Гори с висока консервационна стойност на територията на
Държавно горско стопанство „Кирково”
/ юли 2018 г/
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Във връзка утвърждаването на Горскостопански план /ГСП/, Ловностопански план /ЛСП/ и
План на дейности за защита на горските територии от пожари / ПДЗГТП/ на ТП ДГС
„Кирково“ – заповед №272 / 27.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция по горите /ИАГ/София е актуализиран настоящият доклад с цел привеждане на
стопанството в съответствие с принципите, критериите и индикаторите на влезлия в сила
национален стандарт на България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1), като са взети предвид
указанията на новото практическо ръководство (от октомври 2016 год.) за определяне,
стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България
(Приложение 13 към цитирания стандарт).Инвентаризацията и проучванията са направени
съгласно указанията на Националното ръководство за определяне на гори с висока
консервационна стойност, изготвено от WWF Дунавско-Карпатска Програма – България.
В Националното ръководство е дадена дефиниция за ГВКС, включваща в себе си шест
различни характеристики на гората или комбинации от тях, които определят нейната
консервационна стойност. В общ план Ръководството дава и насоки за управление и
стопанисване, които ще запазят или повишат тези консервационни стойности. При
разработката на настоящия документ, екипът се е водил изцяло от определенията, праговете
и оценките посочени в Националното ръководството.Съответните дефиниции са адаптирани
конкретно за земите и горите от горския фонд, управлявани от ТП ДГС „Кирково”.
Посочените указания за стопанисване и мониторинг са разписани конкретно и съобразно
спецификата на горите и начина им на управление на проучваната територия. Разработени са
всички консервационни стойности, установени на територията на горското стопанство.
Инвентаризацията на ГВКС, свързани с наличието на редки, застрашени и изчезващи видове
е продължителен процес излизащ извън рамките на един сезон. Препоръчва се базата данни
за разпространението на тези ВКС да бъде постоянно актуализирана отперсонала въз основа
на периодични техни наблюдения.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДГС „КИРКОВО”
Териториално поделение Държавно горско стопанство ( ТП ДГС) “Кирково” носи името
на село Кирково - административен център на едноименната община, но седалището му се
намира в съседното село Чакаларово .
Намира се в най-южната част на Кърджалийска област. На запад граничи с ТП ДГС
“Златоград”, на север с ТП ДГС “Момчилград”, на изток с ТП ДГС “Крумовград”. Южната
граница на стопанството достига до държавната ни граница с Република Гърция.
ТП ДГС “Кирково” обхваща горите на територията на община Кирково, съставена от 69
землища - на село Кирково и селата: Априлци, Бенковски, Брегово, Вълчанка, Върбен, Върли
дол, Горно Кирково, Горно Къпиново, Горски Извор, Гривяк, Дедец, Делвино, Джерово,
Добромирци, Долно Къпиново, Домище, Дрангово, Дрянова глава, Дюлица, Еровете, Завоя,
Загорски, Здравчец, Каялоба, Китна, Козлево, Кран, Кремен, Крилатица, Кукуряк,
Кърчовско, Лозенградци, Малкоч, Медевци, Метличка, Могиляне, Мъглене, Нане, Орлица,
Островец, Пловка, Подкова, Пресека, Първенци, Пъвица, Растник, Самодива, Самокитка,
Светлен, Секира, Средско, Старейшино, Старово, Стоманци, Стрижба, Тихомир, Фотиново,
Хаджийско, Царино, Чавка, Чакаларово, Чичево, Чорбаджийско, Шопок, Шопци,
Шумнатица, Яковица, Янино.
Освен тези селища като съставни към тях съществуват махали, много колиби и единични
къщи. През района на стопанството преминава железопътна линия, която свързва гара
Подкова с град Кърджали и с вътрешността на страната.
Шосейната мрежа е сравнително добре развита и има най-голямо значение за развитието,
стопанисването и опазването на стопанството. В най-добро състояние са пътят Момчилград Подкова - Чорбаджийско - Маказа (свързващ Република България и Република Гърция) и
пътят Подкова - Кирково - Бенковски, чрез който се осъществява връзка с град Златоград.
Съобщителните връзки в района на ТП ДГС “Кирково” са много добре развити. През
горските масиви е прекарана мрежа от черни горски пътища в относително добро състояние,
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част от които са чакълирани. Някои от камионните и тракторни пътища могат да се ползват
само при сухо време.
Телеграфо-пощенски станции и телефонни постове има във всички населени места.
Добрите съобщителни връзки улесняват твърде много управлението, стопанисването и
опазването на горите в стопанството.
В горско-административно отношение ТП ДГС “Кирково” се числи към Южноцентрално
държавно предприятие гр.Смолян, в териториалния обхват на Регионална дирекция на
горите (РДГ) - град Кърджали.
Таблица № 1
За разпределение на устроената площ по СОБСТВЕНОСТИ и ВИД ТЕРИТОРИЯ
общо

вид собственост

обща
площ
ха

в т.ч. горски територии

%

в т.ч.
залес.
площ
ха

%

обща
площ
ха

%

в т.ч.
залес.
площ
ха

%

в т.ч. гори в
земеделски
територии
обща
площ
ха

%

Държавна
32199,8 94,6 27731,7 96,0 31172,7 96,1 26704,6 97,9 1027,1 63,3
собственост
Общинска
594,9 1,7 494,1 1,7 135,5 0,4
34,7 0,1 459,4 28,3
собственост
Физически лица
1188,1 3,5 619,4 2,1 1071,7 3,3 503,0 1,8 116,4 7,2
Юридически лица
84,4 0,2
60,1 0,2
65,3 0,2
41,0 0,2 19,1 1,2
Общо

34067,2 100,0 28905,3 100,0 32445,2 100,0 27283,3 100,0 1622,0 100,0

гори
по чл.83
обща
площ
ха

%

-

-

-

-

19,4 89,8
2,2 10,2
21,6 100,0

Общата площ на ТП ДГС “Кирково” е разделена на 459 броя отдели от №№ 1-459.
Средногодишният добив на дървесина от горите на стопанството възлиза на около
42700 куб.м, от които около 20000 куб.м строителна дървесина и около 13500 куб.м дърва за
огрев.
Най-голям ползвател на дървесина е заводът за хартия в град Стамболийски, тъй като
основният сортимент добиван от горите на стопанството е иглолистната целулоза.
Строителната дървесина за бичене се обработва на територията на общината в селата
Подкова, Чакаларово и Кирково.
Като цяло обаче най-видимата и оценявана част от дейността на ТП ДГС „КИРКОВО“ е
задоволяването с дърва за огрев на местното население.Поради високата степен на
зависимост на местното население от дърва за огрев, тя и в бъдеще ще бъде ключова за
определяне на отношението на местните хора, местните кметове и общинска администрация
към ТП ДГС „КИРКОВО“.
За възпроизводство на горите на територията на ТП ДГС „КИРКОВО“ се разчита почти
изцяло на естественото възобновяване, с което са съобразени и прилаганите лесовъдски
системи.
В района на държавно горско стопанство “Кирково” съществуват сравнително добри условия
за естественото възобновяване на основните дървесни видове – бук,зимен дъб, благун и цер.
Въпреки това то протича с незадоволителни темпове.При издънковите дъбове
констатираното възобновяване в повечето случаи е представено от поници и 2-3 годишен
подраст, който още не е укрепнал и е силно неравномерно разположен по площта на
подотделите. Основни причини за слабото възобновяване са несвоевременното извеждане
или ниските интензивности на възобновителни сечи и наличието на подлес, а в някои случаи
и на зачимяване в част от зрелите насаждения. Необходимост от подпомагане има при
голяма част от издънковите гори за превръщане.Изсичане на подлеса (III Приложение,
Списък № 9) е предвидено в случаите, когато той е пречка за възобновяване на
насажденията. Желателно е мероприятието да се извършва в семеносна година.Общо
изсичане на подлеса е планирано на площ от 149,2 ха, като комбинация с възобновителна сеч
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(постепенна осеменителна фаза или постепенно-котловинна сеч).
Общо залесяване е предвидено на площ от 66,8 хектара (таблица №2).
Таблица № 2
Държавна собственост
1 участък
2 участък
3 участък
ха
%
ха
%
ха
%
3,8 11,3
7,0 58,8
26,0 76,9
1,5 12,6
4,0 11,8
21,1 100,0
3,4 28,6

Насоки на залесяване
попълване на редини
възстановяване на гори
в зрели гори

Общо
ха
%
10,8 16,1
27,5 41,2
28,5 42,7

общо

33,8 100,0

21,1 100,0

11,9 100,0

66,8 100,0

ВСИЧКО ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

33,8 100,0

21,1 100,0

11,9 100,0

66,8 100,0

подпомагане
залесяване

на

възобновяване

без

всичко

-

-

-

-

33,8

21,1

11,9

66,8

Комплексното значение на горите в района не се изчерпва само с дърводобива и
залесяването, а и със страничните ползвания от тях. На първо място те осигуряват почти
целогодишно паша на селскостопанските животни. При благоприятни години се добиват
значителни количества сено, горски плодове, гъби и билки, което осигурява допълнителни
доходи на местното неселение.Въз основа на предоставените данни от досегашното
стопанисване се предвижда предполагаем добив на следните количества гъби от 0,1 до 4,0
тона годишно.По ГСП през десетилетието добив на същите може да се допуска и в
количества за лични нужди.Находищата на билки и горски плодове попадат в райони,
където е невъзможно да се предвидят конкретни количества за нормалното провеждане на
тези странични горскостопански мероприятия поради сезонния характер на суровините.
Освен това находищата попадат и в горски територии със смесена (недържавна) собственост,
където контролът е силно затруднен. Общата площ, върху която се забранява пашата е
показано в таблица № 3 по горскостопански участъци.
Таблица № 3
Размер на площта, забранена за паша
Обща
площ
ха

Забранена
площ за паша
ха

%
от общата площ

Бенковски

10761,0

3615,0

10,6

Чакаларово

11730,5

4244,0

12,5

Чорбаджийско

11575,7

3676,2

10,8

Общо

34067,2

11535,2

33,9

Нивото на зависимост на местното население от събирането на недървесни горски продукти е
сравнително слабо. Ангажираността в този вид дейност има ясно изразен сезонен характер и варира през
годините в зависимост от наличния ресурс.

Голямо е и ловностопанското значение на горите. Благоприятният релеф, дървесната
и храстова растителност, наличните поляни и голи площи, създават добри условия за
развитието на дивеча, което от своя страна дава добри възможности за организирането на
ловния туризъм.
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На територията на ТП ДГС „Кирково” е обособен 1 държавен дивечовъден участък
(ДДУ) с площ около 5 400 ха и 4 ловища. На територията на общината са регистрирани 2
сдружения на ловците и риболовците – СЛР „Момчилград” и СЛР „Маказа 2001” - Кирково,
а 12 ловни дружини с около 500 организирани ловци са регистрирани на територията на ТП
ДГС. Основен обект на лов са дива свиня, заек и сърна.
Дейността на ТП ДГС по отношение на контрола и охраната на дейностите в горите
включват: 1) контрол и охрана на управлението и дейностите в горите; 2) охрана от
незаконна сеч, бракониерство и др.; и 3) Опазване от пожари. Незаконните дейности в
региона на ТП ДГС „Кирково” са сведени до минимум, почти липсват случаи на незаконна
сеч и бракониерство. Дейността по опазване на горите от пожари се осъществява съвместно с
кметските администрации. Местното население е изключително активно по отношение на
опазване на горите от пожари.

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС „КИРКОВО”
Съвременните схващания за гората като многофункционална система, включваща в себе си
екологични, социални, икономически, естетически и други функции налага по-широко отразяване на
нейните стойности в националното и международно законодателство и разширяване на кръга от
инициативи и дейности свързани с нейното управление. Идеята за гори с висока консервационна
стойност (ГВКС) е разработена от Съвета по стопанисване на горите и е публикувана за пръв път
през 1999 г. Целта на въвеждането на това понятие е да пренасочи дебатите по определянето на
конкретни видове гори (напр. първична, вековна гора, и т.н.) или методи за дърводобив, съгласно
съвременните схващания, като насочи вниманието към функциите и стойностите, които правят гората
значима. Чрез определяне на тези ключови стойности и осигуряване на тяхното запазване или
повишаване, става възможно вземането на рационални решения за стопанисването на горите,
съвместими със запазването на важните екологични и социални функции. Ключът към концепцията
за ГВКС е определянето на самите високи консервационни стойности (ВКС), т.е. важните функции,
които гората изпълнява в даден момент на дадено място - богато биоразнообразие, средообразуващи
и социални функции. Международните дефиниции за основните ВКС са посочени в Таблица1. Това
са тези стойности, които са значими и трябва да бъдат опазени, и на които стопанските дейности
оказват критично влияние. Горите с висока консервационна стойност са горски територии (вкл.
необлесени площи, водни обекти в горите и пр.), които притежават такива стойности. След като е
определил ВКС, стопанинът трябва да планира горските дейности по начин, който запазва или
повишава определените ВКС, и да приложи програма за мониторинг, която да установи дали това е
постигнато.

Гори с висока консервационна стойност (ГВКС) са горски територии, които
притежават поне една от шестте високи консервационни стойности според определението за
ВКС. ВКС е всяка една от следните стойности:
ВКС 1
– Разнообразие от видове. Концентрации на биологично разнообразие вкл.ендемични, редки,
защитени и застрашени от изчезване видове, с глобално, регионално или национално
значение.
ВКС 2
– Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. Непокътнати горски ландшафти,
големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или
национално значение, в който съществуват жизнени популации на повечето естествено
срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.
ВКС 3
– Екосистеми и местообитания. Редки, защитени или застрашени от изчезване екосистеми,
местообитания или рефугии.
ВКС 4
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– Екосистемни услуги от критично значение. Основни екосистемни услуги от критично
(незаменимо) значение в определени ситуации вкл., опазване на водосбори и контрол на
ерозията на уязвими почви и склонове.
ВКС 5
– Основни потребности на населението. Места и ресурси от фондаментално значение за
задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.
поминък, здраве, храна, вода), идентифицирани с тяхно участие.
ВКС 6
– Културни ценности. Места, ресурси, местообитания и ландшафти от глобално или
национално
културно,
археологично
или
историческо
значение,
и/или
от
критично(незаменимо)значение за традиционната култура на местните общности и
коренното
население,
идентифицирани
с
тяхно
участие,
вкл.
културно,
екологично,икономическо или религиозно/духовно значение.
Определенията са според международните общи индикатори от 2016 г.
Концепцията за ГВКС започва да се използва все по-широко както при сертификацията на
гори, така и при картиране, свързано с лесоустройството и с ландшафтното планиране, при
стопанисването и при вземането на решения за опазване на горските ресурси. Тя се използва
и в покупателните политики на компании от горския сектор или на такива, произвеждащи
продукти от дървесина. Концепцията за ГВКС започва да присъства и в дискусии,
инициативи и политики на различни държавни агенции.
В общ план Ръководството дава и насоки за управление и стопанисване, които ще запазят
или повишат тези консервационни стойности. При разработката на настоящия документ,
екипът се е водил изцяло от определенията, праговете и оценките посочени в Националното
ръководството. Съответните дефиниции са адаптирани конкретно за земите и горите от
горския фонд, управлявани от ДГС „Кирково“. Посочените указания за стопанисване и
мониторинг са разписани конкретно и съобразно спецификата на горите и начина им на
управление на проучванататеритория. Разработени са всички консервационни стойности,
установени на територията на стопанството. Инвентаризацията на ГВКС, свързани с
наличието на наличието на редки, застрашени и изчезващи видове е продължителен процес
излизащ извън рамките на един сезон. Препоръчва се базата данни за разпространението на
тези ВКС да бъде постоянно актуализирана от персонала въз основа на периодични
техни наблюдения.

ВКС 1. Разнообразие от видове. Концентрации на биологично
разнообразие вкл. ендемични, редки, защитени и застрашени от изчезване
видове, с глобално, регионално или национално значение.
Тази ВКС е насочена към оценка на управлението на горите на територията на ДГС
„Кирково” във връзка с опазването на биологичното разнообразие в най-широк смисъл. Тук
се оценя, както въздействието върху видовете, така и върху екосистемите и тяхното
функциониране. За България в ръководството са определени следните компоненти:


Защитени територии



Застрашени, изчезващи и ендемични видове



Критични концентрации на видове

Към горите с висока консервационна стоиност (ВКС 1) ), съгласно ГСП са отнесени следните
отдели и подотдели: 1, л; 67, н; 93, а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 94, а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 95, а, б, в, 1, 2, 3, 4; 96, б,
д, е, 2, 3; 99, а, в, 1, 11; 100, а, б, в, г, д, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 101, а, б, в, г, д, е,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 102, а, б, в, 1, 2, 3, 4; 103, а, б, в, г, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 104, а, б, в, г, е, ж, 1, 2, 3, 4; 105, а;
106, а, б, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 107, а, б, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 108, а, б, в, 1, 2; 109, г, е, 6, 10, 11, 12, 13;
110, в, г, д, 3, 10, 11, 12; 111, а, б, в, г, е, 1, 2, 3; 112, а, б, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
113, а, б, в, г, 1, 2, 3, 4; 114, а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 115, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5; 116, а, б, г, и, к, н, п, р,
с, ц, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14; 117, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 5; 118, а, д, е, з, и, 2; 125, 1136, ж, 8; 137, а,
б, в, 1, 4, 5; 138, 7; 140, 1; 162, а; 171, а, б, в, г, 1, 2, 3; 172, а, и, к, 1, 9; 173, а, б, в, г, д, ж, з, и, 2, 4, 6, 8;
174, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21; 175, а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 176, а, б, 3; 177, а,
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б, в, г, д, 3, 19; 178, а, б, в, г, 1, 2, 3; 179, а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12; 180, а, б, в, г, д, 1, 2,
3, 4, 7, 8, 9; 181, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5; 182, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 4; 183, а, б, в, г, д, е,
ж, з, 1, 2, 3; 184, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, м, н, о, п, р, с, т, у, х, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 28, 29, 30, 31, 33; 185, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 186, а, б, в, г; 187, а, б, в, г, д, е, ж, 1;
188, а, б, в, г, д, е, ж, 1; 189, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1; 190, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2; 191, а,
б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; 192, д, е, ж, и, к, н, о, п, р, с, т, 6, 16, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 34; 193, а, б,
в, д, е, ж, и, к, м, 1, 2, 3; 194, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 195, а, б, в, г, д, е, ж, 1; 196, а, б, в, г, д, е, 1, 2, 4;
197, а, б, в, г, д, е, 1, 2; 198, а, б, в, г, 1; 199, а, б, в, г, д, е, ж; 200, а, б, в, г, д, е; 201, а, б, в, г, д, е, 1, 2;
202, а, б, в, г; 203, б, в, г, е, и, к, м, н, 5; 204, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 205, а, б, в, г, д, 1; 206, а, б, в, г, д, е,
ж, 1, 2; 207, а, б, в, д, е, 1, 2, 3; 208, с, т, у, ф, х, 6, 7, 9, 10, 12, 14; 209, б, в, д, е, з, и, к, 3, 6, 7, 8, 9, 10,
11; 210, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 211, а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 212, а, б, в, г, д, 1; 213,
а, б, в, г; 214, а, б, г, д, е, ж; 215, а, б, в, г, д, е, ж; 216, б, в, г, д, е, 1; 217, а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5; 218, а, б,
в, г, д, е, з, и, к, 1, 2, 5, 6, 7, 8; 219, р, т, ц, ш, ю, 10, 11, 13, 15; 220, а, б, г, ж, з, 1, 2; 221, с, 25; 224, з, и,
к, 32; 225, л, н, о, п; 226, н; 230, а, б, в, г, д, л, м, н, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15; 231, а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3; 232, г, д, е, ж, з, и, 2, 4, 5, 6; 233, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 7, 8,
9; 234, а, в, г, д, ж, з, 1, 2, 3235, а, б, в, г, 1, 2, 3, 4; 236, а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 2, 4, 7, 8, 9, 10; 237, а, б,
в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; 238, б, е, к, л, м, н, п, р, с, т, 2, 3, 4, 6, 7, 8; 239, а, б, в, г, д, ж, з, 1, 2, 3, 4, 6,
10; 240, а, б, в, г, д, е, ж, з, о, 1; 241, а, б, в, д, е, ж, 1; 242, а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 243, а, б, в, г, д, е, ж, з,
и; 244, а, б, в, г, 1, 2; 245, а, б, в, г, д; 246, а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 247, а, б, в, г, д, е, ж, з; 248, а, б, в, г, д,
е, ж, 1; 249, а, б, в, г, д; 250, а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 251, а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; 252, а, б, в, г, е, ж, з,
1, 2, 3, 4; 253, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1; 254, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 255, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1,
2, 3, 4, 5, 6; 256, а, б, в, г, д, е, ж, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; 257, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 258, б,
г, д, е, ж, з, 2, 5, 6, 7, 8; 259, а, б, в, г, д, е, ж, 5, 6; 260, а, б, в, г; 261, а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 262, а, б, в, 1, 2,
3, 4; 263, а, б, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; 264, а, б, в, г, 1, 2, 3, 4; 265, а, б, в, г, д, 1, 2; 266, а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 267, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2; 268, а, б, в, г, д, е, ж, 1,
2, 3; 269, а, б, в, г, д, е, 2, 3; 270, а, б, в, г, е, ж, з, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; 271, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10; 272, а, б, в, г, д, ж, з, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 273, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 18, 19; 274, а, в, д, ж, з, и, к, л, н, о, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 24, 25, 31,
32, 33, 36, 39, 41, 52, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 80, 81, 83, 84, 86; 275, а, б, в, г, 3, 16, 19, 21; 276, а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17; 277, в, г, д, е, 22, 35, 41, 47; 278, а, б, в, г, д,
ж, з, и, 10, 14, 15, 17, 18, 33, 34; 326, а, б, в, г; 358, п, с, т, у; 363, а, б, в, г, д, ж, з, и, 1; 364, б, в, г, д, е,
з, и, к, л, р, с, т, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14; 366, а, б, в, г; 369, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 5, 6, 7; 370,
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, 1, 2, 4, 6, 8, 9; 371, а, б, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3,
4, 5, 6; 372, а, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 373, а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 374, а, б, в, г, д, е, и, 1, 2, 3, 4,
5, 6; 375, а, б, в, г, е, ж, з, к, м, н, о, 1, 3; 380, ж, з, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 29; 381, б, з, л, м, о, 3, 5, 6, 7,
10; 382, б, е, и, к, л, м, о, п, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 17; 383, а, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 3, 4, 5, 6, 7; 384,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 2, 3, 4, 5, 6; 385, а, б, в, г, д, е, 2, 3, 4; 386, а, б, в, г, е, ж, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13; 387,
а, б, в, г, д, е, ж, з, 2, 3, 4, 5, 6; 388, а, б, в, д, 1, 2, 4; 389, а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2; 390,
б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; 391, а, в, г, д, е, ж, 2, 4, 7, 8, 9, 10; 392, а, б, д, ж, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 18; 393,
а, в, г, ж, з, и, к, н, 3, 15, 17, 20, 24, 26, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 52; 402, д, е, ж, з, и, х, 2; 403, и, л, м, н, п,
р, с, т, у, ф, ц, г1, ж1, 5, 8, 11, 12; 404, д, ж, з, и, к, л, 12, 13, 28; 406, б, в, г, д, е, ж, з, л, 5, 6, 7, 11, 12,
13; 407, а, в, г, д, е, ж, з, 3, 6, 7, 16, 18, 19, 21, 24, 25; 408, а, б, в, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9; 409, а, в,
г, е, з, и, к, л, м, н, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14; 410, а, б, 1, 2, 4, 5, 11; 411, а, б, в, 1, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 19,
20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37; 412, а, г, д, е, ж, к, л, м, о, п, 10, 12, 20, 24; 413, а, б, в, г, д, ж, з,
1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13; 414, а, б, в, г, д, е, 4, 7, 10; 415, а, б, в, г, д, е, ж, з, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 17;
416, а, б, в, г, д, е, ж, з, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 17; 417, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 418, а, б, в, г, д, е, 1, 3; 419, а,
в, г, д, е, з, 2, 4, 5, 6; 420, а, б, в, г, д, е, 2, 3, 4; 421, а, б, в; 422, а, б, 1, 2, 3; 423, а, б, в, г, д, 1; 424, а, в,
г, е, ж, л, м, 2, 4, 6, 7; 425, а, б, г, д, е, з, к, л, м, н, о, п, р, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12; 426, а, б, в, д, з, и, к,
л, 2, 3, 4, 9, 11, 14; 427, а, б, в, г, д, з, и, к, л, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 27; 428, а, б, в, г, е, ж, 1, 2, 5; 429, а,
б, в, г, д, е, 1; 430, а, б, в, г, 1; 431, а, б, в, г, д, 1; 432, а, в, д, е, ж, к, 2, 3, 5, 6; 433, а, б, г, е, ж, з, 1, 2, 5;
434, а, б, в, г, д, е, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 22, 23, 24; 435, а, б, г, е, ж, з, и, к, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 21; 436, а, в, г, д, е, 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23; 437, а, б, г, д, е, ж, 1, 4,
11, 12, 13, 14, 15, 17; 438, а, б, д, е, ж, з, и, 2, 11, 14, 15, 16, 20; 439, а, 1, 14, 15, 16; 440, а, е, ж, з, и, 2, 3,
5, 16, 19, 23, 24, 26, 29, 32, 33; 441, а, б, в, г, 6, 8, 10, 12, 13; 442, а, б, е, ж, з, и, к, л, м, н, р, у, ф, ц, ш, 1,
2, 3, 4, 5, 9, 14, 17, 18, 20; 443, а, б, в, 2, 3, 4, 5; 444, а, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 445, а, в, д, е, ж, з,
и, к, л, м, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11; 446, а, б, в, 1, 2, 3, 4; 447, а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 448, а, б, в, г, 1, 2, 3;
449, а, б, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 450, а, б, в, 2, 3, 4, 5, 6; 451, а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4,
5, 6; 452, а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 453, а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; 454, а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7; 455, а, б, в, г, 1, 2 - с обща площ 13 591,6 ха, от която залесена 12 314,2 ха и 1277,4 ха незалесена.
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ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
В България за ГВКС се смятат всички защитени територии и зони, както следва:
1. Горски територии в резервати, поддържани резервати, национални паркове, защитени
местности, природни забележителности, обявени по ЗЗТ;
2. Горски територии в природни паркове, попадащи в зони предназначени за опазване на
биологичното разнообразие, определени с плановете за управление по реда на ЗЗТ или
паркоустройствените проекти по реда на Закона за горите (ЗГ);
3. Горски територии, в природни паркове които нямат устройствени документи;
4. Горски територии попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) – Натура 2000 зони).
На територията на община „Кирково” са обявени 7 обекта със статут на защитени
територии, две от които попадат в ЗГГФ. Това са: 1) Защитена местност (ЗМ)
„Гюмюрджински снежник” обявена със Заповед No.РД-153 от 21.02.2003 г. с площ 1 947.7 ха
и с цел на обявяване включваща: „опазване на вековни смесени гори на бук, ела и явор;
опазване находища на застрашени от изчезване растителни и животински видове родопски крем, казашка хвойна, тис, джел, планински явор родопски крем, казашка хвойна,
тис, джел, планински явор, мечка и др.” и 2) Природна забележителност (ПЗ) „Синя хвойна”
намираща се в землището на с. Нане и имаща за цел опазване на находище на синя хвойна.
На този етап План за управление не за двете ЗТ не са разработени.
Останалите ЗТ извън ЗГГФ включват: ПЗ „Гъбата” и ПЗ „Лъвът”– намиращи се в
замлището на с. Бенковски, обявени с цел опазване на склано образувание; и 3 вековни
дървета пърнар в землището на с. Каялоба.
В териториялния обхват на ТП ДГС „Кирково“ частично попада защитена зона по
НАТУРА 2000 - BG0001032 “Родопи - Източни” - приета с Решение на МС №
122/02.03.2007г. и Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата
флора и фауна.

Заплахи
1.Намаляване на площа на природните местообитания и местообитанията на видовете и
на техните популации в резултат на човешка намеса.
2.Нарушаване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове.

Препоръки за стопанисване:
За стопанисване на така определената ВКС се препоръчва:
 До изготвянето на ПУ стопанисването да се извършва съгласно заповедта за обявяване и
съгласно разпордебите на ЗЗТ/ ЗБР, като са в сила следните допълнителни ограничения:
1) не се извеждат голи сечи; 2) не се подменя основния дървесен вид. Следва да се
определят стойностите, които се съхраняват със създаването на ЗТ, посочени в

заповедта за обявяване и да се оценят доколко режимите и горскостопанските
дейности запазват или увеличават тези стойности. Горските стопани трябва да са
уверени, че не се прилагат практики на стопанисване, които оказват отрицателно
въздействие върху съществуващи или предложени за обявяване защитени
територии или зони. Тези препоръки са от особено значение за ЗМ.


Тясно да се следи процеса по обявяването на защитената зона и евентуалното
разработване на ПУ за нея и да се търси активно участие при формулиране на
режимите.
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Препоръки за мониторинг:
Горските стопани трябва да идентифицират онези показатели, които касаят
наблюдението върху горскостопанските дейности и да извършват мониторинга съгласно
посочените схеми, срокове, критерии и методи на оценка.
Служителите на ДГС са длъжни да следят за неблагоприятни въздействия върху ВКС
на защитената територия. Съвместно с РИОСВ – Хасково трябва да се определи режима на
мониторинг на стандартните процедури и индикаторите, с цел предотвратяване на
отрицателните въздействия на дейностите в горскостопанската единица върху ВКС. За
пример могат да се вземат въздействия върху количеството или качеството на водите,
нарушаване на миграционни пътища на дивите животни, повишаване на риска от пожари и
др.

ВКС 1.2 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ
В тази ВКС са включени както гори – находища на застрашени и изчезващи видове,
така и гори, с естествени характеристики, представляващи потенциално такова
местообитание. Това се налага поради рядкостта на видовете, както и заради нуждата от
опазване на местообитания от критично значение за тези и др. видове. Ето защо в
настоящото ръководство се предлага за определянето на тази стойност да се ползват
местообитания на индикаторни видове, посочени в приложен списък към ръководството Приложение 1. Списъкът е разработен на основата на Червения списък на IUCN с използвани
категории “критично застрашен” и “уязвим”, Червената книга на НРБ, том I и II, Атлас на
ендемичните растения в България, както са включени и видове, които са от значение за
цялостното функциониране на екосистемите в локален мащаб. Представеният списък
подлежи на периодично ревизиране, във връзка с промяната на статуса на отделните видове.
ВКС носят териториите от горскостопанските единици, в които се среща всеки вид от
Приложения 1А и 1Б към ръководството. Това са видове с толкова голяма консервационна
значимост, че е достатъчно наличието на един такъв вид, постоянно обитаващ
горскостопанската единица, за да представлява тя ГВКС. Горските територии, включващи
местообитания на видовете, включени в Приложения 1А И 1Б към ръководството са ГВКС.
В процеса на стопанисване на горите, стопанинът трябва да е запознат с биологичното
разнообразие и да има инвентаризация на видовете, срещащи се на територията на
стопанството му. Тази информация трябва да се анализира, за да се установи дали в горското
стопанство има застрашени, изчезващи или ендемични видове от Приложение 1. Всеки вид
от списъка, който присъства в горскостопанската единица, е индикатор за наличие на ВКС. В
случаите когато местообитанието е в имот, който е по-малък от подотдел -като ГВКС се
определя имота. В случаите когато имотът е по-голям от подотдел - като ГВКС се определя
подотдела. За животинските видове ГВКС може да бъде и по-голяма от имота, като
критериите за нейното определяне са посочени в Приложение 1Б. По отношение на
безгръбначните животни, предвид тяхната специфика, оценката се разделя на два етапа –
първоначална и крайна (виж. безгръбначните в Приложение 1Б). Първоначалната оценка
дава предварителна представа за стойноста на гората и в нея са включени по-често срещани,
екологично по-пластични и лесни за разпознаване видове. Тази оценка може да бъде
извършена и от неспециалист или стопанин на определена горска територия. Крайната
оценка се извършва на базата на високо индикаторни, тясно свързани с мъртвата дървесина
видове. Поради обстоятелството, че тези видове са трудни за разпознаване и се нуждаят от
специфичен метод на набюдение и изследване, тяхната оценка се извършва от специалистиентомолози.
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Растителни видове включени в Приложение 1 към Националното
ръководство, установени на територията на ДГС „Кирково”
Черноморска ведрица (Fritillaria pontica) –

Многогодишно тревисто луковично растение, геофит. Цветовете са единични, наведени
надолу. Венчелистчетата отвън са с широка жълто-зелена ивица, а към върха и по ръба са
нечисто бледо виненочервени. Цъфти в периода март – април, а плодоноси от юни до юли.
Размножава се семенно и вегетативно. Среща се в широколистни и смесени планински и
низинни гори и храсталаци в Източна и Южна България. Включен в Червена книга на
България т. 1 с категория рядък и в списъка на IUCN с категория рядък вид (R). Български
субендемит.
По време на теренните проучвания видът е установен в долината на р. Върбица.

Заплахи:
1.Загуба или влошаване на качеството на местообитанията.
2.Събирането за букети от местното население и туристи.

Препоръки за стопанисване:
Инвентаризиране и картиране на други потенциални находища на вида, като това е
препоръчително да се извършва през пролетта. Дейностите могат да се извършват и от
служители на ДГС „Кирково”.
Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на
черноморската ведрица да се провеждат през месеците март и април - по време на цъфтежа й.
При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не подлежат на сеч.
При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите на ведрицата. Склопеността да
не пада по 0,7.
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Препоръки за мониторинг:
Проверка състоянието на находището на вида да се извършва ежегодно – брой
индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или
плодоносещи индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители). Да се
извършва предварително планиране и оценка на лесовъдските мероприятия, преди началото
на дейностите в близост до находищата на вида, с цел да не се нарушат условията на средата.

Странджанско сапунче (Saponaria stranjensis)

Многогодишно тревисто растение, хемикриптофит. Цветовете са тъмно розови,
събрани в съцветие лъжедихазий. Цъфти в периода юли – октомври, а плодоноси от
септември до ноември. Размножава се семенно и вегетативно. Среща се ограничено по
каменисти места и в мезофитни гори в Южна България. Формира туфи на влажни места и в
скални пукнатини. На територията на ДГС „Кирково”, участва в състава на крайречни горски
съобщества. Включен в Червена книга на България том 1 с категория рядък и с категория
„уязвим” в Червен списък на флората в България. Странджанското сапунче е разпространено
само в България и е български ендемит.
По време на теренните проучвания видът е установен на територията на ДГС
„Кирково” в отделите около с. Подкова.

Заплахи:
1. Изкореняване на вида по време на лесовъдски дейности.
2. Механични повреди на индивидите при горскостопанските дейности.

Препоръки за стопанисване:
Инвентаризиране и картиране на други потенциалние находища на вида, като това е
препоръчително да се извършва през лятото и началото на есента. Дейностите могат да се
извършват и от служители на ДГС „Кирково”.
ДГС „Кирково” – Гори с висока консервационна стойност
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Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на
странджанското сапунче да се провеждат през месеците юли и август - по време на
интензивния цъфтеж. При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват
и не подлежатна сеч. Да не се осъществяват дейности, водещи до промяна на хидрологичния
режим на съобществата. Да се внимава да не се нараняват туфите и отделните индивиди на
странджанското сапунче.

Препоръки за мониторинг:
Проверка състоянието на находището на вида (минимум на 2 години) – брой индивиди,
определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или плодоносещи
индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители).
Да се извършва предварително планиране и оценка на лесовъдските мероприятия,
преди началото на дейностите в близост до находищата на вида, с цел да не се нарушат
условията на средата.

Джел (Ilex aquifolium) - снимка
Вечно зелен храст или ниско дърво,
фанерофит, с кожести листа, повече или
по-малко ясно назъбени и боДГСиви.
Плодът е червен и се запазва и през зимата.
Цъфти през май-юни, плодоноси през юлиавгуст. Възобновяването му е трудно и
заради това се среща предимно като
единични индивиди или на малки групи
във влажни, сенчести долове в горите (найчесто букови), в планинските региони.
Включен в Червена книга на България т. 1
с категория „рядък” и с категория „почти
застрашен” в Червен списък на флората в
България.

Заплахи:
Загуба или влошаване на качеството на местообитанията.

Препоръки за стопанисване:
Инвентаризиране и картиране на други потенциални находищата на вида, като това е
препоръчително да се извършва през зимата, когато растението може да бъде
идентифицирано отдалеч по вечнозелените листа. Дейностите могат да се извършват и от
служители на ДГС „Кирково”.
При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не подлежат
на сеч, с оглед да не се променят условията на микросредата. Да се извършва предварително
планиране и оценка на лесовъдските мероприятия, преди началото на дейностите в близост
до находищата на вида, с цел да не се нарушат условията на средата.

Препоръки за мониторинг:
Проверка състоянието на находището на вида (минимум на 5 години) – брой индивиди,
определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, здравословно състояние
(наличие на повреди или вредители, окастрени клони и др.).
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Тис (Taxus baccata) - снимка
Двудомно дърво или храст, фанерофит.
Листата са игловидни, плоски, отгоре
лъскави тъмнозелени, а отдолу бледозелени
матови. Захващат се за клонките с къси
дръжчици. Семето е обвито с червено сочно
образувание (арилус). Възобновява се трудно
със семена и вегетативно. Среща се предимно
поединично или на малки групи във влажни,
сенчести долове в широколистни (най-често
букови) и иглолистно-широколистни гори, в
планинските региони. Включен в Червена
книга на България т. 1 и в Червен списък на
флората в България с категория „застрашен”.

Заплахи:
1.Загуба или влошаване на качеството на местообитанията.
2.Местното население и туристи.

Препоръки за стопанисване:
Инвентаризиране и картиране на други потенциални находища на вида, като това е
препоръчително да се извършва през зимата, когато растението може да бъде
идентифицирано отдалеч по вечнозелените листа. Дейностите могат да се извършват и от
служители на ДГС „Кирково”.
При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не
подлежатна сеч, с оглед да не се променят условията на микросредата. Да се извършва
предварително планиране и оценка на лесовъдските мероприятия, преди началото на
дейностите в близост до находищата на вида, с цел да не се нарушат условията на средата.

Препоръки за мониторинг:
Проверка състоянието на находището на вида (минимум на 5 години) – брой индивиди,
определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, здравословно състояние
(наличие на повреди или вредители, окастрени клони и др.).

Родопска горска майка (Lathraea rhodopea Dingler) - снимка
Многогодишно тревисто растение – паразит по корените на леска, смърч, бук, елша и
др. дървета. Цветовете са розови, цъфти през март-април, плодоноси през юни-юли.
Паразитира върху корените на леските, бука, смърча, белия бор, елшите и други дървесни
видове. Среща се във влажни гори и храсталаци до 2000 м.н.в. Включен е в Червена книга на
България, т. 1, с категория „рядък”, и е оценен по проект Червен списък на флората на
България като „почти застрашен”.
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Заплахи:
1. Маркиране на насажденията извън периода на цъфтеж.
2. Отсичане на дърветата гостоприемници.
3.Нараняване на корените на дърветата гостоприемници.

Препоръки за стопанисване:
потенциални
находища на вида, като това е препоръчително да се
извършва през периода март-април (по време на
цъфтежа),
когато
растението
може
да
бъде
идентифицирано най-лесно. Дейностите могат да се
извършват и от служители на ДГС „Кирково”.
При установяването наличие на вида, дърветата в
съседство се запазват и не подлежатна сеч, с оглед да не
се променят условията на микросредата. Склопеността
да не пада под 0.6
Инвентаризиране

и

картиране

на

Препоръки за мониторинг:
Проверка състоянието на находищата на вида
(минимум на 5 години) – брой индивиди, определяне на
възрастовата
структура
на
ценопопулацията,
здравословно състояние (наличие на повреди или
вредители и др.). Да се извършва предварително
планиране и оценка на лесовъдските мероприятия, преди
началото на дейностите в близост до находищата на
вида, с цел да не се наранят дървета-гостоприемници и
да не се нарушат условията на средата.

Източен чинар (Platanus orientalis)
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Дърво от първа величина, фанерофит. Цъфти през май, а плодоноси от август до
септември. Размножава се семенно и вегетативно. Формира монодоминантни и участва в
смесени крайречни съобщества, на алувиални почви в Южна България. Включен в Червена
книга на България т. 1 с категория “рядък” и в Червен списък на флората на България с
категория “почти застрашен”.

Заплахи:
Механични повреди на индивидите при горскостопанските дейности.

Препоръки за стопанисване:
Въпреки, че единственият екземпляр е извън ДГФ, се препоръчва служителите на ДГС
да следят за недопускане на механични повреди и дейности нарушаващи хидрологичния
режим.

Препоръки за мониторинг:
Ежегодна проверка състоянието на здравословно състояние (наличие на повреди или
вредители).

Растителни видове включени в Приложение 1 към Националното
ръководство, с потенциално разпространение на територията на ДГС
„Кирково”
Кръглолистна вълча ябълка (Aristolochia rotunda) снимка
Многогодишно тревисто растение, с подземна грудка,
геофит. Цветовете са зеленикаво жълти с тъмно виолетово
езиче, разположен поединично в пазвите на листата. Цъфти в
периода април – май, плодоноси от май до юни. Има
ограничена възобновителна способност. Среща се поединично
в ксеротермни, светли дъбови гори главно в Източни Родопи и
ограничено в Тракийска низина и Струмска долина. Включен в
Червена книга на България т. 1 с категория рядък и в Червен
списък на флората на България с категория “уязвим”.

Заплахи:
1.Изкореняване на вида по време на лесовъдски дейности.
2.Механични повреди на индивидите при горскостопанските дейности.
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Препоръки за стопанисване:
Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида, като това е
препоръчително да се извършва през пролетта и началото на лятото. Дейностите могат да се
извършват и от служители на ДГС „Кирково”.
Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на
кръглолистната вълча ябълка да се провеждат през месеците май и юни - по време на
цъфтежа й. При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не
подлежат на сеч. При дейностите да се внимава да не се променят условията на средата и да
не се повреждат индивидите на кръглолистната вълча ябълка.

Препоръки за мониторинг:
Проверка състоянието на находището на вида (минимум на 5 години) – брой индивиди,
определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или плодоносещи
индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители).
Да се извършва предварително планиране и оценка на лесовъдските мероприятия,
преди началото на дейностите в близост до находищата на вида.

Сръбски ранилист (Stachys serbica) –

Едногодишно тревисто растение, терофит. Цветовете са събрани по 4-6 във връхно
главесто съцветие. Венчето е двуустно, пурпурно, едва подаващо се извън чашката. Цъфти
през май-юни, плодоноси през юли-август. Среща се в светли дъбови гори и храсталаци до
1000 м.н.в., предимно на варовити терени. Балкански ендемит. Включен е в Червена книга на
България, т. 1, с категория „рядък” и в Червен списък на флората на България с категория
„застрашен”.

Заплахи:
1. Изкореняване на вида по време на лесовъдски дейности.
2. Механични повреди на индивидите при горскостопанските дейности.

Препоръки за стопанисване:
Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида, като това е
препоръчително да се извършва през периода май-юни (по време на цъфтежа), когато
растението може да бъде идентифицирано най-лесно. Дейностите могат да се извършват и от
служители на ДГС „Кирково”.
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При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не
подлежатна сеч, с оглед да не се променят условията на микросредата. Склопеността да не
пада под 0.3 и да не бъде над 0.6.

Препоръки за мониторинг:
Проверка състоянието на находищата на вида (минимум на 5 години) – брой индивиди,
определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, здравословно състояние (наличие на
повреди или вредители и др.).

Други растителни видове с важен природозащитен статус, разпространени
на територията на ДГС „Кирково”
ТАБЛИЦА 3: РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ С ВЕЖЕН ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС РАЗПРОСТРАНЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ДГС „КИРКОВО”

№ Наименование на вида Българско наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Acer heldreichii
Anthemis orbelica
Atropa belladona
Juniperus excelsa
Juniperus sabina
Lilium rhodopaeum
Limodorum abortivum
Orchis provincialis
Polygala rhodopaea
Romulea bulbocodium
Ruta graveolens
Jovibarba heuffelii

Планински явор
Планинско подрумиче
Лудо биле
Дървовидна хвойна
Казашка хвойна
Родопски крем
Недоразвит лимодорум
Провански салеп
Родопска телчарка
Луковична пролетка
Седефче
Хойфеливиев нежит

Червен списък
Уязвим
Уязвим
Уязвим
Застрашен

Червена
книга
Рядък
Рядък
Рядък

Рядък
Критично застрашен Рядък
Уязвим
Рядък
Критично застрашен Рядък
Почти застрашен
Рядък
Уязвим
Рядък
Застрашен
Защитен
Почти застрашен
Рядък

Други растителни видове с важен природозащитен статус с потенциално
разпространение на територията на ДГС „Кирково”
ТАБЛИЦА 4: РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ С ВАЖЕН ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС ПОТЕНЦИАЛНО РАЗПРОСТРАНЕНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС „КИРКОВО”

№ Наименование на вида Българско наименование
1
2
3
4
5
6
7

Anagalis minimus
Anthemis rumelica
Anthemis stribrnyi
Astracantha thracica
Geranium tuberosum
Haberlea rhodopensis
Oenanthe pimpinelloides

Дребно огниче
Румелийско подрумиче
Стрибърниево подрумиче
Тракийски клин
Грудков здравец
Родопски силивряк
Анасонов воден морач

Червен списък
Уязвим
Застрашен
Уязвим
Застрашен
Слабо засегнат
Почти застрашен

Червена книга
Рядък
Рядък
Рядък
Рядък
Рядък
Рядък
Рядък

Заплахи:
1.Замърсяване.
2.Утъпкване от туристи.
3.Загуба или влошаване на качеството на местообитанията.

Препоръки за стопанисване:
Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на видовете, като това е
препоръчително да се извършва през месеците на цъфтеж. Дейностите могат да се извършват
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и от служители на ДГС с помощта на определители. При установяването наличие на даден
вид, дърветата в съседство се запазват и не подлежатна сеч, с оглед да не се променят
условията на микросредата.

Препоръки за мониторинг:
Проверка състоянието на находищата (минимум на 5 години) – брой индивиди,
определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или плодоносещи
индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители).

Животински видове включени в Приложение 1 към Националното
ръководство, установени на територията на ДГС „Кирково”
Кафява мечка (Ursus arctos)

Вид включен в Червена книга на България т. 2 с категория рядък. Застрашен от
изчезване в европейски мащаб. Територията на ДГС „Кирково” видът посещава рядко главно
мигриращи индивиди от съседна Гърция. Наблюдавана е в пограничния район, главно в ЗМ
„Гюмюрджински снежник” в труднодостъпни места.

Заплахи:
Основни заплахи за мечката са загубата на местообитания, директно
преследване и безпокойство от човека.
Препоръки за стопанисване:
Необходимо е точно изясняване на леговищата за размножаване. Ако има такива, в тези
отдели /плюс буфер от 200 метра/, да се избягва извеждането на сечи. Също така в
посочените да не се позволява никакво мащабно строителство и развитие на
инфраструктури, вкл. спортни и туристически.
С цел подобряване на естествената хранителна база на вида се препоръчва
използването на горскоплодни видове при залесяванията.
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Препоръки за мониторинг:
Пропоръчва се по-точно установяване на броя на индивидите на територията на ДГС,
като добри резултати дава метода броене на майки с малки от годината. Следва да се
използват мониторинговите протоколи включени в Националния план за действие за
опазване на мечката. Може да се търси експертната помощ на Сдружение за дива природа
„Балкани”.

Видра (Lutra lutra)

Видът е включен в Червената книга в категория “Застрашен” и в Световната Червена

книга като “Близко застрашен”. На територията на ДГС „Кирково” видът се среща
повсеместно по речните течения.

Заплахи:
Основни заплахи за видрата са унищожаването на крайбрежната
растителност, силен антропогенен натиск и преследване в рибовъдни
стопанства.
Препоръки за стопанисване:
Да се увеличи контрола с оглед избягване на случаи на бракониерски отстрел на видри.
Да не се секат крайречните дървета. Да се зарибяват реките с цел подобряване на
хранителнат база.

Препоръки за мониторинг:
Да започне мониторинг на вида с оглед установяване на приблизителния размер на
популацията. За целта може да се потърси научна експертна помощ. Да се използва
протокола за мониторинг разработен от проект „Родопи”, а резултатите да се подават към
ДГС „Кирково” – Гори с висока консервационна стойност
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РИОСВ – Хасково за целите на Националната програма за мониторинг на биологичното
разнообразие.

Черен щъркел (Ciconia nigra)

Вид включен в Червена книга на България т. 2 с категория „Застрашен”. Рядък вид,
гнездещ в отдалечени от човека области, най-често по скали или големи дървета. Застрашен
вид в Европа, включен в европейската Директива за птиците. На територията на ДГС видът е
установен при проучванията на реките в района (главно р. Върбица) проведени от проект
„Родопи”.

Заплахи:
Загуба на горски местообитания, преследване в рибни стопанства,
замърсяване на влажните зони и урбанизация .
Препоръки за стопанисване:
В отделите, където са установени двойки през гнездовия период, да се не се извеждат
интензивни сечи – реконструкции, голи сечи, възобновителни сечи на големи площи. За
отделите с гнездата – да не се сече в радиус от 500 м около гнездото през гнездовия период 1.02.- 31.08. (и 250 м извън този период). Да не се сече крайречната естествена растителност.

Препоръки за мониторинг:
Установяване на точните местонахождения на разможителните двойки, на техните
гнезда с цел опазване на съответните горски участъци.

ДГС „Кирково” – Гори с висока консервационна стойност

20

Малък креслив орел (Aquila pomarina)

Рядък вид у нас, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС и в
Червената книга на България като „застрашен”. Гнезди на стари дървета най-често на
тополи, брястове и дъбове.

Заплахи:
1.Горскостопански дейности - сечи.
2.Бракониерство.

Препоръки за стопанисване:
За отделите с евентуално намерени в бъдеще гнезда – да не се сече в район с радиус
500-700 м около гнездото през гнездовия период - 1.02.-31.08. (250-350 м извън този период).
Да не се сече крайречната естествена растителност.

Препоръки за мониторинг:
Картиране на гнездящите на територията на ДГС „Кирково” двойки и ежегоден
мониторинг на съответните отдели за присъствието на вида.
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Скален орел (Aquila chrysaetos)

Включен в Червена книга на България т. 2 с категория “ застрашен”. Застрашен от
изчезване в европейски мащаб.

Заплахи:
Загуба на гнездови местообитания. Незаконен отстрел и ограбване на гнезда. Намаляване на
хранителната база в следствие на разораване на ливади и пасища, опожаряване на стърнища
и храстова растителност. Урбанизация на гнездовите територии.

Препоръки за стопанисване:
Да не се извеждат сечи близо до гнездовата скала – в зона от 1000 м през гнездовия
период - 1.01.- 31.08 (и 500 м. извън него). Ако се установи и в други горски отдели - да се
ограничи сечта и човешкото присъствие в тях до минимум. Опазване на столетните дъбове и
други стари дървета.

Препоръки за мониторинг:
Търсене на двойки на вида, които евентуално гнездят в горски масиви.
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Орел змияр (Circaetus gallicus)

Рядък малочислен вид у нас, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на
ЕС и в Червената книга на България. Гнезди на стари дървета в непристъпни и девствени
горски участъци. Установен в землището на с.Горно Къпиново, югозападно от селото.

Заплахи:
Загуба на гнездови местообитания. Незаконен отстрел и ограбване на гнезда. Намаляване на
хранителната база в следствие на разораване на ливади и пасища, опожаряване на стърнища
и храстова растителност. Урбанизация на гнездовите територии.

Препоръки за стопанисване:
За отделите с евентуално намерени в бъдеще гнезда – да не се сече в район с радиус
500-700 м около гнездото през гнездовия период - 1.02.-31.08. (250-350 м извън този период).
Да не се сече крайречната естествена растителност.

Препоръки за мониторинг:
Картиране на гнездящите на територията на ДГС „Кирково” двойки и ежегоден
мониторинг на съответните отдели за присъствието на вида.
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Животински видове включени в Приложение 1 към Националното
ръководство, с потенцално разпространение на територията на ДГС
„Кирково”
Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi)

Един от редките кълвачи както за България, така и в европески мащаб. Хабитатните му
изисквания са насочени към старите букови гори (80-140 годищни) в които антропогенното
въздействие е сведено до минимум. Проучвания проведени върху вида от проект „Родопи”,
включват два трансекта на територията на ДГС „Кирково” – Горно къпиново – вр. Три
кладенци – Текия чам; и Шумнатица (заставата) – вр. Кермен – Чакаларово. Видът не е
наблюдаван по време на проучванията, но най-вероятна причина за това е силния вятър,
който компрометира възможността за ефективни имитации с цел привличането му.
Местообитанията на вида във високите части на Гюмюрджински снежник са запазени и
твърде вероятно няколко двойки гнездят там, още повече в съседни райони на Родопите със
сходни условия видът доказано гнезди.

Заплахи:
Изсичането на стари широколистни и смесени гори и тяхното фрагментиране.

Препоръки за стопанисване:
Провеждане на проучване за наличието на вида като се търси с помощта на звук.
Препоръчва се на територията на ДГС да бъдат оставени „острови” от зрели насаждения,
които да играят ролята на консервационни зони на спокойствие, както за белогърбия кълвач,
така и за други важни видове. В тези не бива да се допуска човешка дейност в т.ч.
извеждането на лесовъдски мероприятия.
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Санитарните сечи лишават вида от дървета за гнездене и от храна и за това в гората
трябва да се оставят определен брой съхнещи, хралупести дървета дори и извън картираните
острови на спокойствие.

Видове бръмбари, пеперуди, земноводни и влечуги с потенциално
разпространение на територията на ДГС Кирково:
БРЪМБАРИ :
1.Заплетен карабус Carabus intricatus (Linnaeus), Сем. Carabidae (Бегачи)
Природозащитен статус:
България: няма, Международен: IUCN – NT; CORINE
Разпространение:
Цяла България. Среща се из цялата страна от 0 до 2000 m н.в.
Описание на вида:
Дължина 2,4–3,6 cm. Тялото e стройно, силно удължено. Окраска черно-синя с металически
отблясъци. Очите са изпъкнали, челото и темето – силно набръчкани. Антените достигат
почти до средата на над-крилията, плътно овласинени от 5-то членче. Странични-те краища
на преднегръда са силно сърцевидно извити, задните ъгли – дълги и заострени. Повърхността
на преднегръда е силно набръчкана, с изключение на централна-та част.Надкрилията са
умерено плоски,скулптурата им, особено по страните, е силно сгъстена. Краката са много
дълги. Влаголюбив горски вид. Предпочита сенчести широколистни гори със стари и
паднали дървета.

От останалите представители на род Carabus се отличава по удълженото тяло с черно-синя
металически блестяща окраска. Главата отгоре и страничната част на преднегръда са
набръчкани; със зърнеста скулптура на надкри-лията, сгъстена към периферията. По окраска
може да се сбърка с Carabus (Procerus) scabrosus, но той е по-широк и с много по-големи
размери – 4,5 до 5,5 cm, или с по-дребния Carabus convexus (1,5–2,1 cm), който обаче е
различни пропорции и различна скулптура на надкрилията.
Заплахи:
Унищожаване на старите и крайречните гори. Промяна на широколистните насаждения в
иглолистни.
Препоръки и указания за стопанисване:
Лимитиращ фактор е изсичането и подмладяването на горите. Нуждае се от стара мъртва
дървесина за убежища на имагото при хибернация. Забрана за сеч на крайречни гори,
изкореняване на пънове и промяна на хидрологичния режим на реките. Забрана за промяна
на широколистни насаждения в иглолистни.
Препоръки и указания за мониторинг:
Уловът на възрастни екземпляри се осъществява в предварително определена територия за
мониторинг, чрез почвени капани. В границите на тази територия се определя една или
повече пробни площи, в рамките на които се извършва събиране на данни за вида. Отчитат се
брой индивиди.
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2. Еленов рогач Lucanus cervus (Linnaeus), Сем. Lucanidae (Рогачи)

Вариация в размерите на мъжките при Lucanus cervus

Природозащитен статус: България: ЗБР – II, III; Международен: HD – II; IUCN European
Red List of Saproxylic Beetles – NT; BC – III
Разпространение: Цяла България, от 0 до 1500–1700 m в широколистни гори.
Описание на вида:
Най-едрият български бръмбар (4,5–9,0 cm), черно-кафяви до червено-кафяви надкрилия
Налице е изразен полов диморфизъм – мъжките имат по-големи размери, които силно
варират по-ши-рока глава, силно развити и удължени челюсти, докато при женските такива
белези липсват. Ларвата се развива най-често 5–6 (максимално до 8) години в гнила
дървесина на дънери, пънове и корени на дъб, липа,бук, върба, топола и други широколистни
дървета. Сезонното разви-тие на вида зависи от височината, географската ширина и
климатичните условия. Възрастните обикновено се появяват в края на май, като мъжките
завършват развитието си около седмица преди женските. Срещат се до края на септември.
Възрастното насекомо най-често се наблюдава през ранното лято. През деня възрастните
стоят най-често неподвижно на стволове на дървета, пънове и клони. Мъжките летят по
здрач и в първите часове на нощта, до-като женските пълзят по земята или по дърветата.
Заплахи:
Унищожаване на горите във фаза на старост, биотопните дървета, пънове.Използване на
инсектициди.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората:
Идентификация и запазване на гори във фаза на старост, острови на старостта и тяхното
опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на био-топни дървета,
маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване на пънове. Изготвяне на
планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. Забрана за използване на
инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само биологични и видовоспецифични).
Препоръки и указания за мониторинг:
Мониторингът се извършва по трансектен метод, като се проверяват под-ходящите
микроместообитания, в същото време се отчитат и летящите и пълзящи екземпляри.
Подходящите микроместообитания са големи стоящи, отмиращи или мъртви, отсечени или
паднали дървета или големи клони, купчини с отрязани дърва, хралупи на големи живи
отмиращи дървета. Отчитането на екземплярите се осъ-ществява като се огледат добре
микрохабитатите, например в случая с хралупите се разравя гниещата материя на дъното на
хралупата на дълбочина не повече от 5– 6 cm. Отчита се броят на индивидите в рамките на
един трансект, с дължина около 1 km (важи за всички видове, отчитани по този метод).
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3. Трионест сечко Prionus coriarius (Linnaeus); Prionus besicanus Fairmaire,
Сем.Cerambycidae (Сечковци)

Prionus besicanus (ляво) и Prionus coriarius (дясно)

Природозащитен статус:
България:Няма Международен: IUCN European Red List of Saproxylic Beetles – LC
Разпространение:
Двата вида се срещат почти в цяла България, от 0 до 2100–2400 m.
Описание на вида:
Едри бръмбари с дължина от 2,0–5,5 см. Цветът на тялото е черно-кафяв, понякога с посветъл оттенък.Главата е къса и дебела, антените, най-вече при мъжките, са с характерно
трионовидно назъбване на членчетата. Възрастните се срещат по стари, полугнили или
мъртви дънери и стъбла. През деня стоят обикновено по кората, а нощем са активни. Ларвата
се развива в продължение на три и повече години в дървесината на стари, болни и мъртви
широколистни и иглолистни дървета. Какавидирането се извършва в почвата. Среща се често
в по-стари гори през юли и август. Представителите на род Prionus се различават ясно от
другите представители на подсемейство Prioninae в България, по ясно видимите три остри
зъба на страните на преднегръба. Двата вида се различават най-лесно по структурата на
надкрилията. При Prionus coriarius надкрилията са грубо набръчкани и с три ясни надлъжни
ребра, докато при Prionus besicanus са почти гладки, с едва различими ребра.
Заплахи:
Унищожаване на горите във фаза на старост, на острови на старостта.Извършване на сеч на
биотопни дървета и маркиране на бъдещи такива. Изкореняване на пънове. Пожари.
Използване на инсектициди.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората:
Идентификация и запазване на гори във фаза на старост на острови на старостта и тяхното
опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на биотопни дървета,
маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване на пънове. Изготвяне на
планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. Забрана за използване на
инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само биологични ивидовоспецифични).
Препоръки и указания за мониторинг:
Мониторингът се извършва по трансектен метод, като се проверяват подходящите
микроместообитания, в същото време се отчитат и летящите и пълзящи екземпляри.
Подходящите микроместообитания са големи стоящи отмиращи или мъртви дървета,
отсечени или паднали дървета. Отчитането на екземплярите се осъществява като се огледат
добре и внимателно микрохабитатите. Отчита се броят на индивидите в рамките на един
трансект.
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4. Алпийска розалия Rosalia alpina (Linnaeus), Сем. Cerambycidae (Сечковци)
Rosalia alpina – мъжки

Природозащитен статус:
България: ЗБР – II, III Международен: HD – II, IV;IUCN – VU; IUCN European Red List of
Saproxylic Beetles– LC; BC – II; CORINE
Разпространение:
Широко разпространен в цялата страна, от 0 до 1500 m.Предимно в планините, но и по
Черноморието.
Описание на вида:
Възрастното е с размери 1,5–3,8 cm (Фиг. 13). Главата е удължена,преднегръбът е закръглен,
с чифт насочени нагоре шипове на страните, надкрилията са удължени с паралелни страни.
Основният цвят на окраската е светлосин. На предния край на преднегръда има черно петно,
а на надкрилията – черна напречна препаска през средата и два чифта петна – едно в
основата и едно на върха на елитрите. Антените са 11-членести, като членчета 3–8 имат на
върха снопче от черни четинки. Полов диморфизъм: антените на мъжките са 1,5–2,0 пъти подълги от дължината на тялото,при женските те едва надминават дължината на елитрите.
Обитава стари широколистни гори. Развива се предимно по бук, но също по Carpinus,
Fraxinus, Ulmus, Acer, Alnus,Castanea, Crataegus, Juglands, Larix, Querqus, Salix и Tilia.
Предпочита места с просвети,огрени от слънцето. Ларвите са ксилофаги, живеят в гниещата
дървесина на стари живи или мъртви дървета и се хранят с нея. Възрастното лети през юли–
август. Активно е през деня, като през слънчевите часове на деня се наблюдава върху кората
на дървета.Яйцата се отлагат в цепнатините на кората. Цикълът на развитие е 3–4 години.
Няма близки видове.
Заплахи:
Унищожаване на горите във фаза на старост, на острови на старостта.Извършване на сеч на
биотопни дървета и маркиране на бъдещи такива. Изкореняване на пънове. Пожари.
Използване на инсектициди.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората:
Идентификация и запазване на горивъв фаза на старост и на острови на старостта и тяхното
опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на биотопни дървета,
маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване на пънове. Изготвяне на
планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. Забрана за използване на
инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само биологични и видовоспецифични).
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Препоръки и указания за мониторинг:
Мониторингът се извършва по трансектенметод, като се проверяват подходящите
микроместообитания, в същото време се отчитатлетящите и пълзящи екземпляри.
Подходящите микроместообитания са големи стоящи отмиращи или мъртви дървета,
отсечени или паднали дървета. Отчитането на екземплярите се осъществява като се огледат
добре и внимателно микрохабитатите.Отчита се броят на индивидите в рамките на един
трансект.
5. Голям буков сечко Morimus asper funereus (Mulsant), Сем. Cerambycidae (Сечковци)
Morimus asper – мъжки

Morimus asper (ляво) и Lamia textor (дясно)

Природозащитен статус: България: ЗБР –ЗБР – II, Международен: HD – II; IUCN Red
List of Threatened Species – VU; CORINE
Разпространение:
Широко разпространен вид в цялата страна, от 0 до 2000 m.
Описание на вида:
Възрастните бръмбари могат да достигнат до 4 cm, но има и по-дребни екземпляри.
Надкрилията им са покрити плътно със сиви власинки, коитопридават сивия им цвят, както и
с черни власинки, които образуват черни кръгли петна. Антените на мъжките са добре
развити и надвишават дължината на тялото. При женските антените не достигат до върха на
надкрилията. Бръмбарите са безкрили и не могат да летят, което обуславя слабите им
разселителни възможности. Обитава широколистни, смесени гори и иглолистни гори.
Развиват се в гниеща, влажна дървесина (стволове, трупи, дънери, пънове, кори от дървета),
лежаща на земната повърхност, най-често на дъб, бук, топола, кестен, ела. Възрастните
бръмбари се срещат през април–септемврикупчини от отсечени трупи. Женските снасят
яйцата си в мъртва дървесина с кора, с предпочитание към по-големи дънери или трупи.
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Ларвите се развиват под кората, където се хранят със сърцевината на дървесината. Пиковете
в числеността на големия буков сечко през първата половина на май и втората половина на
юни предполагат развитие на 2 поколения през годината. Бръмбарите са активни привечер и
през ранните часове на нощта (меж-ду 20 ч. вечер и 3 ч. сутрин), но много често могат да се
наблюдават и през деня, на сенчести и относително хладни места.Цикълът на развитие е 2–3
годишен. Показва много широка способност за адаптация към различни надморски
височини, типове гора и климатични условия.
Заплахи:
Унищожаване на горите във фаза на старост, на острови на старостта.Извършване на сеч на
биотопни дървета и маркиране на бъдещи такива. Изкореняване на пънове. Пожари.
Използване на инсектициди.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората:
Идентификация и запазване на гори във фаза на старост, на острови на старостта и тяхното
опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на био-топни дървета,
маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване на пънове. Изготвяне на
планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. Забрана за използване на
инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само биологични и видовоспецифични).
Препоръки и указания за мониторинг:
Мониторингът се извършва по трансектен метод, като се проверяват подходящите
микроместообитания, в същото време се отчитат и пълзящите екземпляри. Подходящите
микро-местообитания са големи стоящи отмиращи или мъртви дървета, отсечени или
паднали дървета. Отчитането на екземплярите се осъществява като се огледат добре и
внимателно микрохабитатите.Отчита се броят на индивидите в рамките на един трансект.
6.Голям сечко (Cerambyx cerdo)
Сем. Cerambycidae (Сечковци)

Природозащитен статус:
България: ЗБР – II, III Международен: HD – II, IV; IUCN – VU; IUCN European Red List of
Saproxylic Beetles – NT; BC – II; CORINE
Разпространение:
Широко разпространен вид в цялата страна, но основно в Източна и Южна България .
Описание на вида:
Възрастните индивиди на Cerambyx cerdo са с размери между 2,4–5,3 cm. Тялото и краката са
черни, с червеникавокафяви върхове на надкрилията. Надкрилията са ясно стеснени от
основата към върха. При мъжките антените са два пъти по-дълги от тялото, при женските
достигат до върха на елитрите. Обитава стари широколистни гори. Развива се предимно по
дъбове, по-рядко се среща по кестен, бреза и други широколистни дървета. Ларвите живеят в
гниеща дървесина на стари или мъртви дървета и се хранят с нея. Възрастното насекомо лети
през май–август, като най-често се наблюдава през юни–юли. Активно е привечер или през
ранните часове на нощта, когато лети или пълзи по стволовете на дърветата. Яйцата се
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отлагат в цепнатини на кората на дървета. Цикълът на развитие продължава 3– 4 години. В
България се срещат 6 вида от род Cerambyx – Cerambyx cerdo, Cerambyx dux, Cerambyx
nodulosus, Cerambyx miles, Cerambyx scopoli и Cerambyx welensii. Cerambyx cerdo се отличава
най-лесно от останалите по наличието на шипче на върха на надкрилията.
Препоръкииуказанияза мониторинг Спада към видовете за първа оценка.
Заплахи:
Унищожаване на горите във фаза на старост, на острови на старостта.Извършване на сеч на
биотопни дървета и маркиране на бъдещи такива. Изкореняване на пънове. Пожари.
Използване на инсектициди.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората:
Идентификация и запазване на гори във фаза на старост, на острови на старостта и тяхното
опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на био-топни дървета,
маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване на пънове. Изготвяне на
планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. Забрана за използване на
инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само биологични и видовоспецифични).
Препоръки и указания за мониторинг:
Мониторингът се извършва по трансектен метод, като се проверяват подходящите
микроместообитания, в същото време се отчитат и летящите и пълзящи екземпляри.
Подходящите 23 | микроместообитания са големи стоящи отмиращи или мъртви дървета,
отсечени или паднали дървета. Отчитането на екземплярите се осъществява като се огледат
добре и внимателно микрохабитатите. Отчита се броят на индивидите в рамките на един
трансект.
ПЕПЕРУДИ :
1. Глогова торбогнездница
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758), Сем. Lasiocampidae (Копринопреди)
Eriogaster catax, мъжки гореи дясно, женски долу ляво

Природозащитен статус:
България:ЗБР – 2 и 3,Международен: НD –II и IV; Бернска конвенция II; IUCN – DD
Разпространение:
Цяла България. Среща се из цялата страна от 0 до 1000 m н.в.
Описание на вида:
Сравнително едра нощна пеперуда (32– 46 mm с разперени криле) с масивно мъхесто тяло.
Предните криле са жълтеникаво-охрени с по-светла към тялото и по-тъмна към края на
крилете част, като двете части са отделени една от друга с по-светла ивичка. В средата на
предното крило има голяма кръгла бяла точка с тъмен кант. Задните криле са едноцветни,
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жълтеникаво-охрени.Антените и при двата пола са двойно гребе-нести, като при женските
ламелите са значително по-къси. Лети нощем през септември–октомври и се привлича от
светлинни източници. Ларвите се хранят с дива круша (Pyrus), трънка (Prunus
spinosa),глог(Crataegus), дъб (Quercus), топола (Populus). Гъсениците са мъхестокосмати,тъмни, с тънка начупена бяла странична ивица и голямо светло гръбно петно на
всеки сегмент. Яйцата са покрити с фини косъмчета, които женската отделя при
яйцеполагането. Ларвите живеят групово в паяжинно гнездо от началото на април до края на
май. Какавидират в почвата в яйцевиден симетричен пашкул. Зимуват яйцата.
Заплахи:
Прочистването от храсти на пасища и тревисти местообитания, както и опожарявания.
Опазване на храстовата растителност и подлеса. Пожари. Подмяна на широколистни
насаждения с иглолистни и несвойствени видове. Използване наинсектициди.
Препоръки и указания за стопанисване:
Лимитиращ фактор е прочистването от храсти на пасища и тревисти местообитания, както и
опожарявания. Опазване на храстовата растителност и подлеса. Забрана за подмяна на
широколистни насаждения с иглолистни и несвойствени видове; изготвяне на планове за
противопожарна защита и предотвратяване на пожари; забрана за използване на инсектициди
(освен при крайна необходимост, и то само биологични и видовоспецифични).
Препоръки и указания за мониторинг:
Уловът на възрастни екземпляри се осъществява със светлинни ловилки нощем. Използват се
силни живачни лампи и лампи със специален спектър на светлинни ловилки тип „палатка“,
захранвани от генератор с 220V електричество. Ловилките се поставят на 200–250 m една от
друга, за да покриват по-голяма площ и да не се конкурират. Желателно е да са на места с
различна експозиция. Ловилките се проверяват периодично през цялата нощ и за последно
рано сутрин. Ловилките и лампите се слагат по топли припечни поляни с единични дървета
или в покрайнините на просветни дъбови гори с хранителните растения – дива круша,
трънка, глог, топола през септември–октомври. Проверката на ловилките става рано сутрин
преди изгрев. Отчита се броят индивиди. През април и май се провежда мониторинг по
трансект от 1 km за ре-гистрация на гнездата на ларвите.
Мерки и препоръки за опазване и за стопанисване на гората
2. Розово нощно пауново око Perisomena caecigena (Kupido, 1825), Сем. Saturniidae
(Нощни паунови очи)
Perisomena caecigena

женска
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Природозащитен статус:
България: ЗБР – 3, Международен: CORINE новопредложен
Разпространение:
Цяла България. Среща се из цялата страна от 0 до 1200 m н.в.
Описание на вида:
Сравнително едра нощна пеперуда (60– 82 mm с разперени криле),лесна за разпознаване.
Основният цвят на крилете и при двата пола е от жълт до розов,като женските са с поинтензивно розово оцветяване. И предните, и задните криле са с напречни тъмни
зигзагообразни линии и с по едно подобно на око розово, тъмна сърцевина, овално петно в
средата на крилото. Антените при мъжките са силно перести, а при женските са гребенести.
В България Perisomena caecigena се среща най-често в покрайнините на просветни дъбови
гори, предимно в южната част на страната.Лети нощем при топло време през септември–
ноември и се привлича от светлинни източници. У нас е от малочислен до масов вид в
Източните Родопи, известен е от сравнително много находища, разпръснати из цялата страна
до около 1200 m н.в.
Ларвите се хранят с различни видове дъб (Quercus), топола (Poulus), ясен (Fraxinus),круша
(Pyrus) и др. Гъсениците са зелени, фино окосмени с жълти брадавици на всеки сегмент.
Ларвите се срещат от началото на март до края на юни. Какавидират в рехав белезникав
пашкул.Зимуват яйцата.
Заплахи:
Почистване от храсти на пасища и тревисти местообитания. Извършване на голи сечи,
опожаряване и използване на пестициди. Подмяна на широколистните насаждения с
иглолистни и несвойствени видове. Използване на инсектициди.
Мерки и препоръки за опазване и за стопанисване на гората:
Лимитиращ фактор са прочистването от храсти на пасища и тревисти местообитания, голите
сечи,опожаряванията и използването на пестициди в горското стопанство. Забрана за
подмяна на широколистни насаждения иглолистни и несвойствени видове; изготвяне на
планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари; забрана за използване на
инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само биологични и видовоспецифични).
Препоръки и указания за мониторинг:
Уловът на възрастни екземпляри се осъществява със светлинни ловилки нощем. Използват се
силни живачни лампи и лампи със специален спектър на светлинни ловилки тип „палатка“,
захранвани от генератор с 220V електричество. Ловилките и лампите се слагат по топли
припечни поляни с единични дървета или в покрайнините на просветни дъбови гори с
хранителните растения – дива круша, трънка, глог, топола през септември–
октомври.Проверката на ловилките става рано сутрин преди изгрев. Отчита се броят
индивиди.
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3.Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria)

Природозащитен статус:
България: ЗБР – 2 Международен: HD – II, приоритетен вид
Разпространение:
Навсякъде, в планините до към 1900 m н.в. Не е рядък, нито малочислен вид, през август
може да се намери почти навсякъде, включително и в големите градове. Извършва миграции.
Описание на вида:
Едра и лесна за разпознаване красива нощна пеперуда (50–62 mm с разперени криле), разпространена

в Европа и Предна Азия. Предните криле са черни, с метален отблясък и с бели линии, две от
които образуват буквата V. Задните криле са пурпурни, с четири черни точки, две от които
образуват петно. Антените и при двата пола са нишковидни. Тялото е червено отгоре, с
ивица от черни точки по средата. Гърдите от горната страна са с широка черна ивица в
средата, оградена с по една широка бяла линия странично. У нас Euplagia quadripunctaria
няма вид, с който да се сбърка. Близък вид е Callimorpha dominula (LINNAEUS, 1758), но при
него предните криле не са с линии, а с бели петна. В България Euplagia quadripunctaria се
среща от най-ниските части на страната, включително Черноморското крайбрежие, до около
1900 m н.в. в планините. Установена е на Пирин, под връх Орелек, на 1900 m н.в. и на
Беласица, под връх Конгуро, на 1730 m н.в., но намирането там е вероятно резултат от
миграция. Пеперудата лети и се храни предимно денем през юли и август на сенчести места
край храсталаци и в покрайнините на горите, но се привлича и нощем от светлинни
източници. У нас е известна от множество находища, разпръснати из цялата страна.
Новоизлюпените ларви се хранят с глухарче (Taraxacum), Lamium (мъртва коприва), коприва
(Urtica). Гъсениците зимуват след третото линеене (събличане на кожата). Напролет, след
зимуването, ларвите сменят хранителните растения и предпочитат нокът (Lonicera), малина
(Rubus idaeus), леска (Corylus). Възрастните гъсеници са космати, черни, със светла гръбна
ивица и кичури от рижави косми. Видът се приема в Европа като парамигрант – извършващ
сезонни миграции. Такъв е и у нас във високите части на планините, а вероятно и другаде.
Заплахи:
Почистване от храсти на пасища и тревисти местообитания. Извършване на голи сечи,
опожаряване и използване на пестициди. Подмяна на широколистните насаждения с
иглолистни и несвойствени видове. Използване на инсектициди.
Мерки и препоръки за опазване и за стопанисване на гората:
Лимитиращ фактор са промяна характера на основния хабитат на вида; редуцирането или
унищожаване на микрохабитатите на вида; пожари; замърсяването с битови, строителни и
други отпадъци; използването на пестициди в горското стопанство; голите сечи, светлинното
замърсяване. Опазване на храстовата растителност и подлеса; забрана за подмяна на
широколистни насаждения с иглолистни и несвойствени видове; изготвяне на планове за
противопожарна защита и предотвратяване на пожари; забрана за отводнявания и промяна на
хидрологичния режим; забрана за използване на инсектициди (освен при крайна
необходимост, и то само биологични и видовоспецифични).
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Препоръки и указания за мониторинг:
Спада към видовете за първа оценка. Основен метод за установяване на вида е привличането
със светлинни ловил- 60 | ки нощем. Използват се силни живачни лампи със специален
спектър, на светлинни ловилки, тип „палатка“, захранвани от генератор с 220V
електричество. Ловилките се поставят на 200–250 m една от друга, за да покриват по-голяма
площ и да не се конкурират. Желателно е да са на места с различна експозиция. Ловилките се
проверяват периодично през цялата нощ и за последно рано сутрин. Прилагат се и
светлинните ловилки с една 8W actinic и една 8W black light луминесцентни тръбни лампи и
с фотоклетка за автоматично включване (при здрачаване) и изключване (при изгрев),
захранвани от 12V акумулатор. Ловилките и лампите се слагат в гори и покрайнини на гори
през юли, август и първата третина на септември. Друг метод е наблюдаване и преброяване
на индивидите от вида денем, по предварително набелязан пробен трансект. По протежение
на трансекта се отбелязват всички забелязани екземпляри. Предварителна подготовка:
Изборът на трансекта трябва да бъде в хабитат, подходящ за вида – влажни сенчести дерета в
широколистни гори с леска, малина и коприва. Мониторингът се извършва за около час, като
трансектът трябва да е с дължина около 1 km. Препоръчително е да се разполага с карта на
района и при наличие на подходящи местообитания трансектът да обхваща максимална за
дължината си територия. При началната и крайната точка задължително се вземат GPSкоординати. Поради това че мониторингът се повтаря и на следващата година по същата
схема и със същите усилия, е необходимо да се изберат трансекти без или със минимално
човешко влияние (като голи сечи, отводняване и др.). Ако в течение на годината трансектите
загубят екологичните си характеристики до такава степен, че да не са подходящи за вида,
необходимо е да се изберат нови в подходящи за вида местообитания в непосредствена
близост. Провеждане на мониторинга: Общ принцип. Всеки трансект се обхожда от двама
души. Паралелно с това и двамата участници извършват преброяване на намира- 61 | щите се
в рамките на трансекта индивиди. Отчитането на данните става на всеки 100 m, като се спира
и данните за участъка се записват в полевия формуляр, като в съответните графи се
отбелязват женски, мъжки, в полет или на земята/върху цветове на растения. Схемата се
повтаря до края на трансекта или до изтичане на един час от началото му. Участниците се
движат паралелно на трансекта, на сравнително малко разстояние един от друг (1–1,5 m),
като визуално се търсят подходящи за съответния вид микрохабитати, на разстояние
приблизително 10 m от мислената средна линия на трансекта, разположена между
участниците, т.е. трансектът е с ширина ок. 20 m. Подходящите микрохабитати са сухи или
водни дерета в широколистни гори с леска, коприва или малина. Определянето и отчитането
на екземплярите се осъществява като се наблюдават или улавят екземпляри с ентомологична
мрежа. Всички резултати се записват в полеви дневник. Отчита се общият брой на
индивидите от двете ловилки и ловилката тип „палатка“ в рамките на една нощ на пробна
площадка или брой на индивидите по протежение на трансекта при подходящи
метеорологични условия.
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ :
1. Пъстър смок Elaphe sauromates
Природозащитен статус:
В България: Червена книга – застрашен (ЕN); ЗБР –Приложения II и ІІІ, Mеждународен:
Бернска конвенция – Приложение II; HD –Приложения II и IV.
Разпространение в България:
Тракийска низина и на изток до Айтоска планина, Източни Родопи, Сакар, Дервентски
възвишения, Странджа,Дунавската равнина, Добруджа,Камчийска и Еминска планина.
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Описание:
Пъстрият смок има най-дебелото тяло в сравнение с останалите смокове, срещащи се в
България. Максималната дължина, която достига, е 1,70 m. При възрастните гърбът е
светложълт, понякога с леко оранжев оттенък. На всяка от люспите по гърба има по едно
голямо напречно тъмно (почти черно) петно. Петната по гърба силно контрастират на
светложълтата основа и му придават ясно изразен петнист вид. От горната страна на главата
имат V-образно тъмно петно, а под него, от окото до задния ъгъл на устата, има по една
тъмна ивица от двете страни. Коремът е със същия жълтеникав цвят като основния на гърба
– обикновено е без петна, по-рядко с малки петънца. Окраската при младите е почти същата
като при възрастните. При тях гърбът е сиво-жълтеникав с големи напречни тъмни петна и
през първата си година не могат да бъдат различени от тези на ивичестия смок.
Жизнена дейност:
Видът не е отровен. При безпокойство може да ухапе, но е безопасен за човека! Дневно
активен вид. Убива жертвата, като се увива около нея и я задушава. Храната му се състои
предимно от птици, яйца, гризачи, земеровки, малките на зайци и други не много едри
бозайници, по-рядко гущери. Често се катери подървета, навлизайки в гнезда и хралупи , но
ловува и на земята, като влиза в дупки на гризачи под земята. Размножителният период е
през месец май, като женската снася между 4 и 15 яйца през края на юни или началото на
юли. Малките се излюпват към края на август и са с дължина на тялото около 20 cm.
Половата зрялост настъпва на третата или четвъртата година.
Местообитания:
Обитава открити пространства, покрити с тревна растителност, пасища, захрастени участъци,
раз-редени широколистни гори, понякога и влажни места покрай реки, блата и водоеми.
Благоприятстващо обстоятелство за навлизането му в горите е наличието на храсти в
граничните зони между горите и откритите участъци.
Заплахи:
Събиране, местене или убиване на индивидите от вида. Разораване на опожарени територии.
Почистване на храстите в екотонните зони.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората:
Да не се събират, местят или убиват индивидите от вида. След горски пожари да не се
разорава опожарената територия. Да се оставят подотдели с подлес в периферията на
горските масиви. Екотонните зони (между гората и откритите пространства) да не се
почистват от храсти.
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2. Шипоопашата костенурка Testudo hermanni
Природозащитен статус:
В България: Червена книга – застрашен (ЕN); ЗБР – Приложения II и ІІІ Международен:
IUCN – NT; CITES –Приложение II; Бернска конвенция –Приложение II; HB – Приложения
II и IV
Разпространение в България:
Видът се среща в цялата страна, с изключение на високите планини, като Рила, Пирин,
Западни Родопи, високите части на Стара планина и Витоша (сизключение на една
изолирана популация при Долна Диканя). Като цяло, в Северна България се среща
сравнително рядко в сравнение с южната част на страната. С най-висока численост са
популациите в Източни Родопи, Странджа, Сакар и Петричко-Санданската котловина.
Горната граница на разпространение на вида е до около 1450 m н.в.

Описание:
Черупката (коруба) достига 36 cm, но най-често е 15–25 cm. Има три основни белега, които
разграничават двата вида сухоземни костенурки, срещащи се в България.
1. При шипоопашатата костенурка опашката завършва с рогов шип (при шипобедрената
опашката няма шип, а има по един шип на всяко от бедрата на задните крака).
2. Задният край на черупката над опашката има две щитчета (за разлика от шипобедрената
костенурка, при която то е само едно) – това обаче не се смята за сигурен диагностичен
белег.
3. Редицата от 5-те централни щитчета от главата към опашката на горната част на черупката
имат характерна форма. При шипоопашатата костенурка те са дълги и тесни спрямо
последното щитче (особено третото). При шипобедрената костенурка всяко едно щитче от
този ред е по-широко, отколкото дълго. Женските костенурки са по-едри от мъжките и
черупка-та от долната страна е плоска, докато при мъжките има лека вдлъбнатина, която
помага на мъжкия да се задържи върху женската при копулация. Тъй като и двата вида
сухоземни костенурки, срещащи се в България, са включени в приоритетните за опазване
видове в сертифицираните гори, за нуждите на горските стопанства е достатъчно дори само
констатиране на представител от групата, без точното му определяне до вид.
Жизнена дейност:
Дневно активен вид. През най-горещите месеци пладнува скрит на сянка в гората или под
някой храст, докато през пролетта и есента е активен почти целодневно. Предимно
растителнояден вид, но яде същоокапали плодове, а понякога с растителната храна поглъща
и дребни безгръбначни животни. Размножителният период е през април–май, а понякога се
наблюдава през късното лято. От май до юли женските снасят на 2–3 пъти по 4–5 бели яйца,
които заравят в дупки, изкопани на сухи припечени места. Яйцата са леко продълговати, с
размери 36–38 mm на 28–32 mm.Малките се излюпват след 100 до 120 дни. Костенурките
през зимата не са активни.Есента се заравят в пръстта на дълбочина от 30 до 90 cm на сухи ,
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обикновено южни склонове. През началото на април се разравят и отново излизат на
повърхността.
Местообитания:
Места с хълмист релеф, обраснал с храсти ниски разредени гори.Най-висока е плътността на
популациите в районите с храсти и разредени гори в ниско-планинския пояс в Южна
България. Този вид е по-тясно свързан с гората, за разлика от шипобедрената сухоземна
костенурка.
Заплахи:
Събиране, местене или убиване на индивидите от вида. Пожари и разораване на
опожарените територии. Почистване на храстите в екотонните зони.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората:
Да не се събират, местят или убиват индивидите от вида. След горски пожари да не се
разорава опожарената територия. По възможност да се оставят подотдели с подлес
периферията на горските масиви.Екотонните (зони между гората и откритите пространства)
зони да не се почистват от храсти.
3. Шипоопашата костенурка Testudo graeca
Природозащитен статус:
В България: Червена книга – застрашен (ЕN); ЗБР – Приложения II и ІІІ, Международен:
IUCN – VU;CITES – Приложение II; Бернска конвенция – Приложение II; HD –Приложения
II и IV
Разпространение в България:
Видът се среща в цялата страна, изключение на високите планини,като Рила, Пирин, Витоша,
Западни Родопи, Стара планина, на северозапад от линията гр. Никопол – с. Главаци
(Врачанско) и Кюстендилско. Като цяло, в Северна България се среща сравнително рядко в
сравнение с южната част на страната.С най-висока численост са популациите в Източни
Родопи, Странджа, Сакар, по долината на река Струма до гр. Земен. Горната граница на
разпространение на вида е около 1300 m н.в.

Описание:
Черупката достига до 39 cm, но най-често е 18– 25 cm. Има три основни белега, които
разграничават двата вида сухоземни костенурки в България. 1. При шипобедрената
костенурка опашката няма шип, а има по един на всяко от бедрата на задните крака (докато
при шипоопашатата на задната част на бедрата няма шипове, а има на опашката). 2. Задният
край на черупката над опашката има едно щитче (за разлика от шипоопашатата костенурка,
при която са две) – това обаче не се смята за сигурен диагностичен белег. 3. Редицата от 5-те
централни щитчета от главата към опашката на горната част на черупката имат характерна
форма. При шипобедрената костенурка всяко едно щитче от този ред е по-широко, отколкото дълго. При шипоопашатата костенурка те са дълги и тесни спрямо последното
щитче (особено третото). Женските костенурки са по-едри от мъжките и черупката от
долната страна е плоска, докато при мъжките има лека вдлъбнатина, която помага на мъжкия
да се задържи върху женската при копулация. Тъй като и двата вида сухо-земни костенурки,
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срещащи се в България, са включени в приоритетните за опазване видове в сертифицираните
гори, за нуждите на горските стопанства е достатъчно дори само констатиране на
представител от групата, без точното му определяне до вид.
Жизнена дейност:
Дневен вид. През най-горещите месеци пладнува, скрит на сянка в гората, под някой храст,
или мигрира в крайречни и горски долове, докато през пролетта и есента е активен почти
целодневно. Извършва по-далечни миграции в сравнение с шипоопашатата костенурка.
Предимно растителнояден вид, но яде също и окапали плодове, а понякога с растителната
храна поглъща и дребни безгръбначни животни. Размножителният период е през април–май,
а понякога се наблюдава през късното лято. От май до юли женските снасят на 1–4 пъти по
3–7 бели яйца, които заравят в дупки, изкопани на сухи припечни места. За разлика от
шипоопашатата костенурка, яйцата са почти кръгли, с размери 34–37 mm на 29–33 mm.
Малките се излюпват след 70 до 120 дни. Полова зрялост настъпва след осмата година при
мъжките и след десетата при женските. Костенурките не са активни през зимата. Есента се
заравят в пръстта на дълбочина от 30 до 90 cm на сухи, обикновено южни склонове.През
началото на април се разравят и отново излизат на повърхността.
Местообитания:
Открити тревни места с хълмист релеф, обраснал с храсти и ниски разредени гори. Найвисока е плътността на популациите в крайните райони на широколистните гори, в
разредените дъбови гори и тревисти места с рядка храстова растителност. Среща се и по
крайбрежни пясъчни дюни в близост до широколистни гори.
Заплахи:
Събиране, местене или убиване на индивидите от вида. Пожари и разораване на опожарените
територии. Почистване на храстите в екотонните зони.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората:
Да не се събират, местят или убиват индивидите от вида. След горски пожари да не се
разорава опожарената територия. По възможност да се оставят подотдели с подлес в
периферията на горските масиви.Екотонните (зони между гората и откритите пространства)
зони да не се почистват от храсти.
4. Южен гребенест тритон Triturus ivanbureschi
Природозащитен статус:
В България:ЗБР – Приложения II и ІІІ, Международен :IUCN – LC; Бернска конвенция –
Приложение II; HD –Приложения II и IV
Разпространение в България:
От групата на големите гребенести тритони това е най-често срещаният вид у нас. Среща се
почти в цялата страна, с изключение на долините на долните течения на река Дунав. Горната
граница на разпространение на вида е 1500 m н.в.

Описание:
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Дължината на тялото достига 19 cm. Женските са по-едри от мъжките. През водната фаза
гърбът е сиво-кафеникав с тъмнозелени (до почти черни) петна. Коремът е жълт до
тъмнооранжев, с едри или дребни тъмни петна. От северния и дунавския гребенест тритон се
различава по цвета на гушата, която е жълто-оранжева , с дребни черни петна (за разлика от
другите, при които е тъмна до черна, с бели петънца).Мъжките са с висок, силно назъбен
гребен, обикновено ясно отделен от опашния плавник. Опашката отстрани е със синкавобелезникава ивица (при женските съвсем бледа).Клоаката при мъжките тъмна, при женските
– оранжева. Пръстите са без или със слабо изразени плавателни ципи. През сухоземната фаза
гърбът е почти черен (петната едва личат), понякога с тънка жълта линия. Южният,
северният , дунавският и македонският гребенест тритон спадат към групата на големите
гребенести тритони. Първоначално са смятани за един и същи вид, а по-късно са разделени
като различни видове на база на някои генетични различия и не-значителни морфологични
(външни) разлики. Поради това определянето им до вид от неспециалист може да бъде
затруднено. Тъй като всички видове от групата на големите гребенести тритони, срещащи се
в България, са включени в приоритетните за опазване видове в сертифицираните гори, за
нуждите на горските стопанства е достатъчно дори само констатиране на представител от
групата, без точното му определяне до вид.
Жизнена дейност:
Активен е от края на март до началото на ноември.Размножителният период е през април–
май, след което повечето тритони напускат водата. Оплодените яйца се залепват по
подводните растения поединично се излюпват след около две седмици. Ларвите наподобяват
възрастните тритони, но имат външни хриле от двете страни на главата. Метаморфозата
настъпва след около три месеца, катохрилете изчезват, след което младите тритони напускат
водата. Има случаи, в които метаморфозата завършва на втората година и тогава ларвите
остават да зимуват във водата. Храната се състои основно от безгръбначни, като червеи,
охлюви, дребни рачета, насекоми, ларви и др. Прекарва зимата на сушата във вцепенено
състояние,скрит под паднали листа, под камъни или в дупки, като често се събират голям
брой тритони на едно и също място. Местата на зимуване обикновено са отдалечени до
около 100 m от водоема.
Местообитания:
Предпочита плитките и обраснали с водна растителност стоящи водоеми. Среща се в бавните
течения на реки , разливи, напоителни и отводнителни канали, езера, блата и други застояли
водоеми и техните околности.
Заплахи:
Нараняване и убиване на индивидите от вида. Извършване на сеч около водните басейни,
където е регистрирано присъствието на вида и пресушаване на водните тела, използвани от
вида.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората:
Да се опазват от нараняване и убиване индивидите на вида. Да не се водят сечи в горите в
радиус от най - малко 50 m около водните басейни, където е регистрирано присъствие на
вида. Да не се пресушават водните тела, използвани от вида.
5.Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
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Природозащитен статус:
В България: ЗБР –Приложения II и ІІІ, Международен : IUCN –LC; Бернска конвенция –
Прило-жение II; HD– Приложения II и IV
Разпространение в България:
Широко разпространен вид за Централна и Западна България, както и в по-голямата част от
Западни Родопи (с изключение на околностите на язовир „Доспат“). Характерен е за
районите с надморска височина между 500 и 2000 m. Не се среща във високите части на
Рила, Пирин, Южен Пирин и Славянка, Тракийската низина, както и в цяла Източна
България, с изключение на Котелската и Твърдишката планина, които са най-източното
разпространение на вида в страната (с изключение на Дуранкулашкото езеро, което е
изолирано находище).
Описание:
Малка жаба, достигаща на дължина 5 cm. Кожата на гърба е покрита с множество
брадавички, всяка от които с една или няколко черни точки на върха. Главата е малка и
заоблена. Очите са изпъкнали, а зеницата е със сърцевидна форма. Гърбът е кафяв до сивокафеникав, понякога с масленозелени нюанси до почти черен цвят. Коремът и долната страна
на крайниците са с жълт или жълто-оранжев цвят. От долната страна също има разпръснати
малки черни точици. При улавяне често заема отбранителна поза, като извива гърба и
крайниците дъгообразно нагоре, за да покаже коремната си страна. По този начин става
видима ярката предупредителна коремна окраска.
Жизнена дейност:
През деня често застава неподвижно на повърхността на водата с изпънати назад и широко
разтворени задни крака, като подава главата си над повърхността, а тялото остава с лек
наклон към дъното на водоема. Щом бъде подплашена, бързо отплува към дъното, където се
скрива сред водораслите или се заравя в тинята. Активна е предимно през светлите часове на
денонощието, но през брачния период и през голяма част от нощта. Силно привързана e към
водата, затова се храни предимно с водни организми, като в менюто влизат ларви на комари,
малки червеи, охлюви, бръмбарчета, насекоми и др. Размножителният период е от края на
март до май–юни. Женската снася от 60 до 200 яйца. Те се прикрепят към водни растения
или към камъчета и други повърхности най-често поединично или на малки групи (до 20– 30
броя). Подвижността на малките жабки е голяма, което подпомага бързото разселване на
вида. Зимува на сушата между камъни или под падналите листа.
Местообитания:
Най-често се среща в мътна вода, но може да бъде открита и в бързотечащи потоци. Обитава
реки, езера, язовири, блата и канали. Често може да бъде открита също и в локви, наводнени
коловози по черни пътища, временни изкопи и други временно образуващи се водни площи.
Заплахи:
Нараняване и убиване на индивидите от вида. Извършване на сеч около водните басейни, в
които е регистриран вида. Пресушаване на водните тела, използвани от вида.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората:
Да се опазват от нараняване и убиване индивидите на вида. Да не се водят сечи в горите в
радиус от най-малко 50 m около водните басейни, където е регистрирано присъствие на вида.
Да не се пресушават водните тела, използвани от вида.

ВКС 1.3 КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ
Списък на индикаторните видове за тази ВКС с техните минимални концентрации в
България са посочени в Приложение 2 към ръководството, като там са посочени и праговите
им стойности поотделно за всеки вид. Когато в една гора има значимо постоянно или
временно съсредоточаване на видове или е убежище от критична важност, съгласно
изискванията на Приложение 2 към ръководството, тогава гората е ГВКС.
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На територията на ДГС „Кирково” тази ВКС не е установена. Въпреки това съществува
потенциал за реалното и проявяване по отношение на чапли и щъркели .

ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.
Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и
мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в
които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се
видове в естествените им модели на разпространение и обилие.
ВКС 2 представляват значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално
и национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при
естествени условия на разпространение и обилие. С регионално значение са тези горски
територии, които в рамките на региона са единствени по отношение на естествеността,
фрагментарността и подсигуряване на оптимални жизнени популации от всички естествено
срещащи се видове. С национално значение са тези горски територии, които са единствени в
страната по отношение на естествеността, фрагментарността и подсигуряване на оптимални
жизнени популации от всички естествено срещащи се видове.
При формиране на критериите за разпространение на горите, отговарящи на ВКС 2 е
взето под внимание географското разпространение на обширните горски масиви на
територията на страната. Горите, отговарящи на тази консервационна стойност се обособяват
по критериите - естественост, фрагментираност и минимален териториален размер на
жизнено проявление на популациите на естествено срещащи се видове.
1. Естественост – гората да е формирана от растителни видове с естествено
разпространение на територията на страната, независимо от техния произход.
2. Фрагментираност – определяне на процента на антропогенни ландшафти в границата
на описваната територия и тяхното пространствено разположение.
3. Площно покритие – в зависимост от типа на насажденията, географското им
разпространение и жизненото проявление на популациите от всички естествено срещащи се
видове.
Към горите с висока консервационна стойност (ВКС 2) ), съгласно ГСП са отнесени
следните отдели и подотдели: 26, и; 27, г, д; 34, х, ц, ч, 17; 37, е; 40, д; 43, з; 68, о; 118, в; 119,
в, з, л; 120, а, в, г, и; 125, а; 142, е, л; 145, б; 147, е; 148, е; 163, в, ч, 3; 164, м; 203, а; 208, р;
226, ж; 229, в, и; 286, и, о; 332, ж; 338, г; 348, к; 349, р, т; 350, г, д, з; 357, о; 367, и, к; 377, л;
395, в; 398, з; 400, л, м; 401, в; 402, м; 439, б, в; 440, г, д, к - с обща площ 273,6 ха, от която
залесена 272,7 ха и 0,9 ха незалесена.

Заплахи:
1.Намаляване на лесистостта и площа, в резултат на човешка намеса на значими горски
територии, формиращи ландшафт от регионално и национално значение, в които всички
естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение и
обилие .
2.Нарушаване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ:
1.Планираните лесовъдски и стопански мероприятия не трябва да водят до намаляване на
лесистостта на територията.
2. Да се използват лесовъдски системи, които да поддържат видовото, възрастовото и структурното
разнообразие в насажденията и на ниво ландшафт. Да се прилагат природосъобразни и разнообразни
лесовъдски системи в съответствие с особенностите на конкретното насаждение.
3. Не по-малко от 5% гори от основно представените горскодървесни видове на територията на
горскостопански единици или части от тях, включени във ВКС 2, трябва да бъдат отделяни за
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превръщане в гори във фаза на старост (Old-growth forests). Подробни препоръки за стопанисване на
горите във фаза на старост са дадени в Приложение 4А, т. 15 на това ръководство.
4. Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на лесовъдските
мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество
мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и групи стари дървета.
5. Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски системи, които
осигуряват естествено възобновяване.
6. Не се допуска смяна на коренния дървесен състав на насажденията освен в случаите когато:
1. След големи природни нарушения територията е оставена на естествената сукцесия.
2. Целта на стопанисването на насаждението е възстановяване на коренни видове.
7. При възстановителни дейности (залесяване) да се използват само местни видове и произходи. В
определените по ВКС 2 територии да не се внасят чуждоземни дървесни видове и произходи с
изключение на дендрариумите и географските култури, както и животински видове извън
естественият им ареал на разпространение, с изключение на ДЛС.
8. Да не се допуска изкуствено залесяване на естествени открити пространства в горските масиви, с
изключение на мероприятия за контрол на ерозионни процеси.
9. Да не се допускат дейности (в това число и лесовъдски), които да увеличават антропогенната
фрагментираност на територията, независисмо дали съществуващата фрагментация е под
определения граничен процент. При планирането на пътища и инфраструктура, трябва максимално да
се запази целостта на ландшафта. Необходимо е да се осигурят подходящи елементи, намаляващи
влиянието на фрагментираността на територията, които да подпомагат движението на живите
организми – например да се предвиждат коридори за придвижване, връзки и зони на спокойствие на
животните и т.н.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ:
1. При провеждане на мониторинга се следят и количествените показатели на трите критерия –
естественост, фрагментираност и размер на територията. Количествените показатели трябва да
съответстват на посочените в таблицата за пълна оценка за всеки от определените горско-растителни
пояси.
2. Мониторингът се извършва всяка година по документи. Да се използват действащите
горскостопански планове, планове за управление, териториално устройствени планове, процедури,
свързани с промяна на предназначението на земи и гори от горския фонд, и т.н.
3. Да се осъществява контрол върху изпълнение на дърводобивните дейности.
4. На всеки 5 години да се прави ревизия на теренни обекти, в които са проведени дейности, влияещи
директно или индиректно върху някой от критериите. Да се провеждат консултации със
заинтересованите групи, обществеността и съответните власти, за да се осигури информираността на
всяка от страните за дейностите на другата страна и работа за смекчаване на потенциалните бъдещи
заплахи, като незаконна сеч, разработване на мини и кариери, неустойчиво земеделие и др.
5. Да се извършва мониторинг на въздействието на външни заплахи от антропогенен характер,
например пожари, както и мониторинг на условията за възникване на екстремни събития, например
нападения на вредители и др. и прилагане на превантивни мерки когато е възможно.

ВКС 3. Екосистеми и местообитания. Редки, защитени или застрашени
от изчезване екосистеми, местообитания или рефугии.
За България ГВКС представляват всички горски територии, включващи екосистеми от
списъка на Приложение 4 към ръководството. За ВКС се считат и гори, притежаващи
характеристики, отличаващи ги като гори във фаза на старост (ГФС, Old-growth forests),
които със своята възрастова структура и степен на естественост представляват
местообитание на комплекс видове от специфични екологични и таксономични групи.
Всички гори, включващи екосистеми от Приложение 4 се считат за ВКС 3. Независимо,
че не са в списъка от Приложение 4 за ВКС 3 се приемат и гори, които притежават
характеристики, отличаващи ги като гори във фаза на старост (ГФС, Old growth forests).
Според определението за Гори във фаза на старост (ГФС) в Националния стандарт, ГФС са
гори гори в последната фаза от развитието си, в които дървостоят е достигнал значителна
възраст, не е съществено повлиян от едроплощни природни нарушения* и 27 антропогенни
въздействия и се характеризира с неравномерна пространствена и възрастова структура;
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наличие на стари живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния дървесен
вид и месторастене; стоящи и паднали големи мъртви дървета в различни фази на разлагане.
За определяне на горите, отговарящи на критериите на ВКС 3, са използвани
таксационните описания и картен материал от ГСП на ДГС „Кирково”. Направено е и
теренно обследване на част от съобществата. Съгласно списъка към Приложение 4, за
територията са идентифицирани 7 типа редки, застрашени или изчезващи екосистеми.
Списък на горскостопанските единици, на чиято територия са разположени съответните
съобщества, са представени в Таблица 5. Границите на отделните гори, представляващи ВКС
3, не са отбелязани на терена тъй като в повечето случаи съвпадат с границите на
насаждението.

ТАБЛИЦА 5: ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ
ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС „КИРКОВО”
№
1

EUNIS
G1.61

Наименование
MedioEuropean
acidophilous
[Fagus] forests

2

G1.63

MedioEuropean
neutrophile
[Fagus] forests

3

G1.66

MedioEuropean
limestone
[Fagus] forests

ИЛИ ЕНДЕМИЧНИ ЕКОСИСТЕМИ НА

Кратка характеристика
Гори с преобладание на бук,
разположени на бедни кисели
и влажни почви. Характерни
растителни
видове:
бук
(Fagus
sylvatica),
бледа
светлика (Luzula luzuloides),
горски вейник (Calamagrostis
arundinacea), орлова папрат
(Pteridium aquilinum).
Мезофитни
гори
с
преобладание
на
бук,
разположени на неутрални
или близки до неутралните
почви. Отличават се с богат
видов състав в тревния етаж.
Характерни
растителни
видове: обикновен бук (Fagus
sylvatica), лазаркиня (Galium
odoratum),
бяла
съсънка
(Anemone nemorosa), жълта
мъртва коприва (Lamiastrum
galeobdolon),
дебрянка
(Sanicula europea).

Отдели в ДГС „Кирково”
198 г, 215 д

182: ж, з, и; 183: г, д, е; 185: в, д, е,
и; 187: б, д, ж; 188: б, в, г, д, ж; 189:
и, к; 190: м, н; 194: з, и; 195: а, б, в,
г, д, е, ж; 196: а, б, в, г, д, е; 197: а,
б, в, г, д, е; 198: а, б, в; 199: б, в, д,
ж; 200: д, е; 201: е; 205: б, в, г, д;
206: в, г, д, е, ж; 210: н; 212: а, в, г,
д; 213: в, г; 214: б, г, е, ж; 215: г, е,
ж; 216: е; 244: в, г; 245: в, г, д; 246:
г, д, е, ж, з; 247: г, д, е, ж, з; 249: д;
250: е, з; 251: г, д, е, ж, з; 252: л;
253: е; 259: е; 260: б, в, г; 261: в, д;
262: в; 264: в, г; 447: в, г, д, е; 448:
в, г; 454: е; 455: г – с обща площ
1303,9 ха. В това местообитание
са обособени гори във фаза на
старост, които са разположени в
следните отдели и подотдели: 182:
з; 183: г; 185: в, е, и; 187: б, д, ж;
188: б, д, ж; 189: к; 190: н; 194: з;
195: а, в, д, е; 196: а, б, в, д, е; 197:
а, б, в, д, е; 198: а; 199: б, д; 205: в,
г, д; 206: г, д; 212: а, в, д; 213: в, г;
214: б, г, е, ж; 215: г, ж; 216: е; 244:
г; 245: в, г, д; 246: д, е, ж; 247: г, д,
ж
Букови гори, разположени на 142 и, р, 145 б, 455 г
варовикови
терени.
Характерни
растителни
видове: обикновен бук (Fagus
sylvatica),
кисел
трън
(Berberis vulgaris), птиче
грозде (Ligustrum vulgare) и
представители
на
сем.
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4

G1.69

5

G1.A4

Orchidacea.
Moesian [Fagus] Гори от мизийски бук (Fagus
sylvatica
ssp.
moesiaca),
forests
разположени при надморска
височина от 400 до 800 (1000)
m, при условия на умереноконтинентален и преходноконтинентален
климат.
Характерни
растителни
видове: Fagus sylvatica ssp.
moesiaca, Carpinus betulus,
Quercus dalechampii.

112: д, к; 114: б, д; 115: а; 116: а, б,
в, ж, р, с; 117: а, г; 118: з; 181: г;
182: д, е, л; 183: з; 184: и, м, н, о, п;
185: а, б, з; 189: з; 190: л; 191: б;
192: о; 194: г, д, е, ж; 200: б, ж;
201: а, б, в, ж; 202: в; 203: б; 204: г,
д, е, ж; 205: а; 206: б; 207: в, е; 209:
з, и; 210: а, в, е; 211: а, в; 212: б;
213: а, б; 214: а, в; 215: а, в; 216: в,
д; 217: а, б, в; 218: к; 225: л; 230: б,
г, з, и, к, м, с; 231: г, д, е, ж, к, л;
232: е, ж, и; 233: д, ж; 234: е; 235:
б, г; 236: г, е, з, и, к, м; 237: г, д, е,
ж, з; 239: ж; 240: з; 241: ж; 242: а,
г, д, ж, з; 243: в, д, е, з; 244: а, б;
245: а, б; 246: б, и; 247: а, б, в; 248:
б, д, е, ж; 249: а, в, г; 250: а, в, г, д,
ж; 251: а, б, в; 252: а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к; 253: б, в, г, д, з, и, к, л; 254:
а, б, в, г, д, е; 255: г, е, к, л; 257: а,
б, в, г, е, ж, з, и, к; 258: а, б, в, г, е,
ж, з; 259: а, в, д, ж; 260: а; 261: а, г;
262: а, б; 263: а, д, ж, з, и, к, л, м;
264: а, б; 265: а, б, г, д; 266: в, г, д,
е, ж, з, и; 267: ж, к, л; 268: в, г, д, е,
ж; 269: б, е; 270: а, в, г, е, ж, к; 271:
г, и, л, м; 272: б, ж, з; 273: г, ж, з,
и, м, р, т, у, ф; 274: с, т, у, ф, х, ч,
ш; 275: а, д, е; 276: е; 277: в, г, е;
278: а, б, в, г, з; 369: в, о, п; 370: г,
и, о; 371: а, к; 372: г, е; 381: а, б, г;
382: м; 383: и, к, л, м; 384: а, б, в,
к; 385: е; 386: в, г, з; 387: а, б, в, г,
е, ж; 388: а, д; 389: а, д, м, п, р;
390: в, г, д, е, ж; 391: а, г, ж; 392: а,
б, в, г, з, и; 393: в, е, я; 403: п, з1;
406: ж; 409: г, и; 412: а, д, ж, з;
413: а, б, в; 414: а, б, г, д, е; 415: г,
д, е; 416: д, е, ж; 417: б, в, г, д, е;
418: а, б, в, г, д; 419: д, ж, з; 420: а,
д; 421: а, б, в; 422: б; 423: а, в, г, д,
е; 424: г, д, з, и; 425: г, д, и, к, н;
426: а, б, в, г, д, е, ж, з; 427: а, в, г,
е, з, и, к; 428: а; 429: а, б, е; 430: б;
431: в, г, д; 432: а, ж, з, и, к; 433: а,
б, е; 434: а, б, в, г, д, е; 435: а, б, в,
д, ж, з, и, к; 436: а, б, в, г, д, е; 437:
а, б, в, г, д, е, ж; 438: а, б, в, е, ж, з,
и; 439: а; 440: а, е, ж, з, и; 441: а, б,
в, г; 442: а, б, о, с, у; 443: а, б, в;
444: а, г, д, е; 445: ж, з, к, л, м; 446:
а, б, в; 447: а, б; 448: а, б; 449: а, б,
в, г, з, к, л, м; 450: а, б, в; 451: а, б,
г, д, е; 452: а, б, в, г, д, е; 453: а, б,
в, д; 454: а, б, в, д, ж; 455: а, б, в
Ravine
and Смесени широколистни гори 9 л, 235 в, 315 л
разположени на стръмни и
slope woodland
урвести места. Характерни
растителни
видове:
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6

G3.17

7

G3.560

планински ясен (Fraxinus
excelsior), обикновен явор
(Acer
pseudoplatanus),
дребнолистна липа (Tilia
cordata), едролистна липа
(Tilia platyphyllos).
Смесени гори на обикновен 193: б, м; 201: д; 253: а
Balkano-Pontic
бук (Fagus sylvatica) с
[Abies] forests
участие на борисова ела
(Abies
borisii-regis).
Характерни
растителни
видове: борисова ела (Abies
borisii-regis).
Гори от черен бор с реликтен 208: ф; 402: е, х, ц; 408: л, м
[Pinus
Характерни
pallasiana] and характер.
[Pinus banatica] растителни видове: черен бор
(Pinus nigra ssp. pallasiana).
forests

На територията на ДГС „Кирково” – главно по поречието не реките Върбица и Кирковска се

срещат хабитати G1.111 Middle European [Salix alba] forests Крайречни заливни гори
доминирани основно от бяла върба (Salix alba) и хабитат G1.31 Mediterranean riparian
[Populus] forests Крайречни тесни ивици, доминирани от бяла или черна топола (или смес от
двете), с върби и други крайречни видове, срещащи се край реките в Южна България при
преходно средиземноморски климат. Характерни растителни видове: Populus nigra, Populus
alba, Salix alba

Препоръки за стопанисване:
За хабитатите с преобладание на бука:
G1.61 Medio-European acidophilous [Fagus] forests - Гори с преобладание на бук,
разположени на бедни кисели и влажни почви/
G1.63 Medio-European neutrophile [Fagus] forests - Мезофитни гори с преобладание на бук,
разположени на неутрални или близки до неутралните почви.
G1.69. Moesian [Fagus] forests - Гори от мизийски бук (Fagus sylvatica ssp. moesiaca),
разположени при надморска височина от 400 до 800 (1000) m, при условия на умереноконтинентален и преходно-континентален климат. Характерни растителни видове: Fagus
sylvatica ssp. moesiaca, Carpinus betulus, Quercus dalechampii.
Условията в тези букови гори позволяват да се прилага разнообразие от лесовъдски
системи, които трябва да осигурят тяхното структурно разнообразие и разнообразието на
фази на развитие. Все пак приоритет трябва да имат сечите с дълъг възобновителен период, а
именно групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната. Те ще
спомогнат за формиране на неравномерна пространствена структура, която ще осигури поголямо разнообразие от местообитания и ще спомогнат за запазването на дендрологичното
разнообразие. Препоръчително е да се избягва прилагане на краткосрочни постепенни сечи,
тъй като това води до формиране на едновъзрастни млади насаждения с хомогенна
структура. Отгледните мероприятия в стопанисваните млади насаждения трябва да се
извършват навреме за да се подобри тяхната устойчивостта и качествените им параметри.
При възникване на едроплощни природни нарушения /ветровали, каламитети и пожари/
е препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на естествената
сукцесия. Това ще допринесе за повишаване на структурното и видовото разнообразие на
територията.
Приоритет при стопанисването на издънковите букови гори, трябва да бъде тяхното
превръщане в семенни.
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При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури
пространственото представяне на различните сукцесионни фази, както и отделните етапи в
развитието на буковите съобщества. Особено внимание трябва да се обърне за запазването на
насаждения, които са достигнали “фаза на старост” (old growth forests).
Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва
дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н.
Забрана за намаляването на площа на насажденията с цел инфраструктурни и други
проекти.
G1.66 Medio-European neutrophile [Fagus] forests - Мезофитни гори с преобладание на бук,
разположени на неутрални или близки до неутралните почви
Това са горски екосистеми, които растат при екстремни условия по отношение на
влажност и богатство на почвата. Поради антропогенния натиск по-голяма част от тях са
издънкови насаждения с няколко ротации. Тези насаждения са особенно чуствителни по
отношение на човешката дейност. Те не представляват интерес от дървопроизводствена
гледна точка, но имат много важни защитни, противоерозионни, естетически функции и не
на последно място са местообитание за редица редки и застрашени растителни и животински
видове.
Препоръчва се в тези гори да се прекрати всякаква стопанска дейност и да се оставят на
естествените сукцесионни процеси. При наличие на ерозионни процеси може да се прилагат
залесителни мероприятия като се използват само местни видове.
G1.A4 Ravine and slope woodland - Смесени широколистни гори разположени на стръмни и
урвести места. Характерни растителни видове: планински ясен (Fraxinus excelsior),
обикновен явор (Acer pseudoplatanus), дребнолистна липа (Tilia cordata), едролистна липа
(Tilia platyphyllos).
Това са гори с богато биологично разнообразие. Препоръчва се в тях да не се извеждат
лесовъдски мероприятия и да се оставят като гори във фаза на старост (вж. по-долу в текста).
G3.17 Balkano-Pontic [Abies] forests - Смесени гори на обикновен бук (Fagus sylvatica) с
участие на борисова ела (Abies borisii-regis). Характерни растителни видове: борисова ела
(Abies borisii-regis)
Препоръчва се в двата подотдела, които е установен хабитата да не се извеждат мероприятия
и да се оставят като гори във фаза на старост (вж. по-долу в текста). Ако все пак такива се
извеждат, те да бъдат със слаба интензивност и да запазват смесения характер на
насажденията.
G3.560 [Pinus pallasiana] and [Pinus banatica] forests - Гори от черен бор с реликтен
характер. Характерни растителни видове: черен бор (Pinus nigra ssp. pallasiana).
Препоръчително е прилагане на разнообразни лесовъдски системи, а не само
постепенна сеч, каквато е досегашната практика. При планирането и извеждането на
лесовъдските мероприятия да се осигури представянето на различните фази в развитието на
черборовите гори.
Разработване и прилагане на противопожарни мерки. Да се осигури запазването на
ключови елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи и т.н.
G1.111 Middle European [Salix alba] forests Крайречни заливни гори доминирани основно от
бяла върба (Salix alba) и хабитат
G1.31 Mediterranean riparian [Populus] forests Крайречни тесни ивици, доминирани от бяла
или черна топола (или смес от двете), с върби и други крайречни видове, срещащи се край
реките в Южна България при преходно средиземноморски климат. Характерни растителни
видове: Populus nigra, Populus alba, Salix alba
Това са съобщества с голямо биоразнообразие, често поддържащи уникални
растителни или животински видове. Те играят много важна защитна и противоерозионна
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роля, като не трябва да се пренебрегва и естетическата им стойност. От друга страна те
оказват благотворно влияние върху водните екосистеми чрез регулация на температурата и
създаване на нови местообитания.
За съжаление през последните десетилетия тези гори са обект на негативно
антропогенно влияние. То е особенно интензивно през изминалите две години, в резултат на
изискванията за почистване на речните корита. За съжаление на много места тези изисквания
се изпълняват не с оглед осигуряване на нормален воден отток на реките, а с явно
комерсиална цел. Това на практика води до унищожаване на тези изключително важни за
речните екосистеми гори.
За да бъдат запазени се препоръчва в тези гори да се спре всякаква дейност с
изключение на санитарни сечи за отстраняване на част от сухите дървета. При това
мероприятие все пак трябва да се осигури и запазването на ключови елементи на
биоразнообразието – мъртва дървесина, дървета с хралупи и т.н
При необходимост от прилагане на мероприятието “почистване на речните корита” да
се дефинират конкретни параметри на намесата. Допустимо е да се премахват само дървета в
рамките на речното легло, които при екстремни нива на водите има реална опасност да бъдат
изкоренени или пречупени.
Да се извърши инвентаризация на териториите, заети от този тип местообитания. На
местата където тези горски екосистеми са изчезнали или деградирали е необходимо да се
приложат възстановителни мерки, които могат да включват възстановяване на нарушен
хидрологичен режим, подпомагане естественото възобновяване на местните видове (върби,
каваци, елши) и изкуствено залесяване с местни видове.
Не се допуска трансформация на тези гори в интензивни култури и да се се търсят
пътища за постигане на баланс между площите, заети от интензивни тополови култури и
естествените крайречни екосистеми, доминирани от естествената крайречна растителност.
Необходимо е да се предприемат мерки за подобряване охраната на горите и
преустановяване на незаконните сечи на крайречни дървета.
Въвеждане на забрани за редуциране на площите на този тип местообитания с цел
инфраструктурни и други проекти, увеличаване на земеделските земи и т.н.

Гори във фаза на старост (Old growth forests)
Горите във фаза на старост (ГФС), със своята специфична структура и функционалност,
са местообитание на комплекс от видове от различни екологични и таксономични групи.
Поради ограничените знания за тях все още не може да се определи колко от проучените
видове са свързани единствено с тези гори, но определено може да се каже, че много видове
намират в тях оптимални условия за съществуване. Нещо повече, при сравняване на ГФС и
по-млади гори са отчетени съществени разлики във видовия състав и обилието, което е
показател за уникалноста на тези екосистеми.
Като основни характеристики на горите във фаза на старост могат да бъдат посочени:
 Големи живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния
дървесен вид;


Дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и клони;



Дървета с масивни живи клони (често с диаметър по-голям от 25 см);



Дървета с белези от пожар или дървета с хралупи;



Големи мъртви дървета, които са все още на корен;



Паднали големи мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане;



Неравномерна пространствена структура.
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На територията на ДГС не са регистрирани гори в последната фаза на своето развитие /фаза
на старост/. Това до голяма степен се дължи на сравнително добре развитата пътна мрежа и
достъпността на горите, което е позволило всички насаждения да бъдат стопанисвани.
Към горитте с висока консервационна стойност (ВКС 3 – гори фаза на старост) ), са
отнесени следните отдели и подотдели: 114: б; 116: р; 117: г; 182: д; 184: м; 185: б, з; 189: з; 194: г,
д; 204: ж; 205: а; 211: а; 231: г; 242: г, д; 243: е, з; 244: а; 246: б; 247: б; 248: е; 249: а, в; 250: ж; 252: г;
254: д; 268: е; 271: г; 275: а; 278: а; 412: а; 417: д, е; 431: г; 437: д, е; 454: в,ж 182: з; 183: г; 185: в, е,

и; 187: б, д, ж; 188: б, д, ж; 189: к; 190: н; 194: з; 195: а, в, д, е; 196: а, б, в, д, е; 197: а, б, в, д,
е; 198: а; 199: б, д; 205: в, г, д; 206: г, д; 212: а, в, д; 213: в, г; 214: б, г, е, ж; 215: г, ж; 216: е;
244: г; 245: в, г, д; 246: д, е, ж; 247: г, д, ж, 198: г; 215: д ,94: а, в; 101: д; 104: б; 108: б; 179: в;
194: к; 248: г ,93: в; 174: г, з; 184: е, р; 224: и; 231: в, ф; 278: д; 381: м; 385: а; 386: а, б; 404: з,
и; 406: з; 409: к, л, м, н; 410: а, б; 412: г, е, к, л, м; 413: з; 415: а, б, в, ж; 416: б, в; 419: а; 425: а,
р; 428: б;455:а, б с обща площ 1614,3 ха, от която залесена 1614,3 ха.
За да може да достигнат характеристиките на горите във фаза на старост определените
насаждения трябва да се оставят на естествената им динамика. В насажденията, определени
като ГФС, не се допуска лесовъдска намеса и извличане на дървесина, освен в случаите на
едроплощни природни нарушения, заемащи над 30% от площта на съответния подотдел, определен
като ГФС.

Друго изключение от това правило са горските култури. В тях са необходими
лесовъдски намеси, които да подпомогнат устойчивостта на тези насаждения и процеса на
диференциация на структурата.
Приблизително 160 до 230 години са нужни за да се формира гора с характеристики, на
гора във фаза на старост. Трансформацията от зрели гори към гори във фаза на старост е
постепенна и продължителността й зависи много от дървесния състав (видовете достигат за
различно време пределна физиологична възраст), условията на месторастене (периодът е пократък на добри месторастения, отколкото на бедни) и първоначалната структура на
насажденията (при хомогенна структура е по-бавно в сравнение с хетерогенната).
На територията на ТП ДГС „ Кирково” са определени следните екосистеми като
Представителни образци от естествени екосистеми, в които не се допускат
горско стопански дейности, освен дейности за възстановяване до състояние, близко до
естественото:
№

1

Тип горски
екосистеми

Бял
гори

Ориентировъчни
показатели за
определяне на
типовете горски
екосистеми

борови Участие на бял бор
≥5;
надморска
височина над 800
метра;

Типология /Пенев/

Подотдели и площи на
представителни образци.
Обща площ на образците
(не по-малка от 10%), ха

Свежа
борово- 187в (0.3 ха), 187г (9.7ха), 188а(17,9
смърчова гора с ха),188е(1.1 ха),
разнотревие;
Борово-елова гора с Обща площ на образците: 29 ха
боровинки; Свежа
борово-букова гора;
Борова гора с горун
на кафяви почви;
Свежа
до
суха
борова
гора
с
боровинки; Борова
гора
на
сухи
хумусно-карбонатни
почви;
Каменлива
борова гора; Боровосмърчова гора на
сфагнум;
Скална
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борова гора;
2

Чер
гори

3

Елови гори

Участие на ела ≥5;
изключват
се
следните
подотдели:
Дървесен вид обикновен
бук
и/или черен бор
или бял бор с
участие
≥5
за
обикновен бук и
бял бор и ≥4 за
черен бор.

Долинна елова гора 185г (1.3 ха), 185ж (0.4ха), 189в(0.8
с папрати; Елова ха),189г(0.3 ха),191г (0.2 ха),
гора със заешки 191д(2.0
ха),201л(1.0ха),
киселец;
Обща площ на образците: 6.0 ха

4

Смесени
иглолистни
и
иглолистношироколистни
гори

Смесени
иглолистни
и
широколистноиглолистни гори
без преобладание
на дървесния вид

Смърчово
еловобукова
гора
с
боровинки;
Смърчово-букова
гора
със
здравец;Влажна
елово-буковосмърчова
гора;
Свежа
еловосмърчово-борова
гора;
Еловосмърчово-мурова
гора;
Смърчовоелово-букова
гора
със
светлика;Смърчовоелово-боровомурова гора;

5

борови Участие на черен
бор ≥4; надморска
височина под 1300
метра;

Дървовидна
хвойна
Букови гори

6

Черноборова-букова 402е (1.7 ха), 402х (1.3ха), 408м
гора с ела; Свежа (3.0ха),364т(5.0ха),
черноборовасмърчова
гора; Обща площ на образците: 11 ха
Черноборова гора на
сухи
хумуснокарбонатни почви;
Черноборова гора с
космат дъб; Скална
черноборова гора;

182г (7.1 ха), 182к (6.6ха), 187в(0.3
ха),187г(9.7
ха),187е(0.9
ха),
188а(17.9 ха), 188е (1.1ха), 202а
(15.7ха),243а (4.6 ха)
Обща площ на образците:

63.9 ха

Участие
на Дъбово-хвойнова
дървовидна хвойна гора;
≥2

304в(0.2ха),

семенни
букови Участие на бук ≥5;
горисеменен произход;
местообитание
9130

182: з; 183: г; 185: в, е, и; 187: б, д,
ж; 188: б, д, ж; 189: к; 190: н; 194: з;
195: а, в, д, е; 196: а, б, в, д, е; 197: а,
б, в, д, е; 198: а; 199: б, д; 205: в, г,
д; 206: г, д; 212: а, в, д; 213: в, г;
214: б, г, е, ж; 215: г, ж; 216: е; 244:
г; 245: в, г, д; 246: д, е, ж; 247: г, д,
ж

Обща площ на образците: 0.2 ха

Обща площ на образците: 708.7 ха
ДГС „Кирково” – Гори с висока консервационна стойност

50

7

Букови гори

семенни
букови
гориместообитание
9110
семенни
букови
гори-91WO

8

Термофилни
букови гори

9

Гори от зимен семенни гори от
дъб
зимен дъб

10

Дъбови гори с естествени гори
участието
на
зимен
дъб,
благун, цер

11

Гори от космат Участие на космат
дъб
дъб ≥3; надморска
височина под 800
метра;

12

Крайречни гори

Дървесни видове бяла
върба,
кошничарска
върба,
тритичинкова
върба, трошлива
върба,
ракита,
топола,
бяла
топола,
черна
топола,
черна
елша, бяла елша,
планински
ясен.
Участие
- поголямо от 3 за
всеки един от
видовете
или
смесени дървостои
от
посочените

Участие на бук ≥5; 198: г; 215: д
надм височина - над Обща площ на образците: 9.0 ха
1000 метра;
Участие на бук ≥5;
семенен произход;
надморска височина
под
диференцираните
надморски височини
посочени
за
местообитание 9130.

114: б; 116: р; 117: г; 182: д; 184: м;
185: б, з; 189: з; 194: г, д; 204: ж;
205: а; 211: а; 231: г; 242: г, д; 243:
е, з; 244: а; 246: б; 247: б; 248: е;
249: а, в; 250: ж; 252: г; 254: д; 268:
е; 271: г; 275: а; 278: а; 412: а; 417:
д, е; 431: г; 437: д, е; 454: в,ж : 455:
а,б
Обща площ на ГФС: 505.3 ха
Участие на зимен 94: а, в; 101: д; 104: б; 108: б; 179: в;
дъб, об. габър или 194: к; 248: г
смес от двата вида Обща площ на образците: 136.2 ха
≥5;
надморска
височина над 600
метра;
семенен
произход
Участие на блаун, 93: в; 174: г, з; 184: е, р; 224: и; 231:
цер ,зимен дъб или в, ф; 278: д; 381: м; 385: а; 386: а, б;
смес от трите вида 404: з, и; 406: з; 409: к, л, м, н; 410:
≥5;
надморска а, б; 412: г, е, к, л, м; 413: з; 415: а,
височина по-малка б, в, ж; 416: б, в; 419: а; 425: а, р;
или равна на 800 428: б
метра;
семенен Обща площ на образците: 255.1 ха
произход
Кайряк от космат 295г(26.3ха),
дъб и келяв габър;
Смесена гора от Обща площ на образците: 26.3 ха
космат дъб и келяв
габър с червена
хвойна; Кайряк от
космат дъб и храсти;
Кайряк от космат
дъб и благун с келяв
габър;
Кайряк от
космат
дъб
със
смрадлика;
Кратко
заливаема 282с(0.4ха),75и(1,0ха),
върбова
гора;
Средно
заливаема Обща площ на образците: 1.4 ха
върбова
гора;
Продължително
заливаема върбова
гора;
Заливна
върбово-тополовоелшова
гора;
Чернотополова
заливна
гора;
Заливна гора от бяла
топола;
Черноелшова
заливна гора;
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видове.
13

Кестенови гори

Участие
на Смесена свежа до 268а(1.7ха),
обикновен кестен влажна
кестенова
≥3
гора;
Обща площ на образците: 1,7 ха

14

Габърови гори

участие
на Крайдолинна
обикновен габър габърова гора
≥6,
семенен горун и бук;
произход

15

Брезови гори

участие на бреза
≥6

235в(0,4ха),
с
Обща площ на образците: 0.4 ха

243г(0,2ха),
Обща площ на образците: 0.2 ха

16

Трепетликови
гори

участие
на
трепетлика ≥6

369р(0,6ха),
Обща площ на образците: 0.6 ха

17

Гори от воден участие на воден
габър
габър ≥6

26ж(4,1ха),
Обща площ на образците: 4,1 ха

18

Гори от келяв участие на келяв
габър
габър в основния
етаж ≥7

114а(9,7ха),143б(15,6ха),255д(5,9ха)
,
Обща площ на образците: 31,2 ха

19

Ливади

164-8(0.5ха),180-9(0.2),
Обща площ на образците: 0.7 ха

20

Пасища

183-1(0.1ха),183-2(3.2ха),1833(1.4ха), 185-1(0.1ха),1855(0.1ха),185-6(0.1ха), 1871(4.7ха),188-1(2.5ха),195-1(4.6ха),
205-1(0.6ха),211-1(0.3ха),2113(0.1ха), 216-1(0.4ха),2421(0.2ха),248-1(0.5ха), 27480(0.5ха),177-3(7.1ха),181-1(7.2ха),
273-6(12ха),273-10(8.4ха),3842(14.3ха), 385-3(6.6ха),4022(3.8ха),444-6(4.5ха)
Обща площ на образците: 83.3 ха

21

Нелесопригодн
и-скали,сипей и
други
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136-8(19.1ха),137в(1.4ха),1371(38.0ха),137-4(3.2ха),1375(0.2ха),140-1(8.1ха),1824(2.1ха),190-1(0.5ха),190-2(0.1ха),
196-1(0.1ха),196-2(5ха),196-3(0.2ха),
196-4(0.6ха),197-1(0.1ха),1972(0.2ха),198-1(0.2ха),2441(1.1ха),244-2(0.2ха), 93-3(1.5ха),942(1.4ха),95-1(1.0ха),96-2(1.0ха),963(2.1ха),100-6(2.7ха),1009(5.2ха)10152

2(5.2ха),102б(16.6ха),1022(5.6ха),1023(5.8ха),103е(4.2ха),11011(4.5ха),171-2(19.6а)176-3(12.5ха),
173а(13.1ха),74а(24.4ха),226н(15.7х
а), 233-4(21.1ха),269-2(3.6ха),2711(3.2ха),
407-3(6.6ха),4076(1.1ха),407-16(2.5ха),
40724(2.7ха),409-8(4.5ха),438-2(4.0ха),
Обща площ на образците: 239.9 ха
Естествени горски екосистеми съществували, но деградирали в резултат на природни нарушения
или антропогенно въздействие
22 Бял
борови
99а(5,8ха),99в(25.7ха),100а
култури
(8.3ха),100б(15.9
ха),100в(8.1
ха),100г(24.7ха),100д(11.1ха)
,100л(1.2ха),100м(1.0 ха) ,100н(0.2
ха),101г(4.5
ха),102а(16.3
ха),103б(5.3
ха),103в(2.6
ха),103и(5.7
ха),104а(15
ха),104г(6.8ха),105а(15.2
ха),110г(24ха),111е(2.5ха),112б(15.7
ха),112ж(0.7
ха),116г(1.2
ха),1116и(8.7
ха),116н(23ха),116ц(2.3
ха),117б(12.2
ха),117д(15.4
ха),118а(9.7
ха),183а(17ха),211б(12.2
ха),211г(18.2
ха),215г(6.8
ха),216г(30.0
ха),242б(1.5ха),242в(11.5
ха),242е(0.9
ха),243ж(2.9ха),248а(3.1
ха),248в(1.4ха),249б(3.6
ха),402и(14.0
ха),403м(2.5
ха),403н(3.3
ха),406е(3.5
ха),407е(0.8 ха),408з(6.8 ха),413г(0.8
ха),413д(9.9
ха),413ж(0.6
ха),416г(10.4
ха),417а(3.5
ха),419г(4.6
ха),420б(27.7
ха),422а(31.5
ха),423б(32.7
ха),424а(0.5ха),424в(1.4ха),424е(28.
3
ха),424ж(29.8ха),424м(12.7ха),425б(
0.1
ха),425е(2.0ха),425з(2.9ха),425м(1.3
ха),425п(4.4ха),428г(22.3ха),428ж(2
0.7
ха),429г(5.0ха),429д(6.2ха),430а(32.
8
ха),431а(6.4ха),432в(22.7ха),432д(6.
2
ха),432е(15.2ха),433г(18.5ха),433ж(
35.7
ха),435е(11.3ха),442к(1.0ха),442л(2.
3
ха),442м(7.1ха),444в(2.2ха),445в(2.1
ха),449е(12.0ха),449ж(1.1ха),449(1.0
ха),454з(1.0ха),280г(12.1ха),138б(2.
ДГС „Кирково” – Гори с висока консервационна стойност

53

6
ха),138г(8.5
ха),138ж(1.1
ха),138г(0.3
ха),143а(19.0
ха),172к(0.3ха),173б(0.3 ха),173в(1.0
ха),174б(3.8
ха),174к(1.0ха),178г(1.4ха),181в(5.5
ха),181д(12.7
ха),182а(9.7ха),182б(5.8
ха),184ж(1.2
ха),186б(20.2ха),189б(5.4
ха),190б(12.3ха),190д(9.3
ха),
,191з(15,3
ха),142и(10.1
ха),168а(26.2ха),170а(5.7
ха),
Обща площ на образците: 1060.3 ха
23

Чер
борови
култури

5к(11.8
ха),5н(1.8
ха),5о(9.0
ха),5п(9.8ха),6д(6.4
ха),6е(2.4
ха),7г(8.0ха),7д(1.9ха),
7е(1.8
ха),47в(16.6
ха),47ж(2.0
ха),
47о(1.2ха),47п(0.3ха),48а(2.3ха),48б
(3.1ха),48в(4.4ха),48г(6.4ха),48к(16.
6
ха),48л(9.8
ха),48н(0.3ха),136ж(3,7ха),137а(8.1х
а),137б(9.6ха),202г(0.6ха),171г(2.8ха
),176б(8.6ха),177б(16.2 ха),208с(9
ха),
208т(9.2ха),208ф(0.3ха),209б(11.4ха
),209в(2.6ха),224з(0.2ха),225п(0.7
ха),230д(1.9
ха),
230п(5.3ха),230р(0,7ха),230т(3.1 ха),
231а(5.0
ха),
231н(3.4
ха),231с(2.8ха),234в(5.3ха),234д(1.7
ха),257д(6.5ха),358п(5,1ха),428в(2,6
ха),
Обща площ на образците: 242.3 ха

24

Смесени
иглолистнишироколистни
култури

112з(1.1ха),115д(17.0ха),115ж(3.0ха),1
17ж(10.9ха),182г(7.1ха),182к(6.6ха),
187в(0.3ха),187г(9.7ха),187е(0.9ха),
188а(17.9ха),188е(1.1ха),202а(15.7ха
),243а(4.6ха),370п(7.2ха),435е(11.3х
а),
Обща площ на образците: 114.4 ха

Заплахи:
1. Намаляване на процента на лесистост
2. Намаляване на процента на ГФС.
3. Изчистване на насажденията от мъртва и биотопна дървесина, в т.ч. дървета с
хралупи, единични и групи със стари дървета.
4. Изкуствено залесяване на естествени открити пространства.
5. Антропогенна фрагментираност на територията.
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Препоръки и указания за стопанисване:
Представителните образци на естествени екосистеми и ГФС представляват 10 % от площта
на ГСЕ.В насажденията, определени като гори във фаза на старост, не се не се допуска
лесовъдска намеса и извличане на дървесина, освен в случаите на големи природни
нарушения /ветровали и каламитети на площи заемащи над 30% от площта ГФС.В
представителните образци на естествени екосистеми не се допускат горскостопански
дейности, освен дейности за възстановяване до състояние близко до естественото.

Препоръки за мониторинг:
Мониторинга на тези ГВКС 3 включва изършване на периодични наблюдения и анализ на
състоянието на вида гора, чрез теренни наблюдения и разработване и прилагане на отделна
програма за всеки вид гора.


Програмата за мониторинг трябва да бъде разработена със стандартни
оперативни процедури, които да включват ясни индикатори, подходящи за
целите на стопанисване. Тя може да се провежда веднъж или повече годишно,
ако е необходимо сезонно отчитане, т.е. ако в горскостопанската единица
настъпват значими събития само през определени месеци.



При теренната работа да се извършва наблюдение на показатели като жизненост
на отделните дървета, структура на насаждението, здравословно състояние,
наличие на дегенеративни процеси, честотата, размери и разположение на
празните пространства, нивата на фрагментация, базовата територия, наличието
на сукцесия и нейната посока и т.н. и/или интерпретация на дистанционно
получени данни.



Трябва да се установят заплахите за видовете гори с ВКС 3 и доколко сериозни
са те, и да се определят мерките, които трябва да се вземат за намаляването им.



За успешно прилагане на процедурите по мониторинг е необходимо обучение на
персонала, участващ в горскостопанските мероприятия, което трябва да запознае
всички с ограниченията предизвикани от наличието на ВКС и мерките за
неговото опазване.



При извършване на мониторинга може да се окаже, че плановете за управление
не отразяват реалното състояние на горите, заплахите и тенденциите. В такъв
случай трябва да се потърси съвет от специалисти, които да определят дали има
пропуски в плановете и дали досегашния модел на стопанисване е критичен за
опазването на вида екосистема. При установяване необходимост от промяна към
по-строг режим на стопанисване, териториите с наличие на ВКС 3 могат да
бъдат включени в План за действие за опазване на биоразнообразието в рамките
на по-голям ландшафтен обект или могат да бъдат включени в защитени
територии.

ВКС 4. Екосистемни услуги от критично значение.
Основни екосистемни услуги от критично (незаменимо) значение в определени
ситуации вкл., опазване на водосбори и контрол на ерозията на уязвими почви и склонове.
Тази ВКС се отнася до важните екологични функции на стопанисваната гора.
Определени са следните групи гори съгласно основните им функции:
• Гори представляващи единствени източници на питейна вода
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• Гори от решаващо значение за водосбора
• Гори с решаващо противоерозионно значение
• Гори с пожарозащитни функции
• Гори с решаващо значение за земеделието и рибарство

ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА
В България за ГВКС се считат всички ЗГГФ попадащи в рамките на санитарноохранителните зони 1 и 2 на източници за питейно-битово водоснабдяване, определени по
реда на Наредба 3 от 2000 г. За ВКС се считат също и ЗГГФ попадащи в близост до
източници за питейно-битово водоснабдяване, но без определени официални санитарноохранителни зони, когато те са територии, включващи реката и крайбрежните заливаеми
ивици на разстояние от 3500 м над водовземането и 50 м под него с широчина не по-малка от
1500 м от двете страни на реката.
На територията на ДГС са установени каптажи на следните места:
ТАБЛИЦА 5: ГОРИ ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС „КИРКОВО”

Местност
Заставата на с. Чакаларово
Заставата на с. Долно къпиново
Каптаж „Шумнатица”
Орлица
Каптаж с. Тихомир
Каптаж с. Средско
Каптаж с. Кукуряк
Каптаж на минерална вода

Отдел – нов
202
194
263
389
44, 32
344
343, 348
343
279

Заплахи:
1. Намаляване на пълнотата на насажденията под 0,5
2. Складиране на дървесина непосредствено във водните течения.
3. Извършване на подвоз и извоз на дървесина, когато почвата е мокра и/или
преовлажнена.

Препоръки за стопанисване:
До обособяване на санитарно-охранителни зони за източниците на питейна вода,
съгласно Наредба 3 от 2000 г., се използват следните общи препоръки за лесовъдска намеса:


Да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с
неравномерна пространствена структура;



Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на
горските територии във водосбора с гора;



Пълнотата на насажденията във водосбора да не намалява под 0.5, но и да не е
по-висока от 0.8, тъй като се увеличава процента на евапотранспирация;



Забрана за използване на голи сечи;



Зоните в непосредствена близост до водоизточниците изискват повече внимание,
минимално нарушаване на земната повърхност при извоз на дървесина,
дърводобив с много ниска интензивност или липса на такъв.

Трябва да се извършва обучение на персонала, който участва в горскостопанските
мероприятия. Обучението трябва да запознае персонала с ограниченията предизвикани от
наличието на ВКС и мерките за опазване на тези стойности.
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След обособяване на санитарно-охранителни зони за източниците на питейна вода,
съгласно Наредба 3 от 2000 г., горскостопанските мероприятия трябва да се съобразяват с
посочените в нея режими на стопанисване и опазване.
В процеса на учредяване на санитарно-охранителните зони, стопаните трябва да търсят
компенсиране на пропуснатите ползи или увеличени разходи при стопанисването на горите .

Препоръки за мониторинг:
Горските стопани трябва да използват мониторинга на водите, извършван от компетентните
органи – РИОСВ, басейновите дирекции или водностопанските фирми.

ВКС 4.2 ГОРИ
ВОДОСБОРИТЕ.

С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ

ЗА РЕГУЛИРАНЕ

НА

ВОДНИЯ ОТТОК ВЪВ

В България за ГВКС се приемат всички ЗГГФ, които представляват:
 ЗГГФ попадащи във водосборите на поройни водни течения, чиято лесистост
надхвърля 40 %;


Съобщества на клек (Pinus mugo);



ЗГГФ представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по реда на ЗГ
или попадащи в 200 метрова ивица под ГГГ;



Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus
minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientali,
попадащи в заливаемата тераса на речното течение;



Горите между дигата и десния бряг на р. Дунав, горите на островите и 200
метровата ивица от високия бряг на реката;



Гори в 100 метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда,
Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм,
Русенски Лом, Камчия, Велека, Резовска (Българския бряг);



ЗГГФ попадащи в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите чието основно
предназначение е за питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 от 2000 г.

На територията на ДГС “Кирково” ВКС са културите по река Върбица и Неделинска – отдели
и подотдели: 1, а, л, н, о, 1, 2, 4, 9, 10, 11; 5, е, ж, о, 5, 7, 8, 26, 27; 6, е, ж, з, 4, 5, 8; 7, д, е, 15, 16, 17; 47,
и, к, л, о, 5, 10, 11, 12; 48, а, б, л, м, 1, 2, 3, 4, 15, 20, 22, 23; 49, з, 8; 50, а, з, 2, 3; 51, е53, а, б, 1; 54, а, к,
1, 12, 1455, г, о, п, 4, 5, 6; 57, а, 1; 58, а; 59, к; 69, б, 17; 70, а, б, 1, 2, 3; 71, а; 74, а, 3, 4; 75, а, ж, з, и, 1,
2; 78, а; 137, в, д, е, 2; 138, б, в, д, е, ж, п, 1, 2, 3, 5, 6, 7; 139, в, 5, 7; 142, л, 1, 2; 144, а, б, е, 4, 5, 6; 282,
с; 289, а, в, д, 1, 2, 8; 290, 10, 23, 24; 298, 1; 456, а, б, в, г, д, е; 457, а, б, в, 2; 458, а, б - с обща площ
384,7 ха, от която залесена 256,9 ха и 127,8 ха незалесена.

Заплахи:
1. Замърсяване с битови отпадъци.
2. Извършване на подвоз и извоз на дървесина, когато почвата е мокра и/или
преовлажнена.

Препоръки за стопанисване:
1. Горите с водозащитни функции се обозначават на терена.
2. Провеждането на стопанска дейност трябва да се извършва съобразно Правилника за
определяне, устройство и стопанисване на горите и териториите със специално
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предназначение. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с
поддържане и подобряване на ВКС 4.2.
3. За насажденията от ВКС 4.2 са в сила всички мерки, които важат за съответните
насаждения, посочени във ВКС 3.
4. Като общи допълнителни препоръки за лесовъдска намеса могат да се посочат:
 За намаляване повърхностния воден отток да се използват лесовъдски системи,
осигуряващи постоянно покритие на горските територии във водосбора с гора;


При нужда се провеждат залесителни мероприятия за увеличаване лесистостта
на водосбора;



В насаждения с влошени структурни параметри и устойчивост да се планират и
прилагат възстановителни мероприятия;



Подпомага се създаването и поддържането на смесени насаждения с
неравномерна пространствена структура;



Пълнотата на насажденията във водосбора да не намалява под 0.5;



Забрана за използване на голи сечи;



Използват се технологични схеми и техника, осигуряващи минимално
нарушаване на земната повърхност при извоз на дървесина;



След прекратяване на стопанските дейности се извършва рехабилитация на
нарушените терени (напр. извозни горски пътища);

5. Препоръчва се провеждане на обучение на персонала, участващ в горскостопанските
мероприятия, което трябва да го запознае с ограниченията предизвикани от
наличието на ВКС и мерките за неговото опазване.

Препоръки за мониторинг:
За горите, представляващи ВКС 4.2., да се използва мониторинга на водите извършван
от компетентните органи – РИОСВ, басейновите дирекции или водностопанските фирми.
Като допълнение се организира мониторинг на параметри, характеризиращи
водорегулационните функции на гората, като динамика на лесистостта, ерозионните
процеси, степен на повреди по крайречната растителност и др.

ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ.
В България за ГВКС се приемат всички ЗГГФ, представляващи:


ЗГГФ с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми земи,
поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-голяма от
200 м) с площ над 1 ha и пълнота над 0,6;



Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни,
брегозащитни и колматажни горски пояси,



Гори предпазващи населени места или комуникации, разположени на пътя на
паднали до момента лавини по данни от Планинската спасителна служба, гори в
снегосборна област с наклон между 20о–50о, както и такива разположени под
обезлесена снегосборна област с дължина над 200 м. и наклон над 20о;

От ЗГГФ на територията на ДГС „Кирково” за тази консервационна стойност се
покрива с определението по т. 1 и 2. Територии от ДГС „Кирково” покриващи определението
по т. 3 не са открити. ЗГГФ отговарящи на критериите за ВКС 4.3, определени по данни от
лесоустройствения проект и след проведените с горските стопани интервюта на територията
на ДГС „Кирково” са представени в Таблица 6.
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ТАБЛИЦА 6: СПИСЪК
„КИРКОВО”

НА ОТДЕЛИ И ПОДОТДЕЛИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА

Гори отговарящи на
определението за ВКС 4.3

ВКС 4.3

ЗА

ДГС

Отдели и подотдели

Точка 1. ЗГГФ с наклон 1, а8, в; 15, а, б, в; 18, е; 19, д; 21, ж; 24, д; 41, р; 43, г; 47, л, н; 48, б,
в, и, л; 50, б; 51, г, е; 54, а, к, л; 66, к; 69, б, н, п, р, с, ф; 72, а, б, в, г;
над 30о

Точка 2. Гори създадени
по технически проекти за
борба
с
ерозията,
корекционни,
брегозащитни
и
колматажни
горски
пояси

73, г; 90, г; 102, б; 104, е; 113, в; 118, г; 126, и; 133, а, б; 136, д; 137, а,
б, в, д; 138, а, е; 143, б; 144, б; 151, н; 164, д; 166, и, к, л; 169, а, б;
170, в; 171, в; 172, в, д, и; 173, а, г; 174, а; 177, в; 189, а, д, 1; 203, и;
204, а; 223, ж226, з, н, о, п; 228, г; 229, д; 232, а; 253, ж; 267, б; 277,
а, б; 278, е; 281, в; 284, а, б, в, г, д, е; 286, 6; 287, и; 288, б, у, 1, 4;
289, г, 4, 5; 296, а, б; 297, а; 298, а, б, в, г, д; 302, а, в; 303, а; 304, а;
305, а, б, д; 308, а; 309, а; 310, а, б; 313, г; 315, н; 316, д; 317, к; 318,
е, ж, з, и, п; 319, а, б, в; 320, г; 321, б; 322, б, г; 327, б, е, ж, з, и, к, л,
м, н, о, у; 332, а; 334, в; 341, б364, т; 382, л; 405, м, н, о, с; 425, д;
435, г; 454, б
1, , а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
2, а, б, в, г, д, е, ж, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20; 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27; 6, а; 9, а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16; 10, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 11, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; 12, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, г1, ж1, з1, и1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 13,
а, б, в, г, д, е, з, и, л, м, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19; 14, в, г, д, е, ж, з, о, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17,
18, 19; 15, а, б, в, г, д, е, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 16, а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, 1, 2, 14,
16, 17, 18, 19, 20; 25, а; 26, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28; 27, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 28, а, б, в, г,
д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 29, а, б, в, г, д, ж, з, и, к,
л, 1; 30, а, б, в, 2, 3, 4, 5, 6; 31, а, б, в, г, д, е, ж, к, л, м, н, о, п, 1, 6, 7,
8, 12, 13; 32, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 33,
а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 34, б, д, е, ж, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, ю,
я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17; 35,
а, б, в, д, ж, з, и, к, л, м, н, с, т, у, ф, х, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 36, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о,
п, р, с, т, у, х, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20; 38, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9; 39, а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 40, б, в, г, д, е, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4; 42, а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н; 44, а, б, в, е, ж, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 61, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 146, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8; 147, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 285, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; 286, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 287, а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 288, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18; 290, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
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11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; 294, б, 2; 295, г; 298, а, б,
в, г, д, 2, 3, 4, 5; 328, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 329,
а, б, в, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14; 330, а, б, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 331, а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5; 332, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 333, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 334, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, о, п, 1, 2, 3, 4; 336, а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; 338, а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 339, а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 340, а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3;
343, а, д, е, ж, м, н, о, п; 344, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4;
345, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 346, а, б,
в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 348, а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Заплахи:
1. Прилагането на лесовъдски системи при които пълнотата на насаждението да
се намаля под 05.
2. Извеждане на госкостопански мероприятия на каменливи и урвести терени.
3. Използването на техники и технологии нарушаващи почвената покривка.

Препоръки за стопанисване:
Стопанисването на гори, представляващи ВКС 4.3. трябва да е съгласно изискванията
на ЗГ за горите със специално предназначение и с насока към ограничаване опасността от
развитие на ерозионни процеси.
Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС 4.3. Като общи
препоръки за лесовъдска намеса могат да се посочат:
В горите с решаващо противоерозионно значение:
 Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на
горските територии с гора, като пълнотата на насажденията не се намалява под
0.5;


Когато пред насаждение от списъка на ГВКС 4.3 са поставени допълнително
една или повече цели (напр. курортни гори), лесовъдските мероприятия трябва
да постигнат баланс между тях, но като приоритет остава осигуряване на
противоерозионната функция;



Подпомага се създаването и поддържането на смесени насаждения с
неравномерна пространствена структура;



При много стръмни терени (31-45о) не се водят голи и краткосрочно постепенни
сечи;



В насаждения от лесно възобновяващи се издънково дървесни видове се допуска
сеч за подмладяване на растителността;



При каменливи и урвести терени (над 45о) да не се провеждат стопански
мероприятия;



При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в
минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка;



При нужда се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство се
използва коренната горскодървесна растителност.
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В горите с решаващо значение против формиране на срутища и сипеи:
 Не се допуска извеждането на сечи;


Провеждат се мероприятия за подпомагане на допълнително настаняване на
растителност;



Предвиждат се мероприятия за заздравяване устойчивостта в основата на склона
при водни течения (включва изграждането на технически съоръжения за
формиране на профил на равновесие).

Да се определят и картират пътищата и временни складове които имат нужда от
рехабилитация. След провеждането на дърводобива задължително се извършват
необходимите възстановителни мероприятия, съобразно нарушенията на терена.
Да се разработят планове или правила за рехабилитация на нарушени или други
територии, заплашени от ерозия и/или, в които мониторингът показва повишени нива на
ерозия.
Препоръчва се провеждане на обучение на персонала, участващ в горскостопанските
мероприятия, което трябва да го запознае с ограниченията предизвикани от наличието на
ВКС и мерките за неговото опазване.

Препоръки за мониторинг:
За горите представляващи ВКС 4.3. да се организира и прилага подходяща система за
мониторинг. Препоръчително е да се осъществят контакти и консултации със специалисти от
РИОСВ.
За горите с решаващо противоерозионно значение да се извършва два вида мониторинг –
краткосрочен и дългосрочен:


краткосрочен – наличие на прояви на съвременна ерозия (засегната площ).
Наблюдение – всяка година;



дългосрочен – правят се измервания на мощността на почвения профил и
мъртвата горска постилка (МГП). Наблюдение – през 10 г.

За горите с решаващо значение против формиране на срутища и сипеи се отчита
динамиката на следните параметри:


При формиран сипей се отчита обема на отложените материали;



Площна динамика на свлачището;



Площна (обемна) динамика на зоната на разрушаване;

Наблюденията се извършват всяка година.

ВКС 4.4 ГОРИ,
ПОЖАРИ.

КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА

За ГВКС се приемат всички широколистни гори разположени между иглолистни
насаждения, между иглолистни насаждения и населени места, между иглолистни насаждения
и земи с различно селскостопанско ползване, имащи ширина на насаждението минимум
100 м. и максимум 250 м. и състав включващ всички широколистни видове без бреза, акация
и тополови култивари.

Заплахи:
1. Изсичането на широколистни гори в иглолистни.
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ВКС

ГОРИ

С
РЕШАВАЩО
ЗНАЧЕНИЕ
ЗА
СЪСТОЯНИЕТО
НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ) И ЗА ЗАЩИТАТА
НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ.

4.5

Всички гори с критично въздействие върху горските функции, от които зависят
земеделието, състоянието на рибните запаси, защитата на инженерни съоръжения са ГВКС,
когато представляват:
 Ивично разположени гори, в съседство с обработваеми земи, създадени или
функциониращи като полезащитни горски пояси, когато широчината на горската
ивица не е по-голяма от 100 м;


Крайречни гори доминирани от различни представители на род Salix по брега на
река Дунав и нейните острови, заливани при високи водни стоежи на реката,
както и по бреговете на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом,
Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски
Лом, Камчия, Велека, Резовска (Българския бряг).



Гори създадени за защита на инженерни съоръжения.

На територията на ДГС „Кирково” залесщванията около пътя (отдел 272-278) отговарят
не на определението за ВКС 4.5.

Заплахи:
1. Намаляване площите на крайречните гори

Препоръки за стопанисване:
Препоръчва се в тези гори отгледните сечи да се водят с умерена интензивност.
Възобновителните мероприятия трябва да осигурят плавен преход между старото и новото
поколение гора, при което да не се намаляват съществено защитните функции. Това изисква
прилагане на сечи с дълъг възобновителен период.

Препоръки за мониторинг:
След провеждане на лесовъдски мероприятия е необходимо да се следи за изменения
във състоянието и изпълнението на функции на гората като защитен фактор.

ВКС 5. Основни потребности на населението.
Места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на
основните потребности на местните общности* и коренното население*
(вкл. поминък, здраве, храна, вода), идентифицирани с тяхно участие).
Тази ВКС се различава от биологичните и екологични стойности по участието на
местните общности в ползването и управлението на гората. При определянето и трябва да се
оцени потенциалната зависимост на местното население от ресурсите, които им дава гората.
Една гора може да има статут на гора с ВКС, ако местните общности получават от нея
жизненоважни горива, храни, фураж, лекарства, или материали за строителството, без да
имат леснодостъпни алтернативи за тяхното набавяне. В такива случаи високата
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консервационна стойност изрично се определя като една или повече от тези основни
потребности. Ако хората от някоя общност получават приходите си единствено от дадена
гора и нямат алтернативен източник на доходи, то тази гора има ВКС.
Съгласно националното ръководство за определяне на ГВКС, в България следните
ресурси могат да характеризират ВКС 5, според нивото на зависимост на местното население
от тях, наличието на лесно достъпни заместители и взаимодействието с други ВКС:


Дърва за огрев и битови нужди



Паша и фураж – сено и листна маса



Гъби



Други недървесни продукти – лечебни растения, горски плодове, охлюви,
продукти от лов и други (недървесни горски продукти, с които може да се
търгува, включително уловени животни, смоли, плодове, и т.н.)



Водоснабдяване (вода за пиене и за всекидневни нужди – виж ВКС 4.1)

В населените места около ДГС „Кирково” събирането и изкупуването на НДГП не
представлява устойчив поминък за местното население. НДГП се събират предимно за лична
консумация и много малко за продажба. Основно се събират гъби и малки количества горски
плодове. Значително по-зависимо е местното население от използването на ресурси за паша
на животни.
Към горитте с висока консервационна стойност (ВКС 5), съгласно ГСП са отнесени
отдели и подотдели: 210, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 258, б, г, д, е, ж, з, 2,
5, 6, 7, 8; 259, а, б, в, г, д, е, ж, 5, 6; 318, а, б, в, е, и, м, п, р, ф, х, ц, ч, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 37 - с обща площ 369,0 ха, от която залесена 277,5 ха и
91,5 ха незалесена.

Заплахи:
1. Бракониерство.
2. Замърсяване с битови отпадъци или химически вещества.
3. Изкореняване и повреда на индивидите

ВКС 6. Културни ценности.
Места, ресурси, местообитания и ландшафти от глобално или
национално културно, археологично или историческо значение, и/или от
критично (незаменимо) значение за традиционната култура на местните
общности и коренното население, идентифицирани с тяхно участие, вкл.
културно, екологично, икономическо или религиозно/духовно значение.
Такива ГВКС в България, съдържащи ВКС 6, са всички:
1. Горски територии в 500 м ивица около религиозните обекти от Приложение 7;
2. Горски територии в 100 м ивица около манастири и други религиозни обекти извън
Приложение 7 (църкви, параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни светилища,
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окултни средища, археологически паметници и разкопки и др. места важни за съхраняване
на духовността, традициите, историческата и културната памет, определени при
консултациите с местните хора;
3. Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с
провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за съхраняване на
културното наследство и националните традиции, определени при консултациите с местните
хора;
4. Горски територии в границите на обекти на недвижимото културно наследство
(паметниците на културата) или в техните охранителни зони;
5. Горски територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/ по 15 м от всяка
страна на пътеката) по протежение на официално маркирани туристически маршрути и
немаркирани, но често използвани туристически пътеки.
6. Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти, както и горски
територии с изключителна естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични дървета или
малки групи дървета – напр. вековни или забележителни дървета), чешми, беседки,
образователни маршрути, и др. важни за туризма и 43 образованието места,
На територията на община Кирково се намира Джамията на седемте девойки в с.
Подкова включена в списъка по Приложение 6 към националното ръководство за определяне
на ГВКС. По сведения на ръководството на ДГС обаче гробищната гора не е част от горския
фонд. За ВКС 6 могат да бъдат считани и следните обекти от културно-историческото
наследство:
ТАБЛИЦА 7: СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ОТГОВАРЯЩИ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ВКС 6 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС
„КИРКОВО”

Местност
вр. Калето
вр. Св. Илия
вр. Асара

Отдел – нов
258
259
210
318

Към горите с висока консервационна стойност (ВКС 6) ), съгласно ГСП са отнесени
следните отдели и подотдели: 1, а, б, в, г, д, е, и, к, л, м, о, п, р, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11; 2, а, б,
в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 17, 18, 19, 20; 3, г; 5, а, б, в, г, д, ж, з, и, к, н, о, п, 1, 4, 7, 8,
10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; 6, а, д, е, з, 4, 5, 8; 7, д, е, 15, 17; 9, а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, н, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16; 10, а, б, в, г, д, е, ж, з, н, о, п, у, ф, х, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 11, г, д, з, к, л, о, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23,
25; 12, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, г1, 3, 4, 5, 8; 13, а, д, з, и, л, м, 1, 2,
5, 8, 9, 15; 14, в, г, д, е, ж, з, о, 10, 15, 17, 18, 19; 15, а, б, в, г, е, и, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14,
16, 18, 19, 20; 16, д, е, ж, и, к, м, 1, 20; 19, а, е; 25, а; 26, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 20, 21, 26; 27, а, б, в, г, д, з, и, к, л, м, 1, 3, 5, 6, 7; 28, а, б, в, г, д, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14; 29, а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, 1; 30, а, б, в, 2, 3, 4, 5, 6; 31, а, б, в, е, ж, м, 1, 6,
7, 8, 12, 13; 32, б, г, д, е, ж, 2, 6, 7, 9, 12, 1333, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 34, б, д, е, н, ц, ч, ш, щ, ю,
а1, е1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 16, 17; 35, а, б, в, д, з, м, н, с, х, а1, б1, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14; 36, а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, 1, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16; 38, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3,
5, 8, 9; 39, а, б, в, г, д, з, и, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 40, б, в, г, д, и, к, 1, 2, 3, 4; 42, б, в, л;
44, б, в, е, и, к, 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; 45, г, д, е; 46, 6, 7; 47, а, в, л, н, о, 4, 5, 9; 48, а, б,
з, и, л, 1, 2, 3, 4, 15, 22, 23; 49, з, 850, а, б, в, з, 1, 2, 3; 51, е, 653, б, в, з, т, 1, 3, 7; 54, а, ж, з, и,
к, 1, 12, 13, 14; 55, а, б, в, г, д, е, и, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5; 56, д; 57, а, б, 1; 58, а, б; 59, ж, к; 61, а,
б, г, д, е, ж, з, и, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1166, ж; 69, б, 17; 70, а, б, в, 1, 2, 3; 71, а, б, 1;
74, а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 75, а, б, ж, з, и, 1, 2; 78, а, б; 80, а, б, в95, в, г, д, 5; 96,
б, д; 97, г, д, е, и, м, 9, 10; 98, е; 100, б, в, г, д, 14; 104, а; 105, в; 116, н; 118, в, д, е, ж, з, и; 120,
ж; 125, а; 127, в; 136, б, в, е; 137, в, д, е, 2; 138, а, б, в, г, е, ж, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 139, в, 7;
142, а, б, е, и, к, л, 1, 2; 143, а, б, в, 11; 144, а, б, е, 4, 5, 6; 146, а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
147, а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 152, а; 154, а; 163, в, г; 167, д, ж; 168, а; 170, г, д, к, 4, 9, 10, 11,
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13, 14, 15; 171, б, д; 174, б; 175, а; 185, а, 8; 189, з; 190, д, з, и, л, м, н, 1; 192, к, н, р, 16, 18;
193, к; 194, г, е; 195, е; 196, а, в, г, д, е; 197, а, г, д, е; 198, а, б, в; 199, а, в, е, ж; 200, д, е; 202,
б; 203, в; 204, в, г, е, ж; 205, а; 206, в, г; 210, в, д; 211, а; 212, г; 213, г; 214, а, в, е, ж; 217, а, б;
220, г; 231, е, ж; 233, е; 237, в, г, з; 241, а, в, д, е, ж; 243, е; 244, в, г; 245, а, б, в, г, д; 246, а, б,
д, е, ж, з; 247, б, г, д, ж; 248, е; 250, а, б, в, ж; 251, в, д, е, ж, з; 252, а, б, в, г, е, з, и, к, л; 253, г,
д, е, ж, к; 254, г, д, е, ж; 255, д; 257, д, е, ж, и; 259, д, е; 261, в; 262, б, в; 264, в; 265, а, б, г, д;
267, к; 269, е; 272, ж, з; 273, а, б, е, з, и, к; 280, а, м, 12, 13, 14, 15; 281, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
11, 12; 282, б, з, с; 284, и, к, л, м, 3, 4, 5, 6, 7; 285, а, б, в, г, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
27, 30; 286, б, в, г, ж, з, и, л, о, п, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13; 287, а, б, в, г, е, ж, з, и, к,
1, 2, 6, 7, 8, 9, 10; 288, а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, о, п, р, с, у, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17,
18; 289, а, б, в, г, д, 1, 4, 8; 290, б, г, е, ж, и, н, о, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22,
24; 291, в, 6, 7, 8, 11; 294, б, 2; 295, г; 296, а, 2; 297, а, б, 1, 2, 3; 298, а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4,
5306, а, б; 307, а, в, г; 321, б, в, 4, 5; 324, з; 328, а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 6, 7; 329, б, в, к,
м, 4, 5, 6, 7; 330, а, в, г, е, и, к, м, н, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; 331, а, б, в, ж, з, к, л, м, о, 1, 3,
4, 5; 332, а, б, в, ж, и, 1, 2, 5, 7, 9, 11333, а, б, в, ж, к, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12; 334, а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, н, о, 1, 2, 3, 4; 335, а, в, г, ж, з, и, 2, 5, 6, 7; 336, а, б, в, 1, 2, 3; 337, з, л; 338, а, б, г, ж, з,
и, к, л, о, п, у, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10; 339, а, б, д, ж, и, к, л, м, 1, 3, 4, 5, 6, 10; 340, а, б, в, г, е, 2, 3;
343, а, д, ж; 344, б, е, ж, и, м, 1, 2, 3, 4; 345, а, б, г, д, е, и, 1, 2, 5, 6, 9; 346, а, б, г, д, 1, 3, 6, 7,
12, 14, 15, 16; 347, а, б, 1; 348, б, г, и, к, л, н, т, 3, 7, 8, 9; 350, з; 351, 1; 352, б, 5; 355, 1; 359, а,
б, в, г, 6, 7, 8; 361, а, 1; 362, г, д; 363, ж; 366, б, в; 367, и, к; 371, а, б; 372, а; 373, б, 1; 374, а, б,
д; 375, а, б, в, г; 379, к, л, н, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 380, н, 2, 22, 23;
415, г; 449, к; 450, а, б, в; 453, д; 455, а, б; 456, а, б, г, д, е; 457, а, б, в, 1, 2; 458, в, г; 459, а, б,
в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с обща площ 7321,1 ха, от която залесена
6601,1 ха и 720,0 ха незалесена.

Заплахи:
1. Промяна на ландшафта и облика на местностите
2. Понижаване на стойностите на гората като ВКС

Препоръки за стопанисване:


Да не се извършват мероприятия, водещи до понижаване стойностите на гората
като ВКС.



Стопанисването да се извършва съобразно режимите на паментниците на
културата, определени в техните заповеди.



За тези за които няма уредени със заповед режими, стопанисването да се
извършва съгласно ГСП, които са съобразени с изискванията на ЗГ и ЗПКМ.

Препоръки за мониторинг:


Да се извършва проверка дали ГВКС запазва критична значимост съгласно
определението за ВКС 6 през пет годишен период.



Ежегодно да се извършва контрол по спазването на режимите на паментниците
на културата, определени в техните заповеди.



Ежегодно да се извършва контрол по дейностите предвидени в ГСП.
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