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ЧАСТ I – ПРОЦЕДУРА
1. Задачи на отговорните институции
В следващия табличен преглед са представени компетентностите и задачите на отговорните по
съставяне на ПУ институции.
Таблица 2: Задачи на отговорните институции при разработването и прилагането на плановете за
управление.

Отговорна
администрация
Отдел
“Природозащита и
грижа за
ландшафта” на
областните управи
(по-долу наричани
само Отдел
“Природозащита и
грижа за
ландшафта”)

Служба за околна
среда, измервания
и природозащита
на провинция
Баден-Вюртемберг
(СОСИП)

Горска опитна и
изследователска
станция
(ГОИС)

Задачи
Обща отговорност за разработването на ПУ
Назоваване на процедурно упълномощените лица по ПУ
Обявяване и възлагане разработването на ПУ на трети лица
Преглеждане на материалите за съответната зона от Натура 2000 и
съставяне на опис на необходимите за ПУ документи
Координация и експертно консултиране на изготвянето на ПУ
‐ Обобщаване, оценка, планиране на целите и мерките за типовете
природни местообитания на откритите пространства и за
видовете според таблица 14 и 15 в Приложение I
‐ Изготвяне на общ план
‐ Работа с обществеността
Експертно първоначално консултиране на изготвящия плана за въпроси
по отношение софтуера на ПУ
Експертно консултиране на подчинените (стоящи на по-ниски нива)
административни служби, и по-специално на природозащитните
институции, при изпълнението на предложените мерки на практика
Организация на по-сложни поддържащи мерки
Разработване на научните основи за създаването на ПУ
Разработване и актуализация на ръководството за ПУ
Координация на сътрудничеството между различните институции на
ниво провинция при разработването на ПУ
Създаване и по-нататъшно развитие и поддръжка на софтуера за ПУ и
експертно консултиране на областната управа по въпроси за софтуера,
както и предоставяне на технически съвети на потребителите
Професионална
консултация
по
запитвания
на
отделите
„Природозащита и грижа за ландшафта“ на областната управа относно
софтуера за ПУ
Координация на поддържането на базата данни за цялата провинция
Координация за цялата провинция и възлагане на проучванията (=
Картиране, оценка, планиране на целите и мерките) на редки или силно
застрашени видове според таблица 14 в приложение I
Работа с обществеността на територията на цялата провинция
Координация за цялата провинция и възлагане на проучванията за
някои горски видове според таблица 14 в приложение I
Преглеждане на материали за съответната зона от Натура 2000 и
събиране на необходимите за ПУ документи за горите
Картиране, оценка, предложения за цели и мерки за горски типове
природни местообитания (с изключение на 9110 и 9130) и открити
типове природни местообитания в горите в компетенцията на
картирането на горски местообитания според таблица 15 в приложение
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Отдел „Горска
политика” на
областната управа
ОГПОУ

Отдел
„Лесоустройство”
на областната
управа
ОЛОУ
По-ниски нива на
административните служби

I
Контактно лице за интересите и проблемите на собствениците на гори
Предоставяне на информация на всички собственици на гори за
картирането в гората
Участие в уводни или информационни срещи и заседания на съвета
Разработване на планирането на целите и мерките за горските типове
природни местообитания и за горските видове
Създаване на горския модул
Професионална подкрепа за по-ниските нива на административните
служби, и по-специално на горските служби, при прилагането на
предложените мерки в гората
Информация и въвличане на собствениците на обществени гори по
време на подготвителната фаза в рамките на лесоустройството
Картиране, оценка, предложения за цели и мерки за типове
местообитания 9110 и 9130
Предоставяне на данни от лесоустройството
Интегриране на резултатите от ПУ в лесоустройството
Прилагане на предложените мерки според областта на компетенция

Отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“ определя в началото на фазата на разработване
на плана за управление на всяка една зона от Натура 2000 по един отговорник, който играе
ролята на контактно лице, координатор, организатор, а в много случаи и професионален
съветник за цялата процедура. Той е контактно лице за разработващия плана, и за засегнатите
институции, сдружения, собственици, ползватели и други заинтересовани граждани по време
на процедурата. Освен това негова е и задачата чрез работа с обществеността да създаде на
място разбиране и приемане на разработването и прилагането на ПУ.
Отделите „Горска политика” на областната управа са местата, където засегнатите институции,
сдружения, собственици, ползватели и други заинтересовани граждани могат да получат
информация по въпроси за горите. Отделите „Горска политика” поддържат задължително
контакт с Отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“. Те съпровождат и подкрепят
процедурата по разработване на горския модул до завършване на плана.
2. Стъпки при разработването на планове за управление
2.1 Годишни обсъждания на НАТУРА 2000
2.2 Фаза 1 – Подготовка
2.2.1

Подход и информиране на собствениците

2.2.2 Събиране на данни за видове
Отговорните институции събират данни за видовете от Приложение II на Директивата за
местообитанията и съответните видове от Директивата за птиците както е описано по-долу.
Една част от проучванията на видовете се осъществява още по време на подготвителната фаза:
Служба за околна среда, измервания и природозащита на провинция Баден-Вюртемберг
(СОСИП) събира данни за редки, силно застрашени видове, включени в Програмата за защита
на видовете на територията на цялата провинция; Горска опитна и изследователска станция
(ГОИС) също събира данни на територията на цялата провинция за определени видове
(компетенциите са определени в Приложение I, таблица 14). Находищата на венерината
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пантофка (Cypripedium calceolus) се описват по време на картирането на горските
местообитания.
Данните се предоставят на отделите „Природозащита и грижа за ландшафта“ на областните
управи както е посочено в схемата на предоставянето на продукти в приложение IV.
Още в началото на всяко лесоустройство наличните данни от проучванията на СОСИП и
ГОИС за срещащите се в гората видове (картиране, граници на разпространение, планиране на
цели и мерки) се интегрират в лесоустройството от отделите „Лесоустройство” на областните
управи при съгласуване с отделите „Природозащита и грижа за ландшафта“ на областните
управи. Събирането на данни за видове под компетенцията на отделите „Природозащита и
грижа за ландшафта“ на областните управи става едва във фазата на разработване на плана.
2.2.3. Събиране на данни за типовете местообитания в горите
В подготвителната фаза Управлението по горите разработва основите за планиране за
горските типове местообитания и някои открити местообитания в рамките на картирането на
горските местообитания и на лесоустройството (виж таблица 15, приложение I). При това се
подхожда по правило по общини и по стопанства. Данните от лесоустройството се събират
само за обществените гори. За частните гори се възлагат отделно съответни картирания за
установяване на природните местообитания.
Картирането на горските местообитания става преди лесоустройството. От картирането
произлизат определянето на границите, групирането, оценките, предложенията за цели и
мерки за горските типове природни местообитания, откритите типове местообитанията в
горите (в зависимост от компетенцията) и местообитанията на венерината пантофка
(Cypripedium calceolus). Когато на лесопригодни площи се предвиждат цели и мерки за
открити местообитания, то тогава лесоустройството поема разработването на тези цели и
мерки.
В рамките на лесоустройството се проучват, определят се границите и се оценяват
местообитания „9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum“ и „9130 Букови гори от типа
Asperulo-Fagetum“. Освен това се дават и предложения за планирането на целите и мерките за
двата типа местообитания.
При природни местообитания, които се срещат както в горите, така и извън тях, и поради това
се проучват отчасти в рамките на картирането на горските местообитания, и отчасти от
разработващите ПУ, се прави обобщено въвеждане на данните и информацията от
изготвящите ПУ. То се състои в технически презапис на данните и преработване на
описанията.
Планирането на целите и мерките за местообитанията в горския модул (виж по-долу) се
съгласува от отдел „Горска политика” и отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“ на
областните управи.
2.2.4. Горски модул
Резултатите от проведените от горските служби в подготвителната фаза проучвания и
планирания за местообитания и видове се обобщават в т.нар. „горски модул” за всяка
защитена зона от Натура 2000. Освен това работещите с горския модул оценяват горските
типове природни местообитания на ниво защитена зона, събират и обобщават изводите от
картирането на горските местообитания, лесоустройството и проучванията на видовете на
ГОИС, и обработват окончателно в рамите на подготвителната фаза планирането на целите и
мерките за предметите на опазване в гората. Преди предаването на материалите на отдел
„Природозащита и грижа за ландшафта“ се осъществява и проверка на качеството от
Управлението по горите на провинцията.
Работещите в горския модул създават списък на включените в стандартния формуляр
местообитания и видове, за чието проучване е отговорно Управлението по горите, но които не
са установени на терен. Списъкът съдържа освен това и установени на терен местообитания и
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видове, които до сега не са били посочени в стандартния формуляр. Отдел „Горска политика”
на областните управи е отговорен за съдържанието на горския модул. Съдържанието на
горския модул е представено в Глава 7.3. и в прегледа на основните продукти в приложение 4.
По време на подготвителната фаза всички планирания на целите и мерките за обработваните в
рамките на горския модул видове и природни местообитания, както и евентуално указания
(индикации) за възможни конфликти на целите, се основават по правило на изолирани
наблюдения на находищата на тези видове или съответно местообитания в защитената зона.
Поради това, по време на създаването на горския модул все още не може да се осъществи
пълно планиране при зачитане на всички предмети на опазване и на евентуални конфликти на
целите. Затова планиранията по време на подготвителната фаза трябва да се възприемат като
временни. Изработващият плана заимства резултатите, целите и предложенията за мерки от
горския модул непроменени с изключение на случаите, при които поради научни причини са
необходими промени или адаптиране (виж глава 2.3.2). Те се извършват при взаимно съгласие
от отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“ и отдел „Горска политика” на областните
управи.
2.2.5. Преглед на наличния материал и избор на необходимия материал за фазата на
изготвяне на плана
Отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“ преглежда в годината преди започване на
фазата на изготвяне на плана за управление важните материали за съответната защитена зона,
напр. картирания, планове, становища и публикации. Ако става въпрос за риби, миноги или
раци, отделът по природозащита се свързва със службата за проучване на рибите в провинция
Баден-Вюртемберг и моли за предоставянето на наличните данни. Освен това преди
разработването на плана освен отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“, и ГОИС и
СОСИП проверяват дали са необходими проучвания за видове, които не са включени до сега
във стандартния формуляр.
СОСИП подпомага отделите „Природозащита и грижа за ландшафта“ с налични данни за
видове от Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, както и за силно
застрашените видове в защитени зони от Натура 2000. ГОИС е отговорна за прегледа и избора
на необходимия за изготвянето на плана в областта на горите материал (за детайли виж
приложение I, таблица 19). Отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“ подбира
необходимия материал за изготвянето на плана за управление.
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ЧАСТ II – МЕТОДИ
4. Методика на събирането на данни за типовете природни местообитания и за видовете
4.1. Основен подход за събирането на данни
4.1.1. Относно обектите на защита
Типовете природни местообитания и видовете от Директивата за местообитанията се проучват
само в защитени зони по Директивата за местообитанията. Данни за видовете от Директивата
за дивите птици се събират само в защитени зони по Директивата за дивите птици.
Ако при изготвянето на плана по изключение се стигне до случай, в който площи извън
защитената зона са спешно необходими за опазване на предмета на защитената зона, се
събират данни за типовете природни местообитания и за местообитанията на видовете извън
зоната. В случаите, когато се налага провеждане на конкретни дейности върху тези площи, се
прави опит те да се включат допълнително в границите на защитената зона в рамките на
допълнителна консултация с институциите и евентуално собствениците, както е описано в
глава 3.2. При видове, които изискват много големи по площ местообитания, не се добавят
нови площи към защитената зона в случаи, в които е достатъчно да се формулират мерки
извън нея, чието осъществяване може да бъде осигурено чрез други програми (напр. Програма
за защита на видовете, сравни глава 6.2.2).
Принципно се обработват всички типове местообитания и видове, които са посочени в
стандартния формуляр за съответната зона. При незначителни находища, в плана за
управление се обяснява подробно защо находището е обозначено като незначително. Освен
това в проучванията могат да се включат до сега не упоменати в стандартния формуляр видове
и типове местообитания от приложение I и II на Директивата за местообитанията и важни
видове от Директивата за птиците, за които са налице обосновани доказателства за значителни
находища 2 в отдела „Природозащита и грижа за ландшафта“.
В случай, че при теренните проучвания се открият не упоменати значителни находища на
типове местообитания от Приложение I или на видове от Приложение II на Директивата за
местообитанията, и съответно в защитени зони по Директивата за птиците значителни
находища на видове от същата директива, отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“
взема решение за по-нататъшните стъпки. За досега не упоменати типове местообитания и
видове, за чието проучване е отговорно Управлението по горите (за ср. Таблица 14 и 15 на
Приложение I), отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“ решава как ще се действа след
съгласуване с отдела „Горска политика”.
Събраните данни за типовете местообитания и за видовете, както и планирането на целите и
мерките, се отбелязват в базата данни на плана за управление, както и в текстовата част на
плана за управление.
4.1.2 Задачи и отговорности на природозащитните и горските институции при
събирането на данни за типовете природни местообитания
Обзор на отговорностите на отделните институции при обработването на данните за типовете
природни местообитания е даден в таблица 15 на приложение I.
Изготвящият плана за управление картира всички типове местообитания на откритите
пространства с изключение на тези, които са отговорност на картирането на горските
местообитания. Освен това той събира данни и за горско местообитание тип 91E0* извън
областта на работа на Управлението по горите в случаите, когато става въпрос за тесни
крайречни ивици от гори, изцяло обградени от открити пространства.
2 Значими находища на местообитания или видове по смисъла на Директивата за местообитанията се
преценяват за всяка една отделна зона и във всеки един отделен случай. Големината на находището или
популацията и начинът на тяхното възникване на играят роля. Основа за тази интерпретация е решение на
Комисията 97/266/EC.
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Задачите на горското Управление обхващат цялата площ на стопанството на лесоустроената
гора (горски територии, не горски територии и други площи) без площите на комплекса „Сухи
местообитания” 3 . В обхвата на задачите попадат и частните гори, които са класифицирани в
ATKIS 4 , но не и такива, които са класифицирани в нея като „единични дървета и храсти”
(елемент 4108).
Двата типа букови местообитания 9110 и 9130 се картират в рамките на лесоустройството от
Управлението по горите, всички други горски местообитания се картират в рамките на
картирането на горските местообитания (изключение местообитание 91Е0* в откритите
пространства). В съответствие със своите задачи в рамките на картирането на горските
местообитания се проучват и онези местообитания на откритите пространства, определени за
това в таблица 15 на приложение I.
Изключение: Ако по време на фазата на изготвяне на плана за управление се наложи
разширяване на площта на зоната с гора, всички типове местообитания и местообитания на
видове се проучват от изготвящия плана за управление.
Изготвящият плана за управление обединява резултатите от горското картиране на
местообитанията на откритите пространства, както и на местообитание 91E0*, с резултатите
от неговите картирания.
За картируемите единици на местообитание 91E0* в гората и в откритите пространства се
попълва формуляра за горски местообитания (виж приложение XII, примерен формуляр за
събиране на данни за горски типове природни местообитания).
4.1.3. Картируемите единици като основно ниво за събиране на данни и оценка
В защитените зони по Директивата за местообитанията и по Директивата за птиците се
събират данни за срещащите се природни местообитания и местообитания на видове под
формата на картируеми единици с точност, отговаряща на мащаба на картиране (за откритите
пространства: М 1: 5000, точност до 5 м; за горите: М 1: 10000, точност до 10 м).
Техническият подход при определянето на границите на картируемите единици е представен в
приложение V и X. Експертният подход при формирането и определянето на границите на
картируемите единици за местообитанията е описан в приложение XI. При видовете се
подхожда по аналогичен начин. Събирането на данни за описанието и оценката на дадена
картируема единица става с помощта на формуляр за събиране на данни (приложение XII).
В случай, че няма пречки от научна или техническа гледна точка, определянето на границите
на картируемите единици трябва да се основава на границите на битопите по чл. 32 5
(някогашни биотопи по чл. 24a) и на горските местообитания.
Картируемите единици в гората са по правило по-големи по площ от тези на откритите
пространства.
Ако в случаи на изключение, когато са необходими допълнителни площи извън защитената
зона за опазване на предмета на защита (ниво докладване на ЕС), те също се картират. За
площите, разположени извън защитената зона, се създават отделни картируеми единици.
3 Това събирателно понятие включва структури на сухите и бедни на хранителни вещества тревни съобщества,
на сухите и скалните храсталаци, на сухите горски окрайнини, както и на тревните съобщества с хвойна в
рамките на горското картиране. Бел. р.
4 ATKIS – Топографско-картографска информационна система на провинциалните измервателни служби в
Федералната република. Бел. р.
5 В Германия съществува национална класификация на типовете местообитанията, наричани традиционно
типове биотопи. Във Федералния закон за защита на природата са посочени типове биотопи, които са
защитени по реда на този закон, и които не съвпадат изцяло с типовете местообитания от Приложение I на
Директивата за местообитанията. Федералният закон за защита на природата се транспонира в законите на
защита на природата на всяка една провинция. Тук се има предвид член за провинциалния закон, но той е
сравним с чл. 30 от Федералния закон. Този член, както и други във връзка с него, са преведени в рамките на
проект “Немски опит в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и
финансиране”. Бел. р.
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Площите, разположени извън защитената зона се включват в границите й след консултация
или напълно се зачеркват и изтриват от базата данни, ако отделът по природозащита и грижа
за ландшафта не вземе решение за тяхното включване.
Ако в случай на изключение едно находище на прилепи извън защитената зона е
задължително необходимо за тяхното опазване в защитената зона, то се картира и се представя
като окръжност с предварително определен радиус от 50 м (схематично представяне). В
границите на окръжността не се картират други природни местообитания или местообитания
на видове.
Сумата от всички картируеми единици на един тип местообитание в една защитена зона по
Натура 2000 се обозначава като „тип местообитание на ниво зона”, аналогично сумата от
всички картируеми единици на едно местообитание на вид в дадена зона – като
„местообитание на вида на ниво зона”.
4.2. Стъпки при събирането на данни за типовете природни местообитания от
приложение I на Директивата за местообитанията
4.2.1. Методика на събиране на данни за типовете природни местообитания
Събирането на данни за типовете природни местообитания е разделено на две работни стъпки:
• Анализ на налични данни (чек лист в таблица 19 на приложение II), картиране на
типовете природни местообитания на терен, както и площно определяне на границите и
описание на разпространението на типовете природни местообитания (= събиране на
данни)
• Оценка на разпространението
Типове природни местообитания на откритите пространства
За събиране на данни за типовете местообитания е необходимо площно (цялостно) обхождане
на защитената зона. От него могат да се изключат само такива области, за които и без теренно
обхождане може да се изключи разпространението на дадено местообитание или потенциална
възможност за развитие (напр. застроени площи или интензивни овощни култури) или такива,
за които вече са налице достатъчно точни данни за разпространението на типовете
местообитания. Тези данни не трябва да са по-стари от 5 години в началото на фазата на
изготвяне на плана. Определянето на границите на местообитанията става на терен с помощта
на разпознаваемите от орто-фото снимките структури и граници на парцели. При еднородни
структури без различими гранични линии, отмерването на границите на типовете
местообитания става с GPS или чрез отброяване на стъпки.
Горски типове природни местообитания
При определянето на границите на горските типове природни местообитания се предприема
определяне на достоверността и съответно адаптиране на площите на местообитанията на
основата на предварително вътрешно определяне на границите (2004). Единствено
определянето на границите за местообитания 9110 и 9130 става на ниво единично насаждение.
Картирането и определянето на границите на останалите единадесет горски типа природни
местообитания се извършва в рамките на картирането на горските местообитания, без да
следва адаптиране на границите към насажденията от лесоустройството.
4.2.1.1. Прагове на картиране
При някои типове природни местообитания (за ср. Насоките за картиране в глава 3) се залагат
прагове на картиране, под които типът местообитание не се картира при изготвянето на плана
за управление и не се изобразява на картата. Това са научно обосновани и заложени гранични
стойности по отношение на управлението на защитената зона, за да могат разходите по
картирането и управлението да се концентрират само върху значимите площи. Площи с малка
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големина могат също да се считат за местообитания от законодателна гледна точка, тъй като
Директивата за местообитанията не задава граница за минимална площ на местообитанието.
Ако в дадена защитена зона са налице значими местообитания (дефиниция за значимост – виж
приложение III) и те са включени в стандартния формуляр, но са под заложения в
ръководството за плана за управление праг на картиране, има три различни подхода от гледна
точка на плана:
1. В една защитена зона има само площи от дадено местообитание, които са под прага на
картиране, и които са заобиколени от други местообитания (напр. местообитание 9180
Гори върху сипеи и стръмни склонове в рамките на 9130 Букови гори от типа AsperuloFagetum). В този случай местообитанието се описва само в допълнителния формуляр
(виж приложение XII, таблица 20) и в текста. Предложения за планирането се
интегрират при целите и мерките за местообитанието от основния формуляр.
Съществува и възможност да се обособят граници и на собствени площи, където да се
прилагат определени цели и мерки.
2. В една защитена зона има само площи от дадено местообитание, които са под прага на
картиране, и които не са заобиколени от други местообитания (напр. малко по площ
местообитание от типа 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum). Местообитанието се
описва (аналогично на всички останали местообитания, които се описват) в текстовия
документ. Там се описва, че местообитанието не е представено на картния материал,
защото се намира под прага за картиране. При планирането местообитанието се взима в
предвид само на ниво защитена зона и само там се формулират цели и препоръки за
дейности.
3. В дадена защитена зона от едно местообитание се срещат както големи по площ
находища, така и находища под прага на картиране, които са разположени изолирано
от другите площи на местообитанието. Площите под прага на картиране се споменават
само в описанието, отделно картиране или планиране на цели и мерки не се извършва.
В текста се формулира, че за находищата под прага на картиране може да се ползва
планирането на целите и мерките на големите по площ находища.
В плана за управление се изреждат всички значими находища на местообитания и видове и се
отбелязва, ако отбелязани в стандартния формуляр местообитания и видове не са били
открити на терен. По този начин планът за управление дава основата за актуализиране на
стандартния формуляр.
4.2.1.2. Особености при картирането и картографската обработка
4.2.1.2.1 Картиране и изобразяване на алувиални галерийни гори (91E0*) по поречието на
реки (3260)
А) Картиране
До широчина 15 м ивиците от алувиални галерийни гори се картират в една картируема
единица заедно с прилежащите им реки („смесено местообитание”). За местообитанието с поголяма площ се попълва основния формуляр, за това с по-малка площ – допълнителния
формуляр.
При широчина повече от 15 м ивиците от алувиални галерийни гори се картират отделно от
прилежащите им реки като две отделни картируеми единици (т.е. в два основни формуляра).
Б) Изобразяване
На картата алувиалните галерийни гори с широчина до 15 м се изобразяват заедно с
прилежащите им реки под обща смесена сигнатура. Над широчина 15 м се извършва разделно
картографско изобразяване, доколкото площта на местообитание тип 91Е0* не е раздробена на
фрагменти под прага на картиране. При често променяща се широчина на течащите води/
алувиалните галерийни гори се създават максимално дълги участъци, които се представят по
един и същ начин.
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4.2.1.2.2. Картиране и изобразяване на малки по площ местообитания
При картирането и изобразяването на малки по площ местообитания, т.е. такива, при които
въз основа на зададения мащаб на картиране вече не могат точно да се разграничат типове
природни местообитания, се различават два случая:
Случай 1: Малки по площ находища на типове природни местообитания в смесено
положение
А) Картиране
Ако различни типове природни местообитания граничат едно с друго, то те трябва да се
разграничат и картографски. Ако това е невъзможно поради мащаба на картиране за малки по
площ, тясно свързани местообитания, то те се причисляват към картируемата единица на
доминиращия тип местообитание.
За доминиращия тип местообитание се попълва формуляр за събиране на данни (основен
формуляр) и там се посочва неговият дял по отношение на площта спрямо картируемата
единица. За останалите, малки по площ местообитания се попълва допълнителен формуляр и
се посочва техният дял по отношение на площта спрямо картируемата единица. Сумата от
всички посочени дялове по отношение на площта в основния и допълнителните формуляри не
трябва да надвишава 100% (виж приложение XII, формуляр за събиране на данни за
местообитания на откритите пространства). Съобразно с това се извършва и попълването на
данните в базата данни.
Б) Изобразяване
За да се изобрази наличието на малки по площ типове местообитания, данните за които са
вписани в допълнителния формуляр, в картния материал те се представят от изготвящия плана
след консултация с отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“ като обозначения под
формата на символи (квадрати или линии). Обработващият данните от картирането на
горските местообитания предоставя за тази цел на разположение шейп (.shp)-файлове, в които
е представено приблизителното разположение на тези типове местообитания. Това е от
особено значение, тъй като в гората, поради мащаба на картиране 1:10 000, ограничените
възможности за изобразяване си проличават много по-рано отколкото при откритите
пространства.
Случай 2: Малки по площ находища на типове природни местообитания , разположени
изолирано
А) Картиране
Типове природни местообитания, които не са обградени от други типове местообитания и са
толкова малки по площ, че в мащаб 1: 5000 не могат да бъдат точно разграничени, се
представят като отделни картируеми единици и получават собствен ред с пространствена и
атрибутивна информация в базата данни. В атрибутивната част от базата данни се посочва
оцененият дял по отношение на площта на типа местообитание отнесена към площта на един
стандартен квадратен полигон (виж по-долу); при това различни частични площи могат да се
обединят, ако отговарят на критериите в приложение XI. Формулярът за събиране на данни и
базата данни се попълват по обичайния начин.
Б) Изобразяване
В базата данни се създава отделен пространствен обект: квадрат със стандартна дължина на
страната 25 м, който представя по приблизителен начин действителното разположение на
местообитанието. В случай, че този квадрат не е добре различим на картата поради мащаба,
може да се използва някакъв символ на негово място (напр. по-голям квадрат като точков
шейп-файл).
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4.2.1.2.3 Наличие на два типа местообитания на едно и също място по различно време
на годината
3130 Олиго до мезотрофни стоящи води/ 3150 Естествени еутрофни езера
А) Картиране
В някои изкуствени водоеми се наблюдават случаи, при които двата типа местообитания 3130
и 3150 се срещат на едно и също място, но по различно време на годината, в зависимост от
това дали водоемът е пълен с вода или изпразнен. Винаги се картира и оценява наличното в
момента местообитание. Частично наличното или в момента неналично местообитание, се
отразяват в допълнителен формуляр, но за размер на площта му се посочва „0” и не се
оценява.
Указание: При разработването на целите и мерите се взимат в предвид двата типа
местообитания. Съобразно с това става и въвеждането на данните в базата данни.
Б) Изобразяване
За картографско изобразяване на местообитания 3130 и 3150 на едно и също място се използва
двуцветна сигнатура с различно широки наклонени линии. Сигнатурата с по-широки линии
представя наличното в момента местообитание.
4.2.2 Отстраняване на припокривания или на празнини между разположени една до
друга картируеми единици
Изготвящият плана за управление проверява границите на картируемите единици в
преходната зона гора-открити пространства, които са били определени от различни
специалисти. При необходимост той нанася корекции на границите, така че шейп-файловете
да са без припокривания и без нежелано наличие на празни пространства между площите. Тук
се подхожда както е описано в приложение V.
Ако при това се наложат промени на представените в горския модул местообитания, те трябва
да се съгласуват с отдела по горска политика.
4.3. Подход при събирането на данни за местообитанията на растителни и животински
видове от Приложение II на Директивата за местообитанията и на съответните видове
от Директивата за птиците
4.3.1.

Методика за събирането на данни за видовете и техните местообитания

Събирането на данни за видовете става на две стъпки:
1. Анализ на наличните данни (виж приложение I, таблица 19), картиране на видовете на
терен, както и пространствено определяне на границите и описание на местообитанията
(= събиране на данни)
2. Оценка на популацията
4.3.2

Предпоставки за използване на съществуващите данни

Събирането на данни и изобразяването на местообитанията на видове става или въз основата
на налични данни и/или въз основата на проучвания на терен. Наличните данни за находищата
на видове трябва да отговарят на четири условия, за да заменят проучванията на терен в
рамките на изготвянето на плана за управление:
‐ актуалност: като достатъчно актуални се окачествяват всички данни, които към
началото на планиращата фаза на изготвянето на плана за управление не са по-стари от
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5 години. Освен това, в този период местообитанията не трябва да са претърпели
значителни структурни промени или не трябва да съществува обосновано подозрение,
че са настъпили значителни изменения на състоянието на популацията (напр.
намаление на числеността на вида за цялата страна). Данните за структурите на
местообитанията в гората могат да датират от последните 10 години.
‐ Съпоставимо събиране на данни: наличните данни трябва да са събирани чрез
съпоставима методика, както е описано в част III.
‐ Достатъчно документиране: документирането на наличните данни трябва да е
достатъчно точно, за да могат да се разграничат местообитанията, и за да могат да се
оценят според зададеното ниво на обработка.
‐ Пространствена пълнота (завършеност) (само за видове със съответно детайлно
проучване): В рамките на една зона или съответно пространствено ограничена част от
зоната трябва да се вземат предвид всички местообитания на съответния вид.
За някои видове или зони са налице достатъчно данни и благодарение на доброволни дейности
(напр. чрез грижата за находища на влечуги или прилепи, работна група за опазване на соколаскитник, ботанически сдружения). Видове, за които вероятно са налице такива данни, са
посочени в таблица 14 на приложение I. Службата за околна среда, измервания и
природозащита на провинция Баден-Вюртемберг, отдел „Природозащита и грижа за
ландшафта“, както и Горската опитно-изследователска станция проверяват за наличността на
такива данни.
Службата за околна среда се допитва до Дружеството за защита на прилепите относно
наличието на такива данни за защитените зони, за които се работи, и се опитва да набави тези
данни за цялата провинция. Междувременно Дружеството за защита на прилепите посочва
лице за контакт с отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“, за да може при
необходимост да се договарят решения за всяка зона. За видовете птици и за видове, за които
няма работещи на територията на цялата провинция организации, отговорността за събирането
на данни остава при Отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“ на областните управи.
Освен това, списъците на ОВМ и текстовете към заповедите за обявяване на зоните по
Директивата за птиците представляват важна основа за изготвянето на плановете за
управление за видовете птици.
Ако някой от партньорите притежава данни за видове, които по принцип са отговорност на
някой друг партньор, той ги предоставя на отговорната институция в рамките на
предоставянето на данни за есенната обява за изготвяне на планове за управление през година
X-1 (виж приложение I, таблица 14). След това отговорната институция предава данните на
спечелилия изготвянето на плана за управление.
4.3.3. Интензивност на събиране на данни
Събирането на данни и оценката на природозащитното състояние на местообитанията изисква
принципно разглеждането на качествата на местообитанията и установяване на актуалните
находища на видовете и състоянието на техните популации. По причини за ефикасност при
една част от видовете интензивността на събиране на данни се намалява значително и не се
извършват теренни проучвания. Вместо това с предимство се събират данни в пробни площи и
се ползват наличните материал и данни. Редките и/или силно застрашените видове се проучват
допълнително и детайлно.
От това следват три степени на интензивност при събирането на данни:
- „актуално доказателство за зоната” (привеждане на доказателства за наличието на
съответния вид в зоната или части от нея)
- „метод на пробните площи” (проучване на вида в избрани пробни площи при видове от
Директивата за местообитанията) и съответно „картиране на пробни площи” (при видове
птици)
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- „детайлно събиране на данни” (задълбочено, по-възможност обхващащо големи територии
проучване)
Таблица 14 от Приложение I дава информация за причисляването на видовете от Приложение
II на Директивата за местообитанията и на съответните видове от Директивата за птиците към
една от трите степени на интензивност при събирането на данни. Институцията, отговаряща за
проучването на даден вид (виж също таблица 14 от приложение I) може да се разграничи от
това причисляване и да предвиди детайлно проучване, ако това се сметне за необходимо или
съответно разумно в резултат на специфичната ситуация в зоната (напр. особено конфликти
при ползването) или по причини за спестяването на средства. Горската опитноизследователска станция и Службата за околна среда на провинцията съгласуват това
предварително с Отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“ на областните управи.
Няколко вида от приложение II на Директивата за местообитанията и от Директивата за
птиците не се проучват в Баден-Вюртемберг поради сегашното им състояние (загуба на
гнездови местообитания или липса на доказателства за размножаване) или поради други
причини, или се проучват само при наличието на специфични причини. За това, как ще се
подходи към такива видове при изработването на плана за управление, решава отдел
„Природозащита и грижа за ландшафта“.
4.3.4. Определяне на границите на местообитанията на видове
Като местообитания на видове се разграничават тези територии, които се използват от вида
със сигурност или с висока вероятност в рамките на една защитена зона. Територии, за които
находището на дадения вид може да се изключи със сигурност въз основа на общите налични
познания или такива, за които наличието на находище е невероятно, не се включват при
определянето на границите на местообитанията на видовете. Местообитание на даден вид
може да се състои от различни части, напр. при земноводните от няколко водоема и
прилежащите им сухоземни местообитания. При определянето на границите трябва да се
включат всички важни частични местообитания и всички площи, при които може да се очаква
нередовно ползване, доколкото то не е само случайно. В случай на колебание, определянето на
границата на местообитанието е в полза на вида, т.е. се избира по-голямата площ.
При видове, при които границите на местообитанията се определят без детайлно проучване, а
с помощта на структурни критерии или критерии относно условията на средата, в границите
на местообитанията се включват и субоптимални площи.
Доколкото са налични, като основа за определяне на границите на местообитанията на
видовете се използват актуалните, евентуално точните до конкретно място доказателства за
наличието на вида. Освен това, като помощ при определянето на границите на
местообитанията на съответния вид могат да се ползват и актуални ГИС данни от трети лица,
налични за провинцията или по-големи области, специфични за зоната налични данни или
новокартирани структури/ разположение на местообитанията/ местонаходища, картирането по
чл. 32, картирането на горските местообитания, други картирания (напр. на пасища и ливади).
Обширно теренно обхождане за определяне на границите на местообитанията се предвижда
само при детайлното проучване на видовете.
Така определените местообитания се обобщават в картируеми единици според описания в
приложение XI подход за местообитанията и се определят границите им според приложение
V, както и според приложени X в областта на външната граница на зоната.
Предпоставка за научното обобщаване на няколко местообитания в една картируема единица е
природозащитното им състояние да е по същество еднакво или подобно, съответно да
съществува функционална връзка между отделните части. Една картируема единица обхваща
по правило едно или повече пространствено близки местообитания на видове. Ограничените
по този начин картируеми единици, за които се събират и други описателни данни с помощта
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на формуляр (виж приложение XII), образуват в своята цялост местообитанието на един вид
на ниво зона.
Забележка:
За следните видове по правило не се определят границите на местообитанията:
- Директива за местообитанията, видове от приложение II: Euplagia quadripunctaria
- видове птици: червена каня, черна каня, осояд, пъдпъдък, жълта стърчиопашка
Тези видове се вземат предвид в плана за управление чрез подходящи цели и мерки в
съответната зона, ако е необходимо и чрез определянето на граници на съответни площи за
осъществяване на дейности.
4.3.4.1. Определяне на границите на местообитания на видове, за които се събират
ограничено количество данни
При една част от видовете, определянето на границите на местообитанията се основава на
събирането на ограничено количество данни, под формата на „актуално доказателство за
зоната” или чрез „метода на пробните площи”, съответно чрез „картиране на пробни площи”.
Определянето на границите става чрез три последователни стъпки:
Стъпка А: Определяне на подходяща площ за местообитанието
Подходящата площ за местообитанието е подготвителна стъпка за определянето на границите
на местообитанието и е от значение особено като работна стъпка за определяне на
териториите, които трябва да се проучат. Подходящата площ обхваща всички територии,
подходящи за местообитание на даден вид в структурно отношение. Местообитанието пък от
своя страна обхваща само онези територии, в които наличието на вида е достатъчно вероятно
според експертното мнение (за сравнение глава 4.3.4). Определянето на подходящата площ на
местообитанието става по следната схема:
1. Анализ на наличните данни
• В гората:
А) Държавна гора с лесоустройство: анализ на наличните дигитални данни за
цялата провинция според таблица 16 в приложение I, евентуално други допълващи
данни
Б) Частна гора: предварителна оценка чрез орто-фото снимки и ATKIS според
таблица 16 на приложение I
• В откритите пространства: предимно налични за цялата провинция дигитални данни от
картирането по чл. 32, картирането на горските местообитания, ATKIS и други (като
помощ тук може да се ползва таблица 17 в приложение I)
• В гората и откритите пространства
А) орто-фото снимки
Б) познания за зоната на изпълнителя на поръчката
В) други резултати от проучвания/ данни на изпълнителя на поръчката
2. Евентуално допълващо обхождане за придобиване на общ поглед
• След проверка за необходимостта от допълващо обхождане с цел придобиване на общ
поглед, то се извършва при нужда според указанията на поръчителя на заданието.
3. Определяне на границата на подходящата площ на местообитанието
• Доколкото е възможно от научна гледна точка, за целта се избират териториите с найподходящи структури на местообитанията, за да се осигури избор на особено добре
подходящи пробни площи за доказване на вида. При това има две категории площи на
местообитанието:
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Категория 1: Територии с (вероятно) най-подходящите структури на местообитанията за
съответния вид в зоната
Категория 2: Други площи на местообитанията, т.е. територии с (вероятно) по-малко добри, но
все още подходящи структури и области, в които качеството на местообитанието изглежда
подходящо, но не може да бъде оценено със сигурност.
• В обосновани случаи: обозначаване на територии, при които определянето на
границите трябва да бъде проверено при теренното обхождане за събиране на
доказателства.
Стъпка Б) Проверка на достоверността на осъщественото определяне на границите
• Проверката става чрез използването на допълнителни информации (напр. специално
придобити по време на проучването знания за зоната) и чрез придобитите на терен
доказателства за наличието на вида. Това са или доказателства за наличието на вида в
зоната или части от нея или доказателства от избрани пробни площи при събирането на
данни по метода на пробните площи и евентуално други допълващи информации от
други наблюдения.
• В обосновани случаи: проверка на определянето на границите в частични области в
рамките на обхождането на терен за доказването на наличието на вида
• В случай, че е споменато при описанието на вида: допълващи специфични за зоната
проучвания на структури на местообитанието. Това трябва да стане, доколкото времево
е подходящо, по време на събирането на данни за природните местообитания.
Стъпка В) Определяне на границите на местообитанията на видове
•

Обработка на определянето на границите на подходящите площи за местообитанието
според резултатите от стъпка Б.

4.3.4.2. Доказателства за находищата на видове, за които се събират ограничено
количество данни
Актуални доказателства за находищата на видове на ниво зона
След като е налице резултатът от определянето на границите на подходящите площи (стъпка
А), следва привеждането на доказателства за находищата на видове, посочени в таблица 14 на
приложение I по метода „актуално събиране на доказателства” след съгласуване с Отдел
„Природозащита и грижа за ландшафта“ или съответно Горската опитно-изследователска
станция, чрез последващо търсене на терен (за ср. Главата за видове в част III), в случай, че не
са налице никакви актуални данни за находищата в зоната. При това се избират с предимство
особено подходящи площи за последващото търсене.
Изключение: Ако при стъпка А вече е било необходимо обхождане за придобиване на общ
поглед, още по време на обхождането трябва да се направи опит за събиране на доказателства
за находището на вида в зоната или части от нея.
За съответните видове с актуално доказателство на находището на ниво зона е достатъчно
едно актуално доказателство в подходящо местообитание. Ако в стандартния формуляр са
посочени многократно видове птици в различно природозащитно състояние, са необходими
отделни доказателства за гнездовите находища, за находища на места за почивка, линеене и
зимуване, тъй като по правило става въпрос за обитаване на различни площи. Бивши
находища, за които липсват актуални доказателства се документират текстово според
спецификите на вида.
При повече пространствено ясно разделени части на зоната, отделът „Природозащита и грижа
за ландшафта“ или съответно Горската опитно-изследователска станция решават за кои части
е необходимо привеждането на доказателства. Също така, те определят дали са необходими
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няколко доказателства за отделните части на зони с особено големи подходящи площи (напр.
много големи горски площи).
Във всички случаи, възложителят на заданието определя според спецификата на вида и зоната
максималните усилия за привеждането на доказателства за зоната или части от нея.
Части от зоната без доказателства за находищата на видове се включват в границите на едно
видово местообитание само тогава, когато е налице достатъчно сигурна информация, че
въпреки всичко става въпрос за важна част на местообитанието на вида. Това експертно
решение трябва да бъде обосновано.
Метод на пробните площи при видове от Директивата за местообитанията
След като е налице резултатът от определянето на границите на подходящите площи за
местообитанията (стъпка А), следва експертният избор на пробни площи за видовете, за които
ще се събират данни по метода на пробните площи, след съгласуване с Отдел „Природозащита
и грижа за ландшафта“ съответно Горската опитно-изследователска станция. Пробните площи
трябва да са разпределени равномерно сред подходящите хабитатни площи. При това трябва
да се вземат предвид големината, броя и качеството на отделните подходящи площи. Найподходящите територии се избират приоритетно за пробни площи (Категория I, виж по-горе).
При видове, които населяват различни местообитания, напр. алувиални гори и влажни ливади,
трябва да се внимава за равномерно включване на пробни площи от различните
местообитания.
Ако в случаи на изключение не може да се приведе доказателство за избраните площи от I-ва
категория, след съгласуване с Отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“ съответно ГОИС
се залагат допълнителни площи в досега непроучвани площи от I-ва категория, преди видът да
бъде потърсен в площи от II-ра категория.
Броят на пробните площи се определя на основата на данни от таблица 4 и 5 (виж по-долу).
Специфичното за зоната определяне на точния брой се прави от Отдел „Природозащита и
грижа за ландшафта“. Наличното време на разположение за проучване на дадена пробна площ
е дадено в съответната глава за видовете. Големината на пробните площи се определя от
картиращия при съгласуване с възложителя. Ако доказването на находището на вида стане
преди изтичането на калкулирания времеви бюджет за проучването на вида, оставащото време
се използва за конкретизиране на границите на местообитанията или съответно за проучване
на качеството на местообитанията и състоянието на популациите.
Достатъчно е едно доказателство за всяка пробна площ, т.е. търсенето в дадена пробна площ
приключва, когато е налице едно доказателство за наличието на вида.
В две до пет от най-подходящите пробни площи, при комплексни зони също и в повече, но
максимално в 25% от общия брой на площите, става полу-количествено оценяване на
големината на популацията на вида. За полу-количествено оценяване на големината на
популацията на вида трябва да се използват максимално два часа на пробна площ.
Допълнителни указания:
Особености на метода на пробните площи при видове на течащите води:
• Аналогично на подхода при сухоземните видове се издирват и обследват отсечки от
подходящите като местообитание реки (= пробни участъци).
• Разпределението и броят на пробните площи, които трябва да се проучат, зависят от
положението на подходящите като местообитание реки.
• Границите на подходящата като местообитание отсечка от течащите води се определят
според таблица 5 (виж по-долу) и според упоменатите критерии, съответно указания в
описанията на видовете, и се обследват. Само участъците в рамките на тази отсечката
от течащите води се проверяват. Броят на пробните площи е зададен в таблица 5 въз
основа на наличните подходящи отсечки от течащите води в зоната (= подходящи
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площи за местообитанията). Определянето на пробните отсечки става по експертно
мнение при съгласуване с отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“.
При нужда броят на пробните отсечки и тяхното положение се определя с помощта на
предоставеното от СОСИП разделяне по километри на течащите води на територията на
провинцията. Точките на разделянето по километри на течащите води на територията на
провинцията се намират на разстояние 250 м или кратно на това разстояние една от друга.
Риби и раци
• Заради принципно скъпата методика за събиране на данни при рибите (тук
електроулавяне), при съответните видове риби и раци на всяка пробна точка се прави
събиране на данни за популацията вкл. сведения за честота на вида по класовете според
приложение IV. Изхождайки от една точка на пробната площ се проучва един участък,
подходящ като местообитание, с дължина от около 100 м.
• Ако в дадена защитена зона се срещат повече видове риби от приложение II на
Директивата за местообитанията, пробните площи се избират така – доколкото това е
обосновано научно – че да са подходящи за събирането на данни за възможно наймного видове, за да се използват ефектите на синергията.
Таблица 4: Брой на пробните площи в зависимост от големината на подходящите за
местообитанието площи в зони от НАТУРА 2000.
Ниво

a

b

c

Подходяща хабитатна < 60 ха
площ

60 – 4 000 ха

> 4000 ха

Брой на пробните 1-9
площи, които трябва
да се проучат

От 10 – 40

От 10 до много

Таблица 5: Брой на пробните площи в зависимост от дължината на подходящите
хабитатни площи при реките в зони от НАТУРА 2000
Ниво
а
b
c
Подходяща
< 10 км
11-100 км
> 100 км
отсечка от реки
Брой на пробните 1-5
2-20
10
до
много
отсечки,
които
(разстояния от средно
трябва
да
се
10 км не трябва да се
проучат*
превишават)
* проучване на рибите чрез електроулавяне
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Картиране на пробни площи при видове птици
В зависимост от големината на определените в глава 4.3.4.1. подходящи хабитатни площи в
таблица 6 е зададено необходимото време за картиране на терен и оценка на данните. В зони с
големина на площите до 250 ха е възможно по правило обхождането на всички площи в
рамките на 3 до 4 часа. В зони с по-големи хабитатни площи и съответно по-малки времеви
срокове обхождането се ограничава по правило върху избрани пробни площи. При това
първоначално, след оценка на наличните данни, се определят най-подходящите площи.
Оценени като по-малко подходящи площи в рамките на общо идентифицираната подходяща
хабитатна площ могат да не се проучват. Други критерии за избор на пробните площи са
достъпността на терена, големината на взаимно-зависими подходящи комплекси от
местообитания и възможната важност на площите за планирането на целите и мерките.
Големината, положението и броят на заложените пробни площи се съгласуват от изготвящия
плана за управление с възложителя на заданието. За по-добра ориентация или подвижност на
терена, картирането може да се извърши по продължението на линии (напр. полски пътища).
При интерпретацията на данните трябва да се отчете различната забележимост на видовете
(напр. по-слабо пеене).
При картиращото обхождане наблюденията се записват чрез употребата на съкращения за
видовете и символи за поведението 6 в дневни формуляри. За оценката, данните от дневните
формуляри се пренасят в формуляри за видовете. При наличието на достатъчно данни се
определят центровете на находищата, както и местата за гнездене. Така могат да се съберат
точни количествени данни за картируемите единици. Освен това за картируемите единици се
оценяват популациите в класове по честота според ключовия списък от приложение IV (полуколичествени данни).
Таблица 6: Задаване на необходимите времеви срокове при картирането на пробни
площи за видове птици
Ниво
а
b
c
Подходящи
< 250 ха
250 – 1000 ха
1001 – 4000 ха
хабитатни площи
Необходимо време 3-4
1,5-2,5
1-2
за 100 ха в часове
4.3.4.3. Доказателства за находищата на видове, за които се събират детайлни данни
Детайлното събиране на данни за причислените към този метод видове (таблица 14,
приложение I) става според описанието на вида в част III Насоки за картиране. Определянето
на границите на местообитанията става по начина, описан в глава 4.3.4. Важна основа за
определяне на границите на местообитанията дават резултатите от проучванията на
популациите на терен.
4.3.5 Времеви периоди за събиране на данните
За всеки вид се представят схематично зададените времеви периоди за събиране на данните, в
рамките на които трябва да се проведат съответните теренни проучвания.

6

Съкращенията на видовете и символите за поведение могат да се вземат от наръчника на SÜDBECK et al. 2005.
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Пример:
Времеви период за събиране на данни
Ян.

Февр. Март

Април Май

Обхождане: 1
Юни

Юли

Авг.

Септ.

Окт.

Ноем. Дек.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
х х х х х х х
Обозначенията на първия ред показват месеците, числата 1-3 на втория ред – съответната
третина от месеца. В най-долния ред са маркирани съответните времеви периоди за събиране
на данни. Отчасти са необходими различни времеви периоди за определени проучвания.
При видовете птици времевите периоди за събиране на данни се ориентират колкото е
възможно по SÜDBECK et al. (2005). При единични видове с редовни значими места за
почивка се допълват времевите периоди за контрол на почиващите популации и успеха на
гнездене. Специфичните условия (и особено екстремна метеорологична обстановка в годината
на проучване) могат да направят смислено или съответно необходимо отклонение от
времевите периоди за събиране на данни. Такива отклонения трябва да се съгласуват във всеки
отделен случай с възложителя на заданието.
Т.нар. „граници на оценка” според SÜDBECK et al. (2005) определят периоди за видовете
птици, от които трябва да се извлекат наблюдения за доказване на находищата, съответно за
оценка на състоянието „гнездяща птица/ подозрение за гнездене” (напр. от наблюдения по
време на периоди за наблюдение на други видове). Те не са представени тук отделно, могат
обаче да се вземат предвид като допълнение в рамките на изготвянето на плана за управление.
Изискваните за даден вид наблюдения трябва да се планират винаги според зададените в това
ръководство времеви периоди за събиране на данни.
4.3.6 Допълнителни указания за подхода при събирането на данни и оценката на
видовете птици
Преди възлагането на плана за управление СОСИП, отделът „Природозащита и грижа за
ландшафта“ и ГОИС проверяват според сферата си на отговорност (виж приложение I,
таблица 14) за видовете птици , дали са налице данни с подходящо качество (виж глава 4.3.2.).
Ако такъв е случая за цялата зона или за части от нея, не се извършва картиране в съответните
зони.
Ако няколко видове птици могат да се картират на същата площ, по едно и също време през
деня и в рамките на зададените за всеки вид времеви периоди за събиране на данни, видовете
се проучват едновременно на избрани дати. Ако са зададени специфични за даден вид времеви
периоди за картиране (интензивност на събиране на данни „актуално доказателство за
находище”, „картиране на пробни площи”), тези периоди не трябва да се сумират, а трябва да
се обобщят научно обосновано. Картирането на видове с интензивност на картиране „детайлно
събиране на данни” става по правило по метода на картирането на гнездови територии (за
описание на метода виж „Стандарти на методи за събиране на данни за гнездящите птици в
Германия”, SÜDBECK et al. 2005). Отклонения от този подход са описани ясно в съответните
глави за видовете.
При определянето на границите на подходящите хабитатни площи освен указанията за
подхода в глава 4.3.4.1. и описанията на местообитанията в съответната литература (напр.
SÜDBECK et al. 2005 както и допълнителна специфична за районите литература като
многотомната „Птиците на Баден-Вюртемберг” от HÖLZINGER et al. 1987) трябва да се
вземат под внимание и целите на защита от Наредбата на Министерството на харните и
28

селските райони на Баден-Вюртемберг за определяне на европейски зони за защита на
птиците.
Класифицирането на наблюденията в една гнездова територия става според критериите за
състояние на гнездене на Е.О.А.С. (по HAGEMEIJER & BLAIR 1997) в категориите
„установяване на периода на гнездене”, „подозрение за гнездене” и „доказателство за
гнездене” (Е.О.А.С. = Комитет по Европейски Орнитологичен Атлас).
При анализа и оценката в плана за управление категориите „подозрение за гнездене” и
„доказателство за гнездене” се третират по един и същи начин и се оценяват като „гнездяща”
птица. В документацията обаче сведенията за състоянието се записват отделно.
За данните за честотата и състоянието се използва ключът за данни в приложение IV. Броят на
гнездовите територии или съответно на гнездящите двойки се задава като цифров брой според
ключа за данни или евентуално се оценява експертно при видове с картиране на пробни площи
и класове по честота според ключа за данни. Състоянието се отбелязва според ключ за данни
(във връзка с броя на гнездовите територии тук се посочват класовете BR= гнездяща двойка,
RV = гнездова територия, RN = доказателство за размножаване, доказателство за гнездене, BV
= подозрение за гнездене, BZ = определяне на периода на гнездене).
В случай, че не става въпрос за сведения от друга гнездова територия, а за находище на вид с
друго състояние (особено прелитащи или почиващи птици, „хранещи се гости”), за честотата
се използва по избор цифров брой (ключ за данни , предимно при нисък брой на индивидите)
или номер на честотния клас (ключ за данни). Особено при прелитащи или зимуващи птици
изборът на ключ за данните се прави според това, какви количествени показатели са
необходими за оценката на всеки вид (виж глава 5.3.4. Оценка на гнездящи, линеещи и
зимуващи популации на птици).
4.3.7. Наблюдения и улов на други видове
Електроулавяне на риба за събиране на данни за рибни популации и улов с мрежи на
прилепи
Заради сравнително високите подготвителни усилия на тези методи за събиране на данни,
следните данни се събират допълнително според зададената в абзац 4.3.4.2 методика
• В рамките на електроулова на риба – също и при по-ранно доказване на търсения вид
от Приложение II – на всяка пробна точка се улавят всички рибни индивиди в една
отсечка от 100 м и всички регистрирани видове се отбелязват с данни за броя на
индивидите (при по-големи количества се прави оценка). Съответната информация от
улавянето на други видове се документира, по правило чрез употребата на
предоставения от възложителя на заданието формуляр. Допълнителни данни (напр.
измерване на индивиди за определяне на класовете на възраст) не са част от
стандартните проучвания за успоредно уловени индивиди.
• Доколкото се провеждат улови в мрежа за прилепи според указанията за картиране в
глава III, трябва да се отбелязват всички успоредно уловени или регистрирани видове с
брой на регистрираните индивиди. Съответните информации за успоредно уловените
видове трябва да се документират. Допълнителните данни (напр. определяне на пола)
не са част от стандартните проучвани при успоредно уловени други видове.
Други успоредни наблюдения
Успоредни наблюдения на видове от Директивата за местообитанията и на важни видове от
Директивата за птиците (също и от експерти по природните местообитания съответно по
други видове групи) се докладват веднага на отговорния възложител на заданието за
съответния намерен вид (за компетенцията виж приложение I, таблица 14). Решението за понататъшното проучване на вида става според съответната отговорност от СОСИП, ГОИС или
отдела „Природозащита и грижа за ландшафта“ на Областната управа.
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Определените от възложителя на заданието като важни наблюдения се обозначават от
намерилия ги експерт като точкови доказателства с географски координати, документират се в
текста и се нанасят в базата данни (или като успоредни наблюдения в едно налично
местообитания, или, ако доказателството се намира извън налично местообитание, чрез нов
запис на точково местообитание).
Тази информация се предоставя от експерта на отговорната за проучването на този вид
институция (виж приложение I, таблица 15). Институцията интегрира информацията в
картирането на вида или я препраща – ако проучванията за съответния вид вече са завършени,
на отдел„Природозащита и грижа за ландшафта“. Последният предава тогава информацията
на изготвящия плана за управление. Отговорният за картирането на даден вид експерт или в
случай на приключило картиране изготвящият плана за управление проверяват важността на
тези доказателства за определянето на границата на местообитанието и евентуално за оценката
на съответния вид и ги преработват при нужда. Други успоредни наблюдения на видове, които
не са включени в директивите, могат също по избор да бъдат документирани.
4.3.8 Събиране на данни и визуализация на препятствията при миграцията на риби
Ограниченията за рибите под формата на препятствия за миграция (както и други значими
ограничения) се установяват първоначално с помощта на наличните данни (информация от
топографска карта 1:25 000, орто-фото снимки, информационен каталог на водните
стопанства), както и с помощта на картиране на местообитание тип 3260 „Равнинни или
планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion” и евентуално
с помощта на проведени обхождания за придобиване на общ поглед върху видовете риби.
Резултатите се представят като точков шейп (.shp)-файл с прилежаща атрибутивна таблица и
се споменават в текста. Необходимите данни за създаването на точковия шейп-файл се
предоставят под формата на шейп-файл с хидротехническите съоръжения на водното
стопанство. Те и една предварително зададена таблична структура за атрибутивната таблица
са част от материалите по заданието (виж чек листа в приложение I, таблица 19).
6. ПЛАНИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И МЕРКИТЕ
6.2. Мерки за опазване и развитие
6.2.2. Мерки извън защитените зони по Натура 2000 за видове, които се нуждаят от
големи по площ местообитания
При видове, които се нуждаят от големи по площ местообитания, напр. някои видове птици
или прилепи, може да се случи така, че защитената зона по Натура 2000 съдържа само
сърцевината на местообитанието на вида, а други важни за защитата на вида части на
местообитанието са разположени извън защитената зона по Натура 2000. В този случай може
да са необходими и мерки за осигуряване или достигане на добро природозащитно състояние
също и извън защитената зона по Натура 2000. Следните точки трябва да се вземат под
внимание:
• В картата на популациите и на целите за този вид се изобразяват само областите в
рамките на защитената зона по Натура 2000. В текста на плана за управление обаче се
указва, че са необходими и мерки извън защитената зона, за да се постигне целта на
опазване в рамките на защитената зона.
• На картата на мерките се обозначават специално необходимите мерки в и извън
защитената зона. Извън защитената зона не се прави разграничаване между мерките за
опазване и мерките за развитие, а се изобразяват само „мерки”. Площите, за които се
предвиждат определени мерки се обособяват по възможност като цели области с
определени мерки, от които при прилагането на мерките в съгласуване със
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собствениците могат да се изберат подходящи части. В текста на плана за управление
се посочват всички мерки.
6.2.3. Отделяне на необходимото внимание на непрекъснатостта на структурите на
местообитанията при планирането на мерките
При планирането на целите и мерките за животински видове трябва да се обърне внимание на
времевия аспект при предоставянето на непрекъснато необходими, но бавно нарастващи,
преходни или съответно стопански ползвани хабитатни структури. Това се отнася напр. за
видове, които се нуждаят от стари и/или хралупести дървета, като напр. свързаните с дъба
видове среден пъстър кълвач, Osmoderma eremitа, бръмбар рогач, голям сечко. Ако при тези
видове съществува дефицит в зоната на млади до средно възрасти дъбови насаждения, трябва
да се формулират дългосрочни подходящи цели и мерки за опазване на непрекъснатостта на
местообитанието.
7. ОФОРМЯНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
7.2. Карти
Следните свитъци от карти се предоставят от изготвящия плана за управление:
Таблица 13: Карти
Карта
Обзорна карта вкл.
съществуващите защитени
територии
Карта на находищата и
целите за местообитанията на
видовете (цели на защита и
развитие с отразени площи)

Карта на
находищата/популациите и
целите за природните
местообитания (цели на защита
и развитие с отразени площи)
Евентуално обзорна карта на
целите на развитие без
отразени площи
Карта на мерките
Евентуално детайлна карта на
находищата, целите и
мерките

Евентуално обзорна карта на

Мащаб на
изобразяване
1: 25 000

Забележки

1: 5000 или 1: 10 000 в
зависимост от
четливостта

Общо изобразяване на всички
местообитания на видове на
една карта; при по-малко
видове те могат да се
изобразят на една карта
заедно с природните
местообитания. Отделните
шейп-файлове се запазват.

1: 5000 или 1: 10 000 в
зависимост от
четливостта
1: 25 000
1: 5 000 или 1:10 000 в
зависимост от
четливостта
1: 2 500,
1: 1 000

1: 25 000

Евентуално като част картата
на находищата/популациите
и целите
Форматът на картата е
адаптиран към картата на
находищата и целите
Където е необходимо за
едромащабно изобразяване
на малки по площи, мозаично
припокриващи се
местообитания поради
различни особености на
мерките
Само ако това се сметне за
31

основните черти на
управлението на зоната

необходимо от
Отдела„Природозащита и
грижа за ландшафта“.
Евентуално като
допълнителна обзорна карта
в едър мащаб към картата на
находищата и целите.

Карта на находищата и целите: Картографското изобразяване на резултатите от картирането
на находищата става заедно с изобразяването на разработените за конкретните площи цели на
опазване и развитие по правило на една и съща карта за откритите пространства и за горите.
На една допълнителна дребно мащабна карта могат освен това да се изобразят други,
несвързани с конкретни площи, цели на развитие, ако те обхващат по-големи области. В
обосновани случаи отделът „Природозащита и грижа за ландшафта“ може да се отклони от
този начин на представяне.
Карта на мерките: На картата на мерките се представят заедно всички мерки за горите и
откритите пространства.
За отпечатването на всички карти се избира възможно най-дребният мащаб, но който все още
може да се чете добре, като може да се избира между 1:5 000, 1: 10 000 и 1: 25 000. При поголеми територии с карти, състоящи се от няколко части, могат да се използват различни
мащаби. Отделът „Природозащита и грижа за ландшафта“ взима решение за това във всеки
отделен случай.
Обзорна карта на основните черти на управлението на зоната: Ако отдел „Природозащита
и грижа за ландшафта“ сметне за необходимо картно изображение за онагледяване на
основните черти на управлението на зоната, то те се визуализират на една дребно мащабна
обзорна карта (мащаб 1: 25 000).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Таблица 14: Отговорности и методики на събиране на данни за видове от Директивата за
местообитанията (Приложение II) и на видове птици
Отговорност от
2010 (промените са
удебелени)
Код

1013
1014
1016
1032
4056
1037
1042
1044
4045
4035
4038
1060
1052
1059
1061
1065
1078
p

1082
1083
1084

Българ
ско
име 7

Научно название

Видове от Приложение II
Vertigo geyeri
Vertigo angustior
Vertigo
moulinsiana
Unio crassus
Anisus vorticulus
Ophiogomphus
cecilia
Leucorrhinia
pectoralis
Coenagrion
mercuriale
Coenagrion
ornatum
Gortyna borelii
lunata
Lycaena helle
Lycaena dispar
Euphydryas
maturna b
Maculinea teleius
Maculinea
nausithous
Euphydryas
aurinia
Callimorpha
quadripunctaria
Graphoderus
bilineatus
Lucanus cervus

СОСИП

Отдел „
Природо
-защита“
на
ОУ

Г
ОИ
С

Методика на събиране на данни
Актуал
но
доказателство в
зоната

Х
Х
Х

Метод на
пробните
площи (за
видове от
Директивата
за
местообитани
ята) съотв.
картиране на
пробни
площи
(видове
птици)

Отговорност
2009

Детайлно
картиране
за
видовете
и
популаци
ите

СОСИП

●

Х

●
●

Х
●

Х

●
(●) 1

Х

Х
Х
Х
Х

(●) 1

Х

Х

●

Х

Х

●

Х

●

Х

●

Х

●
(●) 1

Х

●

Х

Х7
Х

●

Х
Х
Х

(●) 1

Х7
Х

Х

Х
●

Х4

Х

●

Х
Х
4

(●) 1

Х

(●) 1

Х4

Х

●

Х

1087

Osmoderma
eremita
Rosalia alpina

Х

●

Х

1088

Cerambyx cerdo

Х

●

Х

р

р

7

ГО
ИС

Х
Х
●
●

Х
Х

Отдел
„Природозащита“ на
ОУ

до

В оригиналния текст в тази графа са посочени всички немски имена на видовете.
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Х
4

1936
1092
1093
р

1095
1096
1099
1102
1105
1106
1130
1131
1134
1145
1149
1160
1163
1166
1193
1220
1304
1308
1321
1323
1324
1337
1381
1386
1387
1393
1421
1428
1670
1805
р

1882
1902
1903
4096
А108
1

А099

Anthrenochernes
stellae
Austropotamobius
pallipes
Austropotamobius
torrentium
Petromyzon
marinus
Lampetra planeri
Lampetra
fluviatilis
Alosa alosa
Hucho hucho
Salmo salar
Aspius aspius
Leuciscus souffia
Rhodeus sericeus
amarus
Misgurnus fossilis
Cobitis taenia
Zingel streber
Cottus gobio
Triturus cristatus
Bombina
variegata
Emys orbicularis
Rhinolophus
ferrumequinum
Barbastella
barbastellus
Myotis
emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Castor fiber
Dicranum viride
Buxbaumia viridis
Orthotrichum
rogeri
Drepanocladus
vernicosus
Trichomanes
speciosum
Marsilea
quadrifolia
Myosotis
rehsteineri
Jurinea cyanoides
Bromus grossus
Cypripedium
calceolus
Liparis loeselii
Gladiolus
palustris
Видове птици
Глухар Tetrao urogallus
Falco subbuteo

Х
Х8
Х

●

Х

●

Х8

●

Х

Х

●2

Х

Х
Х

●2

Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

●2
●2
●2
●2

Х
Х
Х
Х
Х
Х

●2
●2

(●) 1, 2

Х
Х
Х
Х
Х
Х

(●) 1
●

Х
Х
Х
Х
Х
Х

●
●
●
●

Х
Х

●
●

Х
Х

Х

●

Х

Х

●

Х

(●) 1

Х

Х
Х
Х
Х
Х

(●) 1
●
●
●

Х
Х
●
●

Х
Х

Х
Х
Х

●

Х

Х

●

Х

Х

●

Х

Х

●

Х

Х
Х
Х
Х7
Х

●

Х

●
●

Х

●
●
X
X

Х
Х
Х

●
●

X
X
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А153
А313
А336
A230

Пчелояд

Gallinago
gallinago
Phylloscopus
bonelli
Remiz pendulinus
Merops apiaster

X

●
X
X
X

X

●
●

X
X
X

●2

A272

Luscinia svecica

X

A231

Coracias garrulus

X5

°5

X5

A255

Anthus campestris

X5

°5

X5

A275
A241

X

●
●2

X

●

X

A229

Saxicola rubetra
Picoides
tridactylus
Acrocephalus
arundinaceus
Alcedo atthis

X

A193

Sterna hirundo

X

●2

A168
A070

Actitis hypoleucos
Mergus
merganser
Emberiza
calandra
Picus canus

X

●
●

X

●

I

I

I

I

A298
I

I

A383
A234
I

A160
A321

X
X

X4
X
X

A104
A246

Lullula arborea

X

A207
A142
A120

Columba oenas
Vanellus vanellus
Porzana parva

A055
A058
A082

Anas querquedula
Netta rufina
Circus cyaneus

A052
A056
A238

Anas crecca
Anas clypeata
Dendrocopos
medius
Aythya nyroca

I

I

I

I

I

A060
I

A023
I

A338

I

A300
A379
I

A029
I

Nycticorax
nycticorax
Lanius collurio
Hippolais
polyglotta
Emberiza
hortulana
Ardea purpurea

X
4

X

X
X
X
X
X
X4

●
●
°5

X
X

X
X5

●
°5

X
X5

X

●
●
●

●

X
X

X4

X
4

X

X
X
X

X4

●

X

●

X

X

●

X

X

4

X

●
X

X

X

●
X

X
X

X

●

X

Numenius arquata
Ficedula
albicollis
Tetrastes bonasia

I

●

●

X

X

●

X

X5

●

X5

X

●

X
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X
4

A340
A223

Lanius excubitor
Aegolius funereus

I

A282

Воден
кос

X

●
X

X

●
[●] 1

X
[●] 1

Turdus torquatus

X

A021

Botaurus stellaris

X5

°5

X5

A081

Circus
aeruginosus
Lanius senator
Milvus milvus

X

●

X

X5
X

●

X5
X

Motacilla flava
Acrocephalus
schoenobaenus
Locustella
fluviatilis
Podiceps
nigricollis
Saxicola rubicola
Larus
melanocephalus
Milvus migrans

X
X

I

I

A341
A074
I

A260
A295
A291
A008
A276
A176
I

A073
I

A236

●
●
●

X
X

X

●

X

X

●

X

●

X
X

X
X

●

X

●

Dryocopus
martius
Ciconia nigra

X

X
X

A222

Glaucidium
passerinum
Oenanthe
oenanthe
Asio flammeus

A059
A119

Aythya ferina
Porzana porzana

X
X

I

A030
I

A217
I

A277
I

I

X

X

●

X

X

●

X

●

X
●

X5

X

°5
●
●

X5
X
X

●2

A215

Бухал

Bubo bubo

X

A113

Пъдпъдък
Ливаден
дърдавец

Coturnix coturnix

X

Crex crex

X

●

X

Falco peregrinus

X

●2

X

Rallus aquaticus
Dendrocopos
leucotos

X

Ciconia ciconia

X

Jynx torquilla

X

Pernis apivorus

X

I

A122
I

A103
I

A118
A239
I

A031
I

A233
A072
I

A232
A084

Белогръб
кълвач
Бял
щъркел
Върто
шийка
Осояд

Upupa epops
Circus yrgargus

●

X

●
X

X
X

X

X
●

X

●2

X

●

X

●9

X
●
●

X
X
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I

A377
A224
I

A378
A362
A022
I

A004
AXX
X

Emberiza cirlus
Caprimulgus
europaeus
Emberiza cia
Carduelis
citrinella
Ixobrychus
minutus
Tachybaptus
ruficollis
Всички територии, важни
за гнездене, зимуване,
нощуване и местата за
почивка

X
Х
Х
Х
Х
Х

●

X

Ползване на налични
преброявания на
популациите или
специфичен подход
според описанието на
вида в част 3 Насоки за
картиране

●
●

X
Х

●
●

Х

●

Х

Х

Х

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1
= В таблицата някои видове са степенувани със скоби (●) в две колони. При тези видове, в
съответните насоки за картиране на вида в третата част на ръководството за ПУ под
„Методика на събиране на данни”, се посочват специални случаи, в които обичайната
категоризация не важи за всички защитени зони (напр. много важни зони, за които е
необходимо детайлно картиране).
2
= За означените с цифрата 2 видове по правило са на лице обширни данни от предишни
картирания. Те трябва да се оценят предварително. Трябва да се провери, дали са необходими
допълнителни проучвания.
6
= Обработка в рамките на картирането на горските местообитания.
САМО ЗА ВИДОВЕТЕ ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА:
Р
= приоритетен вид според Приложение II на Директивата за местообитанията (отбелязано в
графата „код”)
3
= при основно картиране на Maculinea teleius и едновременно находище на M. nausithous за
втората също се събират детайлни данни
4
= Тъй като видът се среща и в горите и в откритите пространства, отделът по природозащита
на областната управа и Управлението по горите на провинцията съгласуват, дали данните ще
се събират от Горската опитно-изследователска станция или от изготвящите плана за
управление.
7
= според защитената зона след договаряне може да се прави и от отдел „Природозащита и
грижа за ландшафта“ на ОУ
8
= Службата за изследване на рибите Баден-Вюртемберг извършва детайлно събиране на
данни за видовете и предава данните на отдел „Природозащита и грижа за ландшафта“ за
обработване и интегриране от изготвящия плана за управление
(●) = описва се детайлно само извън основната област на разпространение
САМО ЗА ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ
I
= вид птица от приложение I на Директивата за дивите птици (отбелязано в графата „код”)
4
= Тъй като видът се среща и в горите и в откритите пространства, отделът по природозащита
на областната управа и Управлението по горите на провинцията съгласуват, дали данните ще
се събират от Горската опитно-изследователска станция или от изготвящите плана за
управление.
○5 = Възлагане само при задоволителни доказателства, че видът се среща в зоната. Оценката се
прави от отговорната институция според актуалните данни
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9

= осоядът се картира изцяло при наблюдение на други видове
[●] = при пойния дрозд: интензивността на събиране на данни зависи от условията на терена
Таблица 15: Отговорности при обработката на типовете местообитания от Директивата
за местообитанията
Код по
Директивата
за
местообитанията

Опростено название на
местообитанието в Баден Вюртемберг

Отговорност
В областта на работа на Управлението по горите на
провинцията – дефиниция според глава 4.1.2

Изготвящият
плана за
управление
Х

В областта
на работа
на
изготвящия
плана за
управление
Изготвящи
ят плана за
управление
Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Картиране на
горски
местообитания
2310
2330
3110
3130
3140
3150
3160
3180*
3240
3260
3270
40А0*
4030
5110
5130
6110*
6120*
6150
6170
6210
6210*

6230*

Вътрешни
дюни
с
ерикоидни
съобщества
Бедни на хранителни вещества
вътрешни дюни, обрасли с тревна
растителност
Олиготрофни стоящи води
Олиготрофни до мезотрофни стоящи
води
Твърди олиготрофни стоящи води с
бентосни формации от Chara
Естествени еутрофни езера
Естествени дистрофни езера
Временни карстови езера
Алпийски реки с Salix elaeagnos и
други крайбрежни дървесни видове
Реки със залята водна растителност
Реки с кални брегове с пионерни
видове
Субконтинентални
пери-панонски
храстови съобщества
Европейски
сухи
ерикоидни
съобщества
Формации на Buxus sempervirens на
ксеротермни места
Съобщества на Juniperus communis
върху варовик
Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion
albi
Тревни съобщества от съюза Koelerion
glaucae
Силикатни алпийски и бореални
тревни съобщества
Алпийски и субалпийски варовикови
тревни съобщества
Полуестествени сухи тревни и
храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia)
Полуестествени сухи тревни и
храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia)
(*важни
местообитания на орхидеи0
Богати
на
видове
картълови

Лесоустройство

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х3

Х3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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6240*
6410
6430
6440
6510
6520
7110*
7120
7140
7150
7210*
7220*
7230
8110
8150
8160*
8210
8220
8230

8310
9110
9130
9140
9150
9160
9170
9180*
9190
91D0*
91E0*
91F0

91U0

съобщества върху силикатен терен в
планините
Субпанонски
степни
тревни
съобщества
Ливади с Molinia на карбонатни,
торфени или глинести почви
Хидрофилни съобщества от високи
треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс
Алувиални ливади от съюза Cnidion
dubii в речните долини
Низинни сенокосни ливади
Планински сенокосни ливади
Подхранвани от дъждовни води блата
в състояние, близко до естественото
Деградирали блата, подхранвани от
дъждовни води
Преходни блата и плаващи подвижни
торфища
Понижения на торфени блата
Карбонатни мочурища с Cladium
mariscus и видове от съюза Caricion
davallianae
Извори с твърда вода с туфести
формации
Алкални блата
Силикатни сипеи от планинския до
снежния пояс
Силикатни сипеи
Варовикови сипеи
Хазмофитна
растителност
по
варовикови скални склонове
Хазмофитна
растителност
по
силикатни скални склонове
Силикатни
скали
с
пионерна
растителност от съюзите SedoScleranthion или Sedo albi-Veronicion
dillenii
Неблагоустроени пещери
Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
Субалпийски букови гори
Термофилни
букови
гори
(Cephalanthero-Fagion)
Субатлантически
дъбово-габърови
гори от типа Stellario-Carpinetum
Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion
върху сипеи и стръмни склонове
Ацидофилни
дъбови
гори
на
песъчливи почви
Мочурни гори
Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior
Крайречни смесени гори от Quercus
robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior
или Fraxinus angustifolia покрай
големи реки
Сарматски степни борови гори

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х1

Х
Х2

Х
Х

Х1
Х1
Х1

Х2
Х2
Х2

Х
Х
Х

Х1

Х2

Х

Х1

Х2

Х

Х1

Х2

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х
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9410

Ацидофилни гори от Picea
планинския до алпийския пояс

в

Х

1

= без събиране на данни в рамките на целеви тип комплексно местообитание „Сухи
местообитания”. Това събирателно понятие включва структури на сухите и бедни на
хранителни вещества тревни съобщества, на сухите и скалните храсталаци, на сухите горски
окрайнини, както и на тревните съобщества с хвойна в рамките на горското картиране.
2
= само събиране на данни в рамките на целеви тип местообитание „Сухи местообитания”.
3
= отговорността може да се прехвърли върху картирането на горските местообитания,
решения за всеки случай поотделно в рамките на годишните разговори между отдел
Природозащита на областните управи и Управлението по горите на провинцията.
Таблица 16: Критерии и атрибути за анализ на данните от лесоустройствените планове
при определяне границите на подходящите площи на местообитанията, за които се
събират ограничено количество данни
Определянето на границите за местообитанията на видове, за които се събират ограничено
количество данни, става на няколко етапа (виж част 2, Методика, глава 4.3.3.1). Анализът на
наличните за цялата провинция дигитални данни от лесоустройството/ горски карти на
месторастенията става въз основа на критериите в следващата таблица. Анализът се прави на
ниво насаждение и се документира. Резултатите от анализа дават рамката за предварителното
определяне на границите на подходящите площи на местообитанията.
Вид

Подходящи площи за
местообитанията за
определяне на
границите (анализ на
данните от
лесоустройството)

Lucanus
cervus

Triturus
cristatus

Bombina
8

1) Насаждения с
възраст 100-120 години
и участие на дъба ≥
40%
и
2) Насаждения с
възраст ≥ 120 г. и
участие на дъба ≥ 10%
Цялата горска площ,
която се намира в
радиус от 1000 м около
подходящи стоящи
води (от картирането
на горските
местообитания, ATKIS
8
)

Характеристики (показатели на насажденията)

Участие на
дървесните
видове (в 10%
интервали)
Само дъб:
10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90,
100

Възраст на
насаждението
(в 20 годишни
интервали)
100, 120, 140,
160, 180, 200

1) цялата горска площ,

Забележки както и
изисквания към
месторастенето/
почвата (анализ на
горски карти на
месторастенията)

Вид гора

Доколкото е
подходящо:
Защитна
гора,
защитена
гора,
постоянна
гора

Виж допълващите
указания в таблица 17

Разположени в близост
стоящи води (отстояние ‹
500 м от гората) от
картирането на горските
местообитания и ATKIS
се включват в анализа и
определянето на
границите на горските
местообитания. Виж
допълващите указания в
таблица 17
Виж допълващите

Административна топографско-картографска информационна система
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variegata

която се намира в
радиус от 1000 м около
подходящи стоящи
води (от картирането
на горските
местообитания, ATKIS)
И
2) голини (0 години)

Dicranum
viride

Насаждения с възраст >
80 г.

Picus
canus

1) Насаждения с
възраст > 80 г. и
участие на
широколистни
дървесни видове ≥ 30%
И
2) голини (0 години,
само ако се намират в
рамките на 1)
1) Насаждения с
възраст > 80 г. и
участие на
широколистни
дървесни видове ≥ 40%

Ficedula
albicollis

указания в таблица 17
Към 1) и 2) в рамките на
определянето на
границите на площите
със склонност за
уплътняване, бентосна
влажност, периодично
наводняване

Участие на
широколистни
видове: 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100
Участие
на
широколистни
видове: 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90,
100

100, 120, 140,
160, 180, 200

100, 120, 140,
160, 180, 200

Доколкото е
подходящо:
Защитна
гора,
защитена
гора,
постоянна
гора

Участие
на
широколистни
видове: 40, 50,
60, 70, 80, 90,
100

100, 120, 140,
160, 180, 200

Доколкото е
подходящо:
Защитна
гора,
защитена
гора,
постоянна
гора
Доколкото е
подходящо:
Защитна
гора,
защитена
гора,
постоянна
гора
Доколкото е
подходящо:
Защитна
гора,
защитена
гора,
постоянна
гора

Columba
oenas

Насаждения с възраст >
80 г. и участие на бука
≥10%

Участие на бука:
10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90,
100

100, 120, 140,
160, 180, 200

Dendrocop
os medius

1) Насаждения с
възраст > 80 г. и
участие на
широколистни
дървесни видове ≥ 40%
И
2) Насаждения с
възраст > 80 г. и
участие на дъба ≥ 10%
И
3) Насаждения с ≥ 50%
топола, черна елша
съотв. ясен и възраст на

Участие
на
широколистни
видове: 40, 50,
60, 70, 80, 90,
100

60, 80, 100,
120, 140, 160,
180, 200

Към 1) и 2) при
изключване на следните
площи: сухи варовикови
и пясъчни почви,
стръмни склонове без
основен хоризонт; при
голини също и площи с
плътна растителност
Експертно изключване
на неподходящи
насаждения е възможно
(чрез анализ на
въздушни снимки и др.).
Виж допълващите
указания в таблица 17

Виж допълващите
указания в таблица 17

Виж допълващите
указания в таблица 17
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Lanius
collurio
Aegolius
funereus

Turdus
torquatus

Dryocopus
martius

Glaucidium
passerinum

насаждението > 50
години
Голини (0-10 години) >
0.5 ха
1) Насаждения с
възраст > 80 г. и
участие на бука ≥ 10%
И
2) Насаждения с
възраст > 120 г. и
участие на елата ≥ 30%
в Шварцвалд и Аделег
И
3) Голини (0-10
години) > 0.5 ха (само
ако са разположени в
рамките на 1) и 2)
1) Насаждения на
надморска височина
над 850 м и с възраст >
60 години
И
2) постоянна гора,
изборна гора, защитна
гора,
И
3) Голини (0-10
години) > 0.5 ха (само
ако са разположени в
рамките на 1) и 2)
1) Насаждения с
възраст > 80 г. и
участие на бука ≥ 10%
И
2) Насаждения с
възраст > 120 г. и
участие на елата ≥ 30%
в Шварцвалд и Аделег
И
3) насаждения с
възраст > 50 години и
участие на тополата ≥
50% в Горно-рейнската
низина
И
4) Голини (0-10
години) > 0.5 ха (само
ако са разположени в
рамките на 1) - 3)
1) Насаждения с
възраст > 20 години и
участие на иглолистни
дървесни видове ≥ 50%
И
2) Голини (0-10
години) > 0.5 ха (само
ако са разположени в
рамките на 1)

Виж допълващите
указания в таблица 17
Участие на бука:
10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90,
100

100, 120, 140,
160, 180, 200

Доколкото е
подходящо:
Защитна
гора,
защитена
гора,
постоянна
гора

80, 100, 120,
140, 160, 180,
200

Доколкото е
подходящо:
Защитна
гора,
защитена
гора,
постоянна
гора

Участие на бука:
10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90,
100

60, 80, 100,
120, 140, 160,
180, 200

Доколкото е
подходящо:
Защитна
гора,
защитена
гора,
постоянна
гора

Участие
на
иглолистни
дървесни видове:
50, 60, 70, 80, 90,
100 1

40, 60, 80, 100,
120, 140, 160,
180, 200 2

Доколкото е
подходящо:
Защитна
гора,
защитена
гора,
постоянна
гора

Виж допълващите
указания в таблица 17
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1 = Участие на дървесния вид в проценти: 10 = 1-10, 20 = 11-20, 30 = 21-30, 40 = 31-40, 50 = 4150, 60 = 51-60, 70 = 61-70, 80 = 71-80, 90 = 81-90, 100 = 91-100
2 = Възраст на насаждението: 40 = 21-40 години, 60 = 41-60 години, 80 = 61-80 години, 100 =
81-100 години, 120 =101-120 години, 140 = 121-140 години, 160 = 141-160 години, 180 = 161180 години, 200 = 180 години и повече
Забележки:
• Изборът на площи става винаги на ниво насаждение по смисъла на лесоустройството.
• Избраните площи се представят като шейпове (гео данни с принадлежаща атрибутна
таблица).
• Определянето на атрибутите става в принадлежащата атрибутивна таблица за всяко
насаждение.
• В допълнение на горе споменатите данни от лесоустройството данните от картирането
на горските месторастения, картирането на горските местообитания и данните за
горските защитени територии (защитени и защитни гори) могат да дадат допълващи
научни указания за определяне на границите. При нужда те трябва да се вземат
предвид.
• Подходът в частните гори и защитените гори е според FED 2000:
За горските територии, които са частна собственост и за защитените гори, които след
прилагането на FED 2000 (Наредба за лесоустройството) са извадени като негорски територии,
не са налице по правило данни от лесоустройството за съответните таксационни показатели
(участие на дървесните видове, възраст, запас). Определянето на границите на
местообитанията в такива случаи трябва да стане по възможност по актуални орто-фото
снимки. Последните трябва да се интерпретират за всеки вид според критериите в таблица 16.
Като резултат се получава първоначално предложение за определяне на границите, което
трябва да е максимално точно по кадастралните граници. Това определяне на границите
трябва веднага след това да се провери на терен за достоверност и актуалност, тук обаче не се
изисква площен подход, по-скоро трябва да се издирят проблематични области и да се оценят.
Отделеното време за съответните дейности по картирането трябва да се определи точно и не
трябва да е повече от половин ден на област. Отделеното време е независимо от теренните
проучвания за видовете и затова трябва да се пресметне допълнително. Трябва обаче да се
гарантира, че определянето на границите на местообитанията, било то по данни от
лесоустройството или чрез интерпретацията на дигитални снимки и съответно теренни
обхождания, трябва да дава възможно сравними резултати.
• Подход при разновъзрастови гори
За разновъзрастови гори при данните за възрастта от FOGIS се посочва само индексът на
насаждението , напр. a12, b8, c3 или yDB. За съответната възраст на насаждението не се дават
детайлни данни за разлика от „книгата на отделите”, липсва конкретно посочване на средната
възраст и на възрастовата вариация (напр. насаждение 55 до 90 годишно, средно 75 годишно).
При много от видовете, посочени в таблица 16, границите на местообитанията се определят
предварително според конкретните данни за възрастта на единичните горски насаждения.
Затова са необходими допълнителни правила за разновъзрастовите гори, тъй като от индексът
на насаждението не може да се изведе конкретна възраст.
Разновъзрастовите гори се обозначават съкратено в лесоустройството по различен начин в
зависимост от това, кога е правено то. Според Наредбата за лесоустройството от 1985 г. се
използват следните съкращения: PW = изборна гора, PLÜ/PÜ = гора в преход към изборна, DB
= дълготрайни насаждения, BW = защитена гора. Новата Наредба за лесоустройството от 2000
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доведе до промени: P = изборна гора, J = постоянна гора във фаза младинак, W = постоянна
гора във фаза на нарастване и V = постоянна гора във фаза на възобновяване.
При тази основа се подхожда по следния начин:
1. При постоянни гори с обозначение BW, PW, DB, P, W и V липсата на данни за
възрастта не води до изключване. По правило става въпрос за по-стари насаждения,
които поради това могат да се включат като местообитания, ако отговарят на
останалите критерии (напр. определено участие на дървесните видове).
2. Постоянни гори с обозначение PLÜ/PÜ и J са в повечето случаи млади насаждения,
които по правило не могат да се определят като местообитания, когато е зададена
предварително определена минимална възраст. Изключения са възможни в обосновани
случаи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ГОРСКИ И ОТКРИТИ
МЕСТООБИТАНИЯ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000
В рамките на защитените зони по Директивата за местообитанията трябва да се обърне
внимание на това, да не се допускат несъответствия на границите при разположени една до
друга площи от различни типове местообитания (открити пространства/ открити пространства,
открити пространства/ гора, гора/гора). Такива несъответствия могат да възникнат главно
поради различните мащаби на картиране и различното приоритизиране в горите и откритите
пространства. Тук важи правилото, че изготвящият плана за управление проверява границите
на предварително предадените от горския модул граници на горските типове местообитания и
основаващите се на тях граници на площите по цели и мерки на такива места, където има
граница на горски местообитания с такива на откритите пространства. Евентуално следва
адаптиране на границите на горските типове местообитания към начертаните в по-точен
мащаб 1:5000 граници на местообитанията на откритите пространства. По този начин се
предотвратяват недопустими припокривания и малки, не отговарящи на естественото
положение празнини между полигоните.
Тези промени на площите в повечето случаи не оказват отражение върху същността на
данните и текстовете.
Подход при определяно на границите на природни местообитания и местообитания на
видове
Определянето на границите на природните местообитания и местообитанията на видове става
на основа на експертна оценка, по правило чрез употребата на орто-фото снимки.
Топографска точност при определянето на границите на природните местообитания и
местообитанията на видове едно спрямо друго
При линейни и малки по площ природни местообитания и местообитания на видове точността
на разположението и големината на находището имат приоритет пред прилепянето на площта
на местообитанието към границата на съседен полигон, без да се оставят празнини между тях
(Snapp-функция в софтуерите за ГИС).
Според приложение X на ръководството за ПУ прилепянето става към външната граница на
зоната от Натура 2000 при отстояния по-малки от 10 м (за гори) и съответно 5 м (за открити
пространства).
В рамките на обществените гори:
При големи по площ природни местообитания, при преминаване от един собственик на друг и
при граница между горски и открити пространства, прилепянето става към границата на
областта/общината (съответства точно към границата на поземлените парцели от
автоматизираната карта на недвижимите имоти, чиято основа се дава от лесоустройството)
при отстояния по-малки от 10 м.
Частни гори:
При големи по площ природни местообитания прилепянето става при отстояние по-малки от
10 м към автоматизираната карта на недвижимите имоти.
Открити пространства:
При големи по площ природни местообитания прилепянето става при отстояния по-малки от 5
към автоматизираната карта на недвижимите имоти.
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Граници на местообитания на видове:
Ако границата на едно природно местообитание съвпада точно с границата на местообитание
на вид, трябва да се използва границата на природното местообитание за определяне на
границата на местообитанието на вида, в случай, че тя е налична по време на картирането на
местообитанието на вида.
Ако от някой експерт се прочуват няколко вида, които притежават едно и също
местообитание, съответно трябва да се заложат и идентични граници.
Освен това важат следните технически правила:
1.
Там където границите на природните местообитания/ местообитанията на
видове са идентични с границите на защитена зона, границите на природните местообитания/
местообитанията на видовете трябва да бъдат адаптирани към границата на зоната.
2.
Определянето на границите на типовете местообитания става с точност,
съответстваща на мащаба на картиране. Това отговаря на неточност до 10 м за горите в
съответствие с работния мащаб 1: 10 000, и до 5 м за откритите пространства в съответствие с
работния мащаб 1: 5000.
Адаптиране на фактически граничещи на терен едно с друго природни местообитания:
3.
Там, където горските и негорските местообитания граничат директно едно с
друго, това трябва да се представи съответно чрез една обща гранична линия. Междинни
пространства не са допустими и трябва да се избягват, при което изготвящият плана за
управление – доколкото е научно обосновано – възприема границата на горския тип
местообитание. Там, където това не е научно обосновано, той коригира границата на горския
тип местообитание, за да се достигне до една обща гранична линия.
4.
Ако между горското и негорското местообитание се намира една тясна ивица
земя, която не е природно местообитание, напр. 3 м широка ивица от рудерално поле между
низинна, бедна на хранителни вещества сенокосна ливада и букова гора от типа AsperuloFagetum, то тя не трябва да бъде разграничавана, а двата типа местообитания могат да бъдат
изобразени като граничещи едно с друго (изключение правят укрепени пътища или сходно
интензивно ползвани и ясно разграничими площи).
5.
Ако между дигитализираните горски и не горски местообитания възникнат
„припокривания”, въпреки че местообитанията на терен граничат фактически едно с друго, а
не се застъпват, всички припокривания трябва да бъдат отстранени от изготвящия плана за
управление от технически съображения. При това важи споменатото по-горе правило, че
изготвящият плана за управление адаптира границите на предварително предадените с
горския модул граници на горските типове местообитания и основаващите се на тях граници
на площите по цели и мерки към границите на местообитания на откритите пространства,
които са дадени в по-точен мащаб 1:5 000.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI: УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЕРТНО ОБРАЗУВАНЕ НА КАРТИРУЕМИ
ЕДИНИЦИ ПРИ ТИПОВЕТЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ
1. Дефиниция
В защитените зони по Директивата за местообитанията всички налични находища на типове
природни местообитания трябва да се картират в мащаб 1:5000 (за горските местообитания 1:
10 000). Картируеми единици се образуват от картографски разграничими находища на едно
местообитание.
Картируемите единици са основните единици за оценка на природозащитното състояние на
находищата. Картируемите единици се състоят от една или повече, пространствено разделени,
но сравнимо устроени и сходни по качество площи на един тип природно местообитание (найчестия случай).
Изключения: Ако няколко типа природни местообитания се срещат в тясно свързан
комплекс и не могат да бъдат представени разделено едно от друго в мащаб 1:5000 или
1:10 000, една картируема единица може да се състои и от няколко типа местообитания.
В основния формуляр се нанасят данните за съответния тип местообитание с най-голямо
площно участие, а в допълнителния – за останалите.
Обобщаването на единични находища в картируеми единици подпомага прегледността,
също е приемливо от гледна точка на количеството на данните.
1.1. Подход
Водещата идея при образуването на картируеми единици е създаването на смислени площи за
анализ с цел природозащитна оценка. Заради многообразието от различни типове
местообитания, различното им разположение и природно състояние не е възможно
прилагането на строго определен подход, а се изисква по-скоро експертна компетентност.
Подходът при определянето на границите на картируемите единици е свързано към
определени правила, въпреки свободата на действие на експертите.
При образуването на картируеми единици трябва да се обърне особено внимание на това,
обединените находища
• Да имат сходен флористичен състав,
• Да са сравними по отношение на параметрите за оценка като видов състав, хабитатни
структури и нарушения (еднакво природозащитно състояние), така че картируемата
единица да отразява като цяло качеството на обединените площи.
При образуването на картируемите единици освен това трябва да се вземат предвид и
следните критерии:
• Трябва да се избере съответстващо на мащаба на изобразяване 1: 5 000 или 1: 10 000
диференциране или съответно генерализиране: картируемите единици трябва да се
изберат по отношение големината на своите площи така, че значителни промени от
положително или отрицателно естество да могат да бъдат отразени при оценката на
картируемата единица и да не могат да се класифицират като второстепенни поради
големина на обединените площи.
• Находищата в рамките на една картируема единица трябва да се намират в единно в
ландшафтно отношение пространство.
• При пространствено ясно разделени едно от друго находища трябва да съществуват
тесни функционални връзки, които да правят смислено общото разглеждане на
находищата в една картируема единица.
• Целесъобразност на образуваната картируема единица по отношение на планирането на
мерките.
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Находищата на един тип местообитание, които са разделени едно от друго чрез ясни
пространствени препятствия, не се обединяват. Това важи особено за площи на природни
местообитания в различни, значително отдалечени една от друга части на една защитена зона.
Доколкото не са налични експертни причини против, определянето на границите на
картируемите единици трябва да се основава на границите от картирането по чл. 32 (бивше
картиране по чл. 24а) или на картирането на горските местообитания.
Картируемите единици при горските типове местообитания могат да се избират по-големи по
площ от откритите пространства при взимане предвид на горе посочените критерии.
1.2. Приложение на критериите с примери за образуване на картируеми единици
Подходът при образуването на картируемите единици ще бъде разяснен по-подробно въз
основа на следващите примери.
1.2.1. Разновидност на находищата и природозащитното състояние
Обединените в една картируема единица находища на един тип местообитание са еднакви или
сходни по отношение на техните характеристики и природозащитното им състояние. Разлики
в характеристиките и природозащитното състояние на местообитанията водят до образуване
на няколко картируеми единици, в случай, че се засягат достатъчно големи и изобразими в
картен мащаб 1:5000 площи. Ако са налице части с различни характеристики и те са
разпръснати на много малки пространства, то те не трябва да се отделят от картируемата
единица; но в описанието (формуляр за събиране на данни) трябва да се посочат малките по
площ части с други характеристики.
Пример 1: Ако на един склон с ясно изразен микрорелеф (напр. с комплекс от била, дерета,
понижения) са разположени различни проявления на богатите на видове картълови
съобщества, тясно свързани с други типове местообитания (напр. съобщества с малки острици
в дерета и понижения, с мащерка и други индикатори за засушаване на била и повишения), то
те не се причисляват към две отделни картируеми единици, а се разглеждат заедно в една
картируема единица. Точно такъв комплекс от различни проявления на дадено местообитание
може да е типичен и ценен.
Ако тези две проявления на картъловите съобщества заемат големи площи, ясно разграничени
една от друга, напр. по сухи места на хълм с Thymus pulegioides и Genista sagittalisа, и на
големи площи с острици и Pedicularis sylvatica в подножието на хълма в областта на
заблатяването, то двете проявления се разглеждат по отделно и се разграничават в две
картируеми единици.
Пример 2: Голяма по площ част от даден хълм с южно изложение е обрасла с полусухи тревни
съобщества, които се опасват от овце и се намират в благоприятно природозащитно
състояние. Само малки площи в края на гората и особено по стръмната част от склона не се
опасват и биха притежавали неблагоприятен природозащитно състояние, ако се разглеждаха
на ниво единично находище. На ниво картируема единица обаче, находищата не се разглеждат
отделно едно от друго, а образуват една единица, която трябва да се разглежда и оценява
общо.
Ако обаче един до друг са разположени два хълма с бедни на хранителни вещества тревни
съобщества, единият от които се използва и има благоприятно природозащитно състояние,
докато другият пустее и има неблагоприятно природозащитно състояние, то те се отделят в
две картируеми единици, защото са разделени пространствено и имат достатъчна големина.
Пример 3: Много малки по площ навлизания едно в друго на разделими находища с различна
стойност (напр. единични, много тесни парцели, разделени физически) могат да бъда
генерализирани и да бъдат обединени в една картируема единица с обща стойност.
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1.2.2. Големи на площите и обозримост
Картируемите единици не могат да са с произволна големина. Ограничението на възможната
големина на площите произлиза от една страна от факта, че с увеличаване на площта
географската точност на събраните данни става все по-малка. От друга страна оценката и
описанието на картируемата единица може да се направи качествено само тогава, когато
площта, която се взима предвид, е обозрима като единица за експерта на терен.
От това следва, че много големи по площ находища на природни местообитания могат да се
причислят към няколко картируеми единици, дори и ако това не е необходимо въз основа на
формата на местообитанието или на ландшафтната или релефна ситуация. Линиите на
разграничаване трябва да са ясно разпознаваеми на терен структури напр. железопътни линии,
улици или полски пътища.
Такова едно отделяне в няколко картируеми единици е необходимо например, ако на един
дълъг стотици метри или дори няколко километра хълм се наблюдават находища на типа
природно местообитание „Низинни бедни на хранителни вещества сенокосни ливади“ или пък
при естествена река, по която в продължение на много километри са разпространени
находища на Ranunculion fluitantis.
От друга страна не би било смислено да се прави отделно разглеждане и оценка на находища
на природно местообитание в множество малки по площ картируеми единици, ако отделните
находища за във функционална връзка по между си или отразяват закономерност във връзка с
ползването и местоположението.
Такъв е напр. случаят с разположени на границата на гората Съобщества на Juniperus
communis с дължина 300 м и широчина 50 м, от които някои единични части са гъсто покрити
с храсти, други се характеризират с високо покритие на видове, характерни за края на гората, а
трети са до голяма степен открити и обрасли с типична растителност за бедните на хранителни
вещества тревни съобщества. Тук не би било смислено отделянето в три картируеми единици,
ако намиращите се един до друг сукцесионни стадии и интензивности на ползване са желани и
от особено значение за флората и фауната.
1.2.3. Начин на изобразяване и четливост в мащаб 1: 5000 или 1: 10 000
Изображението на картируемите единици трябва да бъде четливо в мащаб 1: 5000 или 1:
10 000. От тук следва, че ако на ограничена площ се срещат много малки по площ находища
(напр. с големина на единичните находища от няколко до около 100 м2), дори различните по
вид и ценност находища на един тип местообитание могат или трябва да се обединяват. Тези
находища тогава трябва и да получат обща оценка в рамките на генерализиран анализ.
1.2.4. Положение на отделните находища едно спрямо друго
Няколко находища на един тип местообитание могат да се обединят в една картируема
единица, ако се намират близо едно до друго в пространството.
В противовес, находища, между които е налице ясно пространствено разделение, не трябва да
се обединяват: напр. находища на бедни на хранителни вещества низинни сенокосни ливади
на север и на юг от гъста гора или разположение на находища, между които са налице големи
пространства, където природното местообитание не е разпространено. Находища на извори с
твърда вода и туфести формации в различни долини или произхождащи от различни, ясно
разграничими изворни хоризонти, също не трябва да се обединяват.
От друга страна пък единични находища със сходни характеристики могат да се обединяват в
една картируема единица, ако са налице еднаква ландшафтна ситуация и пространствена
близост на площите. Напр. няколко находища на бедни на хранителни вещества низинни
сенокосни ливади, които са разположени в една и съща долина едно до друго в осветени
пространства на горите, могат да бъдат обединени в една картируема единица, дори и ако
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горските територии между находищата на ливадите представляват до известна степен
ландшафтна преграда.
1.2.5. Ландшафтна структура
При определяне на границите на картируемите единици трябва да се вземе предвид формата
на ландшафтите. Това означава, че по правило картируемите единици не преминават
границите на ландшафтни единици с достатъчна големина (напр. широки долинни системи,
големи склонове, понижения на релефа). Тук важи следното: колкото по-ясна и рязка е
границата на една ландшафтна форма, токова по-важно е нейното отчитане при определяне на
границите на картируемата единица. Недопустимо би било напр. обединяването на находища
на тревни съобщества от източните части на дадена долина с такива от високите части на
съседния хълм.
1.2.6. Граници на ползване и разлики в условията на средата
Образуването на картируеми единици служи предимно на оценката на находищата. Границите
на ползване, както и обусловените от условията на средата различни характеристики на
находищата, играят важна роля при определянето на границите на картируемите единици. Тук
трябва да се вземе експертно решение, кой от двата аспекта (граници на ползване или разлики
в условията на средата) трябва да се постави на преден план.
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ПРИЛОЖЕНИЕ X
Резюме на насоките за създаване и поддържане на специализирани данни на Службата за
околна среда, измервания и природозащита на провинция Баден-Вюртемберг
(Резюме на насоките за качествени ГИС-данни)
Резюме на насоките за създаване и поддържане на специализирани данни в природозащитата
за изготвяне на планове за управление на защитени зони от Натура 2000
Редактиран и съкратен вариант на „Насоки за създаване и поддържане на специализирани
данни в природозащитата” версия 1.1 (03/2009) подготвена от различни отдели на СОСИП.
Забележки за валидността:
Резюмето на насоките за създаване и поддържане на специализирани данни на СОСИП следва
да замени съответните абзаци от оригиналната версия на насоките за създаване и поддържане
на специализирани данни на СОСИП при разработването на плановете за управление на
защитени зони от Натура 2000 и влиза веднага в сила. Междувременно резюмето ще бъде
интегрирано в оригиналната версия.
‐

Общ подход при създаването и обработването на географски данни
1. Основни картографски данни
• Автоматизираната карта на недвижимите имоти
• Административна топографско- картографска информационна система
(ATKIS)
• Дигитални орто- снимки
• Сканирани аналогови поземлени и топографски карти
2. Общи указания за дигитализиране
• Топология
• Ниво на мащаба
• Избор на работен мащаб
• Брой на дигитализираните точки
3. Инструменти за обработване
• Събиране и обработване на географски данните

‐

Защитени зони от Натура 2000
1. Досегашно събиране, обработване и съхраняване на данни
2. Нови правила за събиране, обработване и съхраняване на данни
3. Основни данни, които трябва да се ползват
4. Специализирани указания за дигитализиране и приоритизиране при използването на
основните данни
5. Технически указания за дигитализиране (ниво на мащаба М1)
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Общ подход при създаването и обработването на географски данни
Основни картографски данни
Описаните по-долу основни картографски данни служат като средство за ориентиране на
екрана при дигиталното обработване на предметите на опазване с цел да се определи по-лесно
тяхното местоположение.
Автоматизираната карта на недвижимите имоти
Автоматизираната карта на недвижимите имоти (ALK 9 ) е разработена от работна група към
Службите по измервания като допълнение на автоматизирания регистър на недвижимите
имоти за дигиталното водене на кадастъра на недвижимите имоти и се актуализира веднъж
годишно. Основната информационна система ALK служи за изработването на аналогови
поземлени карти. Дигиталното въвеждане и съхраняване на обектите с техните
пространствени измерения прави тяхното актуализиране икономически изгодно.
Едновременно с това ALK предоставя и геометрично точни основни данни за законовообвързващите граници на поземлените парцели и сгради в дигитален вид, които са
необходими на други, много едри по мащаб специализирани информационни системи за точно
определяне на границите на определени обекти в рамките на поземлените имоти (напр. площи
със стари замърсявания или пък защитени територии).
Административна топографско-картографска информационна система (ATKIS)
В Административната топографско- картографска информационна система (ATKIS) външният
вид на земната повърхност се структурира в топографски обекти. Класификацията на обектите
може да се вземе от каталога на обектите на ATKIS, подготвен от работна група към службите
по измерванията. Съществуват следните групи обекти: (за сравнение виж и таблица 1.1.):
3. tb 2 – населено място,
4. tb 3 – пътна мрежа,
5. tb 4 – растителност,
6. tb 5 – воден обект и
7. tb 7 – области.
Чрез дигиталния модел на ландшафта на провинция Баден-Вюртемберг (1:25 000, DLM 25BW 10 ) на Административната топографско- картографска информационна система (ATKIS) на
разположение за цялата провинция са висококачествени дигитални топографски данни, които
се използват с предимство за описаните в тази част дейности. Няколко теми от този дигитален
модел на ландшафта служат за основа при създаване и обработване на данни за специалните
природни обекти на опазване.

9
10

Оригинално име ALK – Automatisierte Liegenschaftskarte
DLM 25-BW – Дигитален модел на ландшафта (1:25 000) на провинция Баден-Вюртемберг
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Таблица 1.1. Дигитален модел на ландшафта 1 : 25 000 (ATKIS)
Дигитален модел на ландшафта DLM 25-BW (ATKIS), мащаб 1:10 Име на файла
000
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
DLM 25 – населено място
DLM 25 – площ с преобладаващо застрояване
DLM 25 – свободни пространства в населени места
DLM 25 – застъпващи се застроени площи
DLM 25 – застъпващи се свободни пространства в населени места
DLM 25 – строеж или постройка
DLM 25 – строеж или постройка
DLM 25 – селищен обект
ПЪТНА МРЕЖА
DLM 25 – път от първостепенно значение
DLM 25 – общинска улица или основен стопански път
DLM 25 – стопански път
DLM 25 – пешеходен, парков или гробищен път
DLM 25 – транспортен път
DLM 25 – релсово превозно средство
DLM 25 – друг елемент на пътната мрежа
DLM 25 – друг елемент на пътната мрежа
DLM 25 – подлез или надлез
DLM 25 – подлез или надлез
РАСТИТЕЛНОСТ
DLM 25 – орна или градинска земя
DLM 25 – пасище, ливада
DLM 25 – влажна растителност
DLM 25 – гора или дървета
DLM 25 – специална земеделска култура, овощна градина
DLM 25 – друга площ
DLM 25 – дърво или храст
DLM 25 – растителен обект
ВОДНИ ОБЕКТИ
DLM 25 – водна площ
DLM 25 – водна площ
DLM 25 – друг, свързан с водата обект
DLM 25 – друг, свързан с водата обект
DLM 25 – друг, свързан с водата обект
ОБЛАСТИ
DLM 25 – област
DLM 25 – граница на административна единица
DLM 25 – административна единица

t2a_f
t2b_f
t2e_f
t2c_f
t2f_f
t2d_f
t2d_l
tb2_p
t3a_l
t3b_l
t3c_l
t3d_l
t3e_l
t3h_l
t3f_f
t3f_p
t3g_f
t3g_l
t4a_f
t4b_f
t4c_f
t4d_f
t4g_f 1
t4e_f
t4f_l
tb4_p
t5a_f
t5a_l
t5b_f
t5b_l
t5b_p
t7a_f
t7a_l
t7a_p
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За всеки обект са налице специфични атрибутивни данни (фигура 1.1.):
Каталог с обекти на ATKIS (ATKIS –OK)
Част D1: ATKIS –OK 25
Nr.
Група обекти
Nr.
4000
Растителност
4100
Nr. Вид обект
4102 Ливада
Основни данни за вида обект

Страница Лист Актуалност
41.2
1 (1) 01.05.1991
Група обекти
Площи, заети с растителност
Nr.
4102

Определение:
Затревени площи, които се косят или опасват
Критерий за обособяване:
Площ ≥ 1 ха
Тип обект:
С определена форма и площ
Особени правила за обособяване на обекта или негови части:
Няма
Атрибути на категория 1
FKT
2730
2740
9999

Функция
Земеделска площ
растителност покрай пътища
друго

VEG
Отличителен знак на растителността
1000
Широколистна дървесина, дърво или гора
2000
Иглолистна дървесина, дърво или гора
3000
Широколистна или иглолиста дървесина, широколистно или иглолистно дърво,
смесена гора
4000
Тръстика
5000
Храсти, храсталак
8000
Овощна градина
9997
Не отговаря на атрибута
9999
Друго
Атрибути на категория 2
BDQ

Качество на почвата

OFM
Материал на повърхността
---Специфициране от TOPIS
Фигура 1: Извадка от каталога с обекти за вид обект Ливада
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Дигитални орто-снимки
Въздушните снимки са особено подходящи за геометрично събиране и обработване на данни
за видими от въздуха топографски обекти, които са разположени на големи площи и са
многобройни. Службата по измерванията разполага с геореферирани дигитални орто-снимки
за цялата територия на провинция Баден-Вюртемберг с резолюция 25 см/пиксел, които не са
по-стари от 5 години.
Сканирани аналогови поземлени и топографски карти
Сканираните аналогови поземлени карти се използват главно там, където все още не са налице
данни от Автоматизираната карта на недвижимите имоти (ALK).
Топографските карти с мащаб 1: 25 000 трябва да се използват като преходно решение за
картографски цели на представяне, тъй като за момента все още не може да се извлече поавтоматичен път сравнимо с топографските карти 1: 25 000 качество на картите от дигиталния
модел ма ландшафта. Топографската карта може да се използва за ориентация като подложка
при създаването и обработването на данни за природни обекти на опазване.
Общи указания за дигитализиране
При дигитализираните на геометрични обекти могат да се избегнат грешки и да се спестят
време и усилия, ако преди и по време на работата се вземат под внимание няколко основни
положения. Тези указания се базират основно на натрупан опит при работа с ArcView (ESRI),
но могат да се приложат и при работа с други инструменти.
Топология
Основна цел при създаването и обработването на данни за природни обекти на опазване е
постигането на коректна пространствена взаимовръзка между съседни обекти (топология).
Топографската коректност е по-важна от абсолютната точност на разположение на обектите.
Тъй като различни институции независимо една от друга събират и обработват данни за
обектите, изискваната топографска точност може да се постигне само чрез висока геометрична
точност и/ или текущо вземане под внимание на вече създадени данни за обекти. Тук трябва да
се прави разлика между топографската точност на специалните обекти един спрямо друг (да се
избягва припокриване) и топографската точност на специалните обекти спрямо други
различими обекти на ландшафта (граници на поземлени имоти, пътна мрежа и т.н.).
Ниво на мащаба
Различават се две нива на мащаба – М1 и М2, които се използват в различни приложения.
За изясняване на въпроси от законово естество се събират точни данни на ниво парцел и това е
ниво на мащаб М1. При обработване на данни в ниво на мащаба М2 на преден план стои
топографски коректното разположение спрямо други различими обекти на ландшафта (напр.
улици, водни обекти), за да се направи възможно общото представяне на природните обекти
на защита с другите географски данни от същото ниво на мащаб.
Нивата на мащаб М1 и М2 се дефинират по следния начин:
• Ниво на мащаба М1
М1 ≥ 1: 10 000; автоматизираната карта на недвижимите имоти (ALK) служи
като основа за това ниво на мащаба.
• Ниво на мащаба М2
1: 10 000 > М2 ≥ 1: 50 000; Административната топографско- картографска
информационна система (ATKIS) служи като основа за това ниво на мащаба.
• Ниво на мащаба М3
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М3 > 1: 50 000; като основа за това ниво на мащаба служи напр. топографската
обзорна карта 1: 200 000 (TÜK 200) или съответно дигиталният модел на
ландшафта 1: 200 000 (DLM 200).
Директно пренасяне на геометрията на обекти между различните нива на мащаба е, както
може да се види на фигура 1.4., по правило невъзможно. Заради нарастващото генерализиране
на представянето при намаляване на мащаба, при линейното намаляване ще се появят
топографски грешки (Обект от М1 не е разположен директно до воден обект, обект от М2 се
намира в грешен парцел и т.н.). Освен това заради различните изисквания в различните нива
на мащаба (законова обвързаност, и заради това ориентация към границите по кадастър;
топографска точност, основаваща се на други топографски елементи; обзорно представяне на
голяма площ) обектите често се представят по различен начин (точка, линия, полигон).

Фигура 1.4.: Геометрични отклонения между мрежи от водни обекти и прилежащи на водни
обекти парцели от различни нива на мащаба (М1 – парцели с водни обекти от ALK, М2:
административна дигитална мрежа с водни обекти 1: 10 000 и мрежа с водни обекти от
топографската карта ТК 1: 25 000, М3 мрежа с водни обекти 1: 200 000)
Избор на работен мащаб
Тъй като от страна на софтуера за обработване на данните не съществуват почти никакви
ограничения за мащаба на представяне на информацията, много често експертите се
изкушават да използват твърде силно увеличение, което не подхожда по никакъв начин на
мащаба на подложката, използвана за създаване на данните. Няма никакъв смисъл да се
увеличава до единично виждащи се пиксели.
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Човек трябва да е на ясно, че всяка топографска карта представлява генерализиране, изведено
от по-едри мащаби, и че още на топографската карта положението на елементите вече не
отговаря на фактическата им позиция.
За подложки в мащаб 1: 200 000 се получава при ширина на растерите от 320 линии/ см
съответстваща големина на пикселите от 6.25 м в природата.
Точността при аналоговите подложки (независимо от мащаба) е около 0,2 мм. В този порядък
се движат повечето дебелини на линиите на една карта. Това означава, че когато работещият с
картата дигитализира една линия, той вече се намира в областта на неточността на знаците.
Това обстоятелство изяснява защо точността на дигитализиране не може да надскочи
точността на подложката.
Изборът на точки трябва да се прави така, че всяко общо представяне на дигитализарините
данни и на подложката да попада в рамките на допустимата графична неточност.
За обработването на данните в ниво на мащаб М1 трябва да се избере работен мащаб 1: 1 500.
Обработването на данните в М2 трябва да става в мащаб 1: 5 000 (ориентировъчна стойност
като опорна точка). Важно е освен това, по време на една работна сесия по възможност да се
поддържа един мащаб. Това осигурява една и съща процедура на дигитализиране и по този
начин – постоянно качество на геометричните данни. За изясняване на много тежки ситуации
(напр. много разположени близко една до друга възлови точки) изгледът трябва малко да се
увеличи.
Брой на дигитализираните точки
Броят на заложените опорни точки по протежението на една линия често е твърде висок. Това
изразходва без смисъл памет, забавя оформянето на картината и води отчасти до много дълго
време за пресмятане. Затова трябва да се положат толкова точки, че протежението на линията
да бъде проектирано спрямо целевата точност.
• За прави линии напр. това означава: една начална и една крайна точка. Дали тези две
точки са само възли или опорни точки зависи от контекста. Така напр. един
четириъгълник се създава с един начален възел, три опорни точки и един краен възел
(идентичен с началния възел). Ако на правата линия се поставят допълнителни точки,
възниква опасност, на това място ще се получи неволна чупка (фигура 1.5).

Фигура 1.5.
•

При много големи радиуси на изкривяване е препоръчително по съответния начин да
се намали гъстотата на точките. Аналогично при по-тесни криви тя трябва да се
увеличи (фигура 1.6.).
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Фигура 1.6.
Инструменти за създаване и обработване на данни
Създаване и обработване на географски данните
Принципно за създаване и обработването на географските данните могат да се използват
всички системи, които могат да генерират шейп-файлове.
Защитени зони от Натура 2000
Досегашно създаване, обработване и съхраняване на данни
Географските данните се дигитализират в мащаб 1: 25 000 (М2) от Отдел „Природозащита и
грижа за ландшафта“ на областните управи, Служба за околна среда, измервания и
природозащита на провинция Баден-Вюртемберг и Горската опитно-изследователска станция
и са налице под формата на шейп-файлове. Защитените зони за птиците са налице вече
дигитализирани с точност до отделен парцел и са обявени чрез съответната наредба.
Нови правила за създаване, обработване и съхраняване на данни
Защитените зони от Натура 2000 се дигитализират в мащаба на ALK (М1).
Основни данни, които трябва да се ползват
Създаване, обработване и съхранение в М1:
• Шейп-данни от ALK
• За гори: деление на горите (участък, отдел)
• Сканирани поземлени карти в области без ALK, геореферирани
• Шейп-данни за защитени територии в мащаб М1 или ако не са налице в М2
• Дигитални орто-снимки с резолюция 25 см/ пиксел, не по-стари от 5 години
• Аналогови карти (напр. поземлени карти) на защитени територии, чиито граници са
външни граници на защитени зони от Натура 2000
Ако не са налице шейп-данни от ALK
• Аналогови топографски карти в мащаб 1: 5 000 за бившата баденска част от
провинцията или, ако такива не са налични, кадастрална планова карта 1: 5 000
(КРК 5)
• Аналогови поземлени карти 1: 2 500 (FK 25) на бившата вюртембергска част
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Допълнително за прилагане от М2:
• Представяне на границите на защитените зони от Натура 2000 (по директивата за
птиците и за местообитанията) в мащаб 1: 25 000 върху подложка от топографска карта
1:25 000 (актуалност, съвпадаща с обявяването на зоните)
• Дигитални топографски карти 1: 25 000 за подложка на шейп-файловете за Натура 2000
• Данни от ATKIS (Дигитален ландшафтен модел 1: 25 000 за Баден-Вюртемберг)
• Шейп-файл с граници на горските стопанства, така че да се различава стопанската
площ на обществената гора
• Аналогови карти от службата по горите за изясняване на преминаващите в гората
граници на зоните (само там, където липсват дигитални данни)
Специализирани указания за дигитализиране и приоритизиране при използването на
основните данни
За събирането и обработването на данните в М1 важи:
• Евентуални нови граници на зони или части от зони се изготвят дигитално въз
основа на ALK.
• Конкретизирането на границите на защитени зони по Директивата за
местообитанията става чрез интерпретация на протежението на границата в мащаб
1: 25 000 и неговото смислено възприемане в мащаб 1: 5 000. Затова „оригиналното
представяне”, както е заложено на компактдиск в мащаб 1: 25 000, трябва да се
използва за сравнение и като помощ винаги, когато напасването към мащаб 1: 5 000
не се получава веднага. Като помощ по правило се използват растерните данни,
служили за подложка по време на дигитализирането, т.е. топографската карта 1:
25 000, както и особено дигиталните орто-снимки.
• Определянето на границите с точността на единичните парцели трябва да следва по
възможност най-точно границата от топографската карта 1: 25 000 и трябва да се
поставя по правило върху границите на поземлените имоти (поземлени имоти от
ALK).
• Малки несъответствия между протежението на външната граница и протежението
на границите на поземлените имоти заради различните мащаби се отстраняват.
Външната граница се напасва към границата на поземлените имоти чрез прилепяне
(snapping).
• Чрез обусловената от мащаба неточност на границата в мащаб 1: 25 000 възниква
определена свобода на действие за едно смислено пренасяне в мащаб 1: 5 000:
границата от М1 може да се отклони без обосновка максимум с 50 метра от
границата в М2. По-големи отклонения трябва да се обясняват и документират в
един шейп за променяне на границата.
• Информацията за области без ALK трябва да се допълва с информация от
сканираните поземлени карти. За това границите на поземлените имоти трябва да
бъдат дигитализирани по възможно най-добър начин. Точността на обработка
трябва да е минимум 50 см.
• Ако след използването на всички упоменати помощни средства за интерпретацията
на протежението на границата в мащаб 1: 25 000, тя все още не е ясна, при
техническото определяне на границата линията в мащаб 1: 5 000 тя се залага или
върху първоначалната линия от мащаб 1: 25 000 или възможно най-близо до нея.
При специализираната проверка на границите се използват и други помощни
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средства като напр. картирането на местообитанията (за подхода
специализираната проверка вижте Ръководството за планове за управление).

при

Обща основа
Общата основа са изпратените на ЕС граници на защитените зони по Директивата за
местообитанията на базата на топографската карта 1: 25 000.
Определяне на приоритетите
За конкретизиране на протежението на границата при техническото напасване се използват
следните данни със следния приоритет:
За областите открити пространства, гора/ открити пространства, гора/ граница на зона
Приоритет 1: Обявени със заповед граници на защитени зони от Директивата за птиците
Приоритет 2: Граници на поземлени имоти от ALK
Приоритет 3: Граници от устройството на гората (участък, отдел)
Приоритет 4: Линии и ползвания от ALK
Приоритет 5: Пътища от ATKIS, данни от ATKIS след проверка на достоверността чрез ортофото снимки
Приоритет 6: Директно начертани свързващи линии между крайни точки на поземлени имоти
или между други опорни точки на един полигон на поземлен имот
Приоритет 7: Различими граници на дигитални въздушни орто-снимки както и гранични
линии и информации от топографска карта 1: 25 000
Приоритет 8: Досегашно протежение на границата в мащаб 1: 25 000
За протежение на граници в рамките на гората:
Приоритет 1: Обявени със заповед граници на защитени зони от Директивата за птиците
Приоритет 2: Граници от устройството на гората (участък, отдел) само за обществени гори.
Важно изключение: при външните граници на горските стопанства актуалната граница на
поземлените имоти от ALK има най-голям приоритет.
Приоритет 3: Граници на поземлени имоти от ALK
Приоритет 4: а) Пътища от ATKIS
б) Данни от ATKIS след проверка на достоверността чрез ортофото-снимки
Приоритет 5: Линии и ползвания от ALK
Приоритет 6: Директно начертани свързващи линии между крайни точки на поземлени имоти
или между други опорни точки на един полигон на поземлен имот
Приоритет 7: Различими граници на дигитални въздушни орто-снимки както и гранични
линии и информации от топографска карта 1: 25 000
Приоритет 8: Досегашно протежение на границата в мащаб 1: 25 000
Указание за приоритет 2 в гората: Външната граница на горските стопанства се основава от
части на стари насаждения от АLK (10-годишен турнус на лесоустройството). Затова в такива
случаи трябва да се дава по-висок приоритет на актуалната граница на поземлените имоти от
ALK. Стопанската граница на обществената гора е представена в шейп-файла със стопанските
граници на Провинциалното управление по горите.
В рамките на стопанската граница на обществената гора се възприемат вместо това с
предимство границите на горските части/ отделения (участък, отдел).
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Смяна на степента на приоритетност
Изхождайки от първия приоритет се преминава към следващото по-ниско ниво на
приоритетност, тогава когато след интерпретация на протежението на границата в мащаб 1:
25 000 не е възможно очертаване на границите, което да отговаря на интерпретацията.
Извън това правило се преминава към следващото по-ниско ниво на приоритетност само
тогава, когато:
• Чрез използваните до тогава линии и площи биха възникнали такива издатини и
вдлъбнатини, и когато тези издатини и вдлъбнатини технически погледнато ясно
противоречат на намерението на границата в М2 (напр. улици, площади, сгради)
• Чрез използваните до тогава линии и площи не е възможно смислено запълване на
пространствата между безспорни участъци от границата
• поради експертни причини (за подхода виж Ръководството за плановете за управление).
Изборът на приоритети се основава и на степента на отклонение от старата гранична линия.
Граничните линии от първи приоритет се избират винаги, когато отклонението на
първоначалната граница към тази на откритите пространства е по-малко от 5 м и за горите е
по-малка от ок. 10 м (ориентировъчни стойности). Ако отклонението е по-голямо, не се
избират автоматично граничните линии от първи приоритет, а трябва да се провери, дали чрез
граничните линии от следващите приоритети може да се постигне по-благоприятно
определяне на границите.
При това във всички случаи, ако технически е възможно, промяната трябва да започне от
съществуваща опорна точка от линията с най-висок наличен приоритет.
Смяна между трите линии на първия приоритет:
Линията на поземлените имоти от АLK е с предимство. В следните случаи се допуска
отклонение от това правило:
• Границата на новото поземлено устройство се използва с предимство, ако е на лице и
на разположение ново завършено поземлено устройство.
• Разделението/ устройството на гората от лесоустройството (отдели и участъци) се
използва с предимство, ако границата преминава през едно устроено стопанство (важи
също и за границите между откритите пространства и гората в рамките на едно
стопанство от една страна и в рамките на едни поземлен имот от друга).
• Границата на поземлените имоти от ALK е с предимство и при смяна на вида
собственост.
Водещи принципи
Като водещи насоки за новото определяне на границите за използват защитени територии,
защитени зони по Директивата за птиците, защитени и защитни гори и т.н. Това значи, че
определянето на границите се основава на тези линии или те могат да бъдат възприети, ако
това не противоречи на споменатото по-горе приоритизиране.
Определяне на буфер около течащи водни обекти в защитени зони от Натура 2000
При определянето на границите се подхожда по различен начин при защитени зони от
Директивата за местообитанията и при такива от тази за птиците:
При защитени зони по Директивата за птиците с формата на линии, буферът на водните
обекти се определя от външната граница; буфериране не се прави ако в обширна зона за
птиците външната граница се образува от течащ воден обект, тук определянето на границите
става директно чрез парцела на водния обект (той се включва в зоната).
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Изключение: засегнатите участъци са едновременно и защитена зона по Директивата за
местообитанията; тогава се възприема техния буфер.
При защитени зони по Директивата за местообитанията, при които външната граница се
образува от течащи водни обекти или ровове, се подхожда по следния начин:
• Ако са налични парцелите на водните обекти от ALK, те се възприемат и се
обграждат с площен буфер от 10 м (последователност на приоритетите – първо
парцел на водния обект, след това ползване от ALK „водна площ”).
• Ако водният парцел не е наличен в ALK като парцел или граница на парцел, първо
се проверява, дали линията на водния обект от ATKIS отговаря на протежението на
водния обект (сравнение с орто-снимката). Ако случаят е такъв, се използва тази
линия и тя се обгражда с буфер от 10 м. Ако случаят не е такъв или няма линия в
ATKIS, се дигитализира протежението на водния обект само по себе си (съответно и
съпровождащата го растителност, освен ако нищо не се различава) или се
дигитализира под формата на линия въз основа на орто-снимка граництаа на
поземлен имот, разположен директно по протежението на водния обект. Накрая
тази линия се обгражда с площен буфер от 10 м.
• При създаден по технически начин чрез буфериране полигон на ров, от неговата
площ трябва да се махнат само незначително пресечени поземлени имоти, пътища,
улици или площи с населени места (= ползване от ALK „сграда или свободна
площ”, „стопанска площ”). Проблемни области или такива под въпрос се маркират с
някакъв отличителен знак.
• В рамките на населените места не се създава буфер, определянето на границата
става въз основа на парцела на водния обект.
• Граничещи директно с водния обект парцели с ползване от ALK „ливада, площ за
рекреация или техни околности” се причисляват към населеното място и съответно
не се обграждат с буфер, докато са напълно обградени от парцели в насели площи.
Външната граница на защитената зона от Натура 2000 преминава в мащаб 1: 25 000 по
пътища, диги или насипи:
Укрепени пътища или улици, по които преминава външната граница на защитената зона от
Натура 2000 се изключват от зоната при напасването към ALK.
При дигите или насипите се взима основата на дигата като външна или вътрешна страна на
зоната или пък гребена на дигата, в зависимост от това какво може да се извлече от
изображението в мащаб 1: 25 000.
Външната граница на защитената зона от Натура 2000 преминава в мащаб 1: 25 000
покрай федерални магистрали или други класове шосета
• При класовете шосета най-ниското ниво е окръжната улица, по начина, по който е
включена в ATKIS.
• Ако освен фактическото трасе на шосето в мащаба на ALK са различими и парцели,
принадлежащи към шосето, от границата на зоната се изключват тези поземлените
имоти, които се различават на орто-снимките като улични насипи съответно явно
представляват парцели, които принадлежат към шосето.
• Изключение: парцелите покрай шосето съдържат типове местообитания по чл. 32,
които са от значение за зоната.
Външната граница на защитената зона от Натура 2000 минава в мащаб 1: 25 000 покрай
защитена територия
• Ако границата на защитената територия върви по граници на поземлени имоти (т.е. в
мащаб 1: 5 000 не може да се направи разлика между границата на защитената
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територия и тази на поземлените имоти), се използват съответните актуални граници на
поземлените имоти от ALK като външна граница на зоната. Ако границата на
защитената територия се отклонява значително от актуалната граница на поземлените
имоти от ALK, се използва самата граница на защитената територия.

Напасване към ALK
Там, където границите на поземлените имоти от ALK образуват границите на защитените зони
по Директивата за местообитанията или пък пресичат границата на зоната, трябва да се
осигури напасване към наличните опорни точки с помощта на т.нар. snapping- функция. Всяка
опорна точка от даден полигон, чието разстояние към някоя от горе посочените граници е помалко от 0.5 м, се оценява като грешка.
Технически указания за дигитализиране (ниво на мащаба М1)
Инструмент за обработване на данните:
• За обработване на данните се използват инструменти, които могат да генерират шейп
(.shp)-формат (напр. ArcView – версия 3.1. или по-висока, ArcGIS или GISterm).
Топографска точност:
• Обработване на площите като геометрии в една равнина (без застъпвания).
• Ако площите граничат една с друга (напр. възможно е на границите на областите), то те
трябва да имат идентични граници с тези на областта (без застъпвания или нежелани
празнини); наличните вече опорни точки по границата трябва да се следват чрез
функцията snapping.
• Един обект от Натура 2000 може да се състои от няколко площи; те се запаметяват като
един обект (полигон с няколко части).
• Недопустимо е застъпване на полигони.
• Недопустими са дублиращи се опорни точки на полигоните.
Възприемане/ нагаждане ALK (M1):
• За площи, които се базират на налични граници от ALK, трябва да се възприемат
гранични линии от ALK.
• Необходимите гранични линии, които трябва да следват граници на имоти от ALK,
могат да се получат чрез копиране на цели поземлени имоти и последващото им
обработване
• Ако на базата на информацията от ALK се дигитализира точка по точка, това трябва да
се извършва с помощта на snapping- функцията към наличните точки от ALK
• Ако радиусите на кривите се характеризират с много опорни точки, трябва да се
предпочете копиране на цели поземлени имоти
• Всяка опорна точка на полигона, чието разстояние до граница от ALK е по-малко от 0.5
м, но не се намира директно върху нея, трябва да се оцени като грешка. При това
трябва да се внимава, че опорните точки на пресичащи границите на ALK линии трябва
да се създават точно според геометрията на ALK или на разстояние най-малко 0.5 м.
Мащаб на дигитализиране:
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•
•

За обработването на данните при ниво на мащаба М1 мащабът на дигитализиране
трябва да се нагласи на 1: 5 000. По-едри мащаби ( под 1: 1 000) не допринасят за
реално подобряване на точността.
За да се получи единно качество на обработване на данните, мащабът трябва да се
запази по време на цялата обработка. Само при случаи на изключение по-трудните
области могат да бъдат уголемени.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII: ФОРМУЛЯРИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ
Таблици 20 до 22 съдържат разяснения за формулярите за събиране на данни, а след тях
следват и самите формуляри.
Формуляр за събиране на данни – картируема единица природни местообитания на
откритите пространства
Във формуляра трябва да се нанесе, дали той ще се използва като главен формуляр (ГФ) за
голям по площ, ясно разграничим тип природно местообитание или като допълнителен
формуляр за разпространен на малка площ тип природно местообитание, чиито граници не
могат да бъдат ясно определени в комплекс с други типове.
Формуляр за събиране на данни – картируема единица горски тип природно
местообитание
Формуляр за събиране на данни – картируема единица вид
Формуляр за събиране на данни – площи, където да се прилагат определени мерки/
дейности
Забележка: В дигиталната версия на формуляра за събиране на данни, предоставена от
Възложителя на изпълнителя на заданието, полетата могат да се попълват и дигитално.
В горите освен това се използва:
Формуляр- образец за събиране на данни за горски типове природни местообитания
Таблица 20: Разяснения към формуляра за събиране на данни – картируема единица
природни местообитания на откритите пространства
Поле
Картиращ
Дата на
картиране
Номер на
картируема
та единица
Брой на
отделните
части
Код на типа
природно
местообита
ние
Име на
картируема
та единица
Участие

Основен

Данни, които трябва да се попълнят в него
Първо фамилно име, след това собствено име
Дата на теренното обхождане в следната последователност: ден, месец,
година; при повече обхождания: дата на основното обхождане
Първо цифрово поле: отличителна цифра за изготвящия плана за
управление (1), данни горски модул (2), СОСИП (3).
Втора до осма цифрово поле: номер на защитената зона от Натура 2000
Последни три цифрови полета: номер на картируемата единица (001 до 999)
Брой на отделните части на даден тип природно местообитание в рамките
на една картируема единица (теренна отметка, в софтуера се изчислява
автоматично)
Код на типа природно местообитание от Натура 2000

Кратко обозначение на типа природно местообитание, комбинирано с
неговото положение и/ или други характерни белези в кратка, ясна форма като
напр. „Сенокосни ливади на запад от Баден”
Приблизително площно участие на типа природно местообитание в
картируемата единица (по правило 100%, при наличието на друг тип
природно местообитание, който по технически причини не може да се
разграничи може да е и по-малко; дори и при естествено припокриващи се в
природата типове природни местообитания сумата не трябва да надхвърля
100%)
Поле за отбелязване на основния и на допълнителния формуляр: в
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основния формуляр кодиране на данните за типа природно местообитание с
формуляр,
допълнителе най-голямо площно участие в картируемата единица. В допълнителния
формуляр кодиране на данните за типа природно местообитание с по-малко
н формуляр
площно участие в картируемата единица.
Институция, на която е възложена дейността
Номер на
институция
та
Попълва се само, ако има връзка с други, вътрешни за институцията бази
Вътрешен
данни
номер
Попълва се само за нуждите на надписването, създаването на карти и т.н.
Номер на
полето
Описание на Характеристика на основните черти и структура на типа природно
картируема местообитание в картируемата единица, както и данни за стопанисването,
евентуално причини за особено природозащитно значение
та единица
Видове
• Характерни растителни видове: особено характерни за типа
природно местообитание видове и видове, които обозначават
особен стадий на развитие. Трябва да се запишат минимум пет от
най-важните индикаторни видове.
• Индикаторни видове за нарушения: видове, които показват
безпокойство, разрушаване на местообитанието, еутрофикация,
други
• Доминантни растителни видове
• Видове с особено природозащитно значение: видове от Червената
книга с категория на застрашеност 0-3, рядък или застрашен,
особено ценни видове за ареала, за региона или за провинцията.
Както и животински видове с особено природозащитно значение,
доколкото са известни от преди това.
H = честота според приложение IV (попълва се при нужда)
H, S, Q
S = информация за състоянието (само за не спонтанни и постоянно
пребиваващи видове)
Q = данни за източника, задължителни при видове, които не са описани от
самия картиращ. (Кодиране с текущ номер, автор, година и източник за
съответния кодов номер се записват в полето „Източник” и се дават в
софтуера в описанието на източниците.)
Природозащ Оценка на видовия инвентар, хабитатните структури и нарушения
(категории А, В и С) според описаната в глава МЕТОДИКА методика.
итно
Обща оценка на природозащитното състояние на типа природно
състояние
местообитание в картируемата единица (категории А, В и С) вкл. и текстова
обосновка.
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Таблица 21: Разяснения към формуляра за събиране на данни картируема единица
местообитание на вид
Поле
Картиращ
Дата на
картиране
Номер на
картируемата
единица
Брой на
отделните части
Име на
картируемата
единица
Вътрешен номер
Номер на полето
Описание на
картируемата
единица
Номер на зоната
Съкращение на
вида
Доказателство за
наличие на вида/
дата

Данни, които трябва да се попълнят в него
Първо фамилно име, след това собствено име
Дата на теренното обхождане в следната последователност: ден,
месец, година; при повече обхождания: дата на основното обхождане
Първо цифрово поле: отличителна цифра за изготвящия плана за
управление (1), данни горски модул (2), LUBW (3).
Второ до пето цифрово поле: код на вида от Натура 2000
Последни три цифри: номер на картируемата единица (001 до 999)
Брой на принадлежащите към една картируема единица
пространствено разделени отделни части (теренна отметка, в софтуера
се изчислява автоматично)
Обозначение на вида комбинирано с положение или находище и/ или
други характерни белези в кратка, ясна форма като напр. „Dicranum
viride в букова гора на запад от Баден”
Попълва се само, ако има връзка с други, вътрешни за институцията
бази данни като напр. номер на популацията от Програмата за защита
на видовете
Попълва се само за нуждите на надписването при създаването на
карти и т.н.
Характеристика на местообитанието и допълнителни обяснения за
честотата и състоянието, особено цифрови стойности, доколкото са
налични.
Седем цифрен номер на защитената зона
Съкращение на името на вида от първите три букви на научните
родово и видово названия на вида
Първите три полета (Häuf): данни за честотата на вида според
указанията за вида (брой индивиди или класове според LfU 2001,
приложение)
Четвърто и пето поле (St): данни за състоянието (според LfU 2001,
приложение IV).
Шесто поле (Q): упътване към външни, стоящи в основата на този
набор от данни източници, номерирани. Обяснение за номера се дава
на стр. 2 на формуляра за събиране на данни (цитиране на литература
и т.н.). Ако съответният набор от данни не се основава на външни
източници, полето остава празно.
Седмо до дванадесето поле (TT MM JJ): дата на събирането на данни в
последователност: ден, месец, година.
Следващи редове: други точкови информации в картируемата единица
или няколко информации за същата точка, или за различни стадии
(напр. имаго, ларва) или за няколко обхождания.
С изключение на птиците записване на поне един набор от данни
честота/ състояние с датата на първото намиране е задължително за
всяка картируема единица. При птиците попълване на честотата/
състоянието едва когато са завършени всички обхождания за вида и са
известни броя на размножителните територии, информацията за
определени точки (като център на размножителните територии на
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хартия) и класифицирането на състоянието. Тук нанасяне на датата на
последното обхождане с връзка към принадлежащата му точкова
информация (номер на точковата информация) чрез задаване на
състоянието.
Автор, година и източник на съответния кодов номер
Източник
Характерни, важни типове местообитания в картируемата единица в
Типове
последователност според значението им за вида според LfU (2001).
местообитания
Характерни, важни елементи на местообитанието на картируемата
Елементи на
местообитанието единица в последователност според значението им за вида според
приложение V и LfU (2001).
Характерни ползвания в картируемата единица в последователност
Ползвания
според значението им за вида според LfU (2001
Наблюдавани, актуални отрицателни въздействия за
Отрицателни
местообитанието на вида (трицифрен кодов номер и степен на
въздействия
нарушението)
Природозащитно Оценка на качеството на местообитанието, състоянието на
популацията и отрицателните въздействия (категории А, В и С)
състояние
според описаната в глава МЕТОДИКА методика.
Обща оценка на природозащитното състояние на местообитанието
на вида в картируемата единица (категории А, В и С) вкл. и текстова
обосновка.
За кодиране на други точкови информации
Точкова
информация
Поле „номер” за текущ номер
Поле „тип” за вида на информацията
Поле „състояние” за информация за състоянието на вида
Полета „географска ширина и дължина” за положението на
точката
Допълнителна страница за допълнително кодиране на точковите
информации
На място измерени с GPS или нанесени на въздушни снимки точкови
информации, които по-късно се локализират чрез ГИС (особено
положение на постоянни водни обекти за размножаване, дървета за
гнездене или места за почивка, находища, центрове на ареали на
разпространение за гнездящи птици и точки за събиране на данни
(напр. места за улов с мрежи), се типизират и отбелязват със следните
ключове:
AW доказателство за вид
BB странично наблюдение
NE място на гнездене
ON без доказателство за вид
RM пеещ мъжки
RV размножителна територия
SQ лятно местообитание
WQ зимно местообитание
Със 100 и следващите кодови номера над 100 могат да се локализират
според LUBW 2001, съответно приложение IV, характерни елементи
на местообитанието чрез точкови информации, доколкото е
необходимо
Видове/ групи видове със задължително изисквана точкова
информации според посочения по горе ключ:
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Допълнителни,
странични
наблюдения

Допълнителни
страници

Прилепи
летни и зимни убежища, места, където са описани (или
уловени с мрежа), места без и с доказателство за вида
Земноводни водни обекти за размножаване
Риби места, където са уловени (център на отсечката за улов) без
доказателство или с доказателство за вида
Висши растения при Liparis loeselii и Bromus grossus места на
сигурно разпространение
Бръмбари при Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita и Rosalia alpine
се записва дървото или групата дървета, където люпят, при
Graphoderus bilineatus места, където са били заложени капани, с и без
доказателство за вида
Мъхове находища на вида, при Orthotrichum roger също и места,
където са били проверени, но без доказателство за вида
Миди места, където са проучвани, без доказателство за вида (център
на проучваната отсечка от реката) и с доказателство за вида,
доколкото в рамките на ограничената картируема единица само в
определени отсечки/ или в определени точки
Охлюви места, където са проучвани, с и без доказателство за вида,
доколкото в рамките на ограничената картируема единица само в
определени точки
Птици находища (специфика според вида; участък, пеещ мъжки
или място на гнездене)
Допълнителни информации за точки за тези или допълнителни
видове/ групи от видове се събират по желание, само ако са
консервационно важни съотв. има смисъл за съответната зона
За странични наблюдения на други консервационно значими
видове (по правило такива от категориите на застрашеност 0-3, редки
и застрашени, особено ценни видове за ареала, за региона или за
провинцията) с полета за честотата (Häuf), състоянието (St), датата на
описване (TT/MM/JJ) и номера на принадлежащата точкова
информация(Nr. P). Допълнително могат да се ползват и странични
страници, но това трябва да се отбележи в основния формуляр.
За кодиране на други точкови информации и/или странични
наблюдения
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Таблица 22: Обяснения към формуляра за мерките/ дейностите
Поле
Номер на площта,
където да се
прилагат
определени мерки/
дейности
Картиращ
Брой на
отделните части
Тип на мерките/
дейностите
Дата на
картиране
Картируеми
единици – тип
природно
местообитание
Код на типа
природно
местообитание

Данни, които трябва да се попълнят в него
Първа цифра: отличителна цифра за изготвящия плана за
управление (1), горски модул (2), LUBW (3).
Втора до осма цифра: номер на защитената зона от Натура 2000
Последни три цифри: номер на картируемата единица (001 до 999)
Първо фамилно име, след това собствено име
Брой на отделните пространствено части на дадена площ, където
да се прилагат определени мерки/ дейности (теренна отметка, в
софтуера се изчислява автоматично)
Идентификатор мярка/ дейност за опазване или за развитие

Дата на теренното обхождане в следната последователност: ден,
месец, година; при повече обхождания: дата на основното обхождане
Текущ номер на съседните на площта картируеми единици (001 до
999) (В софтуера за нанасяне това става автоматично)
Ако няма връзка между предвидените мерки и картируемата единица
(напр. при мерки за развитие), в полето не се нанася нищо.
Код на типа природно местообитание в картируемата единица,
който е в зависимост от площта, на която ще се извършват определени
дейности.
(В софтуера за нанасяне това става автоматично)
Номер на Картируеми единици –местообитания на видове, които са
Картируеми
във връзка с площта, на която ще се извършват определени дейности:
единици –
Първа цифра: знак за изготвящия плана за управление (1) или от
местообитания
горския модул (2).
на видове
Втора до пета цифра: код на вида от Натура 2000
Последни три цифри: номер на картируемата единица (001 до
999)
Ако няма връзка между предвидените мерки и картируемата единица
(напр. при мерки за развитие), в полето не се нанася нищо.
Ясно, вербално описание на всички предвидени на площта мерки/
Описание на
дейности. Описанието на мерките може да съдържа също и
мерките
комбинации от мерки. Евентуално указание дали предвидените мерки
са идентични (до голяма степен) с досегашното стопанисване.
Данни за времевата рамка за изпълнение на мярката. Възможни са
Времева рамка за
конкретни срокове (напр. след 15 юни), но и фенологични данни или
изпълнение
данни за определено време (напр. след цъфтежа, след дълъг мраз).
Кратко описание какво цели мярката. Данните трябва да са толкова
Описание на
целите за мерките конкретни, че да могат да служат за оценка на успеха.
Мярка/ дейност
Кодиране на мерките според LfU (2001) и LUBW (2007)
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