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ВЛИЯНИЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 
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THE IMAPCT OF BIODIVERSITY ON THE TOURISM DEVELOPMENT 

Todorka Toncheva 

Abstract: Biodiversity is an extraordinary wealth of ecosystems, species and genes. It is the foundation of life on the 
planet. Biodiversity is also our natural capital that offers us ecosystem services that support our economy. Worsening 
or losing it threatens the implementation of these services: losing species and habitats, as well as the welfare and em-
ployment that we make out of nature and thus threaten our own prosperity. This makes the loss of biodiversity the most 
serious global threat to the environment. 

The impact of tourism on nature is one of the major and current problems of modern development, the solution of 
which is reflected in a number of international documents as well as in specific policies and actions of national gov-
ernments. 
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Увод 
В последно време все повече нараства ролята 

на устойчивия туризъм, развиващ се на основата 
на биоразнообразието и същевременно доприна-
сящ за неговото запазване. Важна инициатива в 
това отношение е Берлинската декларация „Био-
разнообразие и устойчив туризъм“. Тя е изготве-
на по инициатива на Федералното министерство 
на околната среда, опазването на природата, 
строителството и ядрената безопасност на Феде-
рална Република Германия (BMUB, 1197) по 
време на Международната конференция по био-
разнообразие, състояла се още на 6 – 8 март 1997 
г., проведена в рамките на Международната ту-
ристическа борса в Берлин същата година (Ав-
торски колектив, 1997). Тя е подписана от ми-
нистрите на 18 държави, сред които и България. 

Страните, подписали този документ се обеди-
няват около виждането, че „основните цели на 
глобалната политика за опазване на околната 
среда, запазване на биологичното разнообразие, 
борбата с климатичните промени и намаляване 
на потреблението на природните ресурси, не мо-
гат да бъдат достигнати без устойчиво развитие 
на туризма“. (Тончева, 2014, стр. 11) 

Практиката показва, че обикновено най-
голяма загриженост за опазване на биоразнооб-
разието проявяват силно развитите страни, дока-
то най-големите проблеми, свързани с биоразно-
образието имат държавите от т.нар. Трети свят. 
Те обикновено са изправени пред много по-
сериозни икономически и социални проблеми, 
които смятат за по-спешни от екологичните. То-
ва обяснява и съсредоточаването на станалия ве-

че популярен термин „горещи точки на биораз-
нообразието“ предимно в държави от този свят. 
„Биоразнообразието е съществено за развитие на 
туристическата индустрия, но за съжаление нау-
ката все още няма ясни индикации за несъмнена-
та липса на предупреждение за негативите и по-
зитивите между туристическото развитие и съх-
ранението на биоразнообразието.“ (Van der Duim 
and Caalders, 2002, pp. 747-748) 

Безспорно връзка между туризма и биологич-
ното разнообразие съществува. „Въпросът е кол-
ко точно тази връзка може да бъде обхваната и 
оценена чрез различни икономически модели. 
Обикновено решенията, които касаят биоразно-
образието са политически и законови и след това 
икономически.“ (Van der Duim and Caalders, 
2002, pp. 749) Според същите автори подобни 
виждания могат да бъдат характеризирани като 
спорни. Те се спират на твърдението, че коренът 
на конфликта на интереси между природозащит-
ниците, местните групи по интереси, туристи-
чески организации и туристи, идва от борбата за 
поддържане на собствената представа за реал-
ността, по отношение на природата. Ето защо 
определянето на приоритети за намеса е не само 
въпрос на научно познаване на значението на 
въздействието на туризма върху биологичното 
разнообразие и неотложността на смекчаването 
му. Трябва да се вземат предвид поне три аспек-
та: легитимност, приложимост и ефективност. 
(Van der Duim and Caalders, 2002, pp. 749) 
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Цитираните автори (Rene van der Duim & 
Janine Caalders) изразяват по този въпрос следна-
та позиция: „Легитимността на интервенциите се 
занимава с въпроса „кой има полза от тези ин-
тервенции“. С други думи, в чий интерес е ин-
тервенцията и какви са последиците за заинтере-
сованите страни, независимо дали са природоза-
щитници, туристически предприемачи, туристи 
или местно население. (Van der Duim and Caal-
ders 2002, рр. 749 -751) 

Легитимността на интервенцията (намесата) е 
силно свързана с нейния ефект върху разпределе-
нието на икономическите ползи. Такъв е случаят, 
например по отношение на екотуризма в развива-
щите се страни и позицията на международната 
туристическа индустрия в сравнение с позицията 
на малките туристически предприятия и на мест-
ното население. Например, трябва ли само на мес-
тните жители да им се позволи да се възползват от 
своето „собствено“ биоразнообразие? Как трябва 
да се разпределят компенсациите за населението за 
ползване на местното разнообразие? Подобни въп-
роси, и по-точно отговорите на тези въпроси оста-
ват по-скоро теоретични. По-подходящо е да се 
обедини споделянето на настоящите практики с 
нуждите, защото сегашното разпределение е силно 
неравностойно. Макар и много оскъдни, все пак 
налице са данни, които илюстрират този факт. 

Например, 56% от разходите на екотуристи, 
които пътуват до Коста Рика, се изразходват из-
вън страната. Според изчисленията, в крайна 
сметка само 37% от разходите им остават в сама-
та Коста Рика. Колко от тези пари остават в мал-
ките туристически, търговски и други компании, 
не е известно, но може да се приеме, че делът е 
твърде малък. Изследванията в различни пери-
ферни региони показват, че голяма част от дохо-
дите от туризма се усвояват извън региона, тъй 
като индустрията генерира само ограничен реги-
онален мултиплициращ ефект. За да се подчертае 
значението на по-равномерното разпределение 
на икономическите ползи, често се използват ар-
гументи за ефективност. Успешното развитие на 
екотуризма зависи до голяма степен от това, да-
ли местното население печели или не ползи от 
опазването на природата и свързаното с това раз-
витие на туризма. Това е важно, защото може да 
генерира местна подкрепа за опазването на при-
родата, а доходите от туризма могат да предоста-
вят алтернативи за икономически практики като 
селското стопанство, животновъдството, дърво-
добивната промишленост и ловът – много зави-

сими също от природните ресурси. Туризмът има 
потенциала да допринесе за опазването и разви-
тието и включва създаването на положителни 
синергични връзки между туризма, биоразнооб-
разието и местните хора чрез прилагането на 
подходящи стратегии за управление. 

Легитимността на интервенцията може да бъ-
де свързана и с туристическия опит, тъй като на-
месата може да доведе до ограничаване на някои 
видове туризъм. До известна степен, когато въз-
действията върху биоразнообразието са твърде 
тежки, такива интервенции може да са неизбеж-
ни. При предприемането на ограничителни мер-
ки обаче трябва да се обмисли разнообразието на 
туристическия опит. Възможностите за отдих 
предлагат концептуална рамка за създаване на 
връзка с управлението на природните зони. Тя се 
отнася до връзката между преживяванията, по-
лучени от отдиха, и обстановката, в която те се 
осъществяват и подчертава необходимостта от 
отчитане на екологичните, социалните и управ-
ленските аспекти. Съответствието на дейностите 
по отношение на туристическия опит трябва да 
бъде оценено спрямо наличието на алтернативи. 

Какъв е рискът тези алтернативи да бъдат за-
сегнати от тази намеса? Посещението в природни-
те паркове, например, е решаващ аспект от пъту-
ването до много страни. Но при тези посещения 
туристите генерират отпадъци. Интервенциите, 
насочени към превенция на отпадъците, ще бъдат 
по-лесни за легитимиране в сравнение с действия, 
насочени към затваряне на парковете за посетите-
ли въобще. От друга страна, не е задължително 
туристите непременно да посещават най-
екологично чувствителните зони на даден приро-
ден парк. При това такова решение не е в ущърб 
на бизнеса. От тази гледна точка действия като зо-
ниране или квоти за посещение в най-
чувствителните райони на природния парк са ле-
гитимни. (Van der Duim and Caalders, 2002, рр. 752) 

Цитираните автори посочват, че интервенци-
ите са по-осъществими, ако заинтересованите 
страни желаят да си сътрудничат. Това обикно-
вено се случва, когато намесата се разглежда ка-
то благоприятна от лична гледна точка на всяка 
една от страните, или когато се постигат безс-
порни положителни въздействия, компенсиращи 
безспорни отрицателни въздействия. Ако заин-
тересованите страни не желаят да си сътрудни-
чат, те могат да бъдат принудени да го направят. 
Много заинтересовани страни, обаче, притежават 
инструменти, с които могат да забавят или бло-
кират действията, които считат за нежелани. Са-
мо една страна не може да изпълни всички жела-
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ни интервенции. Това изисква сътрудничеството 
на няколко други, за да бъдат те ефективно при-
ложени. Това важи особено в сферата на между-
народния туризъм, където конвенциите и спора-
зуменията се осъществяват само ако правителст-
вата са готови да преговарят и да изпълнят обе-
щанията си. Националните правителства са пов-
лияни от международни организации като Све-
товната организация по туризъм, или Организа-
цията на обединените нации, като междувремен-
но пък, те могат да влияят върху политиките на 
регионалните и местните власти в своята страна. 
(Van der Duim and Caalders, 2002, рр. 751) 

Интервенциите, насочени към управлението 
на връзката „туризъм – биоразнообразие“ са раз-
нообразни и варират в тяхната ефективност и 
приемливост за всички заинтересовани от тяхно-
то прилагане страни. В подкрепа на това може да 
бъде приведен пример с отношението на холанд-
ските туристи, описан от споменатите автори. 

Според Холандския научен съвет за правителс-
твена политика (WRR) основните проблеми, пред 
които са изправени холандците, са подчинената 
роля на проблемите на околната среда като цяло, и 
проблемите, свързани с биологичното разнообра-
зие, по-конкретно в процесите на вземане на ре-
шения на предлагащите и потребителите на турис-
тически услуги. Холандското проучване посочва, 
че 47% от респондентите уверяват, че са готови да 
пътуват до дестинации, които са в или по-близо до 
Холандия, ако това би послужило за екологични 
цели. Обаче на практика най-предпочитаните от 
тях решения са САЩ, Канада, Австралия, Нова 
Зеландия, Индонезия и Карибите. Т.е. има огромна 
разлика между изразени намерения и реални дейс-
твия. Независимо от високата екологична съпри-
частност на холандците, не винаги се стига до еко-
логосъобразно поведение. Само когато са налице 
ниски разходи (по отношение на пари, време и 
усилия), или когато поведението им има висока, 
лично осъзната морална стойност, хората желаят 
да променят поведението си. 

За съжаление, разработените досега стратегии 
не са много точни и имат малка задължителна 
сила, което се илюстрира от факта, че има много 
препоръки, но няма правно обвързващи споразу-
мения, които да се отнасят изрично към връзката 
между биологичното разнообразие и туризма. 
Малко са страните, които могат да бъдат опреде-
лени на база на конкретните национални закони, 
напреднали в това отношение. Често липсват 
мерки за прилагане и ефективни мерки за конт-
рол, особено в развиващите се страни. (Van der 
Duim and Caalders, 2002, рр. 754 – 755) 

Оценката на интервенциите показва, че отно-
шенията между туризма и биологичното разнооб-
разие се разглеждат от правителствата, неправи-
телствените организации и частния сектор на 
международно, национално и регионално (местно) 
равнище. Въпреки че общият преглед създава впе-
чатлението за широко разнообразие от предприети 
мерки, по-критичният анализ показва, че практи-
ката на прилагането на социални инструменти и 
доброволни действия не е достатъчно ефективна. 
В случаите, когато туризмът оказва по-сериозно 
въздействие върху биологичното разнообразие, 
следва да се обърне повече внимание на правнооб-
вързващите задължителни инструменти. 

Акцентът върху социалните инструменти и 
доброволните регулации е разбираем, тъй като ту-
ризмът и биоразнообразието са нова област на по-
литиката, за която първо трябва да се създаде под-
крепа сред ключовите заинтересовани страни, да се 
генерират знания, за да може да се определят при-
оритети и да се разпространява информация сред 
широката общественост, за да се повиши осведо-
меността. Тази стратегия успя да постигне много 
при разясняването на връзката между туризма и 
биоразнообразието в политиките на международно 
и национално равнище. Например, индустрията се 
превърна в неразделна част от разработването на 
подходи и практики за устойчиво използване на 
биологичните ресурси в рамките на Конвенцията 
за биологичното разнообразие, но позицията на по-
малките предприятия не получава много внимание 
в дискусията за туризма и биоразнообразието Спе-
циално внимание трябва да се обърне на това, как 
да се улеснят малките предприятия, за да получат 
достъп до ресурси, които да вложат в опазване на 
биоразнообразието. По този начин те ще доприне-
сат, както за ефективността, така и за легитимност-
та на интервенциите. 

В случаите, когато въздействието на туризма се 
счита за тежко, или се оценява като силно нежела-
телно, следва да се обмислят възможностите за въ-
веждане на по-обвързващи инструменти (като да-
нъци, закони и задължителни форми на зониране). 
По различни причини обаче те не функционират 
оптимално на практика. Това е свързано с факта, че 
прилагането на повечето от споменатите инстру-
менти е трудно. Например, въвеждането на екотак-
си при самолетните полети е оправдано от еколо-
гична гледна точка, тъй като е свързано с проблема 
за глобалното затопляне. Но това трябва да стане в 
международен мащаб. Въвеждането на тези еко-
такси от отделни страни просто би довело до пре-
местване на полети до географски най-близки 
страни. От друга страна, най-вероятно това ще во-
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ди и до намаляване на броя на туристическите по-
сещения. От гледна точка на еднаквото споделяне 
на ползите, практичността на този инструмент 
изисква внимателно разглеждане. (Световна турис-
тическа организация, 2001) 

 

Заключение 
И накрая да отговорим на логичния въпрос след 

всичко казано дотук. Защо устойчивият туризъм 
може да бъде един от най-ефективните начини за 
използване на биологичното разнообразие? 

Първо, добрата социална и природна среда 
имат важно отношение за развитието на турис-
тическата индустрия. Не можем да си предста-
вим туризъм без плажове и коралови рифове, 
планини и долини, реки , влажни зони, савани, 
гори и острови. Туризмът не се развива в при-
родно деградирали райони, неразвити икономи-
чески региони, или места с усложнена  полити-
ческа обстановка и граждански вълнения. В този 
контекст  заинтересованите страни в туризма са 
естествени поддръжници на устойчивостта. 

Второ, може да се постигне успешно взаимо-
действие между опазването на биоразнообразието 
и развитието на туризма, и то на пазарна основа. 
Например, частни резервати, прилагащи устойчиви 
модели на туризъм. Това осигурява на туроперато-
рите финансови ресурси, както и социална и поли-
тическа подкрепа от местното население, прави-
телствата и международните организации. 

Трето, устойчивият туризъм трябва да бъде 
признат за важен инструмент за облекчаване на 
бедността, най-лошото явление на света. Много 
богати на биоразнообразие страни са изправени 
пред предизвикателствата на бедността. И за тях 
устойчивият туризъм и развитието на екотуризма 
са възможност, която просто не могат да си позво-
лят да загубят. Примери в това отношение са о-в 
Мавриций, Кения, Сейшелските острови и много 
други страни. Дори в развита Европа туризмът мо-
же да помогне за проспериране на изостаналите 
селски райони в някои страни, притежаващи зна-
чително биоразнообразие чрез мрежи от малки и 
средни предприятия, работещи в сферата на туриз-
ма и съпътстващите го дейности. Пример за това е 
България и нейните изостанали селски райони. И 
накрая, пътуването все още е един от най-
ефективните начини за образование и информира-
не. То може да повиши знанията и осведомеността 
на туристите и техните домакини по много еколо-
гични и социални въпроси. 

Туризмът със сигурност няма да постигне ус-
тойчивост сам по себе си. Необходимо е комби-

ниране от доброволни инициативи и инструмен-
ти и нормативна регулаторна политика, подкре-
пени от ефективни публично-частни партньорст-
ва. Трябва да бъдат продължени действията по 
отношение на устойчивото развитие на туризма 
на основата на принципите на Глобалния етичен 
кодекс за туризма на Световната туристическа 
организация, насоките на Конвенцията за биоло-
гичното разнообразие за устойчив туризъм в уяз-
вими екосистеми (Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity, 2004) и Декларацията от 
Квебек за екотуризма от 2002 г., обявена от ООН 
за Международна година на екотуризма. Те са 
нова основа за развитието на туризма, включва-
ща участие на заинтересованите страни, макси-
мизиране на местните ползи, принос за устойчи-
вото управление на околната среда и развитието 
на културен обмен и диалог. 

Туризмът е една от най-големите индустрии в 
света с приходи от почти 500 млрд. долара го-
дишно. Той трябва да се превърне в основен инс-
трумент за устойчиво развитие, чрез преодолява-
не на загубите на биологично разнообразие и из-
кореняване на бедността. 
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