
Приложение 4 

 

Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 1516 

Aldrovanda vesiculosa – Мехурчеста алдрованда 
 

Брой установени находища  

 

Дълбочина на водния слой през активния вегетационен сезон 

А. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.30 м  във всички 

находища на вида 

Б. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.30 м в над 90% 

от находищата на вида 

В. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.30 м в до 90% от 

находищата на вида 

 

pH на водата  

 

А. pH = 6 в цялата площ на находището 

Б. pH = 6 в над 90% от находищата на вида 

В. pH = 6 в до 90% от находищата на вида 

 

Степен на обрастване с високи хигрофити  

А. >= 30 % равномерно разпределено за всеки хектар от площта в цялата площ на 

находището 

Б. >= 30 % равномерно разпределено за всеки хектар от площта в над 90% от 

находищата на вида 

В. >= 30 % равномерно разпределено за всеки хектар от площта в до 90% от 

находищата на вида 

 

Еутрофност,  

А. Мезотрофия в цялото находище 

Б. Мезотрофия в над 90% от находищата на вида 

В. Мезотрофия в до 90% от находищата на вида 

 

Обилие на зоопланктон използван за храна от растението (по експертна оценка) 

А. Добро в цялото находище 

Б. Добро в над 90% от находищата на вида 

В. Добро в до 90% от находищата на вида 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

 

Замърсяване с биогени 

А. Липсва замърсяване 

Б. Замърсени са до 10% от находищата 

В. Замърсени са над 10% от находищата 

 

Замърсяване – залпово/хронично с не биогенен характер 



А. Липсва замърсяване 

Б. Замърсени са до 10% от находищата 

В. Замърсени са над 10% от находищата 

 

Водовземане, дрениране на терена 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Използване на лодки и други увреждащи водната растителност дейности в 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 4080 

Centaurea immanuelis-loewii Degen – Имануелова метличина 
 

Брой установени находища 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Не се ползват химически и биологически средства за борба с неприятели 

Б. Използват се в до 10 % от площта на популацията 

В. Използват се в над 10 % от площта на популацията 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 2253 

Centaurea jankae Brândzǎ – Янкиева метличина 

 
Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 4091 

Crambe tataria Sebeok – Татарско зеле 

 
Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 
Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Опазване характера на тревните площи 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

 

Интензивни туристически потоци 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 1902. 

Cypripedium calceolus L. – Венерина пантофка 
 

Брой установени находища 

 

Процент на индивидите с два и повече цветоносни стръка 

А. Над 70% от индивидите 

Б. Между 70-20% от индивидите 

В.Под 20% от индивидите 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 
Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Опазване характера на тревните площи 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

 

Наличие на диви свине в находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивни туристически потоци 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 4103 

Dactylorhiza kalopissii E. Nelson - Калописиев дланокоренник 
 

Допълнителни параметри 

 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга. 

Мерна единица – цяло число. 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници.  

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

 

Влажност на почвата в находищата <70 %  
 

А. Влажността на почвата <70 % в цялото находище 

Б. Влажността на почвата <70 % в над 90% от находищата на вида 

В. Влажността на почвата <70 % в до 90% от находищата на вида 

 

Водовземане, дрениране на терена 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 
Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Опазване характера на тревните площи 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

 

Периоди на сенокосене 



А. През месец август в цялото находище 

Б. През месец август в над 90% от находищата на вида 

В. През месец август в до 90% от находищата на вида 

 

Интензивни туристически потоци 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 4067 

Echium russicum J.F. Gmel. - Червено усойниче 
 

Брой установени находища 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 
Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Периоди на сенокосене 

А. След края на юни в цялото находище 

Б. След края на юни в над 90% от находищата на вида 

В. След края на юни в до 90% от находищата на вида 

 

Опазване характера на тревните площи 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

 

Битово замърсяване в и около находищата, нитрификация и рудерализация на 

терена 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивни туристически потоци 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 1898 

Eleocharis carniolica – Карниолска блатница 
 

Брой установени находища 

 

Степен на естествено възобняване на популацията от 20 индивида кв. м. 

А. Постоянно или нарастващо 

Б. Намаляваща в до 10% от находищата 

В. Намаляваща в над 10% от находищата 

 

Липса на изменение на естествения хидрологичен режим  

А. В цялото находище 

Б. Наблюдава се изменение в до 10% от находищата 

В. Наблюдава се изменение в над 10% от находищата 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 
Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Периоди на сенокосене 

А. След края на юни в цялото находище 

Б. След края на юни в над 90% от находищата на вида 

В. След края на юни в до 90% от находищата на вида 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 4096 

Gladiolus palustris Gaudin, Блатно петльово перо  
 

Липса на изменение на естествения хидрологичен режим  

А. В цялото находище 

Б. Наблюдава се изменение в до 10% от находищата 

В. Наблюдава се изменение в над 10% от находищата 

 

Степен на обрастване с високи хигрофити  

А. Между 30-60% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в цялата площ 

на находището 

Б. Между 30-60% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в над 90% от 

находищата на вида 

В. Между 30-60% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в до 90% от 

находищата на вида 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 
Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Опазване характера на тревните площи 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

 

Водовземане, дрениране на терена 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивни туристически потоци 

А. Липсва заплахата 



Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 2327 

Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. – Пърчовка 
 

Брой установени находища 

 

Площ на откритите местообитания в горите не по-малко от 5 % от всеки 5 хектара 

горски местообитания в дъбовия пояс 

А. Постоянно или нарастващо 

Б. Намаляваща в до 10% от находищата 

В. Намаляваща в над 10% от находищата 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 
Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Периоди на сенокосене 

А. След края на юни в цялото находище 

Б. След края на юни в над 90% от находищата на вида 

В. След края на юни в до 90% от находищата на вида 

 

Опазване характера на тревните площи 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 1758 

Ligularia sibirica (L.) Cass. – Сибирски див тютюн 
 

Брой установени находища 

 

Обща площ на местообитанията, в които се среща вида 

А. Постоянно или нарастващо 

Б. Намаляваща в до 10% от находищата 

В. Намаляваща в над 10% от находищата 

 

Липса на изменение на естествения хидрологичен режим  

А. В цялото находище 

Б. Наблюдава се изменение в до 10% от находищата 

В. Наблюдава се изменение в над 10% от находищата 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 
Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Периоди на сенокосене 

А. След края на август в цялото находище 

Б. След края на август в над 90% от находищата на вида 

В. След края на август в до 90% от находищата на вида 

 

Водовземане, дрениране на терена 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Наличие на разравяния от диви свине 

А. До 5 % от площта на находищата са засегнати 

Б. До 20 % от площта на находищата са засегнати 



В. Над 20 % от площта на находищата са засегнати 

 

Замърсяване на водите 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 5% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 5% от находищата 

 

Изсичане на елшови дървета 

А. Липсва заплахата 

Б. Изсечени са до 3 дървета 

В. Изсечени са над 3 дървета 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 1428 

Marsilea quadrifolia - Четирилистно разковниче 

 
Брой установени находища  

 

Дълбочина на водния слой през активния вегетационен сезон 

А. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.20 -1.00 м 

 във всички находища на вида 

Б. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.20 -1.00 м в над 

90% от находищата на вида 

В. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.20 -1.00 м в до 

90% от находищата на вида 

 

pH на водата  

 

А. pH = 7-8 в цялата площ на находището 

Б. pH = 7-8 в над 90% от находищата на вида 

В. pH = 7-8 в до 90% от находищата на вида 

 

Степен на обрастване с високи хигрофити  

А. Под 20% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в цялата площ на 

находището 

Б. Под 20% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в над 90% от 

находищата на вида 

В. Под 20% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в до 90% от 

находищата на вида 

 
Произход на местообитанието 

А. Естествен 

Б. Полуезтествен 

В. Изцяло изкусвен 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

 

Замърсяване с биогени 

А. Липсва замърсяване 

Б. Замърсени са до 10% от находищата 

В. Замърсени са над 10% от находищата 

 

Замърсяване – залпово/хронично с не биогенен характер 

А. Липсва замърсяване 

Б. Замърсени са до 10% от находищата 

В. Замърсени са над 10% от находищата 

 

Водовземане, дрениране на терена 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 



В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 2079 

Moehringia jankae Griseb. ex Janka - Янкиева кутявка 
 

Брой установени находища 

 

Обща площ на местообитанията, в които се среща вида 

А. Постоянно или нарастващо 

Б. Намаляваща в до 10% от находищата 

В. Намаляваща в над 10% от находищата 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 
Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Опазване характера на местообитанията 

А. Опазване характера на местообитанията в цялото находище 

Б. Опазване характера на местообитанията в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на местообитанията в до 90% от находищата на вида 

 

Интензивни туристически потоци или скално катерене 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 2125 

Potentilla emilii-popii Nyár. - Емилипопово прозорче 
 

Брой установени находища 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 
Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Периоди на сенокосене 

А. След края на юни в цялото находище 

Б. След края на юни в над 90% от находищата на вида 

В. След края на юни в до 90% от находищата на вида 

 

Опазване характера на тревните площи 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

 

Интензивни туристически потоци 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 4116 

Tozzia carpathica Wołoszczak - Карпатска тоция 
 

Брой установени находища 

 

Видими промени в хидрологичния режим на находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Използване на изкуствени торове и/или хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Паша и отъпкване в находищата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 25% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 25% от находищата 

 

Водовземане, дрениране на терена 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Биогенно замърсяване във водосборите в и над находището 

А. Липсва замърсяване 

Б. Замърсени са до 10% от находищата 

В. Замърсени са над 10% от находищата 

 

  



Допълнително приложение към формуляра за мониторинг на 1590 

Viola delphinantha Boiss. – Дългошпореста теменуга 
 

Брой установени находища 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивност на пожарите 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

 
Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

 

Интензивност на пашата 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

 

Интензивни туристически потоци 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 


