
22  май ден на биологичното разнообразие



Биоразнообразието се състои от три компонента :

• Гнетично разообразие-ранообразието на гените при отделните видове. 

То вкючва т.нар. популационна генетика.

• Видове разнообразие-разнообразие видовете флора и фауна в отделна 

екосистема или Земята като цяло.

• Разнообразие на екосистемите-обединява различните екосистеми на 

планетата.





Изчезването на биогичните видове е естествен процес.Той се активизира 

с разширяването на урбанизацията и човешката дейност.



Флора-всички растителни видове

Фауна-всичи животински видове

• За защитени видове са обявени 327 птици, 389 растения, 473 животни и 

1766 дървесни вида.



Нашата страна едно от първите места в Еврпао по биорзнообразие. Това се 

дължи на разнообразната природа-високи планини, низини, речни долини.



блатно кокиче               еделвайс                    дяволски орех

Блатното кокиче са род 

многогодишни растения. В 

България се среща 

обикновеното блатно 

кокиче. 

Еделвайс са род многогодишни 

тревисти растения от семейство 

сложноцветни. 

Дяволски орех, джулюн, рогатка 

е едногодишно влаголюбиво 

тревисто растение от семейство 

Нарови. 



водна лилия              дървовидна хвойна           бяла мура   

Водните лилии са род водни 

растения от семейство водни 

лилии, характеризиращ се с 

глобално разпространение.

Дървовидната хвойна е вид 

дърво или нисък храст от 

семейство Кипарисови. То е 

защитен вид .

Бяла мура е вид в рода Бор. 

Открита е от Аугуст 

Гризебах през 1839 г. в 

Пелистер.



балканска пъстърва           скален орел                     змиеок гущер

Балканската пъстърва, още 

кафява или речна пъстърва, е 

риба от семейство Пъстървови. 

Скалният орел е една от най-

едрите грабливи птици, срещащи 

се по нашите земи. Дължината на 

тялото му е 80 – 95 cm .

Змиеокият гущер е вид 

гущер от семейството на 

същинските гущери.



сърна бял щъркел кафява мечка

Сърната е средно голям тревопасен 

бозайник от разред Чифтокопитни. 

Широко разпространена в България 

и обичаен ловен обект. 

Белият щъркел е вид едра птица, 

представител на семейство 

Щъркелови. Гнезди и отглежда 

потомството си в Европа, 

Северна Африка .

Кафявата мечка е животно от 

семейство Мечкови. Тя е най-

едрият хищник в България. 



• Нито една страна или икономика, независимо от своето икономическо 

развитие не може да съществува или да се развива, без да се ползва от 

природните ресурси и биоразнообразието. От изхранването на човека, 

до индустрията и бита, всичко е свързано неизменно със състоянието 

на околната среда и биоразнообразието. За съжаление, малко от нас си 

дават сметка за това и предприемат някакви действия, за да ограничат 

човешкото (и в частност своето) отрицателно въздействие върху 

природата.



Кристиян Иванов 6А клас №16 


