BG0000372
Циганско градище

Тип: B

Предмет и цели на опазване
(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР)

на защитена зона

BG0000372

Циганско градище

1. Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,
предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания
видов състав, характерни видове и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в
рамките на защитената зона.
2. Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:
6520

Планински сенокосни ливади
Mountain hay meadows

9110

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
Luzulo-Fagetum beech forests

9130

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
Asperulo-Fagetum beech forests

9170

Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum
Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests

9180

*

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines

9410

Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)
Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)

62D0

Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
Oro-Moesian acidophilous grasslands

91BA

Мизийски гори от обикновена ела
Moesian silver fir forests

91CA

Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
Rhodopide and Balkan range Scots pine forests

91M0

Балкано-панонски церово-горунови гори
Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

BG0000372
Циганско градище
91W0

Тип: B
Мизийски букови гори
Moesian beech forests

БОЗАЙНИЦИ:
Широкоух прилеп
Barbastella barbastellus
*

Европейски вълк
Canis lupus
Дългоух нощник
Myotis bechsteini
Остроух нощник
Myotis blythii
Трицветен нощник
Myotis emarginatus
Голям нощник
Myotis myotis
Средиземноморски подковонос
Rhinolophus blasii
Голям подковонос
Rhinolophus ferrumequinum
Maлък подковонос
Rhinolophus hipposideros
Дива коза
Rupicapra rupicapra balcanica

*

Кафява мечка
Ursus arctos
Пъстър пор
Vormela peregusna

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:
Жълтокоремна бумка
Bombina variegata
Шипобедрена костенурка
Testudo graeca

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

BG0000372
Циганско градище

Тип: B
Шипоопашата костенурка
Testudo hermanni

РИБИ:

БЕЗГРЪБНАЧНИ:
*

Ручеен рак
Austropotamobius torrentium
Обикновен сечко
Cerambyx cerdo
Бръмбар рогач
Lucanus cervus
Буков сечко
Morimus funereus

*

Алпийска розалиа
Rosalia alpina

РАСТЕНИЯ:

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС

