
Приложение 3 
 НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

ФОРМУЛЯР ЗА МОНИТОРИНГ НА ВИСШИ РАСТЕНИЯ 
Тъмните полета на тази страница се попълват задължително на терен 

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 

Площ на популацията в hа: 

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

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

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

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): 

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:  Природна забележителност: Защитена зона за местообитания:  

Резерват: Защитена местност: Рамсарско място: 



Екип: 

Експерти: Институция: 

1.   

2.   

3.  

4.  

 

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

Туристически пътеки   

Горски пътища   

Потоци   

Реки   

Обработваеми места   

Населени места   

Постройки   

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, група и др. 
 



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: 

Видът обитава водна среда:            [отбелязва се с +]     

Видът обитава сухоземна  среда:                [отбелязва се с +]    

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

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

05˚  Силикат  

610˚  Варовик  

1115˚  Льос  

1620˚  пясъчник  

2125˚  неразкрито  

2630˚  друга основна скала  

3135˚    



3640˚    

4045˚    

над 45˚    

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  

Смолници    

Пясъци/дюни    

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 %:   
 

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 %: 

№ Храсти (латинско име) 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

 

Проективно покритие на тревистите видове в %:  

№ Тревисти видове (латинско име) 

1.  7.  

2.  8.  

3.  9.  

4.  10.  

5.  11.  

6.  12.  

№ Други консервационно значими видове (латинско име) 

1.  5.  

2.  6.  



3.  7.  

4.  8.  

№ Конкуриращи видове (латинско име)  

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

Плътност на популацията в пробната площ 
 (брой отчетни единици / m2):  

Вегетативни: Генеративни: Общо: 

   

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

Първични данни за определяне на плътност и проективно покритие: 

Брой отчетни площадки в пробната площ:  Размер (m2) на отчетни площадки:  

Разполагане на отчетните площадки:  
В таблицата по-долу са посочени координатите, където видът е търсен 
 

№ на отчетната 
площадка: 

GPS координати: Вегетативни Генеративни Общо Проективно 
покритие в % 

 Географска дължина Географска ширина     

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

№ Наличие на инвазивни видове: % на засегната популация: 

1.   

2.   

3.   

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

1.   

2.   

3.   

№ Взeти мерки за опазване и възстновяване: 

1.  

2.  

3.  

Бележки: 
 
 
 

Снимки  [отбелязва се с + наличието на снимки, направени по време на наблюдението]      

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

 


