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Горският сектор е сред най-важните икономически отрасли в Смолянския регион. За да се
гарантира неговото развитие съгласно природозащитното законодателство на ЕС е необходимо горскостопанските дейности, извършващи се в защитените зони от
мрежата НАТУРА 2000, да бъдат синхронизирани с предмета и целите на опазване
в тези значими природни територии.
Горите в Смолянски регион са едни от най-добре запазените в България. Идеята
на проекта е осъществена именно в тази част на България, тъй като чрез добрия
опит и практики на местното горско стопанство, най-лесно и бързо биха могли
се интегрират целите на НАТУРА 2000, като модел и за други региони.
Проектът обединява три основни дейности. Първата дейност цели синхронизиране на горскостопанските практики в ДГС-та от област Смолян с предмета и
целите на НАТУРА 2000. В рамките на проекта бяха избрани два горскостопански
проекта в процес на текуща изработка – на ДГС Михалково и ДЛС Извора. За тях
бяха изготвени конкретни препоръки за интегриране на предмета и целите на
НАТУРА 2000 зоните, попадащи на тяхна територия.

Автори:
Станислав Лазаров, Добромира Димова, Стела Лазарова, Даниела Попова-Тодорова
Редакция: Нели Арабаджиева, Димитър Попов
Снимки: Станислав Лазаров, Стела Лазарова, Нели Арабаджиева, архив СНЦ "Зелени
Балкани", Hugo Willocx, Boris Mittermeier
Оформление и предпечат: Геософт ЕООД
Година на издаване: 2013
ISBN 978-954-9433-17-3

В рамките на втората проектна дейност бяха проведени поредица обучения и
семинари на заетите в горския сектор, които да повишат техните знания и капацитет за устойчиво управление на горите съобразно изискванията на природозащитните регламенти на ЕС. В рамките на обученията бе представен международен опит чрез участието на немски и гръцки експерти в областта на горското
стопанство и опазването на околната среда. На територията на Южноцентрално държавно предприятие бе въведено моделно обозначаване на т.нар хабитатни
дървета или дървета важни за биоразнообразието. В рамките на дейността бе
изготвен и издаден наръчник за инвентаризация и управление на мъртвата дървесина в горски екосистеми, който може да намерите и в настоящото издание.
В рамките на третата дейност бе осъществен процес по въвличане на заинтересованите страни в бъдещето управление на ЗЗ „Циганско градище”. Сред
институциите, организации и граждани бяха проведени работни срещи, които да
фокусират вниманието върху предстоящата необходимост местната общност
да вземе пряко и активно участие в изготвянето и прилагането на плана за управление на ЗЗ „Циганско градище”.
Подробна информация за проектните дейности и резултати е публично достояние
на Интернет страницата на проекта:
www.greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project
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ПРЕПОРЪКИ ЗА СИНХРОНИЗИРАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ С ПРЕДМЕТА И
ЦЕЛИТЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000
С настоящия документ се цели да се посочат последователни процедури при
разработване на горскостопански планове, които да спомогнат за синхронизиране на горскостопанските дейности с предмета и целите на защитените зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Очертана е обща
схема, която се следва при планиране на дейностите и определяне на режими
в горскостопански планове, посочени са методики за теренна работа в териториите от НАТУРА 2000, оценка и определяне на благоприятно природозащитно състояние на целевите видове и местообитания, формулиране на
общи и конкретни цели на управление за всяка защитена зона и дефиниране
на лесовъдски дейности, с които ще постигнем поставените цели.

Задание за
ин вентаризация

Инвентаризацията на горските територии
и горскостопанските плановете се възлага
въз основа на задание за инвентаризация. В
него се посочват общи и конкретни изисквания, по отношение на планирането и изпълнението на горскостопанските дейности на
територията на горскостопанската единица (ГСЕ). Във връзка с планирането в защитени зони от НА ТУРА 2000 в заданието следва да се отрази следната информация:

1.

Защитени зони от НАТУРА 2000, които попадат на територията
на ГСЕ.

2.

Заповедта за обявяване на всяка конкретна защитена зона.
Забележка: Към момента на изготвяне на настоящата разработка
в процес на изпълнение е проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове
– фаза I” на МОСВ, финансиран от Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.”. Проектът може да предостави данни за част
от биоразнообразието на територията на ГСЕ, включващо местообитания и видове от Приложения 1 и 2 към ЗБР.

3.

Да се посочат методиките и/или документите, по които да се извърши инвентаризацията на горските природни местообитания,
съгласно Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

4.

Изискване за определяне на представените горски природни местообитания от Приложение 1 на ЗБР и тяхното благоприятно
природозащитно състояние (БПС), дефиниране на режими за управление, общи и специфични мерки за постигане и/или поддържане
на БПС или възстановяване на местообитания.

5.

Изискване за включване в таксационните описания на съответните подотдели на информация, свързана с НАТУРА 2000 (защитена
зона по директивата за местообитанията и/или птиците, кодове
и/или наименования на горските природни местообитания, съгласно Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),
гори във фаза на старост, и др.).

www.greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project
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Определяне и
инвентаризиране
на горските
природни
местообитания и
видове

1. Проучване дали в границите на устройваната територия има площи от защитени
зони по НАТУРА 2000. Необходимата информация може да се получи от официалните
досиета на защитените зони по Натура
2000, които са публикувани на интернет
страниците:
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.
php http://pdbase.government.bg/zpo/bg/
result1.jsp
2. Въз основа на данните от инвентаризацията в границите на защитените зони
по НАТУРА 2000 се определят и картират
представените типове горски местообитания, съгласно Приложение I на Закона за
биологичното разнообразие. Предварителна информация може да се получи от попълнения стандартен формуляр на съответната зона. Тази информация следва да се провери и допълни на терен. За самата теренна работа могат да се ползват указанията
посочени в Ръководството за планиране на
дейности в земи и гори от горския фонд в
НАТУРА 2000 защитени зони т. 2.1.1. Препоръчителни методики за инвентаризация и
класификация на растителни видове и природни местообитания и т. 2.1.2. Картиране
на растителни видове и природни местообитания.
3. Препоръчително е в екипа да се включат експерти ботаници и зоолози, които да
направят инвентаризация на видовете от
Приложение 2 на ЗБР на територията на
защитената зона и да определят и картират техните местообитания. За по-голяма прецизност е необходимо да се вземат
под внимание и видовете, посочени в стандартния формуляр и заповедта за обявяване и да се определят отделите / подотделите, които са от значение за съществуването им.

За всеки от идентифицираните типове
горски местообитания и видове от т.2 се
определя Благоприятно природозащитно
състояние (БПС) съгласно „Ръководството
за оценка на благоприятно природозащитно
състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България”. За
оценка на БПС се използват разработени таблици-шаблони, в които са посочени ключови
параметри и прагови стойности за определянето на природозащитното състояние на
местообитанията и видовете. Всеки един
параметър има три гранични стойности, които определят състоянието съответно като: Благоприятно, Неблагоприятно
незадоволително и Неблагоприятно лошо. Възможно е за някой параметри да
няма достатъчно информация. Природозащитното състояние на горското природно местообитание се определя от състоянието на всеки един от ключовите параметри. За да бъде в Благоприятно състояние, е необходимо всички
ключови параметри да са в Благоприятно състояние. Ако дори един параметър
е в Неблагоприятно състояние се приема, че цялостната оценка на природозащитното състояние на местообитанието е Неблагоприятна.

Определяне на
благоприятното
природозащитно
състояние на горските природни
местообитания и
видове

По-долу е направена кратка характеристика на параметрите за оценка и насоки за тяхното определяне.

Параметър 1.1. Референтна площ: Не по-малка от площта
към датата на предлагане на зоната
Описание на параметъра: Определянето на типа и границите на природните
местообитания става главно чрез определяне на растителните съобщества,
като техни основни компоненти. Прието е, границите на местообитанието да
се определят чрез границите на фитоценоза / фитоценозите, които са типични
за него. Голямо значение за оптималното планиране на теренните проучвания
и за картирането на видовете и природните местообитания има използвания
картен материал. За теренните проучвания в териториите от горския фонд
успешно могат да се използват горски карти в мащаби 1:10000 и 1:25000. Вероятно в част от случаите, границите на местообитанията ще съвпадат с границите на отделите или подотделите. Там където няма такова съвпадение, границите на природните местообитания се нанасят ръчно върху картната основа.
За сравнително малки по площ зони, се препоръчва инвентаризацията и картирането да стане след обстойно обхождане и проучване на цялата територия. При
по-големи по площ зони и при наличие на допълнителна информация (таксационни
описания, ГИС) е препоръчително да се проучат всички ключови (типични) участъци, а картирането на местообитанията в останалите територии да се осъществи чрез интерполация и екстраполация след анализ на наличната информация.
www.greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project
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Понякога, в дадени участъци на сравнително малка площ се срещат фрагменти от различни съобщества /местообитания. В тези случаи като картируеми
единици могат да се използват различни комбинации или комплекси (например
комплекс 9130Х9410).
В случай, че площта на природните местообитания (или комплексите) е малка за
реалното и очертаване в даден мащаб, те могат да се представят като точки.
За точно картиране (особено на високоприоритетни местообитания) е препоръчително, границите им да се снемат на терена чрез GPS.
Идентифицираните граници на природните местообитания (полигони или точки) и находищата на растителните видове (полигони или точки) се поставят в
Географска информационна система (ГИС).
Общата площ на местообитанието в рамките на дадена зона е равна на сумата от площите на всички полигони / подотдели.
Този параметър има ключова роля за оценка на въздействията на планове,
програми и инвестиционни намерения. За намаляване на площта следва да се
счита всяко директно увреждане на местообитанието, променящо растителността и естественият характер на земната повърхност. Временно увреждане на растителността при запазване на едафичните характеристики има
дълготрайно въздействие, защото местообитанието възстановява бавно (повече от 10 годишния период за отчитане на статуса) своите фитоценологични характеристики, характерните си видове и представителността си.
Метод за набиране на данните: Инвентаризация и картиране на природни местообитания.

Параметър 2.2. Състав на първия дървесен етаж
(средно претеглен)
Описание на параметъра: Съставът на първия дървесен етаж се определя
от дендрологичния му състав. Той се използва и при определяне типа на местообитанието. По видов състав горите биват чисти и смесени. В чистите
насаждения има дървета само от един вид, а при наличие на индивиди от друг
вид запасът им е по-малък от 10% от общия запас насаждението. В смесените насаждения съставът се изразява в относителни единици от 1 до 10,
всяка отговаряща на 10% от общия запас. Съставът се определя чрез таксационни измервания или окомерно.
За оценка на параметъра се използва средно претеглената величина
на състава, която се получава от
сбора на площите на отделните
единици (полигони, подотдели) умножени по съответните стойности
на състава за видовете, определящи
за местообитанието, и разделен на
общата площ на местообитанието.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон.

Параметър 2.1. Склопеност/пълнота на първия
дървесен етаж (средно претеглена)

Параметър 2.3. Средна
възраст на първия
дървесен етаж (средно
претеглена)

Описание на параметъра: Склопеността и пълнотата са взаимно обвързани
лесовъдски признаци, изменящите се паралелно и оценявани чрез десети от единицата. Склопеността представлява степента на доближеност на короните
на дърветата. Оценява се по няколко начина, но обикновено се измерва окомерно. Пълнотата изразява степента на наситеност на площта с дървесна маса
и се определя като съотношение на кръговата площ на дървостоя и кръговата
площ на еталонно насаждение, взета от опитни таблици. В лесоустройствената практика за всеки подотдел се определя средна пълнота / склопеност.

Описание на параметъра: Средната
възраст на първия етаж се определя от преобладаващата възраст на
формиращите го дървета. За оценка
на този параметър във връзка с определянето на БПС на местообитанието се използва средно претеглена му стойност.

За оценка на параметъра се използва средно претеглената склопеност/пълнота, която се получава от сбора на площите на отделните единици (полигони,
подотдели), умножени по съответните стойности на склопеността/пълнотата и разделен на общата площ на местообитанието.

Средно претеглената възраст на
даден вид в границите на съответното местообитание се определя
по следния начин: сбора на площите
на отделните единици (полигони, подотдели) се умножават по съответ-

Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон /
подотдел.
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ните стойности на средната възраст на първия етаж и се разделят на общата площ на местообитанието.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон
Сирийският пъстър кълвач е един
от видовете, опазвани по смисъла
на Директивата за птиците на
ЕС. Както и останалите видове
кълвачи, той е зависим от наличието на стари дървета.

▼

Фотограф: Е. Даков

Стара букова гора в Защитена
зона „Циганско градище” в
Родопите.

▼

Параметър 2.4. Гори във фаза
на старост
Описание на параметъра: Горите във фаза
на старост (Old-growth forests) представляват последната фаза от развитието на насажденията, които със своята специфична
структура и функционалност са местообитание на комплекс от видове от различни
екологични и таксономични групи. Установено е, че значителна част от свързаните
с гората видове намират в тях оптимални
условия за съществуване.
Горите във фаза на старост се характеризират с наличие на стари живи дървета с
диаметри близки до максималните за съответния дървесен вид; дървета с изсъхнали,
деформирани или счупени върхове и клони;
дървета с хралупи; стоящи и паднали едроразмерни мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане. В голямата си част
тези насаждения имат неравномерна пространствена и възрастова структура.
Приблизително от 160 до 230 години са нужни за да се формира гора с типични характеристики на гора във фаза на старост.
Трансформацията от зрели гори към гори
във фаза на старост е постепенна и продължителността й зависи много от дървесния
състав (видовете достигат за различно
време пределна физиологична възраст), условията на месторастене (периодът е пократък на добри месторастения, отколкото
на бедни) и първоначалната структура на
насажденията (при хомогенна структура е
по-бавно в сравнение с хетерогенната).

▼

Всички видове прилепи в България са защитени.
Много от тях са зависими от наличието на стари
гори и хралупести дървета.
Фотограф: Hugo Willocx

За формиране на гори във фаза на старост е необходимо да бъдат отделени най-малко 10% от територията на горското местообитание. Особено
подходящи за тази цел са естествени насаждения с възраст над 100 години,
които не са били обект на стопанска дейност през последните 30-40 години.
Препоръчително е горите във фаза на старост да бъдат относително равномерно разпределени на територията на защитената зона, като площта на
един комплекс от стари гори да бъде не по-малко от 40 ха.
За да може да достигнат характеристиките на гори във фаза на старост, в
определените насаждения се изключва всякаква лесовъдска намеса и извличане
на дървесина, освен в случаите на големи природни нарушения /ветровали и
каламитети на площи, заемащи над
30% от ГФС/.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон.

Параметър 2.5. Количество
мъртва дървесина
Описание на параметъра: Поддържането на определено количество мъртва дървесина е изключително важен
елемент в управлението на горите
от гледна точка на биоразнообразието. Мъртвите и загиващите дървета
играят важна роля във функционирането и производителността на горските екосистеми като допринасят
за структурното разнообразие на
ниво насаждение; предоставят среда
за хранене, размножаване и защита
за многобройни животински и растителни организми (лишеи, мъхове, гъби,
безгръбначни, малки гръбначни животни, риби, птици); важен елемент
от динамиката на енергията, хранителните вещества и акумулацията на
въглерод; субстрат, който подпомага
възобновяването на редица дървесни
видове; запазва почвата от ерозионни
процеси в гората; при възобновителни
сечи осигуряват връзката между младото и старото насаждение (т.н. биологично наследство).
www.greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project
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Всяка група организми изисква различна по тип и количество мъртва дървесина. Приема се, че мъртва дървесина с по-големи размери осигурява наличие на
повече микро-местообитания и съответно жизнена среда за повече видове. Но
проучванията показват, че и по-малките остатъци мъртвата дървесина са
важно местообитание за някой видове гъби. Мъртвата дървесина като част
от живите дървета (изсъхнали клони, изгнила сърцевина и др.), също има свои
обитатели. Съществуват редки и застрашени видове от Приложение 2 на ЗБР,
които изцяло зависят от наличието на мъртва дървесина в горите и за тях
това е основна мярка за поддържане на жизнени популации и възстановяване на
техните местообитания.
За да бъде местообитанието в благоприятен консервационен статус по
отношение на този параметър се изисква количеството на стояща и лежаща мъртва дървесина в насажденията да е не по-малко от 10 % от запаса
на насаждението.
За имерване на мъртвата дървесина в насажденията може да се използват методите посочени в ръководството „Инвентаризация и управление на мъртвата дървесина в горски екосистеми”.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за представителни полигони

Параметър 2.6. Наличие на стари дървета с поне един
клас на възраст над средната на насаждението
Описание на параметъра: Единичните или групи стари дървета са важен елемент,
който осигурява местообитание за редица животински видове, особено когато са
част от относително млади или дозряващи насаждения. Те попадат в категорията
екологично ценни дървета и както бе подчертано и в описанието на компонента
мъртва дървесина, тези дървета осигуряват и връзката между младото и старото поколение гора (т.н. биологично наследство). В лесовъдската практика подобни
дървета в млади насаждения са известни и като „надлесни” дървета.

Параметър 2.8. Фауна
Описание на параметъра: Фауната включва животински видове, свързани повече
или по-малко с дадено местообитание. Наличието и количеството на видовете,
посочени в шаблоните-таблици е показател за благоприятно състояние и висока
консервационна стойност на местообитанието. И обратно, липсата им може да
изисква прилагането на мерки за подобряване на природозащитното състояние.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за представителни полигони.

Параметър 3.1. Неправилно планирани и изведени
сечи; безпокойство и бракониерство
Описание на параметъра: В параметъра са включени три отделни характеристики. Една от основните заплахи за горските местообитания са неправилно
планираните и изведени сечи. За отстраняване на риска е необходимо: да се
планират и прилагат лесовъдски системи, които да поддържат видовото, възрастовото и структурното разнообразие в насажденията и на ниво ландшафт.
Като индикатори за неблагоприятно природозащитно състояние по отношение
на този параметър се приемат: Планиране и прилагане на лесовъдски системи,
Горският сънливец е вид от Приложение 2
на Закона за биологичното разнообразие.
Местообитанията му в България са приоритетни за опазване.

Сухоземните костенурки са приоритетни
за опазване видове по смисъла на Директивите на ЕС.

▼ ▼

За да бъде местообитанието в благоприятен консервационен статус по отношение на този параметър е необходимо на поне 60% от площта му да има по
10 бр./ха дървета с поне един клас на възраст над средната на насаждението.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон.

Описание на параметъра: Приземната покривка включва ниските храсти, полухрастите, тревите, папратите, мъховете и лишеите. Всеки тип местообитание са характеризира с определена приземна покривка. Динамиката в
състава и количеството на приземната покривка в повечето случаи отразява
състоянието на местообитанието и е указание за протичащи в него промени.

Буков сечко, Видът е зависим от наличието на мъртва дървесина в горите
и е индикатор за доброто състояние
на горските екосистеми. Защитен
вид от приложение 2 на Директивата
за местообитанията на ЕС.

▼

Параметър 2.7. Приземна покривка

Наличието на нетипични за местообитанието видове в приземната покривка е
индикатор за неблагоприятен природозащитен статус.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за представителни полигони.
www.greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project
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които не са в съответствие с естествената динамика и/или особеностите на
конкретните насаждения (голи сечи и краткосрочно постепенни сечи на големи
площи); Извеждане на сечи при наклони по-големи от 35о; Значимо намаляване
участието на дървесните видове, определящи типа на местообитанието; Намаляване склопеността/пълнотата на първия дървесен етаж под определения
минимум за съответния вид и фаза на сечта.
Сечите са една от основните антропогенни дейности, водещи до нарушаване
на местообитанията и безпокойство на популациите от животински видове.
Неблагоприятно въздействие имат: Провеждане на сечи през размножителния
период на животинските видове от Приложение 1 на ЗБР, които използват местообитанието; Неспазването на препоръките за осигуряване на зони на спокойствие и запазване на ключови характеристики (напр. гнезда, зимовъчни дървета
за глухарите, и др.) в местата в които е идентифицирано присъствие на тези
видове;
В определени райони сериозен проблем са
бракониерските сечи. За намаляване на риска
е необходимо осъществяване на ефективна
охрана в горите. Като индикатор за оценка
на заплахата може да се използват броят на
регистрирани нарушение по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон, данни от
горскостопански планове и програми, данни
от регистри на нарушенията в го рите.

Параметър 3.2. Изнасяне на
мъртва дървесина
Описание на параметъра: Изнасянето на
суха и паднала дървесина (лежаща и стояща)
е обичайна горска практика, защото се счита, че този елемент на горската екосистема е предпоставка за развитие на болести и
зарази. Изнасянето на суха и паднала дървесина, обаче е един от основните фактори,
водещи до загуба на биологично разнообразие. Виж още параметър 2.5. „Количество
мъртва дървесина”.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон, издадени
позволителни за събиране на суха и паднала
маса от местното население в районите на
защитените зони, интервюта с лесовъдския
състав.

Параметър 3.3. Залесяване с екзоти, неместни видове и
хибриди
Описание на параметъра: Използването за залесяване на неместни видове
и хибриди води до промяна в естествената структура и функции както на
местообитанията, така и на естествения ландшафт. В значителна част от
случаите използването на такива видове при залесяванията води до негативни
промени на естествения генетичен фонд. От друга страна, се създава риск от
бъдещи екологични катастрофи (например пожари в иглолистните култури в
равнинните и нископланинските райони).
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон,
планове и отчети за залесяванията на
териториите на защитените зони.

Параметър 3.4. Пожари
Описание на параметъра: Пожарите
се причисляват към големите природни нарушения, които променят изцяло
характеристиките на местообитанието. В тази връзка те се възприемат като една от основните заплахи
за благоприятното им природозащитно състояние.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон, определяне на броя, вида и причините за пожарите на териториите
на защитените зони.

Параметър 3.5. Рекреация
и туризъм
Описание на параметъра: Голяма
част горите са обект на туризъм и
рекреационни дейности. Бивакуването, утъпкването, изхвърлянето на
отпадъци, шума и други странични
ефекти от интензивното туристическо натоварване имат негативно
влияние върху чувствителните видове и местообитанието като цяло.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон.
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Параметър 3.6. Строителство и инфраструктура
Описание на параметъра: Изграждането на туристически комплекси, ски писти, елементи на линейна инфраструктура (електропроводи, пътища, лифтове)
и др. води както до фрагментация и директно унищожаване на видове и местообитания, така и до промяна в хидрологичния режим, качеството на въздуха и
водите, почвената ерозия, устойчивостта на горите, навлизане на нетипични
видове и др. Фрагментацията създава не само чисто физически прегради за
живите организми. Развитието на мрежата от горски пътища създава условия
за по-интензивен достъп на хора и моторни средства в гората, което нарушава спокойствието на чувствителни в това отношения видове. По този начин се ограничават техните местообитания независимо, че горският комплекс
остава сравнително непрекъснат.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон, оценка на
заявки за инвестиционни намерения.

Параметър 3.7. Паша
Описание на параметъра: Пашата в горите
има отрицателни въздействия, свързани с:
утъпкване на почвата; унищожаване на подраст (чрез прехапване или чрез стъпкване);
нитрификация и внасяне на рудерални видове. Липсват системни научни наблюдения за
оценка на това влияние. Оценката за наличие
и степен на въздействие и площно проявление
се основава на наблюдения, анкети и фитоценологични описания и на експертно мнение.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон, оценка на
годишния план за паша.

Параметър 3.8. Природни
нарушения и тенденции
Описание на параметъра: Върху състоянието и устойчивостта на горските местообитания влияние оказват и редица естествени процеси свързани с т.н. природни
нарушения: ветровали и ветроломи; снеговали и снеголоми; каламитети; ерозия. Редица
горскостопански дейности (например неправилно маркирани и изведени сечи) водят до

увеличаване на риска и задълбочаване на последствията от горепосочените
фактори.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон,
данни за предишни природни нарушения на територията на защитените зони.

Параметър 3.9. Присъствие на инвазивни видове
Описание на параметъра: Навлизането на инвазивни видове, спонтанно или
в резултат на антропогенни или зоогененни фактори, води до нарушаване на
естествения видов състав и структура на местообитанията. В резултат
местни видове се изместват от екологичните им ниши от агресивни чужди
видове.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон.

Параметър 3.10. Промяна във водния режим
Описание на параметъра: Всеки тип местообитание се характеризира с определен хидрологичен режим. В случая се имат предвид нивото на подпочвените
води и наличието на периодични заливания при крайречните и мочурните (тресавищни) горски местообитания. Трябва да се отчита наличието на: отводнителни канали и други дренажни съоръжения; диги; язовири; друга инфраструктура, оказваща влияние върху водния режим.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон,
наблюдение и контрол от страна на компетентните органи.

Параметър 3.11. Прочистване на речните корита
Описание на параметъра: Изсичането на дърветата и храстите в крайречните местообитания води директно до намаляване на площта и драстична
промяна на структурата и функциите им.
Индикатор за наличие на тази заплаха може да бъдат провеждани дейности по
прочистване на речни корита в района.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон,
наблюдение и контрол от страна на компетентните органи за прилагане на
плановете за управление.

Параметър 3.12. Наличие на мВЕЦ в границите на
местообитанието или в близост до него
Описание на параметъра: Наличието на мВЕЦ в териториите с крайречни
местообитания или в близост до тях, води до намаляване на площта им, до
промяна във водния режим и драстична промяна на структурата и функциите им.
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Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон,
наблюдение и контрол от страна на компетентните органи за прилагане на
плановете за управление.

Параметър 3.13. Наличие на сукцесионни процеси
Описание на параметъра: Наличието на сукцесионни процеси се оценява като
заплаха само тогава, когато те са регресивни и водят до нарушаване на основните характеристики на местообитанието. Изразяват се главно в промяна
на видовия състав на дървостоя и приземната покривка чрез навлизането на
нежелани и/или нетипични видове.
Метод за набиране на данните: Полево отчитане за всеки оценяван полигон.

▼

Черноморската ведрица е ендемично растение за България и Турция от смейство Кремови. Среща се в широколостни гори с надморска
височина до 1000 м. Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие(включен в
Прил. 3). Основна опасност за него са унищожаването на местообитанията му и брането
му за букети.

Параметър 3.14. Нерегламентирано и неправилно добиване
на недървесни горски ресурси
Описание на параметъра: Добивът на недървесни горски ресурси (билки, гъби, листников фураж, горски плодове, торф, липов цвят
и др.) се осъществява в размера и по начините указани в нормативните актове и документи. Нерегламентираното и неправилно
събиране може да се отрази отрицателно
върху здравословното състояние и структурата на популациите на растителни и животински видове.

▼

Сърнелата е сред популярните ядливи гъби в
България. Гъбите са един от най-експлоатираните недървесни горски продукти.

Планирането на дейностите в НАТУРА 2000
зони е насочено основно към опазване и поддържане на местообитанията и видовете
за които защитената зона е обявена. Необходимо е да се подчертае, че управлението
на горските местообитания трябва да бъде
насочено в по-голяма степен към поддържане
на естествения характер на цялата екосистема, отколкото към запазването на определени характеристики, които благоприятстват един или няколко вида. В случаите при
които се налага особено внимание към запазването на определени видове, мерките които ще се предприемат не трябва да
са в противоречие с естествената динамика на екосистемата.

Планиране на
горскостопанските дейности В
НА ТУРА 2000 ЗОНИ

Определеното благоприятно природозащитно състояние на идентифицираните типове местообитания в защитената зона (виж т. 2 и т. 3 по-горе) служи
като основа за планиране на тяхното управление. Най-общо те трябва да се
управляват по начин, който подобрява или поддържа тяхното БПС. Планирането
също трябва да вземе предвид идентифицираните заплахи за БПС на местообитанията и видовете и да се разработят мерки, насочени към преодоляване
и/или ограничаване на въздействието им, както и за осигуряване на контрол.
За местообитанията и видовете от т.2 да се дефинират общи и специфични
режими и мерки за управление.
Общите режими и мерки се разработват за цялата защитена зона, която е на
територията на горскостопанската единица. Ключовите елементи, за които е
необходимо да се дефинират общо валидни режими и мерки могат да включват:
минимални количества и вид на мъртвата дървесина, препоръки / ограничение
при провеждане на отгледни и възобновителни сечи, позволени дейности в горите във фаза на старост, управление в случаи на големи природни нарушения,
запазване на елементи на биоразнообразието при маркирането и сечта (напр.
дървета с гнезда, “острови на старостта”, дърветата около естествени извори и влажни места, и др.), използвани техники и технологии при сечта и извоза, ширина на буферните зони около постоянните водни течения и др.
На ниво местообитание и на ниво местообитание на вида се разработват
специфични мерки и режими, които се основават на дефинираните цели, информацията от проучванията на състоянието на определените ключови елементи
на местообитанието, устойчивостта и чувствителността на териториите/
видовете към промените на средата и не на последно място нормативно определените изисквания.
В случаите, когато действителното състояние на отделните ключови елементи не се различава от благоприятното им природозащитно състояние, се планират режими и дейности, които осигуряват поддържането на това състоя-
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ние. За местообитания, в които БПС на един или няколко ключови параметъра е
оценено като неблагоприятно, задължително се планират мерки за коригиране
на установените несъответствия. Например, ако средната възраст на първия
дървесен етаж на местообитанието е по-ниска от минимално определената, е
необходимо внимателно планиране на възобновителните сечи в него и особено
на окончателните им фази. Определянето на по-големи територии като гори
във фаза на старост също може да допринесе за подобряване на възрастовата
структура на местообитанието в защитената зона.
В местообитания, които са с някаква степен на деградация е препоръчително
да се предвидят мерки за възстановяването им. Например, значителна част от
насажденията от местообитанията, доминирани от обикновен бук и дъбове,
са с издънков произход. В тях се планират лесовъдски мероприятия, които да
ускорят превръщането им в семенни. Или в крайречни местообитания, които
са трансформирани в тополови култури, се
планират мерки за възстановяване на естествения състав на местообитанието
след завършване на турнуса на сеч за културите.
Планирането на горскостопанските мероприятия за идентифицираните типове горски местообитания от т. 2 се извършва
съгласно „Режими за устойчиво управление
на горите в Натура 2000”.
В случаите, когато в защитените зони
на територията на горскостопанската
единица са идентифицирани растителни
и животински видовете от Приложение 2
на ЗБР, за тяхното управление може да се
използват мерките, дефинирани в Приложенията на националното ръководство „Определяне, стопанисване и мониторинг на
гори с висока консервационна стойност в
България.

Допълнителни източници
на информация
Като референции при разработване на заданието, инвентаризацията, оценката на благоприятно природозащитно състояние и планиране на горскостопанските дейности може да се използват следните издания:
Белев, Т. (ред.), Димитров, М., Хубенов, З., Бешков, С., Златков, Б., Стефанов, Т.,
Цанков, Н., Шурулинков, П., Петров,
Б., Лазаров, С., Дончева, Н., Димова,
Д. 2007. Ръководство за планиране
на дейности в земи и гори от горския фонд в НАТУРА 2000 защитени зони. София, РГО 2004, 70 стр.
Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров,
М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К.
(ред.) 2009. Ръководство за определяне на местообитанията от
европейска значимост в България. Второ преработено и допълнено издание. София, Световен фонд
за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма и федерация “Зелени Балкани”, 131 стр.
Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес,
К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков,
П. (ред.) 2009. Ръководство за
оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове
природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България.
Финален доклад по Проект на BBI/
Matra "Благоприятно природозащитно състояние на видове и типове природни местообитания по
Натура 2000 в България". Изд. Българска фондация Биоразнообразие.
София, 847 стр.
Режими за устойчиво управление
на горите в НАТУРА 2000. 2011.
Изд. Изпълнителна агенция по горите, София, 200 стр.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НА МЪРТВАТА ДЪРВЕСИНА В
ГОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ

В исторически аспект, години наред мъртвата дървесина е изнасяна от насажденията като санитарна мярка за защита от
насекомни и гъбни вредители, които са
възприемани като заплаха за здравословното състояние на гората. Това е довело
до намаляване количеството на мъртвата
дървесина в горските екосистеми до критично ниски нива, които не са достатъчни за да поддържат жизнени популациите
на много горски видове. С изграждането на европейската екологична мрежа
НАТУ РА 2000, опазването на тези видове и природните горски местообитания стана приоритет и изисква ново възприемане на значението на мъртвата дървесина.

Защо е важна
мъртвата
дървесина
за горските
екосистеми?

Мъртвите и загиващите дървета играят важна роля във функционирането
и производителността на горските екосистеми чрез влиянието си върху биологичното разнообразие, съхранението на въглероден диоксид, кръговрата
на вещества и енергия, хидрологичните процеси, защитата на почвите и
възобновяването на дървесните видове. Мъртвата дървесина осигурява важни местообитания за безгръбначните видове, за малки гръбначни животни,
риби, птици, както и многобройни видове лишеи, мъхове и гъби.
Всяка група организми изисква различна по тип и количество мъртва дървесина. За поддържане на техния жизнен цикъл от значение са характеристиките на мъртвата дървесина като размер, дървесен вид, тип (стояща или
лежаща), продължителност и фаза на разпад. Приема се, че мъртва дървесина с по-големи размери осигурява наличие на повече микро-местообитания и
съответно жизнена среда за повече видове. Но проучванията показват, че и
по-малките остатъци мъртва дървесина са важно местообитание за някой
видове гъби. Мъртвата дървесина като част от живите дървета (изсъхнали клони, изгнила сърцевина и др.), също има свои обитатели. Наличието на
достатъчни количества и разнообразна по своите качествени характеристики мъртва дървесина осигурява оптимални условия за съществуване на
организмите свързани с функционирането на екосистемите, но съществуват редки и застрашени видове, които изцяло зависят от наличието й в горите. В повечето случаи това са видове с консервационно значение, за които
основна мярка за поддържане на жизнени популации е възстановяването на
техните местообитания.
Мъртвата дървесина играе жизнено важна роля и във функционирането на
речните екосистеми като подпомага задържането на вода и седименти; задържа и улеснява разпределението на органичните вещества за храна на
водните безгръбначни, създава хетерогенност във водните течения чрез
формиране на вирове, падове и прагове и така подобрява структурата на
местообитанията на риби, земноводни и други водни организми.
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Мъртвата дървесина е включена като един
най-важните параметри за определяне на
благоприятното природозащитно състояние на горските екосистеми в НАТУРА 2000.
То се определя от регламентите на "Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за видове и типове
природни местообитания по НАТУРА 2000 в
България" и е важен етап при планиране на
управлението в тези гори с цел неговото
поддържане или подобряване. Съгласно Параметър 2.5 от възприетата методика, наличието на определени количества мъртва дървесина се приема
като ключов индикатор за оценка на състоянието на горските местообитания.

Мъртвата
дървесина в
националното
законодателство

Пример:
Природно местообитание 9170 –
Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests
(Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum)
Съгласно Параметър 2.5 “Количество
мъртва дървесина” мъртвата
дървесина в местообитанието
трябва да е над 30 м3/ха за да
е постигнато благоприятно
природозащитно състояние по
отношение на този компонент.
За “неблагоприятно
незадоволително” състояние на
местообитанието се приема
количество мъртва дървесина между
30 и 10 м3/ха.
За “неблагоприятно лошо” състояние
на местообитанието се приема
количество мъртва дървесина под
10 м3/ха.
В зависимост от оценката на БПС
лесовъдските дейности трябва да
се планират и изпълняват по начин
гарантиращ постигане и поддържане
на благоприятното природозащитно
състояние.

За да отговарят на съвременните изисквания и концепции за управление на горските местообитания в Натура 2000 по задание на Изпълнителната агенция
по горите (ИАГ) са разработени “Режими за устойчиво управление на горите в
НАТУРА 2000”. Този документ е разгледан и приет от Националния съвет по биологично разнообразие, който е консултативен орган на министъра на околната
среда и водите в областта на биологичното разнообразие.
Част от режимите и препоръките са интегрирани в разработените наскоро
нормативни документи като “Наредба №8 от 5 август 2011 г. за сечите в
горите”, което е съществен напредък при управлението на горските природни
местообитания от НАТУРА 2000:
Чл.17. (7) Запазват се дървета с хралупи и мъртва дървесина в стоящо и
лежащо състояние при условие, че стоящите дървета не пречат на дърветата на бъдещето.
Чл.65. (1) Стопанисването на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, посочени в приложението, включени в границите на
защитените зони по Закона за биологичното разнообразие, се извършва по
начин, който поддържа или възстановява тяхното благоприятно състояние.
(2) Принципите и режимите за стопанисване на горите по ал.1 обхващат
лесовъдските системи, които ще се прилагат в тях, както и ограничените,
позволените и препоръчителните дейности за постигане на благоприятно
състояние на типовете природни местообитания и са:
3. при възникване на едроплощни природни нарушения е препоръчително
част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на естествената сукцесия;
7. поддържане на мъртва дървесина до 10 м3 на хектар;
8. запазване на дървета с хралупи, единични и групи от стари дървета;
11. поддържане на зони около постоянните водни течения с ширина не помалка от 15 метра, в които не се провеждат сечи или се провеждат с интензивност не по-голяма от 5% от запаса на насажденията.
Съгласно приети от Изпълнителната агенция по горите указания за територията на Регионалните дирекции по горите в Бургас и Смолян при маркирането
и извеждането на неравномерно-постепенни сечи и изборни прореждания “се оставя стояща и лежаща мъртва дървесина до 10% от запаса, но не по-малко от
5% стояща мъртва дървесина, както и дървета с хралупи, служещи за хранене
и гнездене на птици”.
Мерки и препоръки по отношение на мъртвата дървесина са дефинирани и
в практическото ръководство за “Определяне, стопанисване и мониторинг на
гори с висока консервационна стойност в България”, което е създадено по инициатива на WWF България през 2003 година в изпълнение на принцип 9 от стандарта на FSC за сертификация управлението на гори.
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Запазване на мъртва дървесина в горите се изисква и от разработените наскоро планове за управление на защитени територии и зони като Природен парк
Русенски Лом, защитена зона Ломовете,
Природен парк и защитена зона Шуменско
плато и др.

Оценка на мъртвата дървесина при национални горски
инвентаризации – пример от Швейцария
Националната горска инвентаризация в Швейцария е многоцелева и се
явява основен инструмент при формирането на горската политика в
страната. Чрез нея се осигурява мониторинг на моментното състояние
на швейцарските гори и за настъпилите промени. Още от 1983 г. се
събира информация за ресурсни индикатори като видов състав, обем и
качество на стоящата дървесина, както и за други елементи на горските екосистеми, включително и мъртвата дървесина.
Националната горска инвентаризация се осъществява посредством
мрежа от пробни площи 1.4 x 1.4 км, в които се прилага система, осигуряваща постоянно измерване на мониторираните параметри. От 2004 г.
за инвентаризация на лежащата мъртва дървесина се прилага методът
на пресичащите линии (Line intersect sampling). Комбинираното измерване позволява изследване и анализ на взаимовръзките между отделните
компоненти на горските екосистеми.
1. Пробна площ с център Х;
2. Кръгова площ за измерване на дърветата
с Д1,3 > 36 см;
3. Кръгова площ за измерване на дърветата
с Д1,3 > 12 см;
4. Сателитна кръгова площ за измерване на
възобновяването;
5, 6 и 7. Пресичащи линии за измерване на
лежаща мъртва дървесина (минимален
диаметър 7 см).

Схема на пробна площ от НГИ Швейцария (http://www.lfi.ch)

Необходимост от
инвентаризация
на запасите
от мъртва
дървесина в
горите

Необходимостта от оценка на състоянието на биологичното разнообразие, въглеродните запаси, както и рискът от възникване на горски пожари са ускорили нуждата
от инвентаризация на мъртвата дървесина в горите. В зависимост от поставените цели оценката се прави на различни
пространствени нива, които варират от
територия на държави до отделни местообитания.

В редица държави установяването
на количествата и характеристиките на мъртвата дървесина е част
от националните горски инвентаризация. Понастоящем само 30 страни
от Европа и Северна Америка (около
13% от страните в света) са включили инвентаризация на този компонент, но те покриват около 41% от
залесената площ в световен мащаб.
Първите държави, които стартират
измервания на мъртва дървесина в
рамките на националните си горски
инвентаризации са Норвегия, Финландия, Швеция и Швейцария, през 90-те
години на миналия век. Инвентаризацията на мъртва дървесина е сравнително ново явление за повечето
страни, т.к. около 77% от държавите
започват измервания след 2000-та
година.
Използваните от различните държави
методики и критерии за измерване се
различават в голяма степен, което води
до затруднения в интерпретацията на
данните и сравненията. В тази връзка,
по програмата COST (Action E43) е реализиран международен научен проект
“Хармонизиране на националните инвентаризации в горите: техники за обща
отчетност", който включва представители от 27 европейски държави. Сравне
www.greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project
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ни са методиките за измерване използвани в националните горски инвентаризации в
различните държави, анализирани са различията и са предложени унифицирани понятия и хармонизирана методика, които да позволяват сравнимост на данните.
Оценката на мъртва дървесина в по-малки пространствени мащаби е основно с
природозащитен и научен интерес. В България проучванията за количеството и
разпределението на мъртвата дървесина в представителни горско-растителни
асоциации са недостатъчни. Понастоящем, измервания са правени само в рамките на два проекта “Опазване на биологичното разнообразие на рид Мъгленик,
Източни Родопи” и “Състояние и перспективи на популацията от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) Беласица”. Установените количества лежаща и стояща
мъртва дървесина ще послужат за създаване на база-данни от референтни стойности, необходима при определяне на критерии за природосъобразно стопанисване
на горите и особено при определянето на количества и структура мъртва дървесина в насажденията. Подобни изследвания са необходими и в местообитания
на индикаторни дендробионтни видове (напр.
белогръб кълвач), който е рядък и застрашен
от изчезване вид, включен в Червената книга
на България и червените списъци на IUCN. Този
вид е изключително зависим от наличието на
местообитания, включващи значително количество мъртва дървесина, която той използва
за намиране на храна и гнездене.
През последните години нови постановки в националното законодателство, особено тези
свързани с развитието и управлението на НАТУРА 2000, изискват количествена информация
за този компонент при оценката на благоприятно природозащитно състояние на горските
местообитания. Инвентаризацията и мониторинга на мъртвата дървесина се насърчават и
от инструменти за устойчиво стопанисване
на горите като горската сертификация.

Компоненти на мъртвата дървесина
За да се вземат предвид всички аспекти на мъртвата дървесина е необходимо
да се дефинират различните й компоненти. Най-общо мъртвата дървесина може
да се раздели на три основни компонента / категории:
1) стояща мъртва дървесина –
стоящи изсъхнали дървета и
пречупени стъбла, които са резултат
от естествени процеси на отпад;

2) лежаща мъртва дървесина –
паднали и изкоренени дървета, стъбла
и клони резултат от естествени
процеси и дърводобивна дейност;

▼

▼

3) пънове – част от основата
на стъблото, която остава след
отрязване му.

▼

В настоящото издание са представени накратко съвременни и приложни дефиниции,
скали и методи за измерване и определяне на
характеристиките на мъртвата дървесина в
горските екосистеми. Читателят може да избира различни компоненти за изследване, гранични стойности и методи, които най-пълно
отговарят на наличните ресурси, целите на
изследване и спецификата на територията.
Описан е и алгоритъм, който може да подпомогне планирането на основните етапи на
оценката.

Определения
за мъртва
дървесина,
компоненти и
характеристики

Не съществува стандартно международно определение за мъртва дървесина, но за
целите на изданието е възприето едно от
определенията използвано в рамките на проект "Защитени горски територии в Европа –
анализи и хармонизиране" (COST Action E272):
Мъртвата дървесина представлява съвкупност от неживата дървесна биомаса в насаждението (с изключение на мъртвата горска
постилка), която е следствие от естествени
процеси на отпад и гниене или горскостопански дейности.
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Стъбла, които са наклонени под ъгъл по-голям от 45° и нямат контакт със
земята или други паднали дървета в поне две точки се описват в отделна категория.
Различните категории мъртва дървесина, особено тези които са резултат от
естествени процеси в горските екосистеми, имат специфична екологична роля.
Стоящите мъртви дървета допринасят за увеличаване на естествената хетерогенност и структурното разнообразие на насажденията, като значителна
част от растителните и животинските организми, обитаващи територията,
са свързани с тях. Лежащата мъртва дървесина осигурява местообитания на
редица безгръбначни организми (насекоми, бръмбари, многоножки и др.) и подпомага естественото възобновяване в горите като предоставя подходяща микросреда за възобновяване на някои дървесни видове.
При нужда от по-детайлни изследвания лежащата мъртва дървесина може да се
раздели в две подкатегории:
1) едроразмерен дървесен отпад –
дървесина с дължина по-голяма от
1 м и диаметър по-голям 10 см;

▼

2) фин дървесен отпад –
дървесина с диаметър по-малък
от 10 см.

▼

Характеристики/параметри на мъртвата дървесина
За определяне структурното и функционално разнообразие в горските екосистеми по отношение на мъртвата дървесина е необходимо да се определят и
измерят редица характеристики. По-важните от тях са:

■	Метрични характеристики
Стояща мъртва дървесина. Измерват
се височина и диаметър на всяко стъбло, които впоследствие се използват
за изчисляване на общия обем и обема
по категории.
Лежащата мъртва дървесина. Измерват се дължина и диаметър на всяко
парче/стъбло дървесина над определените минимални размери, които впоследствие се използват за изчисляване
на общия обем и обема по категории.
Пънове. Определят се брой и диаметри
на всеки пън.

■	Качествени 			
характеристики
Дървесен вид. Има отношение към периода за разлагане на дървесината. В
случаите, когато разлагането е в напреднала фаза и не може да се определи дървесния вид, мъртвата дървесина
може да се характеризира като принадлежаща към иглолистен или широколистен вид. Когато идентификацията
не е възможна вида се счита за неопределен.

Разграничаването на тези подкатегории лежаща мъртва дървесина е важно, когато е необходимо да се определят изискванията на различни групи организми
към техните местообитания. Например, установено е че, фините дървесни остатъци са свързани с разнообразието на някои групи аскомицетни гъби, докато
грубите дървесни остатъци благоприятстват развитието на базидиомицетни
гъби.

Степени на разлагане. Това е една от
най-важните характеристики, която
оценява потенциала на мъртва дървесина да предостави местообитание на
определени организми. Съществува голямо разнообразие при оценка степените на разлагане на мъртва дървесина,
но най-често се използват скалите на
Хънтър (Hunter, 1990) за стояща и лежаща мъртва дървесина. Броят на
www.greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project
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1-ва степен

2-ра степен

3-та степен

4-та степен

степените зависи от предварително поставените цели
на изследването. Основни критерии за определяне степента на разлагане са визуални характеристики като покритие и структура на кората, наличие на клони с различни размери, структура на дървесината и фаза на гниене.
Допълнителни скали за оценка степените на разлагане са
представени в Приложение към изданието.
Допълнителни характеристики. В зависимост от целите и обхвата на изследването може да се определят
допълнителни параметри на мъртвата дървесина, даващи информация за използването й като местообитание.
За всяко стъбло/парче мъртва дървесина може да се регистрира наличието на хралупи и дупки, гнезда, гъбни
тела, причина предизвикала загиването на дървото и др.

5-та степен

Мъртвата дървесина е компонент на горските екосистеми, който се характеризира
със значителна вариабилност. Количеството и пространственото му разпределение
зависят от редица фактори, между които
фаза на развитие и структура на насаждението, модел на естествена динамика, вид
и честота на природните нарушения и др.
Допълнително, в стопанисваните гори наличието и разпределението на мъртвата
дървесина са повлияни в голяма степен и
от горскостопанските дейности. Вариабилността в разпределението на този елемент както на ниво насаждение, така и на
по-големи територии създава значителни
трудности при инвентаризацията му. Това налага предварително теренно
проучване на площта и прецизно планиране на процеса на залагане на пробни
площи и измерване.

Измерване
и оценка на
компонентите
на мъртвата
дървесина.
Изчисляване на
обем

Планиране на инвентаризацията
■	Предварително теренно проучване

1-ва степен

2-ра степен

3-та степен

4-та степен

5-та степен

Пространствено разпределение. Параметър, който оценява модела на разпределение на стоящата и лежащата мъртва дървесина в насаждението.
Могат да се разграничат три категории пространствени разпределения:
(A) равномерно, (B) групово и (C) разпръснато.

За да се получат достоверни резултати се препоръчва площта, на която ще
бъде измервана мъртвата дървесина да се обходи предварително за да се направи експертна оценка на количеството и най-вече на пространственото разпределение на мъртвата дървесина. Резултатите от оценката ще са основа за
планиране на измерването, включващ избор на вид, големина и разположение на
пробните площи и методи на измерване.

■	Залагане на пробни площи – схеми, форма и размери.
Методиките за измерване на мъртвата дървесина включват залагане на разнообразни по форма и размер пробни площи. Те се залагат по предварително
определена схема, която да осигури представителност на резултатите, т.е.
да обхваща разнообразието от ситуации. Най-често използваните схеми на залагане са:
Равномерна схема – с фиксирано разстояние между пробните площи (напр.
200 м х 200 м.);
Неравномерна схема – разстояние между пробните площи не е фиксирано;
Случайна схема – разположението на пробните площи се определя на случаен
принцип.
Формата на пробните площи е разнообразна, но най-често използвани са кръгови, квадратни, правоъгълни площи или лентови трансекти.
www.greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project
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По отношение на размерите пробните площи се разделят на:

• Възможно е използването на комбинация от форми и размери на пробните
площи за измерване на отделните компоненти на мъртвата дървесина (напр.
лентова трансекта за измерване на стояща мъртва дървесина и пресичаща
линия в средата на трансектата за оценка на лежаща мъртва дървесина).

Пробни площи с фиксирани размери – размерът на пробната площ е предварително определен и е един и същ за всяка от тях (напр. 30 м х 30 м или 500 м2);
Пробни площи с нефиксирани размери – размерът на пробната площ се променя
в зависимост от определени критерии. Например, радиусът на кръгова пробна
площ може да се променя в съответствие с площта на изследваното насаждение.
Изборът на вид, форма, размер и разположение на пробните площи е от голямо
значение за точността на измерването. Не може да се даде рецепта за избора
им или да се препоръча определена схема, тъй като за всяка отделна ситуация
тези параметри са различни. Някои общи препоръки в тази насока може да подпомогнат процеса на планиране:

• Видът, формата, размерът и разположението на пробните площи трябва да
осигуряват максимална представителност
на извадката;

•

Препоръчително е залагането на пробни площи да се направи по предварително
избрана схема за да се избегне субективния
фактор при избора на място за пробна площ
(опитът показва, че интуитивно пробните
площи се залагат на места с по-голяма концентрация на мъртва дървесина). Възможно
е предварително разполагане на мрежата от
пробни площи върху горска карта и последващото им локализиране на терена.

•

При инвентаризация на по-голяма площ
залагането на равномерна схема от пробни
площи би осигурила по-добра репрезентативност;

•

При неравномерно или групово разпределение на мъртвата дървесина, залагането на
равномерна схема от пробни площи или използването на лентови трансекти ще даде
по-голяма достоверност на резултатите;

•

При установени съществени различия
между отделните части/насаждения на територията се препоръчва да се извърши
групиране на частите/насажденията с подобни характеристики и измерванията да се
правят и анализират отделно за всяка група
(напр. стопанисвани и нестопанисвани насаждения);

Установено е, че за да се получи достоверна оценка на количеството мъртва
дървесина на дадена територия, пробните площи трябва да обхващат поне 5%
от територията, като минималната им плътност трябва да бъде поне 1 пробна
площ на хектар. Минималния размер на една пробна площ е 500 кв. м. Такава интензивност на залагане на пробни площи се изисква при по-конкретни изследвания, например оценка на мъртвата дървесина в рамките на защитена територия
или горско стопанство. Обобщените данни от провежданите национални горски
инвентаризации в европейските държави показват, че интензивността на залагане на пробни площи за измерване на мъртва дървесина в горите е под 0.03%
и е пряко свързана с приложената методика и подробността на измерванията.

Измерване и оценка на компонентите на мъртвата
дървесина
Методите за измерване на мъртвата дървесина целят събирането на информация за различни количествени (размери, брой, обем) и качествени (дървесен вид,
степен на разлагане, пространствено разпределение, използване от организми и
др.) характеристики на отделните компоненти.

■

Измерване на стояща мъртва дървесина

В зависимост от дефинираната цел и обхват на изследването се определя
минимален диаметър на измерване на стоящата мъртва дървесина. Тази величина варира в широки граници, като например в националните горски инвентаризации на Швеция и Германия той е съответно 4 см и 20 см. Няколко държави,
Финландия, Норвегия и Италия, са възприели за граница диаметър от 10 см,
за който е установено, че дава сравнително добра точност на получените
резултати.
За измерване на стояща мъртва дървесина се залагат пробни площи с фиксирани или нефиксирани размери. Във всяка пробна площ се измерват диаметър
на гръдна височина /Д1.30 м/ и височина на всяко от стоящите изсъхнали дървета и стъбла, които са равни или по-големи от възприетия минимален диаметър на измерване. При височина на стъблото до 2 м се измерва диаметъра в
средата.
Допълнително за всяко от горепосочените дървета/стъбла може да се определят характеристики като дървесен вид, степен на разлагане според избраната класификация, пространствено разпределение, използване от организми
и др.
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■

Изчисляване на обем на стояща мъртва дървесина

За изчисляване обема на стоящата мъртва дървесина могат да се използват
различни методи за определяне на обем на единични стъбла. Целите дървета
могат да се кубират като се използват разредни обемни таблици или формулата
за изчисляване на обем с видови числа:
(V=g1.3hf1.3), където
g1.3 – кръговата площ на височина 1.3 м на съответното стъбло, м2;
h – височина на дървесното стъбло, м;

Метод на пресичащите линии
Този метод е бил разработен за инвентаризация на паднала дървесина, използвана за дърва за горене, но понастоящем широко се използва за измерване на
лежаща мъртва дървесина в насаждения с големи размери. Най-общо, той включва залагане на различни по дължина и посока линии, които пресичат по случаен
принцип паднали дървета, стъбла и друг дървесен отпад. Дължината на линията
варира в широки граници, като с увеличаване на дължината й се увеличава и
точността. Прави се измерване на диаметъра на дървото в точката на пресичане.

f1.3 – гръднодиаметрово видово число.

Линията с дължина
L, пресича по случаен
принцип паднали
стъбла и парчета
дървесина. Измерват
се диаметрите в
точката на пресичане.

В много от случаите стъблата са пречупени на определена височина. В тези случаи се използват разредни сбегови таблици за съответния дървесен вид, които
дават възможност да се изчисли обемът само на част от стъблото. За пречупени стъбла с височина близка до тази на живите дървета формулата за изчисляване на обем с видови числа също дава задоволителна точност. В случаите,
когато трябва да се определи обем на пречупено стъбло с височина до 2 метра и
се измерва диаметъра в средата на стъблото, се използва формулата на Хубер
/ виж част Изчисляване на обем за лежаща мъртва дървесина/.
Трябва да се има предвид, че при използване на таблици за изчисляване на обема
се изисква и определяне на средната височина на дървостоя.

■

Измерване на лежаща мъртва дървесина

Основните подходи, използвани за измерване на лежаща мъртва дървесина, са
1) залагане на пробни площи с фиксирани или нефиксирани размери, 2) метод на
пресичащите линии (Line intersect sampling) и 3) визуална оценка.

Основното предимство на този метод е неговата бързина и точност, но чрез
него може да се оцени единствено обема на лежащата мъртва дървесина. С
този метод не може да се направи достоверна оценка на допълнителните характеристики на лежащата мъртва дървесина т.е. дървесен вид, степен на разлагане, пространствено разпределение, използване от организми и др. Поради тази
причина, съществуват редица модификации на метода, които позволяват събирането на тези допълнителни данни. Много често първо се залагат фиксирани
пробни площи, в които по определена схема се залагат трансекти с различна
дължина и посока.

Пробни площи с фиксирани или нефиксирани размери

Визуална оценка

Обикновено, площите заложени за измерване на стоящата мъртва дървесина се
използват и за измерване на лежащата. В зависимост от формулите, с които
в последствие ще се изчислява обема, се измерват диаметъра в средата (формула на Хубер) или диаметрите в двата края (формула на Смалян) на дървесния
отпад.

Най-често тя се прилага за оценка на финия дървесен отпад, за който измерването би отнело твърде много време и ресурси. Визуалната оценка може да се
извършва по два различни начина. Първият е когато експертът оценява директно обема на лежащата мъртва дървесина, а вторият е когато той оценява визуално дължината и диаметъра на отделните дървесни парчета и впоследствие
изчислява обема. Това е метод, чиято точност силно зависи от теренния опит
на експерта, който извършва оценката. Според някой автори, опитен оператор
може да допусне грешка в изчисляване на дължината в рамките на 5-7%, докато
при един неопитен оператор тази грешка може да достигне 20-26%.

Както и при стоящата мъртва дървесина, за лежащата се определя минимален диаметър на измерване. В повечето страни се измерва само едроразмерния
дървесен отпад (дължина > 1 м и диаметър > 10 см) и се прави допълнителна
визуална оценка на финия дървесен отпад.

Допълнително за всяко от горепосочените стъбла/парчета дървесина може да
се определят характеристики като дървесен вид, степен на разлагане, пространствено разпределение, използване от организми и др.
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■

Изчисляване на обем на лежаща мъртва дървесина

За изчисляване на обема на лежащата мъртва дървесина най-често се използват
формулите на Хубер и Смалян.
В случаите когато са измерени диаметър в средата на падналото стъбло и
дължината се използва формулата на Хубер:

V = (π.d2 / 4)l
където:

d – диаметър в средата на стъблото, м
l – дължина на стъблото, м
В случаите когато са измерени диаметрите в двата края на стъблото се прилага формулата на Смалян:

V= π / 8 (d1+ d2)l
където:

d1 – диаметър на дебелия край, м
d2 – диаметър на тънкия край, м
l – дължина на стъблото, м
При използане на метода на пресичащите линии общия обем на стъблата на
площ от един хектар се изчислява по формулата на Ван Вагнер (1968):

V = π2 ∑ni=1 di2
8L
където:

V – обемът на лежащата мъртва дървесина, м3/ха
di – диаметъра в точката на пресичане, м
L – дължината на пресичащата линия, м
С цел улесняване оценката на мъртва дървесина в горите в Приложение 1 са
представени схеми на скали за степента на разлагане и примерен карнет,
включващ основните компоненти, които могат да бъдат измерени и описани
на терен.

Изследванията показват, че количеството на мъртвата дървесина в естествени
горски екосистеми в умерения климатичен
пояс, варира между 60 и 250 м3/ха (средно
около 130 м3/ха). Установено е, че за стопанисваните гори в различни европейски
страни средното количество мъртва дървесина е между 1 и 10 м3/ха. Този показател
е с най-ниски стойности в Австрия и част
от Скандинавските страни и с най-високи
стойности в Швейцария. За европейските
гори от умерения климатичен пояс, като
достатъчно количество се приема между 20 и 30 м3/ха мъртва дървесина
(стояща и лежаща), или 5 до 10% от общия запас на насаждението.

Практики за
запазване и
УПРАВЛЕНИЕ
на мъртвата
дървесина

В България проучванията в тази насока са много малко, но може да се твърди, че количеството на мъртва дървесина, особено по отношение на дървета с диаметър над 20 см, е крайно недостатъчно. До голяма степен това се
дължи на традиционното схващане, че мъртвата дървесина е потенциален
“източник на зарази” и влошава “санитарното” състояние на насажденията.
В тази връзка, стопанисването на горите все още включва приоритетно
маркиране на сухите и умиращи дървета, санитарни сечи и начини за почистване на сечището като изнасяне на дървесните отпадъци извън него.
Както бе отбелязано и в уводната част, напоследък се отчита промяна в
приоритетите по отношение запазването на мъртва дървесина и това е
отразено в нормативните документи. Поддържането на определени количества мъртва дървесина вече е задължително в горските местообитания
включени в НАТУРА 2000. Нейното запазване е изискване и за всички сертифицирани гори.
За да се подпомогнат управленските решения и практическото прилагане
на изскванията за запазване и поддържане на мъртва дървесина са представени идеи и добри горскостопански практики в тази насока, които са в
съответствие с европейските и световни стандарти за природосъобразно
управление на горите. Направен е опит да се намери баланс между екологичните, икономическите и социалните интереси като се използват съвременните знания за естествената динамика на горските екосистеми и
значението на отделните елементи на мъртвата дървесина за функционирането им.

• Включване на мъртвата дървесина в инвентаризацията и планирането
на дейностите в горските местообитания в рамките на НАТУРА 2000. За
останалите гори (задължително за сертифицираните или желаещите да
се сертифицират стопанства) е необходимо да се дефинира в лесоустрой
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ствения проект, че при провеждане на отгледни и възобновителни сечи се
запазва определено количество лежаща и стояща мъртва дървесина.

• Обособяване на гори във фаза на старост за всяко от природните горски
местообитания в защитените зони НАТУРА 2000, което е не по-малко от
10% от площта на съответното местообитание. За сертифицираните
стопанства площа на горите във фаза на старост е не по-малко от 2%.
За да достигнат характеристиките на гори във фаза на старост, определените насаждения трябва да се оставят на естествената им динамика. В тях не се допуска лесовъдска намеса и извличане на дървесина, освен
в случаите на големи природни нарушения.

• При провеждане на отгледни и възобновителни сечи да се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина и загиващи дървета, препоръчително с
диаметър над 22 см, които са не по-малко
от 5% от запаса на насаждението. Запасът на насаждението е избран като референтна стойност тъй като той е променлива, която адекватно може да отрази различията между различните типове
гори и фази на развитие. Дървета с поголеми размери имат по-висока биологична и консервационна стойност. За тази
цел се запазват естествено паднали дървета, които може да се намират в различна фаза на разлагане. Като източник
на мъртва дървесина може да послужат
и стъбла и сортименти с ниска икономическа стойност. Препоръчително е да
се запазват групи от мъртви и загиващи
дървета, но не се изключва и оставянето
на единични дървета. Мъртви дървета,
които застрашават безопасността на
хора и съоръжения в гората, трябва да
бъдат поваляни.

• При провеждане на отгледни и възобновителни сечи да се запазват т.н. екологично ценни единични и групи дървета
(острови на старостта), които са важен
компонент на биологичното разнообразие на ниво насаждение и дългосрочен източник на едроразмерна стояща и лежаща мъртва дървесина. Това са дървета,
които осигуряват местообитание или са

елемент от местообитанието на различни организми и най-често са с
характеристики като хралупи, изсъхнали или счупени върхове, грубоклонести. Запазването на групи дървета се предпочита пред запазването на
единични дървета не само от екологична гледна точка, но има и редица
предимства за оперативната работа и безопасността. Препоръчително
е в групата да бъдат представени дървета с различна степен на дебелина и загниване, както и мъртви дървета, което ще увеличи нейната екологична стойност. Особенно ценни са групи от стари дървета, които могат да се разглеждат като “биологично наследство”, свързващо старото
и новото насаждение и което поддържа процесите и връзките в горската
екосистема. Големината на групата зависи от конкретната ситуация и
характеристиките, които искаме да осигурим.

• Осигуряване акумулация на мъртва дървесина чрез запазване при отгледните сечи на подтиснатите и част от некачествените, повредените и
особено загиващи дървета, които не конкурират директно качествени
дървета. В тази връзка прилагането на системата от сечи за индивидуално производство на качествена дървесина по-известен като “Саарладски метод” интегрира по-перфектен начин идеята за фокусиране на
лесовъдската намеса само върху качествените дървета в насаждението,
докато в биогрупите без интервенция естествената динамика създава условия за формиране в дългосрочен аспект на “естествен” запас от
мъртви и загиващи дървета.

• Формиране на буферни зони от 10-15 м около постоянните водни течения,
в които няма лесовъдска намеса. Това от една страна ще осигури защита на водното течение, а от друга ще е източник на мъртва дървесина,
част от която с течение на времето ще попадне и във течението и ще
допринесе за подобряване на структурата и функционирането на речните
екосистеми.

• Един от основните източници на мъртва дървесина в стопанисваните
насаждения са остатъците от сечта, като клони, изрезки и върхове на
дървета. Необходимо е след извеждане на сечта те да останат относително равномерно разпръснати в насаждението, като не се препоръчва
складирането им на големи купчини.

• Една от основните причини за намаляване на количеството на стоящи
и паднали мъртви дървета е събирането им от местното население за
дърва за огрев. В този случай е необходимо да се намери баланс между социалните нужди и екологичните изисквания. Една от възможностите е да
се определят районите и/или частите от насаждения, в които местното
население да събира суха и паднала маса за дърва, а останалите части
тази дейност да се ограничи с цел запазване на мъртвата дървесина. При
това планиране водещ фактор е достъпността на териториите.
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• В случаи на природни нарушения от абиотичен характер (напр. снеговали, ветровали, снеголоми и др.), се препоръчва част от засегнатите дървета да
се оставят на място в насаждението,
което ще осигури наличието на мъртва
дървесина и структурни елементи. При
големи природни нарушения количеството на оставената дървесина да бъде не
по-малко от 10% от запаса на предходното насаждение. В тези случаи в част
от засегнатата територия повредената дървесина се оставя изцяло. Общата
площ на тези части е в съответствие с
площта на засегнатата територия, но
не е по-малка от 5%. Подходящи места
за такива обекти са трудно достъпните части на терена, територии със
затруднено възобновяване и/или с опасност от ерозионни процеси. За превенция на потенциални каламитети в насажденията, доминирани от иглолистни
видове, се препоръчва залагането на
феромонови уловки. Предвид факта, че
короядите се развиват само в свежа
дървесина, възможно превантивно решение е прекъсването на връзката между
стъблото и корените, които все още са
в почвата, което ще ускори изсъхването
на дървесината и създаването на неблагоприятна среда за развитие на тези
насекоми.
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	Скала на Хънтър (Hunter, 1990)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Класификации за степени на разлагане на мъртвата
дървесина


3-степенна скала (Bull et al., 1997)
1-ва степен

3-та степен 4-та степен 5-та степен 6-та степен
1-ва степен 2-ра степен
Счупен връх
Живо дърво Загиващо дърво Мъртво дърво Отлепена кора Без кора

2-ра степен

3-та степен

1-ва степен

Степен
Кора

1-ва степен



2-ра степен

4-степенна хармонизирана скала (Rondeux et al., 2012)

Тази четиристепенна скала (A, B, C и D) се базира на процента твърда
текстура като част от обема на мъртвата дървесина. За твърда се счита тази текстура, при която върха на нож не може да проникне на повече
от 2 см.

Класове

1
ненарушена

Клони < от 3 см наличие

3-та степен

2-ра степен

3-та степен

2
ненарушена

Текстура

ненарушена

липсват
ненарушена до
частично мека

Форма

кръгла

кръгла

Цвят на
дървесината

естествено естествено
оцветяване оцветяване

Част лежаща
върху
повърхността

стъбло
лежащо
върху клони

3
запазена частично
липсват
големи твърди
частици
кръгла
естествено
до избледняло

стъбло частично стъбло лежаопряно на
що на повъповърхността
рхността

7-ма степен 8-ма степен 9-та степен
Разложено Разложено
Пън

4-та степен

4

5-та степен

5

липсва

липсва

липсват
малки, меки
частици
кръгла до
овална
светъл,
избледнял
кафяв или
жълт
стъбло изцяло
лежащо на
повърхността

липсват
мека и
ронлива
овална
избледнял до
светло жълт
или сив
стъбло изцяло
лежащо на
повърхността

Описание

Клас А

Твърда текстура > 90% (няма разлагане, стъбло напълно твърдо)

Клас В

Твърда текстура 90-60% (стъбло слабо разложено, преобладаваща част
все още твърда)

Клас C

Твърда текстура 60-30% (стъбло разложено, преобладаваща част мека)

Клас D

Твърда текстура < 30% (стъбло много разложено, напълно меко)
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5-степенна скала на Томас (Thomas, 1979)

Формуляр за измерване на мъртва дървесина
Вариант 1. Измерване на стояща и лежаща мъртва дървесина чрез залагане на пробна площ.
Особености на насаждението:
Отдел:
Подотдел:
Произход:
Тип гора:

Площ:
Наклон:
Възраст:
Средна височина:
Наличие на природни нарушения:

Стопанисване:

Други особености:

Описание на използваната методика:
Стояща МД
Минимален диаметър на измерване
на гръдна височина d1,3 min:
Минимален диаметър на измерване
в средата на стъблото:
Лежаща МД
Минимална дължина на измерване:

1

2

4-та степен

3

Тип пространствено разпределение на МД в пробната площ:

Визуална оценка:

Схема на залагане на пробната площ:

Вид на пробната площ:

№ на пробната площ:

Размери:

начално до на- начално до
преднало
напреднало

напреднало до
трошливо

Дата:

Екип:

няма или до
25%

повече от
50%

ненарушена

50% нарушена
или липсва

75% липсва

Разлагане на
сърцевината

минимално

минимално до
напреднало

Разлагане на
беловината

няма или e
в начална
степен

няма или e
в начална
степен

Клони

няма тънки
клони
възможно е да възможно е да
е пречупен
е пречупен

75% липсва

25-50%

запазена

запазена

има клони, но
има клони, но
малко на брой малко на брой
около 1/3-та
около 1/3-та
до около 1/2-ра
преобладаващо загубва форма,
запазена
неясна

1-5 години

> 5 години

> 5 години

има

5

> 5 години

Скала за степен на разлагане:

Минимален диаметър на измерване:

Пънове

повече от
75% липсва

Кора

Пречупване на
върха
Форма на
стъблото
Време след
загиването

4

5-та степен

Скала за степен на разлагане:

Площ:

GPS координати:

Стояща мъртва дървесина

липсват

№

повече от
1/2-ра
нарушена
форма

1
2
3

> 5 години

d1.3
[cm]

*

h
[m]

Допълнителни
Характеристики


Лежаща мъртва дървесина
№

Дървесен
вид

Степен

3-та степен

Степен на
разлагане

2-ра степен

Дървесен
вид

1-ва степен

Изложение:

dср
[cm]

dmin
[cm]

dmax
[cm]

1
2
3

l
[m]

Степен на
разлагане



Пънове
Допълнителни
характеристики


№

d
[cm]

1
2
3

d1.3 – диаметър измерен на гръдна височина;
h – височина на дървото/стъблото;
dср – диаметър измерен в средата на стъблото;
dmin – диаметър на тънкия край на стъблото;
dmin – диаметър на тънкия край на стъблото;
l – дължина на стъблото/парчето;
d – диаметър на пъна;
 При височина до 2 метра на стъблото се измерва среден диаметър;
 Наличие на хралупи, дупки, гнезда, гъбни тела, причина предизвикала загиването и др.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА
ВАЖНИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО –
БИОТОПНИ ДЪРВЕТА

В съвременното лесовъдство гората се разглежда като сложна динамична
екологична система, в която като резултат от милиони години еволюция и
адаптация всички компоненти са взаимосвързани на различни пространствени и времеви нива. Независимо, че горските екосистеми имат относително
високо ниво на адаптивност, премахването на един или няколко елемента създава дисбаланс и може да има непредвидими последствия върху механизмите
за саморегулация. В тази връзка управлението на гората трябва да се основава на екосистемен подход (идентифициране, отчитане и интегрирано
управление на всички елементи на екосистемата) и приспособяване на лесовъдските практики в съответствие с екологичните процеси и модели.
Съвременното ниво на знания за
връзката между структурата на гората и процесите в екосистемата
разкрива значението на отделните
структурни и биологични елементи
за функционирането й. В тази връзка в модерното лесовъдство все
повече се приема и прилага идеята
за запазване на ключови елементи на биологичното разнообразие
при управлението на горските екосистеми. Важна част от тези елементи са стоящите мъртви или
живи дървета със специални характеристики, осигуряващи местообитания за други живи организми.
В международната природозащитна
и лесовъдска теория и практика такива дървета са известни като биотопни дървета, дървета за дивата
природа (wildlife trees), биологично
наследство и др. В българската екологична и лесовъдска терминология
все още не съществува ясно дефиниран и възприет термин за тях, но
в настоящото издание за улеснение
те ще бъдат наричани биотопни
дървета.
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Защо е
необходимо
запазването
на биотопни
дървета?

Дърветата в различните етапи на съществуването си са основния компонент, определящ структурата и функциите на естествените горски екосистеми. Но не всички
дървета обаче се използват от свързаните с
гората растителни и животински организми.
Поради специфичните си характеристики, биотопните дървета имат ключова роля за съществуването на стотици видове растения
и животни и за поддържане на биологичното
разнообразие в горите.

Запазването на биотопни дървета е инструмент, който лесовъдите биха могли да използват за запазване на уязвими екологични характеристики и функции
в стопанисваните гори. Това ще допринесе за съхраняване и увеличаване на

Кои дървета са
биотопни?

Най-често биотопните дървета се формират постепенно с увеличаване на възрастта
или под въздействието на факторите на
средата като болести, атаки от насекоми,
вятър, сняг, гръмотевици, пожар и др. Климатът, дървесният вид и възрастта също
оказват влияние върху фенотипа и устойчивостта на дърветата и съответно върху
формирането на биотопни характеристики.

Не само повредени, умиращи и сухи дървета могат да бъдат използвани от различните видове. Здрави дървета със специфични особености като мощни корони,
дебели клони, единични дървета в открити пространства, високи дървета в окрайнината на гората също играят съществена роля в жизнения цикъл на някой видове.
Стойността на отделните биотопни дървета като местообитание зависи от
различни параметри, включително структура на насаждението, дървесен вид,
възраст и състояние на дървото, участие в състава на насаждението, местоположение и не на последно място характеристиките на ландшафта и околните
местообитания. Важно е да се знае, че тези дървета нямат еднаква стойност
по отношение нуждите на отделните видове и различните организми са свързани или използват различни техни характеристики. Някои от най-важните показатели за идентификация на биотопни дървета, както и за оценка на възможностите им за осигуряване на специфични местообитания са:

биологичното разнообразие в следните аспекти:
• запазване на структурни елементи за които съществува вероятност да
бъдат загубени в резултат на горскостопанските практики;
• опазване на чувствителни растителни и животински видове, които могат
да реколонизират територията след възстановяване на подходящите условия в стопанисваната гора;
• поддържане на малки разпръснати местообитания, които да служат като
свързващи звена и коридори и да улеснят миграцията на видовете;
Горскостопанските дейности въздействат върху видовете по различни начини.
Две от характеристиките, които определят уязвимостта на отделните видове в интензивно стопанисвани горски територии, е способността им да се
разпространяват и/или адаптират към новите условия. Дърводобивът може да
създаде неблагоприятни условия за организмите с по-нисък потенциал за разпространение

Голям размер. Приема се, че дърветата с диаметър над 30 см и съответно поголяма височина предоставят по-ценни местообитания. Но това не означава,
че дървета с по-малки размери не се използват от организмите. Практиката
показва, че редица видове птици гнездят в короните на дървета под склопа.
От друга страна, в голяма част от случаите подтиснатите дървета имат помалка устойчивост и това ги прави подходяща среда за развитие на гъби и насекоми и съответно на видове от следващите нива от хранителната верига;
Дървета-ветерани. Както показва и името им, най-често това са стари дървета с размери близки до максималните за вида. Наличието на дървета, достигнали фаза на старост, е едно от липсващите звена в естествения цикъл
на развитие в интензивно стопанисваните гори. Те са част от биологичното
наследство на насажденията и проучванията показват, че те са от изключителна важност за формиране на пространствената им структура и запазване
на генетичното и видово разнообразие.
Значително покритие от мъхове, лишеи и гъби. Най-често това са стари
дървета, които поради специфичното разположение и възрастта си създават
благоприятни условия за развитие на тези видове.
Стабилност. Биотопни дървета със здрава обвивка на стъблото и добра коренова система, които могат да останат дълго време на корен се предпочитат
от видовете и се използват дългосрочно;
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Дървета с хралупи. Особено ценни са едроразмерни дървета, които в горните
20% от височината на стъблото имат сърцевинно или външно гниене, в резултат на което се формират хралупи. Отдалечеността им от земята осигурява
безопасност и спокойствие на видовете, които ги използват за убежище или
място за хранене. В тази връзка, кълвачите имат изключително важна роля,
тъй като създават хралупи, които са местообитание на видове вторични ползватели. Независимо, че външният размер на хралупите може да бъде малък, понякога те достигат значителна дълбочина, при което се формират специфични
микроклиматични условия, подходящи за развитието на високо-специализирани
насекоми от разредите Hymenoptera, Diptera и Coleoptera. Някои от тези видове,
напр. Osmoderma eremitа, могат да живеят
десетки поколения в дупката на едно дърво.
В случаите, когато дупки или вдлъбнатини
в стъблото се пълнят с вода се образуват
т.н. дендротелми, които също са местообитания за специфична фауна и флора.
Дървета, в които части от кората са отделени от стъблото. Тези дървета осигуряват пукнатини, цепнатини и пространства
зад отделената кора използвани за хранене и
гнездене / укрития за прилепи и видове като
горската дърволазка и горската зидарка.
Пречупен / разклонен връх, чадъровидна
корона или големи клони. Дървета с такива особености предоставят възможности
(платформа) на едри птици като орли, ястреби, чапли, щъркели и други да изграждат
гнезда за почивка и размножаване;
Високи надлесни (единични) дървета. Такива дървета осигуряват добра видимост и
много често се използват от хищните птици в търсенето на плячка и за почивка. Те са
особено ценни ако са разположени в окрайнината на гората и/или граничат с открити
пространства или водни обекти.
Индикации за използване от животински
организми. Наличието на хралупи, дупки,
гнезда, остатъци от хранене (пера, кости,
изпражнения, погадки), дървесни остатъци
/ трески, люспи от шишарки, плодове / семена, следи от нокти по кората и други са
индикатори показващи, че дърветата са използвани от различни видове.

Дървета, осигуряващи хранителна база. Това са дървета от видове, чиито
плодове и семена се използват за храна от дивите животни. Най-често те
са от горскоплодни видове като череша, слива, круша, офика, скоруша и други,
но може да бъдат и екземпляри от дъбове, бук, смърч и бор с добре развити
корони, които плодоносят често и обилно и семената им служат за храна на
редица видове.
Дървесни видове с единично участие в състава на насаждението. Наличието на такива дървета спомага за увеличаване на видовото разнообразие.
Групи дървета около влажни места или извори в гората.
Подобни места в гората създават
уникални и често изолирани биофизични условия, които са важни за съществуването на редица мезофитни
видове. Те се използват и от големи
бозайници като дива свиня, елен и
сърна за т.н. „калища”. Около тези
места е препоръчително да се запазят групи дървета, които да поддържат специфичния микроклимат и да
предпазват от механични повреди по
време на евентуален дърводобив.
Групи дървета около находища на
редки растителни видове. Някои
редки растителни видове със специфичните екологични изисквания се
нуждаят от непрекъснато наличие на
дървета и горска среда. Опазването
на малки по площ находища на такива
видове в стопанисваните гори може
да се осъществи със запазване на
дърветата около тях. По този начин
се осигурява необходимата микросреда и се местообитанието е защитено от повреди при дърводобива.
Дървета, които съчетават няколко
от посочените по-горе характеристики, са особено ценни и те задължително трябва да бъдат запазвани при
лесовъдските мероприятия.
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Биотопните
дървета и
лесовъдската
практика в
България

Лесовъдската колегия в България е възприела
и осъществява на практика идеята за запазване на дървета с гнезда и дървета от
единични ценни и/или горскоплодни видове.
Ситуацията със запазване на други видове
биотопни дървета, като дървета с хралупи
и единични или групи стари дървета, обаче е
доста по-различна. Независимо, че и в лесовъдската литература се препоръчва опазването им като потенциални местообитания
за птици, прилепи и други видове, на практика това са първите дървета, които се
маркират за сеч. За съжаление наличието
на посочените “недостатъци” на дърветата се приема като основен показател, според който те задължително трябва да се
отсекат. Все още значителна част от лесовъдите възприемат гората основно като
източник на дървесина и дървета с такива
характеристики се приемат като повредени и некачествени и поради тази причина
трябва да се отстранят, за да не заемат
растежно пространство.
Практиката показва още, че дори биотопни дървета да се запазят при маркирането
на насажденията за сеч, съществува голяма вероятност те да бъдат отсечени при
провеждането на сечта или при следващото маркиране. В голяма степен причината
за това се дължи на факта, че в момента
специалния статут на тези дървета не се
отбелязва на терен.

Мерки за
запазване на
биотопните
дървета

За да се осигури устойчивост на процеса,
преди всичко е необходимо определените биотопни дървета да се обозначат на терен за
да бъдат запазени при маркирането и сечта.
Означаването се извършва със знаци/символи,
които са разпознаваеми за горските служители и горските работници. Например, в някои
страни за означаването им се използват стилизирани силуети на защитени дендробионтни видове като кълвач или бръмбар-рогач.

Препоръчително е да се определят и обозначат и дървета, които в момента
нямат нужните характеристики, но имат потенциал да се превърнат в биотопни. Със запазването им при отгледните сечи се създава своеобразен запас
от бъдещи биотопни дървета.
В случаите, когато биотопни дървета конкурират качествени от стопанска
гледна точка дървета (т.н. дървета на бъдещето) е необходимо да се направи
преценка за всяка конкретна ситуация като се вземат предвид фактори като
вид и степен на конкуренцията, наличие на биотопни дървета с подобни характеристики в насаждението, дали дървото се обитава/използва в момента и др.
Ако биотопни дърветата паднат по естествени причини или се налага да бъдат отсечени, те се оставят на мястото като лежаща мъртва дървесина. По
този начин се поддържат естествените процеси в насаждението и се затваря
биологичния цикъл за тези дървета.
При възможност е препоръчително да се запазват групи от биотопни дървета, които формират т.н. острови на биоразнообразието. Тази стратегия има
следните предимства:

• Потенциално опасни дървета остават в зона в която не се работи и оперативните неудобства също се намаляват;

• Групите от дървета осигуряват по-добри местообитания за организмите,
отколкото разпръснати единични дървета. От друга страна по този начин
се формират участъци с относително ненарушено покритие в насаждението от които гъби, мъхове и други организми могат да реколонизират отново
територията;
В много случаи запазването на биотопни дървета при горскостопанските мероприятия може удобно да съчетае със спецификата на терена особено когато
те са разположени в:

• Непосредствена близост до дерета, скали, крайречни зони, неизползваеми
площи и други специални местообитания;

• Участъци, които са трудни за дърводобив или възобновяване;
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• Зони, които изискват специални управленски практики (например, буферни
зони покрай водни течения);

• Територии, които изпълняват и естетическа функция, например в близост
до туристически маршрути.
Поради разнообразието от условия не може да се препоръчат универсални
мерки за запазване на биотопни дървета, които да са подходящи за всяко насаждение. За да се постигне желания екологичен ефект от тази дейност е
необходимо да се прилагат различни подходи в съответствие с дългосрочните
стопански цели и специфичните условия в насаждението.

Създаване на местен капацитет
за подпомагане управлението на
защитена зона от общоевропейската
екологична мрежа „НАТУРА 2000”

В рамките на проект „Устойчиво управление на гори в Натура 2000
зони в регион Смолян”, реализиран от федерация Зелени Балкани, са
изработени шаблони със стилизиран силует на кълвач, който ще
бъде използван от лесовъдите за означаване на биотопни дървета.
Инициативата ще бъде реализирана пилотно в Южноцентрално държавно предприятие Смолян.
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Създаване на
гражданска
структура за
подпомагане
управлението на ЗЗ
„Циганско градище”

Да постави начало на конструктивен диалог и взаимодействие между
заинтересованите страни в посока
съвместно управление на защитена
зона “Циганско градище”.

В рамките на дейността беше направен детайлен анализ на местните заинтересовани страни. През месеците януари, февруари и март 2012 г. бяха проведени индивидуални работни срещи със всички ключови местни институции и
организации имащи отношение към опазването и устойчивото управление на
защитена зона “Циганско градище”. По време на срещите представителите на
страните бяха информирани за целта, предвидените действия и очакванните
резултати от дейността. Дискутирани бяха възможните сценарии за създаване на ефективно взаимодействие и партньорство на местно ниво по отношение опазването на местната природа и биологичното разнообразие, беше
получено съгласието на страните за включване в процеса.

В периода април – октомври 2012 г. в Рудозем, Мадан и Златоград, бяха проведени три общи работни срещи на местните заинтересовани страни. В рамките
на първата обща работна среща бяха изяснени основните понятия свързани с
НАТУРА 2000, беше направено представяне на ЗЗ Циганско градище – запозна-

ване със стандартния НАТУРА 2000 формуляр на зоната, както и запознаване
с резултати от други проучвания в района на Циганско градище. Привлечения
от проекта консултант по дейността запозна страните с направения анализ
на заинтересованите страни за ЗЗ “Циганско градище” и тяхната роля във
връзка с управлението на зоната. Беше представена и дискутирана темата
“Опазване и управление на защитените от НАТУРА 2000 в България – процедура
за разработване на плановете за управление, ефективната комуникация в процеса на планиране, планиране на дейностите в защитените зони, гарантиране на благоприятния природозащитен сттатус на видовете и природните
местообитания”.
По време на втората обща работна среща заинтересованите страни
определиха основните предизвикателства и необходимите действия
свързани с опазването на ЗЗ “Циганско градище”. Тема на дискусии
беше и структурирането на партньорството между страните за постигане на ефективно управление
на защитената зона.
В заключителната работна среща
беше направено представяне на немския опит свързан с управлението на
защитените зони от НАТУРА 2000.
Юридически консултант привлечен
в изпълнението на дейността запозна участниците с възможните
варианти на обединение на сттраните. В рамките на проведена дискусия участниците избраха да бъде
учредена местна неправителствена
организация включваща широк кръг
от заинтересованите страни участвали в процеса. Беше дискутиран
и допълнен проекто-устава и името
на новото НПО и определена дата за
учредително събрание. На участниците в срещата бяха представени
и възможностите за финансиране
на дейността на бъдещата организация.
Фотограф: Carsten Burggraf
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В резултат на едногодишен активен диалог и взаимодействие между екипа на
проекта и заинтересованите страни, на 30 ноември в Рудозем беше проведено
учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност „Инициатива Циганско градище”. Учредители на
сдружението станаха 10 физически и 2 юридически лица. В него избраха да членуват представители на местни НПО, на бизнеса, активни местни граждани
от Рудозем, Мадан, Златоград и др. Учредители на Сдружението са и Община
Рудозем и „Рудметал“ АД.
Сред основните цели на Сдружението са:

• Да работи за опазване и възстановяване на природата, околната среда и
устойчивото развитие на национално и международно ниво;

• Да разработва, прилага и популяризира модели за решаване и предотвратяване на екологични проблеми;

• Да формира природозащитна култура и да съдейства за повишаване на общественото съзнание относно необходимостта от и начините за опазване
и възстановяване на околната среда;

• Да съдейства на държавни, обществени, научни, стопански и други институции, организации и граждани в работата им по опазване на видовете,
важните за тях места и местообитания, биологичното разнообразие и дивата природа и др.
Подготвено е и предстои да бъде дискутирано и подписано рамково споразумение за сътрудничество между новосъздадената организация и представителството на държавната и местна власти в района на област Смолян.
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Tози проект се финансира от Министерството на околната среда, Опазване на природата и Ядрената безопасност на Германия, Германската Федерална Агенция за опазване на
природата и Германската Агенция по Околна среда със средства от Програмата за съвети и помощ в опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа,
Кавказ и Централна Азия. Съдържанието на тази публикация отразява гледната точка на
неговите автори и не следва да се разглежда като такава на донорите или други страни.

