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1. Име на обектаFrullania fragilifolia (Taylor) Gottsche et al. 

Отдел Marchantiophyta 

Клас Jungermanniopsida 

Семейство Jubulaceae 

2. Критерии и параметри 

Представените параметри за оценка на състоянието на популациите на вида са 

съобразени с биологичните особености на вида и с екологично важни характеристики 

на местообитанието, които при промяна могат да доведат до промени и в състоянието 

на популациите. 

Събраните данни за състоянието на популациите дават информация за 

конкретните находища, а обощаването им от различни находища в страната – данни на 

национално ниво. Frullania fragilifolia е вид, който не е включен в приложенията на 

Директивата за местообитанията, затова оценките ще се правят на ниво конкретно 

находище и на национално ниво. 

Референтните стойности са определени експертно. 

Описаните по-долу параметри съответстват на посочените в точка 6 от 

настоящия документ. Първата цифра съответства на поредния номер на критерия, а 

втората – на поредния номер на параметъра в рамките на даден критерий. Напр. 

„Параметър 1.2“ означава критерий 1, параметър 2 от този критерии. 

Критерий 1. Популация в границите на находището 

 Параметър 1.1. Площ на чимчетата 

Описание. Площ на чимчетата в границите на пробната площ. 

Единица. cm
2
  

Начин на изчисляване. Избират се 3 дървета, разположени в пробната площ 

от 20х20 m. Избират се 3-5 чимчета на всяко дърво на вис. 1.60 м. Около 

всяко от тях се забиват пирончета-маркери. Върху прозрачно фолио/найлон 

се очертава чимчето и разположението на маркерите. При ежегодното 

отчитане, фолиото се поставя по един и същи начин и с различни цветове се 

очертават измененията в площта на обрастването. Могат да се използват и 

снимки, като се следи мащабът да е 1:1. В камерални усовия схемите на 
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чимчетата се нанасят върху милиметрова хартия и се изчислява тяхната 

площ. 

k

s

S

k

j

n

i

ij
 


1 1

,
 

sij – площ на чимовете върху дърво с мъха; n – брой изследвани дървета в 

една пробна площ; k – брой пробни площи 

Обосновка. Този параметър дава представа за жизнеността и тенденциите в 

развитието на отделните индивиди (чимчета) в находището 

Референтна стойност. Средна сумарна площ на чимчетата от 120 cm
2
 в 

пробната площ.  

 Параметър 1.2. Плътност на популацията 

Описание – Брой дървета, заселени от вида на 1 ha. 

Единица – брой дървета/ha. 

Начин на изчисляване – Определя се в 5 пробни площи с размер 20х20 m 

подбрани на случаен принцип, равномерно разпределени в границите на 

находището, като 1-3 са постоянните пробни площи, използвани за 

отчитането на останалите параметри. За трайна локализация на площите, 

използвани само за отчитане на този параметър, се взимат координати на 

централна точка, които се нанасят в полевия формуляр.  

А= 41 10.
.Pk

n
k

i

i
 , 

ni – брой дървета с мъха в една пробна площ, k – брой изследвани пробни 

площи; P – площ на пробната площ в m
2
 

Обосновка – Този параметър дава представа за жизнеността на популациите 

и тяхната уязвимост към различни негативни влияния. Колкото по-малка е 

плътността на популацията, толкова по-чувствителна е тя и с по-малък 

адаптивен потенциал. 

Референтна стойност –  6 дървета с вида на 1 ha.  

Критерий 2. Площ на находището 

 Параметър 2.1 Площ на находището.  
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Описание. Представлява хомеогенна площ, в която видът е регистриран и в 

която има условия за неговото разселване. 

Единица – ha. 

Начин на изчисляване. Този параметър не се определя директно при 

теренните наблюдения. При лабораторни условия се проверява в 

лесоустройствените проекти каква е площта на подотдела, в който видът е 

регистриран и тази информация се внася допълнително в полевия формуляр 

и съответно в базата данни. 

Обосновка. Този параметър дава представа за възможността за разрастване 

на популацията, което се отразява върху нейната жизненост и уязвимост към 

различни негативни влияния. Колкото по-малка е площта на 

местообитанието, толкова по-уязвима е популацията. 

Референтна стойност – 0.5 ha 

Критерий 3. Структура и футнкции 

 Параметър 3.1. Склопеност на първия дървесен етаж 

Описание – Степен на доближеност една до друга на дървесните корони в 

насаждението. Определя се, като съотношение на площта на проекцията на 

короните на дърветата, формиращи насаждението, към цялата площ на 

насаждението. 

Единица – от 0.1 до 1 

Начин на изчисляване – Определя се склопеността в подотдела, в който се 

среща видът. 

Обосновка – Склопеността е един от основните фактори на местообитанието 

на вида. Тя оказва пряко влияние върху други фактори на микро-

местообитанието, които са ключови за развитието на вида (влажност, 

осветеност, температура). Прекалено малката, както и прекалено голямата 

склопеност възпрепятсват развитието на вида. 

Референтна стойност – 0.5. 

 Параметър 3.2. Възраст на дърветата от първи етаж. 

Описание – Средна възраст на дърветата от първи етаж. 

Единица – Години 
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Начин на изчисляване – Определя се по данни от лесоустройствените 

проекти..  

Обосновка – Възрастта на дърветата е свързана с влиянието, което оказват 

върху местообитанието като степен на засенчване, поддържане на определена 

влажност, количество опад и така се създава цялостна екологична среда за 

растеж и развитие на вида. 

Референтна стойност – 80 години. 

 Параметър 3.3 Проективно покритие на съпътстващите видове мъхове 

Описание. Представлява проективното покритие на чимовете на другите 

видове мъхове върху субстрата с изследвания вид. 

Единица. %. 

Начин на изчисляване. Окомерно се определя каква част от площта на ствола 

на дървото, обитавано от Frullania fragilifolia, е заета от други видове мъхове 

на височина до 1 m над земята. Отчита се върху същите дървета, които се 

използват и при отчитане на Параметър 1.1. 

Обосновка.  Като мъх с малки размери Frullania fragilifolia среща 

конкуренцията на други видове с по-големи размери и растежни форми като 

туфи и чимове, които могат да го конкурират за пространство. Затова 

отчитането на този параметър може да даде информация за тенденциите в 

мъховите обраствания на даден пън. 

Референтна стойност. Проективно покритие 40%. 

Параметри от Критерий 4 „Съществуващи или потенциални заплахи за 

местообитанието“. Заплахите и влиянията се отчитат се по време на 

теренната работа чрез експертна оценка и/или експертът впоследствие прави 

необходимите справки в бази данни, публикувана информация и др. 

източници. За да се използа единна класификация на заплахите с тази, 

прилагана за видовете от Директивата за местообитанията, използват се 

наименованията и кодовете на заплахите от справочния портал на Натура 

2000 (http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal) 

Параметър 4.1. Опожаряване. Единица: част от площта на находището, 

повлияно от заплахата, изразено в проценти. Референтна стойност: 

отсъствие на заплахата 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Параметър 4.2. Намаляване или загуба на специфични характеристики на 

природното местообитание (напр. застрояване в известните находища). 

Единица: част от площта на находището, повлияно от заплахата, изразено в 

проценти. Референтна стойност: отсъствие на заплахата. 

Параметър 4.3. Горскостопански сечи. Единица: част от площта на 

находището, повлияно от заплахата, изразено в проценти. Референтна 

стойност: отсъствие на заплахата. 

Параметър 4.4 Пътеки, писти, велосипедни алеи. Единица: част от площта на 

находището, повлияно от заплахата, изразено в проценти. Референтна 

стойност: отсъствие на заплахата. 

 

3. Моментна оценка на състоянието на ниво находище 

Таблица 1. Моментна оценка на ниво находище на параметри, които не подлежат 

на статистическа обработка. 

 
Наиме 

нование 

Мерна 

единица 

Референтна 

стойност 

(TL) 

стойност на 

параметъра 

Оценка на 

състоянието 

по всеки 

параметър 

1.1. Площ на чимчетата cm
2
/пробна 

площ 

120   

1.2. Плътност на 

популацията 

Брой/ ha 6   

2.1. Площ на находището ha 0.5   

3.1. Склопеност на 

първия дървесен етаж 

От 0.1 до 1 0.5   

3.2. Средна възраст на 

дърветата от първи етаж 

Години 80   

3.3 Проективно покритие 

на съпътстващите видове 

мъхове  

% 40   

4.1. Опожаряване % засегната 

територия 

0 %   

4.2. Намаляване или 

загуба на специфични 

характеристики на 

природното 

местообитание 

% засегната 

територия 

0 %   

4.3. Горскостопански 

сечи 

% засегната 

територия 

0 %   

4.4 Пътеки, писти, 

велосипедни алеи 

% засегната 

територия 

0 %   
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Наиме 

нование 

Мерна 

единица 

Референтна 

стойност 

(TL) 

стойност на 

параметъра 

Оценка на 

състоянието 

по всеки 

параметър 

Крайна оценка на състоянието на вида  
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Таблица 2. Матрица за оценка на състоянието на ниво находище 

Критерии и 

параметри 

Мерна 

единица/реф

ерентна 

стойност 

Благоприятно 

Неблагоприя

тно - 

незадоволите

лно 

Неблагопри

ятно - лошо 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация за 

да се направи 

оценка) 

КРИТЕРИЙ 1. ПОПУЛАЦИЯ В ГРАНИЦИТЕ НА НАХОДИЩЕТО  

Параметър 1.1.  

Площ на 

чимчетата 

Средна 

сумарна площ 

на чимчетата 

120 cm
2 

Средна 

сумарна площ 

120 или над 

120 cm
2 

Средна 

сумарна площ 

между 80 и 

119 cm
2
 

Средна 

сумарна 

площ под 80 

cm
2
 

Наличната 

достоверна 

информация е 

недостатъчна за 

определяне на 

статуса 

Параметър 1.2 

Плътност на 

популацията 

Минимална 

плътност 6 

дървета с 

вида на ha 

Минимална 

плътност 6 и 

над 6 дървета с 

вида на ha 

Плътност 

между 4 и 5 

дървета с 

вида на ha 

 

Плътност  

под 4 

дървета с 

вида на ha 

 

Наличната 

достоверна 

информация е 

недостатъчна за 

определяне на 

статуса 

Цялостна оценка по 

Критерий 1  

Всички 

параметри в 

зелено  

Един 

параметър в 

жълто 

Поне един 

параметър в 

червено 

Един параметър 

„Неизвестно“ и 

един зелено или 

всички 

“Неизвестно“ 

КРИТЕРИЙ 2. ПЛОЩ НА НАХОДИЩЕТО  

Параметър 2.1. 

– Площ на 

находището 

Хектари/0.5 

ha 

0.5 или над 0.5 

ha  

Между 0.49 и 

0.1 ha 
Под 0.1 ha 

Наличната 

достоверна 

информация е 

недостатъчна за 

определяне на 

статуса 

Цялостна оценка по 

Критерий 2 

Параметърът в 

зелено 

Параметърът 

в жълто 

Параметъръ

т в червено 

Наличната 

информация за 

параметър 2.1 е 

недостатъчна 

КРИТЕРИЙ 3. СТРУКТУРИ И ФУНКЦИИ  

Параметър 3.1. 

Склопеност на 

първия 

дървесен етаж  

Изразен като 

единици от 

0.1 до 

1/реф.стойнос

т 0.5 

0.5 – 0.7 0.4-0.3 
<0.3 

 

Наличната 

достоверна 

информация е 

недостатъчна за 

определяне на 

статуса 
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Критерии и 

параметри 

Мерна 

единица/реф

ерентна 

стойност 

Благоприятно 

Неблагоприя

тно - 

незадоволите

лно 

Неблагопри

ятно - лошо 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация за 

да се направи 

оценка) 

Параметър 3.2. 

Средна 

възраст на 

първия 

дървесен етаж 

за горите с 

турнусно 

стопанисване 

 

Години/80 80 или над 80 г. 60 - 80 <60 

Наличната 

достоверна 

информация е 

недостатъчна за 

определяне на 

статуса 

Параметър 3.3. 

Проективно 

покритие на 

съпътстващите 

видове мъхове 

Изразено в 

проценти. 

Реф.стойност 

40% 

До 40% 

включително 
41-60% Над 60% 

Наличната 

достоверна 

информация е 

недостатъчна за 

определяне на 

статуса 

Цялостна оценка по 

Критерий 3  

Всички 

параметри в 

зелено или до 

25% 

недостатъчна 

информация 

Комбинация 

Поне един 

параметър в 

червено 

Две или повече 

'Неизвестно' 

комбинирано със 

зелено или всички 

“Неизвестно 

КРИТЕРИЙ 4.СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАПЛАХИ ЗА 

МЕСТООБИТАНИЕТО 

 

Параметър 4.1. 

Опожаряване  

Част от 

площта на 

находището, 

повлияно от 

заплахата, в 

% 

Находището не 

е увредено 

До 1% вкл. 

засегната 

площ 

Засегнати 

повече от 

1% от 

находището 

Наличната 

достоверна 

информация е 

недостатъчна за 

определяне на 

статуса 
Параметър 4.2. 

Намаляване 

или загуба на 

специфични 

характеристик

и на 

природното 

местообитание 

(напр. в 

резултат на  

застрояване в 

известните 

находища или 

друга промяна 

на 

предназначени

ето или 

ползването на 

горите) 

Част от 

площта на 

находището, 

повлияно от 

заплахата, в 

% 

Находището не 

е увредено 

Между 1-25% 

от 

находището 

увредено 

Над 26% от 

находището 

увредено 

Наличната 

достоверна 

информация е 

недостатъчна за 

определяне на 

статуса 
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Критерии и 

параметри 

Мерна 

единица/реф

ерентна 

стойност 

Благоприятно 

Неблагоприя

тно - 

незадоволите

лно 

Неблагопри

ятно - лошо 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация за 

да се направи 

оценка) 

Параметър 4.3. 

Горскосторанс

ки сечи 

Част от 

площта на 

находището, 

повлияно от 

заплахата, в 

% 

Находището не 

е увредено 

До 1% вкл. 

засегната 

площ 

Засегнати 

повече от 

1% от 

находището 

Наличната 

достоверна 

информация е 

недостатъчна за 

определяне на 

статуса 

Параметър 4.4 

Пътеки, 

писти, 

велосипедни 

алеи 

Част от 

площта на 

находището, 

повлияно от 

заплахата, в 

% 

Находището не 

е увредено 

До 10% вкл. 

засегната 

площ 

Повече от 

10% от 

находището 

увредено 

Наличната 

достоверна 

информация е 

недостатъчна за 

определяне на 

статуса 

Цялостна оценка по 

Критерий 4  

Всички 

параметри в 

зелено или до 

25% 

недостатъчна 

информация 

Комбинация 

Един ИЛИ 

повече 

червени 

Две или повече 

'Неизвестно' 

комбинирано със 

зелено или всички 

“Неизвестно 

Обща оценка по четирите 

критерия на ПС 

Всички 

критерии 

зелени 

Комбинация 

Един ИЛИ 

повече 

червени 

Две или повече 

'Неизвестно' 

комбинирано със 

зелено или всички 

“Неизвестно 
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4. Оценка на състоянието, въз основа на сравнение между две години. 

Видът Frullania fragilifolia е представен с едно находище за страната. 

Изменението в състоянието на вида за период от две последователни години на 

мониторинг ще бъде установено при сравнение на съответните стойности за всеки 

параметър, като разликата се представя в %. В таблицата по-долу се отбелязва 

тенденцията за всеки параметър: [>] – намалява, [=] – няма промяна, [<] – увеличава се. 

Таблица.3. Оценка на състоянието, въз основа на сравнение между две години при 

параметрите, които не подлежат на статистическа обработка 

 
Наименован

ие 

Мерна 

единица 

стойност  

За I година 

стойност 

За II година 

Разлика 

между 

двете 

години [%] 

Тенденция 

[<, = . >] 

1.1.Площ на 

чимчетата 

cm
2
     

1.2.Плътност 

на 

популацията 

Брой/ ha     

2.1. Площ на 

находището 

ha     

3.1. 

Склопеност 

на първия 

дървесен 

етаж 

От 0.1 до 

1 

    

3.2. Средна 

възраст на 

дърветата от 

първи етаж 

Години     

3.3 

Проективно 

покритие на 

съпътстващи

те видове 

мъхове 

%     

4.1. 

Опожаряван

е 

% 

засегната 

територия 

    

4.2. 

Застрояване 

в известните 

находища 

% 

засегната 

територия 
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4.3. 

Горскостора

нски сечи 

% 

засегната 

територия 

    

4.4. Пътеки, 

писти, 

велосипедни 

алеи 

% 

засегната 

територия 
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5. Оценка на състоянието на национално ниво 

Оценката на национално ниво съвпада с тази на ниво находище. 

Оценка на биогеографско ниво не се извършва, тъй като видът не е включен в 

приложения на Директивата за местообитанията. 

 


