
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дирекция “Екология и управление на отпадъците”

Биоразнообразие - ценно наследство
Ние, хората, сме част от тази мрежа и нашето оцеляване зависи от всичките 
и останали части. Тя започва да се разкъсва, най-вече поради дейностите на 
човека. И с това ние губим безбройните земни богатства с обезпокоителна 
скорост. Трябва да действаме сега и да променим поведението си! Защото 
всички ние сме едно.
Животът на земята е богат, сложен и... удивителен! Той представлява една 
изключително разнообразна мрежа от взаимосвързани екосистеми - мрежа, 
наречена биоразнообразие.

Какво губим, когато губим биоразнообразие?
Стоки от екосистемата:
•	 Дървен материал и гориво
•	 Хранителни продукти
•	 Текстил
•	 Лекарствени продукти

Услуги на екосистемата:
•	 Пречистване на въздуха
•	 Пречистване на водите
•	 Плодородни почви
•	 Опрашване на посевите
•	 Контрол на изменението на климата
•	 Защита от наводнения
•	 Премахване на въглеродния двуокис
•	 Културно и духовно вдъхновение
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Кой живее тук?
Защитена зона  Марица - Пловдив е разположена в съседство с втория по големина 
град в България - Пловдив. Най-сериозните заплахи за мястото за свързани основно 
с управлението на водите, добива на пясък и чакъл, както и горско-стопанските 
дейности. Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на 
Марица и залесяването с неприсъщи за района видове, както и увеличаване на 
добива на пясък и чакъл, води до влошаване и унищожаване на местообитанията, 
важни за почивка на птиците, особено на малкия корморан, който е световно 
защитен вид. В коритото на река Марица нощува близо 20% от европейската 
популация на малкия корморан и целта на защитената местност е да се запазят 
местата за струпване и почивка на вида. Други защитени видове в тази зона са:
поен лебед; земеродно рибарче; черен щъркел и голяма бяла чапла.

Планината е свързана с извора, който е свързан с реката, която е свързана с мочурищата, които са свързани с насекомото, 
което е свързано с жабата, която е свързана с водните запаси, които са свързани с питейната вода, която е свързана с ТЕБ.

Семето е свързано с птицата, която е свързана с цветето, което е свързано с градината, която е свързана с тревата, 
която е свързана с пчелата, която е свързана с дървото, което е свързано с ябълката, която е свързана с ТЕБ.

Какво е биоразнообразие? Как хората са свързани с него?

Биоразнообразието представлява природата във всички нейни форми на 
живот – то включва всички живи организми. Това означава всички екосистеми 
с всички растения, животни и микроорганизми, живеещи в тях, а също и гените 
на видовете и връзките между тях. То е основата на живота - танцът на пчелите 
около едно цвете, подскачащите във водата жаби, червеите, намиращи се в 
почвата и Вие, наблюдавайки всичко това, докато се разхождате по ливадата. 
Всички ние сме едно. Някои хора смятат, че да се полагат грижи за природата е 
лукс: желателно е да запазим видовете и това, че ги губим е обезпокоително..., 
но това е високата цена, която трябва да платим като запазваме работата си и 
повишаваме доходите си. Реалността е много различна.
Загубата на биоразнообразието не улеснява икономическото развитие. Тя го 
подкопава.

Как да започнем да опазваме биоразнообразието?
•	 Научете колкото се може повече за биоразнообразието;
•	 Проучете кoи видове са сред застрашените във Вашия район и подпомагайте 

опазването на средата им;
•	 Ако имате градина, направете я по-ценна като посадите плодни дръвчета и 

цъфтящи растения;
•	 Посещавайте природните резервати и паркове, за да покажете подкрепата 

си за тяхното създаване, запазване и дори разширяване. Не забравяйте да 
оставите тези места във вида, в който сте ги намерили;

•	 Не навлизайте в местата за гнездене и размножаване на животните;
•	 Участвайте в акции за залесяване, поставяне на хранилки и гнездилки за 

птици и други животни;
•	 Нека гласът Ви бъде чут и информирайте семейството, приятелите и колегите 

си.
малък корморан черен щъркел


