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„ПРЕГЛЕД  И ОЦЕНКА НА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИ И ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ, СВЪРЗАНИ С МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ И МЕТОДИКИ ЗА 

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ ВИСШИ РАСТЕНИЯ, МЪХОВЕ И ГЪБИ, 
ВКЛЮЧВАЩ И АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ПРОПУСКИ В НАЛИЧНИТЕ 

ПОЗНАНИЯ“ 

 

1. УВОД 

Изискването за мониторинг на биологичното разнообразие, в т.ч. и на висшите 
растения (вкл. мъховете) и гъбите е поставено в редица документи: международни 
конвенции, по които България е страна (Конвенция за биологичното разнообразие; 
Бернска конвенция; Рамсарска конвенция; Конвенция CITES); двете основни директиви 
на ЕС в този сектор - 92/43/ЕЕС (Директива за хабитатите) и 79/409/ЕЕС (Директива за 
птиците), които са транспонирани в българското законодателство чрез Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР). 

Необходимо е да се конкретизира, че мониторингът (дългосрочно систематично 
наблюдение) е задължение, произтичащо от Член 11 на Директивата за хабитатите. Той 
изисква да се следят тенденциите в консервационния статус на всички местообитания и 
видове от интерес на Общността. По този начин тази клауза засяга и видовете, изброени в 
Приложения ІІ, ІV и V на Директивата. Клаузата не се ограничава само до местата от 
Натура 2000. Основните резултати от този мониторинг трябва да се докладват на 
Комисията всеки шест години, съгласно Член 17 на Директивата. Подробни указания за 
докладването са дадени в специализиран наръчник на ЕК. 

В ЗБР е постановено, че биологичното разнообразие трябва да бъде обект на 
мониторинг, като изискването за НСМБР е регламентирано в чл. 115, ал. 1, т. 10. 
Условията и реда за създаването и функционирането на НСМБР са регламентирани с 
Наредба № 2 на МОСВ (ДВ, бр. 3/12.01. 2007 г.  

Съгласно чл. 7 на Наредба № 2, схемата за мониторинг 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 за обекта и необходимото техническо оборудване. Важен документ е и 
Инструкция за условията и редът за внасяне на предложения за изменение и /или 
допълнение на утвърдения списък на основните обекти и схеми от Националната 
система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. 

 

2. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА НА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ И МЕТОДИКИ ЗА 
МОНИТОРИНГ 

За по-голяма прегледност оценката на наличните данни, свързани с методиките 
за мониторинг и методики за оценка на състоянието, както и анализът на основните 
пропуски в познанията са разгледани по групи, както следва: 
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2.1. Висши растения 

Мониторингът на биоразнообразието, в това число висши растения е важно 
средство за неговото опазване и вземане на управленски решения спрямо редки и 
застрашени видове или за оценка на успеха на природозащитни действия и мерки. Той 
представлява комплексна система от редовни наблюдения върху разпространението, 
числеността, физическото състояние на индивидите и на средата, която обитават 
(структурно, качествено и по площ) за целите на своевременно откриване, анализ и 
прогнозиране на възможни изменения на фона на естествените процеси и под влиянието 
на антропогенните фактори, оценка на тези изменения, своевременно предупреждение и 
отстраняване на последствията от негативните въздействия. Тези наблюдения се 
извършват на популационно ниво, т.е. необходимо е много задълбочено познаване на 
методите и подходите, на които са базирани популационните изследвания при висши 
растения. 

В тази връзка трябва да се отбележи, че изследванията на популационно ниво или 
прилагането на т. нар. популационно-количествен подход, които отговарят на 
съвременните изисквания за мониторинг на висшите растения в България до 
разработването на ММВР са ограничени. До 2009 няма общоприет и стандартизиран 
подход и протокол за теренна работа, а методическите разработки по тази тема са 
недостатъчни. В практическо отношение са реализирани отделни опити с обнадеждаващи 
резултати, но липсва устойчивост и те могат да се определят като индикативни 
разработки, насочващи изследвания и пилотни практики (Гусев и др. 2009). 

Методика за мониторинг на висши растения 

Със Заповед № РД 259/10.04.2009 г. на МОСВ се въвежда в действие Методиката за 
мониторинг на висшите растения (ММВР), която е част от практическото ръководство към 
НСМБР, утвърдено със заповед на министъра на околната среда и водите № РД-
270/04.04.2007 г. 

Разработването на ММВР е направено по договорна задача между ИАОС и 
Института по ботаника, БАН, съгласно стриктно спазване на Техническото задание, 
представено от Агенцията. В експертния доклад съпровождащ методиката, полевия 
формуляр и указанията за събиране на данни за висшите растения като обекти от НСМБР 
са разгледани съществуващите към момента мониторингови системи на национално и 
международно ниво, направен е анализ на институционалната рамка за провеждане на 
мониторинг на висшите растения в страната, обобщени са данните за консервационната 
значимост и природозащитнея статус на висшите расетния. В този доклад въз основа на 8 
критерия, 6 изисквани от ИАОС - консервационна значимост; индикативна значимост за 
други видове и за хабитати; използване в мониторингови схеми; вид, типичен за 
местообитания, в които се очакват най-драстични промени; вид, удобен за мониторинг; 
стопанска значимост и 2 предложени от експертите на ИБ - ограничено разпространение 
(наличие на 1 находище в рамките на UTM квадрант) и ендемизъм (български ендемит) са 
определени видовете, които да са обект на мониторинг в НСМБР - 196 вида висши 
растения от 62 семейства. Местата за провеждане на мониторинг са определени въз основа 
на анализ на наличните хорологични източници на данни, като са положени усилия да се 
спазва условието при подбора на местата да се съблюдавани изискванията за 
представителност на национално ниво, т.е. включване над 50% от националните 
популации при спазване на условията за включване на различните еколого-географски 
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варианти. За 37 вида или 19% са известни единични находища (топографското 
генерализиране на популационни фрагменти е в рамките на 10х10 km; 67 вида или 34,5% 
разпространението им в страната обхваща един флористичен район, като от тях 43% се 
срещат само в границите на флористичен район Черноморско крайбрежие, 16% в 
Родопите, 7% в Странджа. В два флористични района се срещат 24 вида, а в 3 и повече 
райони 59 вида. Седем вида се нуждаят от потвърждение на национално ниво или на 
определено място. При разработването на методиката за мониторинг са взети предвид 
теоретични подходи и практики за създаване на стандартни методики за мониторинг на 
европейско ниво, както и положителни примери от националната практика. Основните 
съображения са свързани с техническите възможности за по-широка приложимост към 
различни биологични типове, лесно и същевременно коректно отчитане на параметрите 
на терен. Възприет е подходът на “моментен” мониторинг в период от време на 
формиране на репродуктивни структури, което ще позволи освен присъствие или 
отсъствие на локалните популации да се събере информация за развитието и 
репродуктивния потенциал на вида. Полевият формуляр за набиране на първични данни 
включва параметри и информационни полета, които са общи с формулярите за 
останалите организмови групи от националната система за мониторинг на биологичното 
разнообразие. 

Като специфични за висшите растения на следните информационни полета и 
параметри трябва да се обърнe по-специално внимание: GPS координати на популацията, 
отчетна единица, фенологична фаза, характеристика на местообитанието, площ на 
популацията, площ на находището, проективно покритие, плътност на популацията, 
наличие на инвазивни видове, потенциални заплахи и природни явления, взети мерки за 
опазване и възстановяване. Подробно е разгледана и периодичността на наблюдение и 
необходимите технически средства за извършване на мониторинг. Методиката съдържа 
полеви формуляр, указания за събиране и попълване на данни в него. Формулярът, 
разработен за НСМБР гарантира събиране на данни, които биха дали възможност за 
оценка, установяване на тенденциите и процесите, протичащи в наблюдаваната 
популация на вида; ключова екологична значимост. 

През 2011 г. чрез няколко възложени договорни задачи от страна на ИАОС, в 
рамките на проект BG0052 „Разработване на информационна система към национална 
система за мониторинг на биологичното разнообразие в България” бяха направени 
допълнителни разработки, които допринасят за развитие на методиките и тяхното 
адаптивно прилагане. Една от задачите е определяне на отчетните единици на видовете 
растения, обект на НСМБР (Гаврилова, 2011). При прилагането на методиката се установи, 
че съществуват трудности при определянето на отчетната единица или по-точно “какво се 
брои” при различните видове. Отчетната единица може да бъде дърво, храст, храстче, 
отделно тревисто растение, туфа, цветоносен стрък, вегетативни листни розетки, 
вегетативен летораст, генеративен летораст, чието изброяване недвусмислено позволява да 
се направи количествена оценка на локалната популация – обща численост, плътност, 
численост на генеративни индивиди, численост на вегетативни индивиди. Поради 
големия брой видове – 196 в методиката не е определена каква е отчетната единица за 
всеки един от тях. В настоящата разработка, с някои изключения (водни и скални видове) в 
разработката са определени отчетните единици, направени са допълнителни 
интерпретации за многогодишните тревисти растения и са диференцирани подтипове, 
които позволяват по-висока детайлност в работата. За повечето отчетни единици при 
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конкретните видове е необходимо теренна апробация и валидация. Друга дейност в тази 
разработка е определяне на изискванията на отделните видове висши растения, обект на 
мониторинг към природните местообитания по литературни данни. Тя е важна за 
прогнозиране на бъдещите промени в състоянието на популациите и разграничаване на 
естествените флуктуации от антропогенно предизвиканите промени. Направен е опит за 
определяне на свързаност на конкретните видове, обект на НСМБР с природни 
местообитания от номенклатурата на ДХ 92/43, но това е възможно само с условност и то за 
ограничен брой от видове. Информацията за местообитанията на видовете и/или 
природните местообитания, в които те участват е много ограничена, неактуална, поради 
недостатъчността на фитоекологични и фитоценологични проучвания по флористичния 
метод на Браун-Бланке. В друга част на разглеждания доклад са направени коментари 
върху в представената част от доклада са коментирани някои насоки за установяване и 
тълкуване на тенденции в числеността, популационната структура и състоянието на 
отделните видове. В четвъртата част от доклада са разгледани основни методи за 
популационен анализ при оценка на състоянието на растителните популации на видовете 
висши растения, обект на мониторинг, въз основа на актуални и утвърдени 
методологични разработки: Monitoring of threaneted vascular plants in Estonia and Finlandia 
– methods and experiences (Ryttäri & al. 2003); Measuring plant diversity. Lessons from the field 
(Stohlgren 2007); Field and laboratory methods for grassland and animal production research 
(Mannetje & Jones 2000); Monitoring plant and animal populations (Elzinga & al. 2001), които 
предлагат обширна информация за приложението на статистически методи за 
популационен анализ при мониторингови наблюдения. Целесъобразно е да се обмисли на 
статистическа обработка да бъдат подложени популационните параметри площ и 
плътност на популацията, проективното покритие на наблюдавания вид, както и 
параметрите на заобикалящото растително съобщество – общо проективно покритие на 
растителността, проективно покритие на дървесните видове, проективно покритие на 
храстите, проективно покритие на тревистите видове, проективно покритие на 
конкуриращи видове. Тази статистическа обработка ще позволи обективна оценка на 
параметрите по места и по години и ще позволи са се прави опит за оценка на влиянието 
на параметрите на местообитанието върху популационните параметри. 

Другите два експертни доклада (Костова 2011, Ташева 2011) също имат отношение 
към всшите растения и ще спомогнат за развитието на методиката и съпътстващите я 
атрибути. Първият разглежда планиране на наблюденията по методиките за мониторинг в 
рамките на НСМБР, възможности за статистически анализ с помощта на софтуерния 
продукт SPSS, закупен в рамките на проект “Разработване на Информационна система към 
НСМБР в България и биостатистически методи за обработка на информацията от 
Националната база данни, за биологичните групи: висши растения, бозайници, птици. 
Вторият доклад е посветен на Обобщение на първичната информация относно отделните 
групи организми, (висши растения, бозайници, птици, земноводни и влечуги), съдържаща 
се в утвърдените за тях формуляри, възможности за статистически анализ с помощта на 
софтуерния продукт SPSS, закупен в рамките на проект “Разработване на Информационна 
система към НСМБР в България, биостатистически методи за обработка на информацията 
от Националната база данни, които ще подпомогнат осъществяването на основните цели 
на мониторинга на биологичното разнообразие. 

Приложение на ММВР в изследователски и природозащитни проекти 
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В периода 01.01.2010-31.03.2014 год. екип от ИБЕИ-БАН работи по проект 
“Изграждане на Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растителни видове 
в България по модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата Life+ на 
Европейския Съюз и Министерството на околната среда и водите. Стратегическата му цел 
е да бъдат опазени 47 уникални вида от българската флора, които са с единични, 
фрагментирани популации, намиращи се извън съществуващите защитени територии и 
изложени на голям риск от унищожаване (за повече информация вж. http://s-
kay.com/life/bg_home.php). Една от основните оперативни цели по проекта е 
„Изработване на Мониторингови планове на целевите видове”. Проектът понастоящем е в 
своята финална фаза. Като част от по-значимите резултати са изработените 
Мониторингови планове за 47-те целеви вида. При изготвянето на тези планове е 
използвана утвърдената от ИАОС „Методика за мониторинг на висши растения”. Като 
основа за изготвяне на Полевия формуляр е използван „Формуляр за мониторинг на 
висши растения” на ИАОС. Към него са включени показатели, отразяващи спецификите 
на конкретните видове и отнасящи се както за цялата популация, така и за наблюденията в 
контролните площадки. Предвидени са и показатели за еднократно наблюдение за 
периода на проекта, както и такива за многократни наблюдения на популацията на 
съответния вид. Заплахите за наблюдаваните видове и техните местообитания се отчитат 
по формуляра на IUCN. За всяка популация се попълва отделен формуляр. В периода 2010-
2013 год. е провеждан и ежегоден мониторинг на числеността и състоянието на 
популациите на целевите видове. Всички данни, които се събират са напълно съвместими с 
Националната система за мониторинг и ще бъдат използвани при реализирането на 
настоящия проект „Теренни проучвания за разпространение и чиленост на висши 
растения, мъхове и гъби”. 

В периода 25.03.2011 – 24.03.2013 год. беше реализиран проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” с 
бенефициент Дирекция „НСЗП” в МОСВ и изпълнител Консорциум „Натура България”, в 
който по обособена позиция 6 „Картиране и определяне природозащитното състояние 
на висши растения, мъхове и природни местообитания” участваха по-голямата част от 
експертите от настоящия проект. Сред най-значимите резултати, наред с картирането, за 
всяко природно местообитание и вид от европейско значение са изготвени следните 
документи: 1. Методики за картиране на местообитанията и видовете; 2. Методика за 
определяне на ПС; 3. Схема за мониторинг. От всички видове растения от Приложение 2 
на Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна в България се срещат 21. В Методиките за картиране на видове растения се съдържа 
информация за основните характеристики на картируемия обект; популационната 
структура; заплахи; мащаб, минимална площ на картиране, период на картиране и 
събиране на пространствени данни за вида; големината на представителната извадка; брой 
на пробните и опорните точки. Изготвени са тематични карти за растителните видове на 
национално ниво и по защитени зони. Методиката за определяне на ПС съдържа 
информация за разпространението, периода на наблюдение, както и критериите и 
параметрите за определяне на ПС. Детайлно е описано теренното наблюдение (схема на 
полеви дейности, трансекти, грид, пробни площадки и др.), включена е и Методология за 
определяне на природозащитно състояние на ниво защитена зона, на биогеографско ниво 
и на национално ниво. Изготвени са Карти на местообитанията на целевите видове. 
Разработени са и Схеми за мониторинг. За тези 21 целеви вида е направена национална 
оценка на разпространението, както и оценка на биогеографско ниво на 
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разпространението, числеността и ПС за всеки вид. Всички данни по проекта НАТУРА 
2000 са предоставени от МОСВ на екипа на настоящия проект и ще бъдат използвани, 
където е приложимо. 

В връзка с изпълнението на настоящия проект любезно ни бяха предоставени от 
ИАОС наличните данни за провежданите наблюдения върху отделни видове растения 
(вкл. мъхове) и гъби от НСМБР. Основно поради липса на човешки ресурс тези данни се 
отнасят до съвсем малка част от целевите видове, липсва и нужната периодичност при 
събирането им. 

Въз основа на направения преглед могат да се посочат следните основни 
пропуски в наличната информация, свързана с растенията, като обект на НСМБР: 

1. Остаряла и/или ненадеждна пространствена информация за болшинството от 
видове, включени в НСМБР – промяна в начина на земеползване и липса на 
геореферирани данни. 

2. Липса на информация за популационните особености на видовете обект на 
НСМБР. 

3. Необходимост от теренна апробация и валидация на отчетните единици при 
някои от видовете. 

4. Липсата на периодичност и целенасоченост при събирането на данните. 

5. Към настоящия момент в НСМБР има данни само за отделни видове висши 
растения (вкл. мъхове) и гъби, главно в защитените територии (национални и 
природни паркове) като елемент от изпълнението на техните планове за 
управление и при по-специални случаи в политиката на отделни РИОСВ. 

 

2.2. Мъхове 

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие 

В периода 2004-2006 г. в изпълнение на проекта “Разработване на национална 
система за мониторинг на биологичното разнообразие в България “ (Ref No. PPA 
03/BG/715) с финансовата подкрепа на Кралство Нидерландия, бяха изработени методики 
за мониторинг на 14 вида мъхове, включени в Техническото задание на настоящия проект. 
От тях 5 вида са включени в Приложение 2 на Директива за хабитатите:  Buxbaumia viridis, 
Dicranum viride, Drepanocladus (Hamatocaulis ) vernicosus, Mannia triandra, Meesia longiseta. 
Видовете на род Sphagnum и Leucobryum glaucum са от Приложение 5 на Директивата за 
хабитатите, а останалите предложени за мониторинг видове са от Червения списък на 
мъховете в България - Riccia crustata (критично застрашен) , Bazzania flaccida (уязвим), 
Frullania fragilifolia (уязвим), Grimmia teretinervis (уязвим), Brachythecium geheebii (застрашен), 
Neckera pennata (уязвим) 

Целта на посочения по-горе проект беше да се предложат методики за 
мониторинг, които по най-подходящ начин да описват подхода на работа на терен, при 
който в избрани находища да се съберат представителни данни за размера и състоянието 
на популациите на мъховете, както и да се охарактеризира местообитанието на всеки вид.  

Одобрените методики включват няколко основни раздела:  
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 Обща част, в която се записват административни данни (населено място, област 
община, наименование на локалитета, дата и час на работа, РИОСВ, географски 
координати и др.; 

 Характеристика на местообитанието – отбелязва се преобладаващите дървесни, 
храстови и тревисти видове, проективното покритие на растителността и др.; 

 Параметри за оценка на състоянието и размера на популацията – параметрите са 
съобразени с биологичните особености на конкретния вид. 

 През 2005 г. беше осъществен пилотен мониторинг на 4 вида - Buxbaumia viridis, 
Neckera pennata, Sphagnum fallax, Sphagnum cuspidatum със залагане на пробни 
площадки в Западна Стара планина (торфището в местн. Петрохан), Средна Стара 
планина (буковите гори по поречието на р. Заводна над с. Рибарица) и Западни 
Родопи (резерват “Беглика”). Участие взеха експерти от съответните РИОСВ. След 
тази пилотна фаза, методиките бяха въведени за прилагане в НСМБР. 

. 

Ръководство за определяне на благоприятно природозащитно състояние 

През 2007-2008 г. в рамките на проекта “Ръководство за оценка на благоприятно 
природозащитно състояние за видове и типове природни местообитания по Натура 2000 в 
България” за 5-те вида мъхове от Приложение 2 на Директивата за хабитатите бяха 
предложени параметри и прагови стойности за оценка на природозащитното състояние на 
популациите в три степени – благоприятно, неблагоприятно-незадоволително и 
неблагоприятно-лошо състояние. Целта на създадените схеми за оценка беше да се 
обхванат основни характеристики на популациите на видовете, на техните местообитания, 
както и да се визират бъдещи заплахи и влияния, за да се прогнозира бъдещото състояние 
на видовете в дадена защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 в България. 

Проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І“ 

През 2011-2013 г. в рамките на проекта за картиране и определяне 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове, обособена позиция 6 
“Картиране и определяне природозащитното състояние на висши растения, мъхове и 
природни местообитания” беше осъществено картиране на популациите на 5-те видове 
мъхове от Приложение 2 на Директивата за хабитатите и беше направена оценка на 
природозащитното им състояние в следните защитени зони от мрежата Натура 2000 в 
България: Витоша, Пирин, Централен Балкан, Централен Балкан-буфер, Западна Стара 
планина и Предбалкан, Средна гора, Рила, Родопи-Западни и Среден Пирин-Алиботуш. 

Приложени бяха създадените вече методики за нуждите на НСМБР и определяне 
на природозащитно състояние (ПС). За първи път при това по-обширно проучване имаше 
възможност за проверка и прецизиране на някои от параметрите в методиките и праговете 
за оценка. Напр., по времето когато беше създадена методиката за определяне на ПС на 
Dicranum viride, твърде малко бяха данните за разпространението на вида в България и за 
характеристиките на местообитанията му. Регистрирането на популация в много добро 
състояние в защитена зона “Централен Балкан”, даде възможност за прецизиране на 
праговите стойности на параметри от методиката за определяне на ПС, като “Средна 
площ на чимчетата на всяко дърво”, “Склопеност/пълнота на първия дървесен етаж”, 
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“Минимална плътност дърветата с вида на ха” и др., така че да се отразят по-реално 
наистина благоприятните условия на местообитанието. Подобни корекции бяха внесени и 
в праговите стойности на параметрите за другите целеви видове мъхове, които ще се 
вземат предвид по време на работата по настоящия проект за мониторинг 

 

Методики за мониторинг на мъховете за нуждите на настоящия проект 

1. Целеви видове 

Съгласно Техническото задание обект на мониторинг са 14 вида. В Приложение 1 
към настоящия предварителен доклад са представени известните находища, като са 
отбелязани и локалитетите, в които видовете са били проучвани по време на проекта 
“Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І”. Съгласно изискванията на настоящия проект в тези локалитети няма да се 
провежда мониторинг, но при обобщаване на информацията, данните ще бъдат взети 
предвид. 

Видът Grimmia teretinervis, съобщен през 1970 г. от района на “Побитите камъни”, 
Варненско, досега не е потвърден в България, въпреки целенасоченото търсене през 
последните години. Предлагаме този вид да излезе от списъка за мониторинг на НСМБР и 
на негово място да се включи Trichocolea tomentella. Този вид е включена в Червения списък 
и Червената книга на Р България в категорията “Застрашен”. Видът е изключително рядък 
във всички страни на Югоизточна Европа, в които се среща и показва ясно изразена 
тенденция на намаляване на числеността във всички европейски страни в резултат на 
влошаване на качеството и загуба на местообитания. Trichocolea tomentella е подходящ за 
мониторинг вид не само поради високата си консервационна стойност, но и поради факта, 
че е индикатор за стабилни стари гори и тенденциите в развитието на популациите му 
могат да се екстраполират върху цялото местообитание. Освен това, той е едър вид, лесен 
за разпознаване и наблюдение. Понастоящем, T. tomentella е обект на мониторинг по 
проект на ИБЕИ в продължение на 4 години. 

 

2. Съдържание на методиките 

Методиките за мониторинг, които ще бъдат предложени за одобрение от 
Възложителя ще бъдат съобразени като съдържание със съществуващите и използваните 
вече в НСМБР. За удобство за всеки от целевите видове ще бъде представена отделна 
методика и отделен полеви формуляр за събиране на данни, също съобразен с 
изработените вече за нуждите на НСМБР. 

Методиките за определяне на състоянието на видовете, съгласно раздел I.2.3. от 
Техническото задание, ще са идентични с използваните в проект “Картиране и определяне 
природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания” за 
5-те вида от Приложение II на Директивата за хабитатите. Както беше посочено по-горе, в 
първоначално заложените прагови стойности за оценка на трите нива на състояние: 
благоприятно, неблагоприятно-незадоволително и неблагоприятно-лошо, бяха въведени 
някои допълнения и корекции в резултат на преките теренни наблюдения и събраната по-
точна информация за характеристиките на популациите на видовете и техните 
местообитания. За останалите видове ще бъдат разработени подобни методики. При 
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разработването на методиките ще се има предвид и необходимостта те да дават 
възможност за събиране на информация, необходима по-натам за обобщаване и 
представяне за нуждите на докладването по чл. 17 на Директивата за хабитатите. Пак във 
връзка с попълване на документите за докладването трябва да се има предвид, че при 
мъховете са възприети официално специфични единици за определяне размера на 
популациите, а именно: за епифитите – брой дървета с вида, за растящите по гниеща 
дървесина – брой дънери, за останалите видове – площ на чимовете. 

3. Формат на методиките 

Методиките за мониторинг на мъховете ще бъдат представени в електронен вид и 
хартиено копие на полевия формуляр, което ще се ползва по време на теренната работа. 
Форматът ще бъде съобразен с вече съществуващия и използван за нуждите на НСМБР, 
като са включени и споменатите в т. 2.2. допълнения. Полевият формуляр за събиране на 
данни ще съдържа всички необходими параметри за характеристика на популациите на 
вида, както и онези параметри, даващи информация за състоянието вида и на 
местообитанието му. 

 

2.3. Гъби 

Мониторинг на гъбни видове в света 

Мониторингът на гъби е различно развит в различните райони на света. Има 
държави като САЩ, където се извършва дългосрочен мониторинг на гъбни видове в 
конкретни щати. Има страни, в които се реализират международни проекти за комплексна 
оценка на гъбното разнообразие (all-taxa biodiversity inventory of fungi). Добър пример в това 
отношение е Коста Рика, където през деветдесетте години на миналия век бяха проведени 
подобни проучвания (Rossman 1994), които са една от необходимите предпоставки за 
дългосрочно наблюдение на състоянието и промените на гъбното разнообразие. Други 
примери на системно наблюдение на гъбни видове от тропическите райони могат да бъдат 
посочени от Хонг Конг и Тайланд. 

Мониторингът на гъбни видове в европейските страни е различно развит. В едни 
държави е добре организиран (например във Великобритания, Швеция, Финландия, 
Холандия, Германия, Швейцария), в други се извършва отскоро (например в Естония – Sell 
2010 ), а в трети има намерения за това (например в Литва – Iršėnaitė 2010 и Украйна – 
Hayova 2010) или мониторинг на гъби не е започнал. В Европа няма стандартни и 
общоприети методи, няма и установени схеми и традиции за мониторинг на гъбите, 
поради което не можем да се основаваме на общо утвърдена методика. В тази насока е 
необходимо координиране на усилията на европейските миколози (Dahlberg et al. 2010). 
Предполага се, че основна роля за това ще изиграят Европейският съвет за опазване на 
гъбите (European Council for the Conservation of Fungi) към Европейската микологична 
асоциация (EMA) и Международното дружество за защита на гъбите (International Society for 
Fungal Conservation). 

Мониторинг на гъбни видове в България 

Няма публикувани резултати от дългосрочен мониторинг на гъбни видове в 
България. 
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Включването на гъбни видове в „Национална система за мониторинг на 
биологичното разнообразие и защитените територии в България” беше разгледано в 
рамките на два проекта, финансирани от ИАОС към МОСВ. В тези проекти бяха приети 
два основни подхода за мониториране на гъбното разнообразие в страната. 

Мониторинг на гъби, основан на индикаторния подход (Господинов и др. 2005). 

Основният набор от индикатори беше разпределен в 12 основни области. Три от 
тези основни области имат пряко отношение към мониторинга на гъби:  

 „А.03. Състояние на консервационно значими видове растения, гъби и животни” 
(Табл. 7 от Господинов и др. 2005). Включва група от индикатори, които дават 
информация за консервационно значимия компонент на микотата и промените в 
него. Целите при разработване на тази група индикатори са (i) своевременно 
вземане на мерки за опазване на застрашените видове и (ii) докладване по 
международни конвенции, споразумeния и директиви. 

 „А.04. Хабитатно и видово разнообразие в ландшафти” (Табл. 8 от Господинов и др. 
2005). Включва група от индикатори, които дават информация за промени в 
хабитатното и видовото разнообразие в пробни площи, представящи характерни 
ландшафтни типове в страната (вж. Табл. 8). Предложи се мониториране на 15 
UTM-Grid квадрата с по 100 km2 площ за всеки един квадрат. Наблюдават се 
промени: в хабитатното разнообразие (състав и площ на местообитанията), във 
видовото разнообразие на гъбите и в популационните характеристики на широко 
разпространени видове гъби. Целта на приложението на тази група от индикатори 
е ранно предупреждение за промени и тенденции, настъпващи в хабитатното и 
гъбното разнообразие в характерни ландшафтни типове в страната. 

 „А.08. Устойчиво ползване на ресурсни видове” (Табл. 9 от Господинов и др. 2005). 
Включва група индикатори с обект на отчитане естествено срещащи се в страната 
видове гъби, използвани като ресурс (вж. Табл. 9). Информацията е организирана в 
база-данни и позволява проследяване на промените в състоянието на популациите 
и обема на ползване на ресурсни видове. Целта е ранно предупреждаване за 
състоянието и тенденциите в промените при икономически важни видове гъби. 

Мониторинг на гъбни видове (Денчев 2006). Гъбните видове са подбрани на базата 
на набор от критерии, които са с различна тежест за гъбите – представени тук в реда, по 
който са били прилагани. 

 Вид с консервационна значимост. Един от най-важните критерии за избор на гъби. 
Използван е „Червен списък на гъбите в България” (Gyosheva et al. 2006); 
понастоящем може да се използва и „Червена книга на Република България”, том 1 
(Пеев 2011). 

 Вид с индикативна значимост за други видове и хабитати. С ограничено 
приложение при избора на гъби за мониторинг. 

 Вид, използван в мониторингови схеми в Европа и България. На този етап 
критерият е неизползваем при избора на гъби за мониторинг. 
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 Вид с ключова екологична роля. Сапротрофните, микоризообразуващите и 
паразитните видове гъби имат изключително важна роля в екосистемите, но 
използването на този критерий за избора на гъби е ограничено на този етап. 

 Вид, типичен за местообитания, където се очакват най-драстични промени. 
Критерият е перспективен за приложение при избора на гъби. 

 Вид с важно стопанско значение. Това е втория по значение критерий за избор на 
видове гъби за мониторинг (след консервационната им значимост). 

 Вид, удобен за мониторинг. Критерият е свързан с подбор на видове, чийто 
мониторинг е практически лесно осъществим на национално ниво – видове, които 
са относително лесно познаваеми, включително и такива, които са емблематични 
за населението. Това е третия по значимост критерий за избор на видове гъби. 

 Инвазивен вид. Не е използван при избора на гъби. 

Вторият подход (мониторинг на гъбни видове) е в основата на настоящия проект. 
Методиките са представени в Денчев (2006) и през следващия месец ще бъдат 
допълнително уточнени за целите на този проект. 

Както беше посочено, няма публикувани резултати от дългосрочен мониторинг на 
гъбни видове в България. Известно ни е, че има някои наблюдения на отделни видове 
(например непубликувани данни за болетални гъби – във връзка с дисертационен труд; 
наблюдения на няколко вида в една планина), но липсват публикации с информация за 
конкретно наблюдаван вид, приложени методи, места на наблюдения и резултати и 
анализи от наблюденията. 

Във връзка с изпълнението на настоящия проект любезно ни бяха предоставени от 
ИАОС наличните данни за провежданите наблюдения върху отделни видове гъби от 
НСМБР(след приемането на методиката през 2006 година). Основно поради липса на 
човешки ресурс тези данни се отнасят до съвсем малка част от целевите видове, липсва и 
нужната периодичност при събирането им. 

Основни проблеми 

Мониторингът на гъбите (както и дейностите по опазване на гъбното разнообразие 
като цяло) се характеризира с особености, които създават определени проблеми и трябва 
да се отчитат в процеса на наблюдения. 

Наблюдението и регистрирането на макромицетите става предимно по плодните 
тела, а не по действителното присъствие на целия организъм (мицелът е в почвата или в 
съответния субстрат или гостоприемник). Разработени са методики за изчисляване на 
проективното покритие на мицела, както на почвени сапротрофи, така и на 
дърворазрушаващи видове гъби, но това има по-скоро теоретично значение, отколкото 
като възможност за практическа реализация за целите на мониторинг. 

При гъбите е затруднено изследването на популационни характеристики като 
плътност и обилие, широко използвани в екологията на растенията. 

Допълнително методично препятствие е, че плодните тела могат да се развиват на 
различно място и в различен интервал от време; при някои видове развитието е циклично 
през няколко години, което въобще не е показател за настъпващи промени в числеността 
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на популацията. От една страна, това изисква многократно посещаване (примерно поне 4–
5 пъти годишно) на изследваните площадки, което коренно отличава гъбите от растенията 
като обект на наблюдение и контрол, а от друга страна – в обобщението от многократното 
годишно посещение на площадките се използва не усреднен резултат, а максималния 
регистриран брой плодни тела, от което и да е от посещенията. Локализирането на 
находищата не е така елементарно, както е при растенията, където се извършва точно 
засичане на координатите с GPS. Неправилният избор на датите за наблюдения – 
несъобразяване с еколого-трофичните особености на вида и с температурата и влажността 
през седмиците, избрани за наблюдения, могат да превърнат в недостатъчни и 4–5 
посещения през дадена година. 

Друга важна разлика спрямо наблюденията при растенията е, че отчитането на 
плодните тела на много видове, подбрани за наблюдение, може да е в пряка връзка с 
масовото събиране на ядливи видове гъби (често пъти свързано със свръхнатоварване на 
популациите на стопански важни видове). При наблюдение на ядливи видове 
диворастящи гъби (особено на стопански важни видове), трябва да се отчита 
неблагоприятната възможност районът на наблюдение да е бил обект на обхождане от 
десетки събирачи още от самото зазоряване на деня. Често пъти събирачите на гъби 
нощуват в конкретния район. Освен това, практиката показва, че при подобно обхождане 
от събирачи на гъби в ранните часове, много от тях волно или неволно унищожават 
плодни тела на видове гъби, непознати за тях като ядливи. 

Допълнително затруднение е съвременното ниво на изследванията на гъбите в 
България. При. Видове гъби, които изглеждат редки, в действителност могат да не са 
такива и въпросът да е в това дали е извършено  

От чисто научна гледна точка, два са най-големите пропуски в познанието за 
гъбите, които трябва да се отчитат при мониторинг (Molina et al. 2011): 

 Незадоволителен етап на инвентаризация и разработване на таксономичната база. 
Гъбите са втората по големина група организми в света, след насекомите, но 
инвентаризацията им изостава значително от тази на растенията и животните. 
Предполага се, че са описани по-малко от 5% от видовете гъби в света (Hawksworth 
2001; Molina et al. 2011). На регионално ниво, няма държава, в която 
инвентаризацията на гъбите да се доближава до тази на растенията и животните. 
Това увеличава опасността от неправилно определяне на видове в природата, 
особено в случая с гъбите, при които има много голюм брой морфологично трудно 
различими видове. В това отношение важен напредък от момента на предлагане на 
методиката за мониторинг на видове гъби (Денчев 2006) е публикуването на пълен 
списък на установените базидиални гъби в България (Denchev & Assyov 2010). 

 Недостатъчно натрупване на съобщения за разпространението на конкретните 
видове в дадена страна или географски регион; недостатъчно познание за 
популационната им структура и годишни флуктуации на формиране на плодните 
тела. Липсата на достатъчно натрупана информация и оскъдните съобщения могат 
да се окажат подвеждащи за определяне на статуса. В това отношение, както на 
глобално ниво, така и на национално, пред миколога винаги стои за разрешаване 
дилемата рядък вид или рядко събиран/наблюдаван вид. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение може да се добави, че екипът на проекта е убеден, че изпълнението 
на заложените дейности в настоящия проект ще покриe нуждите от актуална информация 
за разпространението, състоянието и тенденциите в някои показатели за видовете висши 
растения (вкл. мъхове) и гъби и техните местообитанията, както и че ще се създаде 
възможност за попълване и актуализиране на информационната система за биологичното 
разнообразие към НСМБР. 
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