообразие, а между различните видове съществува разнообразие от 
комбинации, а също и от процеси и взаимовръзки, протичащи между видовете и 
между тях и средата. Това е и следващото и най-сложно ниво на 
биоразнообразието: 
- Екосистемно – представено от много видове, които са свързани помежду си в 
сложни и разнообразни взаимоотношения. Видовете, освен това са свързани и 
със средата, която обитават и в която са в неразривна връзка. Тук е мястото и на 
потока на енергията и кръговрата на веществата.  
Вижда се, че биоразнообразието е сложен комплекс от гени, видове и 
екосистеми, които обаче функционират в единство и които зависят едно от други 
и от средата.  



            

 
 Началото 

• През 2005 година започва организирането 
на студентски лекции в Пловдивски и 
Софийски университет. 

• В Пловдив организацията им се поема от 
доброволците на БДЗП, а в София от БФБ.  

• От самото начало лекторите участват 
абсолютно безвъзмездно. 



            

 
 



            

 
 Нашите лектори: 

• Д-р Борис Николов, д-р Боян Петров, доц. Росен 
Цонев, гл. ас. Диана Златанова, Андрей Ралев, Гай 
Шорок, доц. Десислава Димитрова, д-р Йордан 
Кошев, Антония Хубанчева, доц. Николай Цанков, 
Йордан Христов, Димитър Плачийски, Михаела 
Царчинска, Александър Дунчев, Албертийн Пердок, 
Венислава Рачева,Лазар Петрунов, Алан Рукрофт, 
Стефан Аврамов, Георги Стефанов, Катерина 
Раковска,  Николай Терзиев, проф. Бьорн Симерс, д-
р Люба Евстатиева, Павел Зехтинджиев, Елена 
Кметова, Тихомир Стефанов и още много други… 



            

 
 



            

 
 
Малко статистика  

За тези 10 години: 

 

 - са били проведени 180 лекции 

 

 - били са посетени от повече от 9000 човека 

  

 



            

 
 
И не само… 

 

- Финансиране на дипломни работи  

 

-  лагери  „Картали“ и „ За Балкана“ 

 

- Експедиции до Керкини 



            

 
 



            

Кои са хората, които са  
организирали лекциите? 

 

Мила 
Александрова 



            

С какво курса помогна да 
остане природа? 



            

Дипломантите: 

• Александър Дунчев, Ивайло Ангелов, 
Ивайло Борисов, Недко Недялков, Таня 
Запрянова, Ния Тошкова, Мирослав 
Славчев, Мариана Вълчева, Георги 
Герджиков, Владимир Добрев и още много 
други… 



            

Защо е важно да ги има? 



              

            

        

            

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Елица Иванова, Българска фондация Биоразнообразие 


