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отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството 
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Методика за мониторинг на висши 
растения 

 Условията и реда за създаването и функционирането на НСМБР 
са регламентирани с Наредба № 2 на МОСВ (ДВ, бр. 3/12.01. 
2007 г. 

 Схемата за мониторинг (чл. 7 от Наредба № 2) за всеки обект 
трябва да съдържа Методика за мониторинг, Места за 
провеждане на мониторинга и участници.  

 Методиката за мониторинг трябва да съдържа, описание на 
обекта, параметри на наблюдение, периодичност на 
наблюдение, образец на формуляр за събиране на първични 
данни и необходимото техническо оборудване.  

 Практическото ръководство към НСМБР е утвърдено със 

Заповед на министъра на околната среда и водите № РД-270/ 

04.04.2007 г. 



Методика за мониторинг на висши 
растения 

 Официализиране - Методиката за мониторинг на висшите растения (ММВР) се 
въвежда в действие със Заповед № РД 259/10.04.2009 г. на МОСВ – разработена 
от екип на Института по ботаника БАН по задание на ИАОС – включва 199 вида 
спорови и семенни растения – места за провеждане на мониторинг – параметри, 
формуляр и указания за попълване на данни 

 
 Прилагане – обучение на експертите по биоразнообразие от отговорните 

институции през 2009 г. - мониторинг на конкретни видове по РИОСВ, НП, ПП – 
научни и природозащитни проекти, изпълнявани през периода 2009-2013 г.  

 
 Развитие – Проект BG0052 „Разработване на информационна система към 

национална система за мониторинг на биологичното разнообразие в България” 
(2011 г.) - определяне на отчетните единици, свързаност към типове природни 
местообитания, посочени са методи за популационен анализ със статистическа 
обработка на данните 
 

 Допълване и преработване – Проект “Теренни проучвания за 
разпространение и численост но висши растения, мъхове и гъби” – V-та 
обособена позиция (06.2013) – прецизиране на местата, параметрите, 
формуляра и въвежда условия за събиране на теренните данни  позволяващи  
използване на статистически методи при обработката на резултатите и 
оценката на състоянието 



Методика за мониторинг на висши 
растения 

Включва 199 вида растения от 62 семейства, като: 
        6 вида са спорови растения (5 папрати и 1 плаун), 

        1 голосеменно растение и 192 покритосеменни растения. 

Основни понятия, свързани с прилагането на методиката: 
 Място за провеждане на мониторинг;  

 Популация;  

 Локална популация;  

 Площ на популацията;  

 Находище;  

 Местообитание; 

 Пробна площ;  

 Отчетна площадка (0.25 m2 до 400 m2).  

 

В границите на едно Място, обект на мониторинг е една локална популация, 
наблюдавана и оцененена чрез една или повече извадъчни единици (пробни 
площи, марщрути, точки) в зависимост от площта, която локалната популация 
заема. 
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Периодичност на наблюдение - до 2 пъти годишно  
 

Оборудване: 
 
Задължителни: 
GPS устройство; 
Определител; 
Фотоапарат; 
 
Препоръчителни: 
Ролетки с дължина 30 m;  
Квадрат-мрежа с площ 0.25 до 1 m2; 
Цветни спрейове, въжета, карти и др. 
 
 

Правила за безопасност по време на работа 
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Pancratium maritimum L.– сем. Amaryllidaceae 
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Методика за мониторинг на 
висши растения 

Формуляр за мониторинг на висши растения 
 

 Информационни полета за общи характеристики от административен и 
географски характер 

 Информационни полета, специфични за висшите растения 

 Предварителна подготовка и познания за биологичните особености, 
екологичните изисквания, критерии за избор на извадъчна единица 



Вид: Pancratium maritimum 

Дата: Начален час: Краен час: Място: Плажа Силистар, южно от 

Синеморец 

Местност: Силистар 

04.10.2013 16. 00 18.00 

Институция: РИОСВ Бургас  Населено място: с. Синеморец Област: Бургаска Община: Царево 

[РИОСВ/ДНП/ДПП] [най-близкото населено място] 

Държавно  горско стопанство (ДГС): Държавно ловно стопанство (ДЛС):    Отдел:                                                                 Подотдел:    

                      

Биогеографски  регион: Алпийски Континентален Черноморски 

Площ на популацията в hа: 0, 5 

GPS координати на популацията (WGS 84): Географска дължина:                                                         Географска ширина: 

Географска дължина:  42.02238 Географска дължина: 42.02207 Географска дължина: 42.02123 Географска дължина: 42.02112  

Географска ширина: 28.00929 Географска ширина: 28.01006 Географска ширина: 28.01014 Географска ширина: 28.01075 

Географска дължина: 42.02126 Географска дължина: 42.02118 Географска дължина: 42.02108  Географска дължина: 42.02265 

Географска ширина: 28.01059 Географска ширина: 28.01042 Географска ширина: 28.01064 Географска ширина: 28.00980 

Брой и разположение на пробните площи/маршрутите:  

Пробна площ / маршрут (име/№): Площ на пробната площ в ha / Дължина на маршрута в m Надморска 

 височина в m: 

GPS координати на пробната площ/маршрута (WGS 84):   2-4 

Географска ширина: Географска ширина: Географска ширина: Географска ширина:   

Географска дължина: Географска дължина: Географска дължина: Географска дължина:   

Вид ползване на земята: 

Собственост на земята:                                                                                                     

Защитени територии:  

Национален парк: Поддържан резерват: Защитена зона за птици: 

Природен парк: ПП Странджа Природна забележителност: Защитена зона за местообитания:  

ЗЗ Странджа BG 00001007 

Резерват: Защитена местност: ЗМ Силистар Рамсарско място: 

Екип: 

Експерти: Институция: 

1.Чавдар Гусев ИБЕИ БАН 

2.Росен Цонев СУ “Св. Климент Охродски” 

3.Юлия Босева ИБЕИ БАН 

4.   



Наличие в близост до находището на: да / не  Разстояние до находищато [в м] 

Туристически пътеки да   

Горски пътища     

Потоци     

Реки     

Обработваеми места     

Населени места     

Постройки да   

Пътища     

Флористичен район: [подчертава се] 

Беласица, Витошки район, Дунавска равнина, Западни гранични планини, Знеполски район, Долината на р. Места, Пирин, Предбалкан, Рила, Родопи (Западни, 

Средни, Източни), Средна гора (Западна, Средна, Източна), Струмска долина, Странджа, Североизточна България, Славянка, Стара планина (Западна, Средна, 

Източна), Софийски район, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Черноморско крайбрежие (северно, южно) 

  

Отчетна единица : [подчертава се]  

дърво, храст, полухраст, храстче, отделно тревисто растение, туфа, цветоносен стрък, спороносен стрък, вегетативни листни розетки, вегетативен летораст, 

генеративен летораст, млади връхни разклонения, група  

  

Фенологична фаза:  

Вегетативно развитие на популацията:                                                                    [отбелязва се с +]   

Поници, пъпки   

Начало на вегетация   

Вегетация   

Край на вегетация + 

Отмиране   

Генеративно развитие на популацията:                                                                     [отбелязва се с +]   

Появяване на съцветия /спороносните листа   

Бутонизация /начало на спорообразуване   

Начало на цъфтежа /спорообразуване   

Пълен цъфтеж /спороносене   

Край на цъфтежа/ спороносенето   

Узряване на плодовете/спорангиите   

Зрели плодове/спорангии + 

Няма признаци на генеративни органи   



Характеристика на местообитанието: 

Изложение: N,   S,   E,   W,   NE,   NW,   SE,   SW Форма на релефа: морски бряг 

Наклон в градуси:            [отбелязва се с +]   Основна скала:                                         [отбелязва се с +]                                              

0-5˚ + силикат   

6-10˚   варовик   

11-15˚   льос   

16-20˚   пясъчник   

21-25˚   неразкрито   

26-30˚   друга основна скала: ;морски пясък + 

31-35˚       

36-40˚       

Почва: 

Тип:                                    [отбелязва се с +]   Мощност:                                                   [отбелязва се с +]                                        

Смолници   плитки   

Метаморфни   средномощни   

Черноземи   мощни   

Файоземи   Ерозия:                                                           [отбелязва се с +]                                                                            

Лесивирани   неерозирано   

Планосоли   слабо ерзирано   

Жълтоземи   силно ерозирано   

Торфенисти       

Влажност:                              [отбелязва се с +]                                                                                        [отбелязва се с  +] 

Сухи + преовлажнени   

умерено влажни   заливни   

Влажни   с променлива влажност   

Категория природно формирование:                                                                          [отбелязва се с +] 

Морски местообитания   

Крайбрежни местообитания + 

Блата, торфища и мочурища   

Тревни съобщества и съобщества на мъхове и лишеи   

Храстови, храстчеви и тундрови съобщества   

Гори, горски и други залесени територии   

Скални местообитания   



Общо проективно покритие на растителността в пробната площ в %: 10 

Тип растителност:                                                                                                           [отбелязва се с +] 

Широколистни летезелени листопадни гори от средноевропейски тип               

Степна растителост   

Бореално-планинска растителост   

Аркто-алпийска растителост   

Средиземноморска растителост   

Водна растителност   

Проективно покритие на дървесните видове в %: 

№ Дървесни видове (латинско име) 

1.   5.   

2.   6.   

3.   7.   

4.   8.   

Проективно покритие на храстите в %: 0,1 

№ Храсти (латинско име) 

1. Cyonura erecta 5.   

2.   6.   

3.   7.   

4.   8.   

Проективно покритие на тревистите видове в %: 5 

№ Тревисти видове (латинско име) 

1. Centaurea arenaria 5. Eiymus farctus 

2. Salsola rurhenica 6. Eryngium maritimum 

3. Medicago marina 7. Cakile maritima 

4. Silene thymifolia 8.   

№ Други консервационно значими видове (латинско име) 

1. Centaurea arenaria 5.   

2. Silene thymifolia 6.   

3. Eryngium maritimum 7.   

4.   8.   

№ Конкуриращи видове (латинско име)  

1.   5.   

2.   6.   

3.   7.   

4.   8.   

Плътност на популацията в пробната площ Вегетативни: Генеративни: Общо: 

 (брой отчетни единици / m2): 547 258 818 в 124 Групи 



Проективно покритие на наблюдавания вид в пробната площ (в %): 

Първични данни за определяне на плътност и проективно покритие: 

Брой отчетни площадки в пробната площ: директно изброяване на отчетните единици – грпупа от индивиди Размер (m2) на отчетни площадки: 

Разполагане на отчетните площадки: отделните отчетни единици – групите  са разположени на достатъчно разстояние и това позволи тяхното местоположение 

да бъде отбелязано с GPS координати (вж. Pancratium_Silistar.gdb) 

№ на отчетната GPS координати: Вегетативни Генеративни Общо Проективно 

 площадка: Географска дължина Географска ширина        покритие в % 

351     2 1 1   

352     5 8 1   

353     1 1 1   

354     5 7 1   

355     3 0 1   

356     5 4 1   

357     3 0 1   

358     2 0 1   

359     3 0 1   

360     4 4 1   

361     14 3 1   

362     1 5 1   

363     7 4 1   

364     0 3 1   

365     1 0 1   

366     2 1 1   

367     4 4 1   

368     2 0 1   

369     1 1 1   

370     5 3 1   

371     6 7 3   

372     0 4 1   

373     0 5 1   

374     0 8 1   

375     0 3 1   

376     1 1 1   

377     16 15 4   

378     4 4 1   

379     2 2 1   

380     3 4 1   

381     8 15 2   

382     1 3 1   



383     4 5 3   

384     4 5 1   

385     21 3 1   

386     35 0 1   

387     22 0 1   

388     13 0     

389     12 7 1   

390     1 0 1   

391     3 0 1   

392     7 0 1   

393     3 11 1   

394     29 0 3   

395     3 4 1   

396     3 6 1   

397     8 4 1   

398     1 0 1   

399     3 0 1   

400     1 0 1   

401     1 0 1   

402     5 1 2   

403     2 1 1   

404     11 1 1   

405     20 23 5   

406     0 7 1   

407     4 5 1   

408     2 6 1   

409     22 10 3   

410     28 17 3   

411     2 12 2   

412     5 19 3   

413     19 32 3   

414     15 16 3   

415     7 0 1   

416     1 12 1   

417     4 12 1   

418     5 26 1   

419     7 3 1   

420     0 5 1   



421     13 8 1   

422     8 3 1   

423     14 9 1   

424     3 18 1   

425     7 5 5   

426     4 3 3   

427     3 5 5   

428     31 37 6   

429     2 31 2   

430     5 14 1   

431     1 0 1   

432     1 0 1   

433     11 0 1   

№ Наличие на инвазивни видове: % на засегната популация: 

1.     

2.     

3.     

№ Заплахи и природни явления:  % на засегната площ / популация: 

1. почистване на плажове  - G05.05 100 

2. утъпкване, прекомерно ползване - G05.01 100 

3.     

№ Взeти мерки за опазване и възстновяване: 

1. Видът е защитен от ЗБР 

2. Територията е със статут на защитена местност (с отделен План за управление) и Природен парк съгласно ЗТТ 

3. Територията е част от ЗЗ Странджа, а природното местообитание, с което е свързан видът е целево 2120 

  Провеждани са информационни кампании за опазването му 

  Правени са опити някои от групите да се маркират и да се предпазват от плажуващите – вж. Pancratium_Silistar_3.jpg 

Бележки: 

Отчитането на параметъра плътност, (в случая е отчетена обща численост) е направено чрез директно преброяване, поради ограничената площ на локалната 

популация – само в част от белите дюни на плажа Силистар. Избрана е отчетната единица „група“, тъй като в преобладаващите случаи индивидите се асоцират 

в дискретни структури – групи в резултат на семенно (цветната ос изсъхва и семената падат в кръг с радиус равен на дължинвата на изсъхналата ос) и 

вегетативно размножаване (дъщерни луковици). Отделните групи са самостоятелни или по няколко (1-3) и са на достатъчно разстояние (приложен е файл 

Pancratium_Silistar.gdb, където са точките, в които са регистрирани групите). Вътре в групите са изброени индивите с наличие на генеративни структури – плодни 

кутийки и рядко преминали вечи цветове и тези, които са във вегетативно състояние-стари листа или първична вегетация. 

Проективното покритие не е отчитано, тъй като видът има второстепенно положение в съобществото и параметърът няма информационна стойност 

Снимки  [отбелязва се с + наличието на снимки, направени по време на наблюдението]  - приложени са 3 снимки   

Карти      [отбелязва се с + наличието на карта/ карти на мястото за наблюдение]                  


