
Мониторинг на мъхове 

 Разнообразие на българската мъхова флора – 754 вида 

 Червен списък на мъховете в България – 251 вида, от които 28 с 

категория „Критично застрашен“, 42 вида с категория „Застрашен“, 158 

вида с категория „Уязвим“ 

 Приложение II на Директивата за местообитанията: Dicranim viride, 

Buxbaumia viridis, Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus, Mannia 

triandra, Meesia longiseta 

 Приложение V на Директивата за местообитанията: Leucobryum glaucum  

и видовете от род Sphagnum (торфени мъхове) 

 



Видове, обект на мониторинг в НСМБР 

Обект на НСМБР са 14 вида мъхове – освен включените в Директивата за 

местообитанията, също и видове от Червения списък на мъховете като: 

Brachythecium geheebii - EN 

Riccia crustata - CR 

Neckera pennata - VU 

Grimmia teretinervis - VU 

Frullania fragilifolia - VU 

Bazzania flaccida - VU 



Специфика на мониторинга на мъховете 

 Особености в размери и растежна форма – чимове, образувани от стелещи се 

стъбла, туфи – ниски и високи, обазувани от изправени стъбла; 

 Разнообразие от обитавани субстрати- почва, скали, гниеща дървесина, стъбла 

и клони на живи дървета, торфища 

 Популационна единица – площ, заета от чимовете, брой обитавани дървета, 

брой обитавани дънери 

 

Hamatocaulis vernicosus – чим  Leucоbryum glaucum - туфи  

 



Методики за мониторинг 

Пробни площи и параметри при мониторинга на мъховете 

 Пробни площи в горски, тревни, торфищни местообитания – 20х20 м и 4х4 м 

 Основни популационни параметри: площ и брой на чимовете/туфите, брой 

обитавани дървета или гниещи дънери 

 Основни характеристики на местообитанията: а) проективно покритие на 

дървесен, храстов, тревен етаж; б) наличие в близост до находището на реки и 

потоци; в) видове антропогенно въздействие 



Методики за мониторинг 

 

 

Вид:            

Дата: 

  

Начален час:       Краен час: Място/местност: 

Институция: 

[РИОСВ/ДНП/ДПП] 

Населено място:                          

[най-близкото населено място] 

Област:              Община:                    

Държавно  горско стопанство 

(ДГС): 

Държавно ловно стопанство (ДЛС):    

                      

Отдел:                                                                Подотдел:    

Биогеографски  регион: Алпийски Континентален Черноморски 

Пробна площ (име/№): 

GPS координати на пробната площ (WGS 84): 

Надморска височина: 

   

Географска ширина: 

  

Географска ширина: 

  

Географска ширина: Географска ширина: 

Географска дължина: 

  

Географска 

дължина: 

Географска 

дължина: 

Географска дължина: 

Защитени територии:  

Национален парк: Поддържан резерват: Защитена зона за птици: 

Природен парк: Природна забележителност: Защитена зона за местообитания: 

Резерват: Защитена местност: Рамсарско място: 

Екип: 

Наблюдатели: Институция: 

1.   

2.   

3.   

4.   



Методики за определяне на природозащитното състояние 

Критерии и 

параметри 

Мерна 

единица/рефер

ентна 

стойност 

Благоприятн

о 

Неблагоприят

но - 

незадоволител

но 

Неблагопри

ятно - лошо 

Неизвестно 

(недостатъч

на 

информаци

я за да се 

направи 

оценка) 

КРИТЕРИЙ 1. ПОПУЛАЦИЯ В ГРАНИЦИТЕ НА НАХОДИЩЕТО  

Параметър 1.1.  

Площ на 

туфичките 

Обща площ на 

туфичките в 

пробната площ 

10 000 cm
2 

Над 10 000 

cm
2
 

Площ между 

10 000 и 7000 

cm
2
 

Площ под 

7000 cm
2
 

Наличната 

достоверна 

информация 

е 

недостатъчн

а за 

определяне 

на статуса 

Параметър 1.2.  

Брой туфички 

20 бр. туфички 

в пробната 

площ 

Над 20 бр. 

туфички 
10-19 туфички 

под 10 

туфички 

Наличната 

достоверна 

информация 

е 

недостатъчн

а за 

определяне 

на статуса 

Параметър 1.3 

Височина на 

туфичките 

Средно в 

находището 

интервал от 6 

до 10 cm 

Височинав 

интервал 6-10 

и над 10 cm 

между 9 и 5 cm под 5 cm 

Наличната 

достоверна 

информация 

е 

недостатъчн

а за 

определяне 

на статуса 

Цялостна оценка по Критерий 1  

Всички 

параметри в 

зелено или до 

25% 

недостатъчна 

информация 

Комбинация 

Поне един 

параметър в 

червено 

Две или 

повече 

'Неизвестно' 

комбиниран

о със зелено 

или всички 

“Неизвестно 

КРИТЕРИЙ 2. ПЛОЩ НА НАХОДИЩЕТО  

Параметър 2.1. – 

Площ на 

находището 

ha/0.5 ha  Над 0.5 ha 
Между 0.5 и 

0.1 ha 
Под 0.1 ha 

Наличната 

достоверна 

информация 

е 

недостатъчн

а за 

определяне 

на статуса 

Цялостна оценка по Критерий 2 
Параметърът 

е в зелено 

Параметърът е 

в жълто 

Параметъръ

т е в 

червено 

Оценката за 

параметръ 

2.1 е 

«неизвестно

» 


