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Изходна информация
1. Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие.
Структура и методики.
2. Карта на природните местообитания на НП Пирин – 2014 г.
3. Координати на картирани консервационно значими видове.
4. План за управление на НП Пирин-2004 г.
5. Резултати от провеждан мониторинг по компоненти и видове.
6. Препоръки за бъдещо развитие и прилагане на мониторинг в
Националните паркове /Проект „Опазване на биологичното
разнообразие и икономически растеж/.
7. Избрани райони за Комплексен мониторинг в НП Пирин /Проект
„Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж/.

Приложени принципи
1. Практическа насоченост – мониторингът трябва да дава
възможност за пряко, адаптивно управление на парка и за
предприемане на конкретни управленски решения.
2. Комплексен и диференциран подход – да се наблюдават определен
брой показатели в цялата територия на Парка, като се ползва
диференциран подход за наблюдение на местообитания,
популациите на определени видове, характерни за отделните
Паркови участъци.
3. Финансова ефективност – избраните индикатори, обекти, места и
методи за мониторинг, да бъдат информативни, ефективни и
съобразени с рутинните дейности, извършвани от парковите
служители.

Критерии за избор на обекти за комплексен
мониторинг
1. Местообитания, които са с висока степен на консервационна
значимост.
2. Местообитания, които са достатъчно представителни индикатори за
изменения в няколко наблюдавани компоненти на околната среда.
3. Местообитания, за които съществува екологичен риск на видове.
4. Местообитания в територии и туристически обекти с висока степен
на туристическо натоварване.
5. Обекти, за които съществува информация и системни проучвания в
миналото
и за които се извършва мониторинг и в момента.

Райони за провеждане на Комплексен
мониторинг
1 Район Бъндеришки циркус
 Паркови участъци: ПУ „Вихрен“
 Граници: от х. Бъндерица по пътя до х. Вихрен през м.
Равнако до Бъндеришки езера, Дончови караули,
Бъндеришка порта по пътеката до х. Вихрен през
Премката до заслон Казана и х. Бъндерица.
 Достъп до района: от гр. Банско по пътя до х.
Бъндерица.

Райони за провеждане на Комплексен
мониторинг
2 Район – Ски зона
Парков участък: ПУ „Вихрен“
Граници: от връх „Тодорка“ към м. „Платото“ към
Къркъмски циркус към „Икришка поляна“,
Шилигарника, Бъндеришка поляна и м. Ечимене.
 Достъп до района: от гр. Банско по пътя за ски зона
– Шилигарника.



Райони за провеждане на Комплексен
мониторинг
3 Район Поповоезерен циркус и част от резерват
„Юлен“
 Парков участък: ПУ „Безбог“
 Граници: от х. Безбог по пътеката до Попово езеро, до
Джангалска порта по пътеката за Превалски циркус,
през Тиаците за х. Демяница.
 Достъп до района: от с. Добринище – х. Гоце Делчев, х.
Безбог; от гр. Банско – х. Демяница.

Райони за провеждане на Комплексен
мониторинг
4 Район Циркус „Баюви дупки“ – резерват „Баюви дупки Джинджирица“
 Парков участък: Баюви дупки - Джиндирица
 Граници: разположен между върховете „Пирин“ и „Бански
суходол“, включвайки циркусите „Баюви дупки“, „Разложки
суходол“, „Каменитица“, връх „Окаден“, Сегмен тепе, „Даутов
връх“, м. „Конярника“ и долината на река „Бяла“.
 Достъп до района: от гр. Разлог – х. Яворов; от м. Предела по
международния маршрут Е4.

Райони за провеждане на Комплексен
мониторинг
5 Район Спанополски и Башлийски циркус
 Парков участък: ПУ „Каменица“
 Граници: от х. Бреговица пътеката към Винарската
порта и към Синанишка порта включва малко и голямо
Спано поле, коритото на малка Спанополска и
Башлийска река и Башлийски циркус.
 Достъп до района: от х. Бреговица; х. Яне Сандански.

Райони за провеждане на Комплексен
мониторинг
6 Район „Влахински“ и „ Георгийски циркус“
 Парков участък: ПУ „Синаница“
 Граници: от м. „Сините камъни“ по пътеката до
„Синанишка“ порта по пътеката до „Бъндеришка порта“,
„Влахински превал“, по течението на река „Влахинска“ и
обратно до м. „Сините камъни“.
 Достъп до района: от гр. Кресна по пътя за м. „Сините
камъни“.

Предложение
за комплексен
мониторинг
1 район

Предложение за комплексен мониторинг - 1 район
Местообитания: 6150-силикатни алпийски и бореални тревни съобщества;
95А0, подтип Б-гори от черна мура; 6170-Алпийски и субалпийски варовикови
тревни съобщества.

Компоненти/
Обект

1
Екосистеми и
местообитания
11 типа природни
местообитания

Показатели

Място за
наблюдение

2
Благоприятното
природозащитно
състояние (БПС)
на природните
местообитания в
района

3

Флора
• висши
растения и

• гъби

Площ, плътност
на популацията,
фенологична
фаза, покритие,
наличие на
инвазивни видове

Отдели
116,117,125 и 126

Периодичн
ост

Методика

4
5 години

5
Ръководство
за оценка на
БПС*

6
Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Ежегодно

Методики,
приети в
НСМБР***

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

За мониторинг:
местообитания
6150,6170,
95А0-подтип Б
6 вида висши
растения:
Arabis ferdinadicoburgi,
Brassica nivalis,
Heracleum
angustisectum,
Rhinanthus javrkae
Verbascum
davidoffii,
Viola pyrenaica,
- 2 вида гъби
Gaestrum triplex,
Russula amethystina

Външни
изпълнители

2-3 пъти в
годината

Трансекти в
местообитани
ята

Необходимост

7
Информацията допълва
данните в НСМБР***.
На парково ниво-дава
възможност за оценка
на БПС - бъдещите
перспективи (заплахи и
влияния) и насоките на
протичащите сукцесии
(критерий 3)
Информацията допълва
данните в НСМБР***.

Поток на
информаци
ята
8
От ДНП
към ИАОС

От ДНП
към ИАОС

• алгофлора

Видово
богатство и
видово
разнообразие

р. Бъндерица,
Бъндеришки
езера – Дългото
и Рибното,
Муратово ез., ез.
Окото,

Веднъж
годишно

Стандартни
методики за
изследване на
алгофлората

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Висока, т.к. всички
антропогенни и
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата
на алгофлората.

• фитобентос
за реките и
езерата

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4
от 14.09.2012 г. за
характеризиране
на
повърхностните
води

р. Бъндерица,
Бъндеришки
езера – Дългото и
Рибното,
Муратово ез., ез.
Окото,

Веднъж
годишно

Залегналите в
НАРЕДБА №
Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиран
е на
повърхностнит
е води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Висока, т.к. всички
От ДНП към
антропогенни и
ИАОС
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата на
алгофлората.

Дългото и
Рибното ез.,
Муратово ез., ез.
Окото,

Веднъж
годишно

Залегналите в
НАРЕДБА №
Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиран
е на
повърхностнит
е води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Висока, т.к. всички
От ДНП към
антропогенни и
ИАОС
естествени промени и
процеси във водните
местообитания се
отразяват пряко на
състава и структурата на
алгофлората.

• фитопланкт Залегналите в
он за езерата НАРЕДБА № Н-4
от 14.09.2012 г. за
характеризиране
на
повърхностните
води

От ДНП към
ИАОС

Безгръбначни
животни
във
високопланинск
ата зона

Земноводни и
влечуги

Плътност на
(Cychrus
semigranosus)

800-2400 m, където
има растителност
(местообитание
4070, 4060, 6150,
6170, 95AO)
Присъствие
2500-2900 m по
на Erebia
скали без
gorge pirinica
растителност
(местообитание
Плътност на
8110, 8120)
Chilostoma
от 2400 до 2900 m,
sztolcmani
само карстови
райони.
Околностите на
вр. Вихрен,
Бъндерица,
Каменитица,
Котешки чал,
Баюви дупки,
Разложки и
Бански суходол
(местообитание
8120)
Относителна
По долината на р.
численост на
Бъндерица от ез.
популацията на Окото по пътеката
Rana temporaria към Бъндеришка
порта, трансект с
дължина около
500м

Всеки месец
VI-IX

Ловилки Барбер
(експонация 10
дни)

VII-IX при
всяка
възможност

Изброяване на
екземпляри

През 30 дни
(VI-X)

Изброяване на
екземпляри за
единица време

Два пъти в
годината
(май-юни и
юли-август),
по 2
последовател
ни дни

Изчисление
числеността/
относителна
численост на
популацията на
база повторно
улавяне на
индивиди (Bailey,
L. et al. 2004, Corn
& Bury 1990,
Lettink 2012, Rödel
& Ernst. 2004

Съвместн
и екипи от
експерти
на ДНП и
външни
изпълните
ли

Осигуряване на
информационна
основа за прилагане
на ефективна
природозащитна
политика и за
информираност на
широката
общественост.

От ДНП
към
ИАОС

Съвместни
екипи от
експерти
на ДНП и
външни
изпълнител
и

Резултатите от
динамиката на
популациите на Rana
temporaria би бил добър
индикатор за влиянието
на туризма върху
земноводните. За да се
установи влиянието му,
е необходимо
провеждане на същото
изследване в незасегнат
или по-малко засегнат

От ДНП
към ИАОС

Птици

Численост, брой
двойки, брой
гнезда на
дневни грабливи
птици
(разр.
Accipitriformes и
Falconiformes)

Подходящи
горски
местообитания и
скални
комплекси в
целия район

Ежегодно.
През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период –
VІІ - ІХ

Основни
методи, за
установяване
числеността на
дневни
грабливи
птици.
Картиране на
гнезда през
размножителн
ия период,
трансектен
метод (Line
transects)
(Bibby et al.,
1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Изясняване състоянието От ДНП към
на дневните грабливи
ИАОС
птици на територията
на парка.
Разпространението им и
числеността в отделни
райони и паркови
участъци. Тенденции в
числеността. Мерки за
опазване.

Кокошеви
видове птици

Численост,
плътност

Подходящи горски
и алпийски
местообитания в
целия район

През
размножителн
ия период
поне
двукратно. В
извън
размножителн
ия период

Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитаният
а на видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Проследяване
състоянието на
популациите на тези
видове. Тенденции в
числеността. Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Нощни
грабливи
птици

Численост,
Подходящи
плътност на
горски и
разр. Strigiformes местообитания в
целия район

През
размножите
лния период
поне
двукратно. В
извън
размножите
лния период

Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитани
ята на
видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Проследяване
състоянието на
популациите на тези
видове. Тенденции в
числеността. Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Птици

Численост,
плътност
Балканската
чучулига
(Eremophila
alpestris
balcanica),
алпийската
завирушка
(Prunella collaris
subalpina) и
пъстрия скален
дрозд (Monticola
saxatilis).

Ежегодно.
През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период –
VІІ - ІХ

Основни
методи, за
установяване
числеността на
гнездящите
птици са
маршрутния
или трансектен
метод (Line
transects) и
методът на
точковото
броене (Point
counts) (Bibby
et al., 1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Състояние на
популациите на тези
видове. Плътност и
екологични параметри в
отделни типове
местообитания.
Установяване на
лимитиращи фактори и
заплахи.

От ДНП към
ИАОС

Алпийски
местообитания в
целия район

Бозайници

Брой видове,
Горски
численост –
местообитания
прилепна фауна

Ежемесечно
от май до
септември

Регистрация и
анализ на
издаваните от
прилепите
ехолокационни
и социални
ултразвуци

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Актуализиране на
данните. Нови данни
за видовете прилепи и
техните
местообитания в
слабоизучени части на
парка

От ДНП към
ИАОС

Ендемични и
реликтни
видове дребни
бозайници

Брой индивиди,
численост ръждива горска
полевка
(Clethrionomys
glareolus pirinus)
и снежна полевка
(Chionomys
nivalis)

От май до
септември

Утвърдени
методи в
териологията за
установяване на
видовата и
подвидова
принадлежност.
Улов с
живоловни
капани.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Установяване
принадлежността и
статуса на изследваните
видове

От ДНП към
ИАОС

Подходящи
местообитания
за двата вида

1. Общо
Територии за проективно
паша
покритие, във
местообитан видовия
ия и
състав и
консервацио количественит
нно значими е съотношения
видове
на
растителните
видове
2. Навлизане
или
увеличение
участието на
нетипични
(вкл. на храсти
и дървета),
инвазивни и
рудерални
видове и др;
3. Поява и
увеличаване
покритието на
храсти и
дървета.

Отдел :126, 125
Ежегодно
Местообитание:
6170

Отдели: 116, 125
По 1 вертикален
и хоризонтален
трансект

Отдел: 116
Местообитание:
6150

Методичния
т подход
включва
достъпни
средства за
събиране на
информация.

Наблюдения
та се
организират
от научни
екипи, а
основната
част от тях
се
провеждат
от
представите
ли на
парковата
Дирекция
(след
инструктаж)
.

Промените в
биоразнообразието,
състоянието на найредките и уязвими
растителни видове,
сукцесионните
тенденции.

От ДНП
към
РИОСВ и
ИАОС

pH (H2O), pH (CaCl2),
Почви
Pb [mg/kg], Cd [mg/kg],
Cu [mg/kg], Zn [mg/kg],
Na [mg/kg], Обм. K
[cmol+/kg], Обм. Na
[cmol+/kg], Обм. Mn
[cmol+/kg], Обм. Ca
[cmol+/kg], Обм. Mg
[cmol+/kg], Обм. Al
[cmol+/kg], Обм.
киселинност
[cmol+/kg],
Влагосъдържание,
Общ N [g/kg],
Органичен C [g/kg],
Общ P [mg/kg], As
[mg/kg], Al [cmol+/kg],
Fe [cmol+/kg].
Климати Температура и влажност
чни
на въздуха; посока и
елементи скорост на вятъра;
(вкл.
валежи и (по възм.) сн.
валежи) покривка; атм. налягане;
сл. радиация.

Отдели 116,117,125 и
126

През 5
години

Методика
за почвен
мониторин
г в МКП
Гори**

ДНП-Организира
пробовзимането.
ИАОС- химичен
анализ на
почвените проби.
ДНП и ИАОС Създават и
поддържат
информационна
система за
състоянието на
почвите

Допълва
НСМБР***
Установяване на
неблагоприятни
тенденции по
отношение
състоянието на
почвите

24-часов
перманентен
мониторинг
на всички
климатични
елементи.

Автоматичн
о метеомониторира
не чрез
сензори за
електронна
регистраци
я на
параметрит
е на
климатични
те
елементи.

ДНП-Съдействие за
опазване на
мониторинговата
апаратура
Външни
изпълнители - с
документиран ценз
на климатолози.

Климатичната среда
има
фактороопределящо
значение за всички
останали природни
компоненти –
абиотични и
биотични; дейности
на открито, вкл.
рекреационнотуристически.

За комплексен
мониторинг
местооб. 6150,
95А0 - подтип Б

Eдин автоматичен
наблюдателен пункт.
Точното място на всеки
пункт се определя след
разработване на
концепция за
разположението,
включваща критерии за
климатична
представителност от
типа на: надм. височина,
макро и микроекспозиция, орография;
форма на релефа и др.,
както и достъпност на
мястото

Река R3
BG4ME800R0
85
Бъндерица,
след х.
Вихрен

Река R3
BG4ME800R0
85
Бъндерица,
след Бънд.
поляна.

Температура,
рН,
електропровод
имост,
съдържание на
разтворен
кислород,
амониев азот,
нитратен азот,
фосфати,
БПК5 и ХПК

41о45`22``N
23o25`00``E
на границата
на 1 район

41о46`10``N
23o25`41``E
на границата
между 1 и 2
райони

В период на Пробонабира ИАОС
маловодие не
Благоевград
БДС ISO
5667-9: 2002;
Temp. БДС
17.1.4.01- 77;
рН- БДС
3424-81;
Електр. БДС
EN 27 888:
В период на 2002;
ИАОС
маловодие
Неразт. В-ва- Благоевград
БДС EN 872:
2003;
Разт. О2Винклер;
N-NH4+, NNO3-- ISO
5665;
ФосфатиБДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК5Винклер;
ПО- БДС EN
ISO 8467:
2001-

Уязвимост и
ДНП
„Пирин“
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
на реката, поради
засилено присъствие
на туристи и
въдействие от
хижата
ДНП
Уязвимост и
„Пирин“
потенциална опасност
от влошаване на
екологичния статус на
реката, поради
засилено присъствие
на туристи

Езеро, тип L1 Температура,
41о44`24``N;
Рибно
рН,
23o24`51``E
електропровод
имост,
съдържание на
разтворен
кислород,
амониев азот,
нитратен азот,
фосфати,
БПК5 и ХПК

В период
на
маловодие

Пробонабир ИАОС
ане
Благоевград
БДС ISO
5667-9: 2002;
Temp. БДС
17.1.4.01- 77;
рН- БДС
3424-81;
Електр. БДС
EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ваБДС EN 872:
2003;
Разт. О2Винклер;
N-NH4+, NNO3-- ISO
5665;
ФосфатиБДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК5Винклер;
ПО- БДС EN
ISO 8467:
2001-

Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния статус
на езерото, поради
засилено
присъствие на
туристи

ДНП
„Пирин“

Забележка: БПС*- Благоприятно природозащитно състояниеРъководство за оценка на БПС за видове и типове природни
местообитания по Натура 2000 в България. Изд. Българска фондация по
Биоразнообразие. Ковачев и др. ред..2008.
МКП Гори**- Международна Кооперативна Програма за „Оценка и
мониторинг за влияние на замърсения въздух върху горските екосистеми“
НСМБР***- Национална система за мониторинг на биологичното
разнообразие

Предложение
за комплексен
мониторинг
2 район

Предложение за комплексен мониторинг - 2 район
Местообитания: 6150-силикатни алпийски и бореални тревни
съобщества; 95А0, подтип А-гори от бяла мура; 4070* – храстови
съобщества с Pinus mugo; 6520-Панински сенокосни ливади.
Компоненти/
Обект

Показатели

1
2
Екосистеми и Благоприят
местообитания но
природозащ
13 типа
итно
природни
състояние
местообитания (БПС) на
природните
местообита
ния в
района

Място за
Периоди
наблюдение
чност

Методика

3
4
5
Отдели:121, 5 години Ръководство
за оценка на
122, 130, 140,
БПС*
141, 142, 153,
151, 152, 153,
154, 155
За
комплексен
мониторинг
Местооб.
95А0-подтип
А;. 4070;
Ски-пистиместооб.
6150 и 6520

Външни
Необходимост Поток на
изпълнители
информа
цията
6
7
8
Съвместни
Информацията От ДНП
към
допълва
екипи от
външни
данните
в РИОСВ и
ИАОС
изпълнители НСМБР***На парково
и
представител ниво-дава
възможност за
и на ДНП
оценка на БПС
-бъдещите
перспективи
(заплахи и
влияния) и
насоките на
протичащите
сукцесии
(критерий 3)

Флора

• алгофлора

Площ, плътност
на популацията,
фенологична
фаза, покритие,
наличие на
инвазивни
видове

Видово
богатство и
видово
разнообразие

Отд. 130
1 вид -растения
Alchemilla
bandericensis
Отд. 121 и 122
- 2 вида - гъби:
Gaesrtum triplexр,
Russula amethystina,
Отд. 152
– 1 вид гъба
Limacella guttata
р. Бъндерица,
Каркъмски езера

Ежегодно

Методики, приети
в НСМБР***-

2-3 пъти в
годината

Трансекти в
местообитанията

Веднъж
годишно

Стандартни
методики за
изследване на
алгофлората

Съвместни екипи
от външни
изпълнители и
представители на
ДНП

Съвместни екипи
от експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Висока, т.к.
всички
антропогенни
и естествени
промени и
процеси във
водните
местообитани
я се отразяват
пряко на
състава и
структурата
на
алгофлората.

От ДНП
към ИАОС

• фитобентос Залегналите в
р. Бъндерица,
на реки и
НАРЕДБА № Н-4
Каркъмски
езера
от 14.09.2012 г. за
езера
характеризиране
на повърхностните
води

Веднъж
годишно

Залегналите в
НАРЕДБА №
Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиран
е на
повърхностните
води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Висока, т.к.
От ДНП към
всички
ИАОС
антропогенни и
естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания
се отразяват
пряко на състава
и структурата на
алгофлората.

• фитопланк Залегналите в
тон за езера НАРЕДБА № Н-4
от 14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните
води

Веднъж
годишно

Залегналите в
НАРЕДБА № Н4 от 14.09.2012 г.
за
характеризиране
на
повърхностните
води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Висока, т.к.
всички
антропогенни и
естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания се
отразяват пряко
на състава и
структурата на
алгофлората.

Каркъмски езера

От ДНП към
ИАОС

Безгръбначни
животни
във
високопланин
ската зона на
парка.

Дневни
грабливи
видове птици

Плътност на
(Cychrus
semigranosus)

Присъствие на
Erebia gorge
pirinica

Численост, брой
двойки, брой гнезда
(разр.
Accipitriformes и
Falconiformes)

800-2400 m,
където има
растителност
(местообитание
4070, 4060, 6150,
6170, 95AO)
2500-2900 m по
скали без
растителност
(местообитание
8110, 8120)

Всеки месец
VI-IX

Подходящи
горски
местообитания и
скални
комплекси в
целия район

Ежегодно.
През
размножителн
ия период
поне
двукратно. В
извън
размножителн
ия период –
VІІ - ІХ

VII-IX при
всяка
възможност

Ловилки
Барбер
(експонация 10
дни)

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Осигуряване на
информационна
основа за
прилагане на
ефективна
природозащитна
политика и за
информираност
на широката
общественост.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Изясняване
От ДНП към
състоянието на
ИАОС
дневните
грабливи птици
на територията на
парка.
Разпространениет
о им и
числеността в
отделни райони и
паркови участъци.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

Изброяване на
екземпляри

Основни методи,
за установяване
числеността на
дневни грабливи
птици.
Картиране на
гнезда през
размножителния
период,
трансектен
метод (Line
transects) (Bibby
et al., 1992).

От ДНП към
ИАОС

Кокошеви
видове птици

Численост,
плътност

Подходящи
горски и
алпийски
местообитания
в целия район

През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период

Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитаният
а на видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Проследяване
състоянието на
популациите на
тези видове.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Нощни
грабливи
птици

Численост,
плътност (разр.
Strigiformes)

Подходящи
горски и
местообитания в
целия район

През
размножителн
ия период поне
двукратно. В
извън
размножителн
ия период

Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитанията
на видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Проследяване
състоянието на
популациите на
тези видове.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Птици

Численост,
плътностбалканската
чучулига
(Eremophila alpestris
balcanica),
алпийската
завирушка (Prunella
collaris subalpina) и
пъстрия скален
дрозд (Monticola
saxatilis).

Алпийски
местообитания в
целия район

Ежегодно.
През
размножителн
ия период поне
двукратно. В
извън
размножителн
ия период –
VІІ - ІХ

Основни методи,
за установяване
числеността на
гнездящите
птици са
маршрутния или
трансектен метод
(Line transects) и
методът на
точковото
броене (Point
counts) (Bibby et
al., 1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Състояние на
популациите на
тези видове.
Плътност и
екологични
параметри в
отделни типове
местообитания.
Установяване на
лимитиращи
фактори и
заплахи.

От ДНП към
ИАОС

Бозайници

Брой видове,
численостприлепна фауна

Горски
местообитания

Ежемесечно
от май до
септември

Ендемични и
реликтни
видове дребни
бозайници

Брой индивиди,
численост ръждива горска
полевка
(Clethrionomys
glareolus pirinus) и
снежна полевка
(Chionomys nivalis)

Подходящи
От май до
местообитания за септември
двата вида

Регистрация и
анализ на
издаваните от
прилепите
ехолокационни
и социални
ултразвуци

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Актуализиране
От ДНП към
на данните. Нови ИАОС
данни за
видовете
прилепи и
техните
местообитания в
слабоизучени
части на парка

Утвърдени
методи в
териологията за
установяване на
видовата и
подвидова
принадлежност.
Улов с
живоловни
капани.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Установяване
принадлежността
и статуса на
изследваните
видове

От ДНП към
ИАОС

Почви

pH (H2O), pH
(CaCl2), Pb
[mg/kg], Cd
[mg/kg], Cu
[mg/kg], Zn
[mg/kg], Na
[mg/kg], Обм. K
[cmol+/kg], Обм.
Na [cmol+/kg],
Обм. Mn
[cmol+/kg], Обм.
Ca [cmol+/kg],
Обм. Mg
[cmol+/kg], Обм.
Al [cmol+/kg],
Обм.
киселинност
[cmol+/kg],
Влагосъдържани
е, Общ N [g/kg],
Органичен C
[g/kg], Общ P
[mg/kg], As
[mg/kg], Al
[cmol+/kg], Fe
[cmol+/kg].

Долна,
средна и
горна
част на
ски
пистите

На всеки 5
години

Методик
а за
почвен
монитор
инг в
МКП
„Гори”**

ДНПКонтролни
функции върху
качеството на
изпълнение и
получените
резултати
Арендатори на
ски-пистите –
организира
пробовзиманет
ои
изпълнението
на почвените
анализи

Контрол и
оценка на
въздействие
то с оглед
провеждане
на
ефективна
политика за
опазване на
почвите

При
необходимост
финансира
изпълнението
на дейности и
мероприятия
по
подобряване
състоянието и
качеството на
почвите
съгласно
изискванията
на чл. 17 от
ЗП (Обн. ДВ.
бр.89 от 6
Ноември
2007г., ..изм.
ДВ. бр.98 от
28 Ноември
2014г.)

Климат
ични
елемент
и (вкл.
валежи)

Температура и
влажност на
въздуха; посока
и скорост на
вятъра; валежи
и (по възм.) сн.
покривка; атм.
налягане; сл.
радиация.

По един автоматичен
наблюдателен пункт
за всеки от шестте
района на
комплексния
мониторинг. Точното
място на всеки пункт
се определя след
разработване на
концепция за
разположението,
включваща
критерии за
климатична
представителност от
типа на: надм.
височина, макро и
микро-експозиция,
орография; форма на
релефа и др., както и
достъпност на
мястото

24-часов
перманент
ен
мониторин
г на
всички
климатич
ни
елементи.

Автоматично
метеомониториране чрез
сензори за
електронна
регистрация на
параметрите на
климатичните
елементи.

ДНПСъдействие
от страна на
ДНП за
опазване на
мониторинго
вата
апаратура,
разположена
по правило в
обитавани
обекти на
територията
на парка
Външни
изпълнители
с
документира
н ценз на
климатолози
.

Климатичната
среда има
фактороопределящо
значение за всички
останали природни
компоненти –
абиотични и
биотични; дейности
на на открито, вкл.
рекреационнотуристически
Климатичната
среда има
фактороопределящо
значение за всички
останали природни
елементи –
абиотични и
биотични, както и
за редица дейности
на човека на
открито,
вкл.рекреационнотуристически.

От ДНП
към
РИОСВ
и ИАОС

Предложение
за комплексен
мониторинг
3 район

Предложение за комплексен мониторинг - 3 район
Местообитания: 62D0 - Оро-мизийски ацидофилни тревни
съобщества; 7140 – Преходни блата и плаващи подвижни торфища.
Компоненти/ Показатели
Обект
1
Екосистеми
и
местообитан
ия
11 типа
природни
местообитан
ия

2
Благоприят
но
природозащ
итно
състояние
(БПС) на
природните
местообита
ния в
района

Място за
наблюдение
3
Отдели: 164,
165, 166, 252,
253, 254, 255,
256, 257, 259,
260, 261, 262;
За комплексен
мониторинг:
Местооб. 62D0
Местооб. 7140

Период Методика
Външни
ичност
изпълнители
4
5
години

5
Ръководст
во за
оценка на
БПС*

6
Съвместни
екипи от
външни
изпълнители
и
представител
и на ДНП

Необходимост Поток на
информа
цията
7
8
Информацията От ДНП
към
допълва
данните
в РИОСВ и
ИАОС
НСМБР***
На парково
ниво-дава
възможност за
оценка на БПС
-бъдещите
перспективи
(заплахи и
влияния) и
насоките на
протичащите
сукцесии
(критерий 3)

Флора

• алгофлора

Площ,
плътност на
популацията,
фенологична
фаза,
покритие,
наличие на
инвазивни
видове

1 вид - растения
- Empetrum
nigrumq

Видово
богатство и
видово
разнообразие

Козя река, р.
Мозговица,
Спанополска
река,
Спанополски
езера.

2-3 пъти в
годината

Методики, приети
в НСМБР***Трансекти в
местообитанията

Съвместни
екипи от
външни
изпълнители
и
представите
ли на ДНП

Стандартни
методики за
изследване на
алгофлората

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

1- вид гъби
Russula
amethystina

Веднъж
годишно

Висока, т.к.
всички
антропогенни и
естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания се
отразяват пряко
на състава и
структурата на
алгофлората.

От ДНП
към ИАОС

• фитобентос
за реки и
езера

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4
от 14.09.2012 г. за
характеризиране
на
повърхностните
води

Козя река, р.
Мозговица,
Спанополска
река,
Спанополски
езера.

Веднъж
годишно

Залегналите в
НАРЕДБА №
Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризира
не на
повърхностни
те води

• фитопланкт
он за езера

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4
от 14.09.2012 г. за
характеризиране
на
повърхностните
води

Спанополски езера. Веднъж
годишно

Залегналите в
НАРЕДБА №
Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиран
е на
повърхностните
води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Висока, т.к.
всички
антропогенни и
естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания
се отразяват
пряко на
състава и
структурата на
алгофлората.

От ДНП към
ИАОС

Висока, т.к.
всички
антропогенни и
естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания се
отразяват пряко
на състава и
структурата на
алгофлората.

От ДНП към
ИАОС

Безгръбначни
животни
във
високопланинс
ката зона на
парка.

Риби

Плътност на
(Cychrus
semigranosus)

Присъствие на
Erebia gorge
pirinica

Брой видове,
численост
Балканската
пъстърва (Salmo
trutta fario) и
лещанката
(Phoxinus
phoxinus)

800-2400 m, където
има растителност
(местообитание
4070, 4060, 6150,
6170, 95AO)
2500-2900 m по
скали без
растителност
(местообитание
8110, 8120)

Всеки месец
VI-IX

Десилишки езера,
Перлешки ез.,
Плешиво ез.

Всеки месец
VI-IX

VII-IX при
всяка
възможност

Ловилки
Барбер
(експонация
10 дни)

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Осигуряване на От ДНП към
информационна ИАОС
основа за
прилагане на
ефективна
природозащитна
политика и за
информираност
на широката
общественост.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Изучаване и
опазване на
автохтонните
популации
балканска
пъстърва в
резерватните
територии.
Пространствена,
възрастова
структура на
популациите на
лешанката.

Изброяване на
екземпляри

Утвърдени в
научната
литература,
МОСВ и ЕС.

От ДНП към
ИАОС

Дневни
грабливи
видове птици

Численост, брой
двойки, брой
гнезда
(разр.
Accipitriformes и
Falconiformes)

Подходящи
горски
местообитания и
скални комплекси
в целия район.
Приоритетни
територии –
резерват Юлен

Ежегодно.
През
размножите
лния период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния период
– VІІ - ІХ

Основни
методи, за
установяване
числеността
на дневни
грабливи
птици.
Картиране на
гнезда през
размножителн
ия период,
трансектен
метод (Line
transects)
(Bibby et al.,
1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Изясняване
От ДНП към
състоянието на
ИАОС
дневните
грабливи птици
на територията
на парка.
Разпространение
то им и
числеността в
отделни райони
и паркови
участъци.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

Кокошеви
видове Птици

Численост,
плътност

Подходящи горски
и алпийски
местообитания в
целия район

През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период

Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитаният
а на видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Проследяване
състоянието на
популациите на
тези видове.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Нощни
грабливи
птици

Численост,
плътност (разр.
Strigiformes) в
парк Пирин

Птици

Бозайници

Подходящи
горски и
местообитания в
целия район.
Приоритетни
територии –
резерват Юлен

През
размножите
лния период
поне
двукратно.
В извън
размножите
лния период

Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитания
та на видовете
и тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Проследяване
състоянието на
популациите на
тези видове.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Численост,
Алпийски
плътностместообитания в
Балканска
целия район
чучулига
(Eremophila
alpestris balcanica),
алпийската
завирушка
(Prunella collaris
subalpina) и
пъстрия скален
дрозд (Monticola
saxatilis).

Ежегодно.
През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период –
VІІ - ІХ

Основни
методи, за
установяване
числеността на
гнездящите
птици са
маршрутния
или трансектен
метод (Line
transects) и
методът на
точковото
броене (Point
counts) (Bibby
et al., 1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Състояние на
популациите на
тези видове.
Плътност и
екологични
параметри в
отделни типове
местообитания.
Установяване на
лимитиращи
фактори и
заплахи.

От ДНП към
ИАОС

Брой видове,
численост –
прилепна фауна

Ежемесечно
от май до
септември

Регистрация и
анализ на
издаваните от
прилепите
ехолокационни
и социални
ултразвуци

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Актуализиране на От ДНП към
данните. Нови
ИАОС
данни за видовете
прилепи и
техните
местообитания в
слабоизучени
части на парка

Горски
местообитания.
Приоритетни
територии –
резерват Юлен

Ендемични и
реликтни
видове
дребни
бозайници

Брой индивиди,
численост ръждива горска
полевка
(Clethrionomys
glareolus pirinus) и
снежна полевка
(Chionomys nivalis)

Подходящи
местообитания за
двата вида.
Приоритетни
територии –
резерват Юлен

От май до
септември

Утвърдени
методи в
териологията
за
установяване
на видовата и
подвидова
принадлежнос
т. Улов с
живоловни
капани.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Установяване
От ДНП към
принадлежностт ИАОС
а и статуса на
изследваните
видове

Бозайници

Численостблагороден
елен(Cervus
elaphus) сърна
(Capreolus
capreolus)

Приоритетни
територии –
резерват Юлен

Ежемесечно

Съвременни
методи за
оценка

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Състояние на
популациите на
тези видове.
Плътност,
численост и
екологични
параметри.
Установяване на
лимитиращи
фактори и
заплахи.

В рамките на
НСМБР мечка
(Ursus arctos) и
вълк (Canis lupus).

Мониторират
от ДНП по
утвърдена
методика и
периодичност

От ДНП към
ИАОС

Почви

pH (H2O), pH
(CaCl2), Pb [mg/kg],
Cd [mg/kg], Cu
[mg/kg], Zn [mg/kg],
Na [mg/kg], Обм. K
[cmol+/kg], Обм. Na
[cmol+/kg], Обм.
Mn [cmol+/kg],
Обм. Ca [cmol+/kg],
Обм. Mg
[cmol+/kg], Обм. Al
[cmol+/kg], Обм.
киселинност
[cmol+/kg],
Влагосъдържание,
Общ N [g/kg],
Органичен C
[g/kg], Общ P
[mg/kg], As [mg/kg],
Al [cmol+/kg], Fe
[cmol+/kg].

Местооб.
62D0
Местооб.
7140

На всеки 5 Методик Организира
години
а за
пробовзима
почвен
нето и
монитор изпълнение
инг в
то на
МКП
почвените
„Гори”* анализи.
*
Създава и
поддържа
информацио
нна система
за
състоянието
на почвите

От ДНП
Събиране на
информация за към
състоянието на РИОСВ и
ИАОС
почвите за
конкретния
тип
местообитание
и установяване
на
неблагоприятн
и тенденции по
отношение
състоянието на
почвите

Климатичн
и елементи
(вкл.
валежи)

Температура и
влажност на
въздуха; посока и
скорост на
вятъра; валежи и
(по възм.) сн.
покривка; атм.
налягане; сл.
радиация.

По един
автоматичен
наблюдателен
пункт за всеки от
шестте района на
комплексния
мониторинг.
Точното място на
всеки пункт се
определя след
разработване на
концепция за
разположението,
включваща
критерии за
климатична
представителност
от типа на: надм.
височина, макро и
микро-експозиция,
орография; форма
на релефа и др.,
както и достъпност
на мястото

24-часов
перманентен
мониторинг
на всички
климатични
елементи.

Автомати
чно метеомонитори
ране чрез
сензори за
електронн
а
регистрац
ия на
параметри
те на
климатич
ните
елементи.

ДНПСъдействие от
страна на
ДНП за
опазване на
мониторингов
ата апаратура,
разположена
по правило в
обитавани
обекти на
територията
на парка
Външни
изпълнители с
документиран
ценз на
климатолози.

Климатичната
среда има
фактороопределя
що значение за
всички останали
природни
компоненти –
абиотични и
биотични;
дейности на на
открито, вкл.
рекреационнотуристически

От ДНП
към
РИОСВ и
ИАОС

Река R3
BG4ME800R0
85
Демяница,
след х.
Демяница

Температура,
рН,
електропроводи
мост,
съдържание на
разтворен
кислород,
амониев азот,
нитратен азот,
фосфати, БПК5
и ХПК

41о44`31``N
23o28`05``E
на границата на
3 район

В период на Пробонабира ИАОС
Благоевград
маловодие не
БДС ISO
5667-9: 2002;
Temp. БДС
17.1.4.01- 77;
рН- БДС
3424-81;
Електр. БДС
EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ваБДС EN 872:
2003;
Разт. О2Винклер;
N-NH4+, NNO3-- ISO
5665;
ФосфатиБДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК5Винклер;
ПО- БДС EN
ISO 8467:
2001-

Уязвимост и
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния
статус на
реката, поради
засилено
присъствие на
туристи и
въдействие от
хижата

ДНП
„Пирин“

Езеро, тип L1 Температура,
Долно
рН,
Валявишко
електропровод
имост,
съдържание на
разтворен
кислород,
амониев азот,
нитратен азот,
фосфати, БПК5
и ХПК

41о42`38``N
23o28`31``E
много близко до
3 район

В период
на
маловодие

Пробонабира ИАОС
не
Благоевград
БДС ISO
5667-9: 2002;
Temp. БДС
17.1.4.01- 77;
рН- БДС
3424-81;
Електр. БДС
EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ваБДС EN 872:
2003;
Разт. О2Винклер;
N-NH4+, NNO3-- ISO
5665;
ФосфатиБДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК5Винклер;
ПО- БДС EN
ISO 8467:
2001-

Уязвимост и
ДНП
потенциална
„Пирин“
опасност от
влошаване на
екологичния
статус на
езерото, поради
засилено
присъствие на
туристи

Езеро, тип L1
Голямо
Валявишко

Температура,
41о42`41``N
рН,
23o28`46``E
електропроводи
мост,
съдържание на
разтворен
кислород,
амониев азот,
нитратен азот,
фосфати, БПК5
и ХПК

В период на Пробонабира ИАОС
маловодие не
Благоевград
БДС ISO
5667-9: 2002;
Temp. БДС
17.1.4.01- 77;
рН- БДС
3424-81;
Електр. БДС
EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ваБДС EN 872:
2003;
Разт. О2Винклер;
N-NH4+, NNO3-- ISO
5665;
ФосфатиБДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК5Винклер;
ПО- БДС EN
ISO 8467:
2001-

Уязвимост и
ДНП
потенциална
„Пирин“
опасност от
влошаване на
екологичния
статус на
езерото, поради
засилено
присъствие на
туристи

Езеро, тип L1 Температура,
Попово
рН,
електропровод
имост,
съдържание на
разтворен
кислород,
амониев азот,
нитратен азот,
фосфати, БПК5
и ХПК

41о42`36``N
23o30`36``E
много близо до
3-ти район

В период
на
маловодие

Пробонабира ИАОС
не
Благоевград
БДС ISO
5667-9: 2002;
Temp. БДС
17.1.4.01- 77;
рН- БДС
3424-81;
Електр. БДС
EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ваБДС EN 872:
2003;
Разт. О2Винклер;
N-NH4+, NNO3-- ISO
5665;
ФосфатиБДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК5Винклер;
ПО- БДС EN
ISO 8467:
2001-

Уязвимост и
ДНП
потенциална
„Пирин“
опасност от
влошаване на
екологичния
статус на
езерото, поради
засилено
присъствие на
туристи

Езеро, тип L1
Безбожко

Температура,
41о43`56``N
рН,
23o31`28``E
електропроводи
мост,
съдържание на
разтворен
кислород,
амониев азот,
нитратен азот,
фосфати, БПК5
и ХПК

В период на Пробонабира ИАОС
маловодие не
Благоевград
БДС ISO
5667-9: 2002;
Temp. БДС
17.1.4.01- 77;
рН- БДС
3424-81;
Електр. БДС
EN 27 888:
2002;
Неразт. В-ваБДС EN 872:
2003;
Разт. О2Винклер;
N-NH4+, NNO3-- ISO
5665;
ФосфатиБДС EN ISO
6878-1: 2004;
БПК5Винклер;
ПО- БДС EN
ISO 8467:
2001-

Уязвимост и
ДНП
потенциална
„Пирин“
опасност от
влошаване на
екологичния
статус на
езерото, поради
засилено
присъствие на
туристи

Предложение
за комплексен
мониторинг
4 район

Предложение за комплексен мониторинг - 4 район
Местообитания: 9130 - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum; 4070* –
Храстови съобщества с Pinus mugo; 9410 –Ацидофилни гори от Picea в
планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea).
Компоненти/
Обект

Перио
дичнос
т

Методика

Външни
изпълнители

Необходимост

Поток
на
инфор
мацият
а

2
3
4
Благоприятно
5
Отдели: 9, 10,
природозащитно
11, 12, 13, 14, 15, години
състояние (БПС) на 16, 17, 21, 22, 23,
18 типа природни природните
24, 25, 26, 27, 28,
местообитания
местообитания в
29, 30, 31, 32, 33,
района
34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 44,
45, 46, 47, 48, 49,
50, 59, 60, 61, 62,
72, 73, 74, 75, 76.
За комплексен
мониторинг:
местооб. - 9130
местооб. - 4070
местооб. - 9410

5
Ръководство
за оценка на
БПС*

6
Съвместни
екипи от
външни
изпълнители и
представители
на ДНП

7
Информацията
допълва данните в
НСМБР***
На парково ниводава възможност
за оценка на БПС
-бъдещите
перспективи
(заплахи и
влияния) и
насоките на
протичащите
сукцесии
(критерий 3)

8

1
Екосистеми и
местообитания

Показатели

Място за
наблюдение

От
ДНП
към
РИОСВ
и
ИАОС

Флора

•

алгофлора

Площ, плътност на
популацията,
фенологична фаза,
покритие, наличие
на инвазивни
видове

Видово богатство и
видово разнообразие

Отдели: 73, 74
–8 вида в.р.
Arenaria pirinica,
Artemisia eriantha,
Carex parviflora,
Oxytropis urumovii,
Papaver degenii,
Rhinanthus javorkae,
Saxifraga spruneri,
Thymus perinicus
2 вида гъби
Отд. 44 – Limacella
guttata,
Отд. 50 – Russula
amethystina

река Бяла

Методики,
Съвместни
приети в
екипи от
НСМБР***- външни
изпълнител и
и
представител
и на ДНП

2-3 пъти в трансекти в
годината местообита
нията

Веднъж
годишно

Стандартни
методики за
изследване
на
алгофлората

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Висока, т.к.
От ДНП
всички
към
антропогенни и ИАОС
естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания
се отразяват
пряко на състава
и структурата на
алгофлората.

•

фитобентос за реки

Залегналите в река Бяла
НАРЕДБА №
Н-4 от
14.09.2012 г.
за
характеризир
ане на
повърхностн
ите води

Безгръбначни животни във Присъствие на 2500-2900 m по
високопланинската зона на Erebia gorge
скали без
парка.
pirinica
растителност
(местообитание
Плътност на
8110, 8120)
от 2400 до 2900 m,
Chilostoma
само карстови
sztolcmani
райони.
Околностите на
вр. Вихрен,
Бъндерица,
Каменитица,
Котешки чал,
Баюви дупки,
Разложки и
Бански суходол
(местообитание
8120)

Веднъж
годишно

Залегналит
ев
НАРЕДБА
№ Н-4 от
14.09.2012
г. за
характериз
иране на
повърхност
ните води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнител
и

Висока, т.к.
От ДНП към
всички
ИАОС
антропогенни
и естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания
се отразяват
пряко на
състава и
структурата на
алгофлората.

VII-IX при Изброяване
всяка
на
възможнос екземпляри
т

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Осигуряване на От ДНП към
информационна ИАОС
основа за
прилагане на
ефективна
природозащитн
а политика и за
информираност
на широката
общественост.

През 30
Изброяване
дни (VI-X) на
екземпляри
за единица
време

Дневни грабливи видове
птици

Кокошеви видове птици

Численост,
брой двойки,
брой гнезда
(разр.
Accipitriforme
sи
Falconiformes)

Подходящи
горски
местообитания и
скални
комплекси в
целия район.
Приоритетни
територии –
резерват Баюви
дупки

Ежегодно.
През
размножи
телния
период
поне
двукратно
. В извън
размножи
телния
период –
VІІ - ІХ

Основни
методи, за
установява
не
численостт
а на
дневни
грабливи
птици.
Картиране
на гнезда
през
размножит
елния
период,
трансектен
метод (Line
transects)
(Bibby et
al., 1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнител
и

Изясняване
От ДНП към
състоянието на ИАОС
дневните
грабливи
птици на
територията на
парка.
Разпространен
ието им и
числеността в
отделни
райони и
паркови
участъци.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

Численост,
плътност

Подходящи
горски и алпийски
местообитания в
целия район.
Приоритетни
територии –
резерват Баюви
дупки

През
размножит
елния
период
поне
двукратно.
В извън
размножит
елния
период

Основни и
утвърдени
методи за
установяван
е
местообита
нията на
видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Проследяване
състоянието на
популациите на
тези видове.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Нощни грабливи птици

Численост,
плътност
(разр.
Strigiformes)

Подходящи
горски и
местообитания в
целия район.
Приоритетни
територии –
резерват Баюви
дупки

През
размножи
телния
период
поне
двукратно
. В извън
размножи
телния
период

Основни и
утвърдени
методи за
установява
не
местообита
нията на
видовете и
тяхното
моделиран
е

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнител
и

Проследяване
състоянието на
популациите
на тези видове.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Птици

Численост,
плътност балканската
чучулига
(Eremophila
alpestris
balcanica),
алпийската
завирушка
(Prunella
collaris
subalpina) и
пъстрия
скален дрозд
(Monticola
saxatilis).

Алпийски
местообитания в
целия район

Ежегодно.
През
размножит
елния
период
поне
двукратно.
В извън
размножит
елния
период –
VІІ - ІХ

Основни
методи, за
установяван
е
числеността
на
гнездящите
птици са
маршрутния
или
трансектен
метод (Line
transects) и
методът на
точковото
броене
(Point
counts)
(Bibby et al.,
1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Състояние на
От ДНП към
популациите на ИАОС
тези видове.
Плътност и
екологични
параметри в
отделни типове
местообитания.
Установяване на
лимитиращи
фактори и
заплахи.

Бозайници

Брой видове,
численост на
прилепната
фауна

Горски
местообитания.
Приоритетни
територии –
резерват Баюви
дупки

Ежемесеч
но от май
до
септември

Регистраци
я и анализ
на
издаваните
от
прилепите
ехолокацио
нни и
социални
ултразвуци

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнител
и

Актуализиране От ДНП към
на данните.
ИАОС
Нови данни за
видовете
прилепи и
техните
местообитания
в слабоизучени
части на парка

Ендемичните и реликтни
видове дребни бозайници

Брой
индивиди,
численост(ръждива
горска полевка
–
Clethrionomys
glareolus
pirinus и
снежна
полевка –
Chionomys
nivalis)

Подходящи
местообитания за
двата вида.
Приоритетни
територии –
резерват Баюви
дупки

От май до
септември

Утвърдени
методи в
териологият
а за
установяван
е на
видовата и
подвидова
принадлежн
ост. Улов с
живоловни
капани.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Установяване
От ДНП към
принадлежностт ИАОС
а и статуса на
изследваните
видове

Бозайници

Численостблагороден
елен (Cervus
elaphus )
сърна
(Capreolus
capreolus )

дива коза
(Rupicapra
rupicapra),
мечка (Ursus
arctos) и
вълк (Canis
lupus).

Приоритетни
Ежемесеч Съвремен
територии –
но
ни методи
резерват Баюви
за оценка
дупки

Съвместни
екипи от
експерти
на ДНП и
външни
Монитори изпълните
рат от
ли
ДНП по
утвърдена
методика
и
периодичн
ост

Състояние на От ДНП към
популациите ИАОС
на тези
видове.
Плътност,
численост и
екологични
параметри.
Установяване
на
лимитиращи
фактори и
заплахи.

Почви

pH (H2O), pH (CaCl2), Pb
[mg/kg], Cd [mg/kg], Cu
[mg/kg], Zn [mg/kg], Na
[mg/kg], Обм. K [cmol+/kg],
Обм. Na [cmol+/kg], Обм.
Mn [cmol+/kg], Обм. Ca
[cmol+/kg], Обм. Mg
[cmol+/kg], Обм. Al
[cmol+/kg], Обм.
киселинност [cmol+/kg],
Влагосъдържание, Общ N
[g/kg], Органичен C [g/kg],
Общ P [mg/kg], As [mg/kg],
Al [cmol+/kg], Fe
[cmol+/kg].
Климат Температура и влажност на
въздуха; посока и скорост на
ични
елемент вятъра; валежи и (по възм.)
и (вкл. сн.покривка; атм. налягане;
валежи) сл. радиация.

За комплексен
мониторинг:
местооб. - 9130
местооб. - 4070
местооб. - 9410

На
всеки
10
години

Методика
за почвен
мониторинг
в МКП
„Гори”**

Организира
пробовзимане
то и
изпълнението
на почвените
анализи.
Създава и
поддържа
информацион
на система за
състоянието
на почви

Събиране на
информация за
състоянието на
почвите за
конкретния тип
местообитание и
установяване на
неблагоприятни
тенденции по
отношение
състоянието на
почвите

От ДНП
към
РИОСВ
и ИАОС

По един автоматичен
наблюдателен пункт за
всеки от шестте района на
комплексния мониторинг.
Точното място на всеки
пункт се определя след
разработване на концепция
за разположението,
включваща критерии за
климатична
представителност от типа
на: надм.височина, макро и
микро-експозиция,
орография; форма на
релефа и др., както и
достъпност на мястото

24часов
перман
ентен
монито
ринг на
всички
климат
ични
елемен
ти.

Автоматичн
о метеомониторира
не чрез
сензори за
електронна
регистрация
на
параметрите
на
климатични
те елементи.

ОГ ДНПСъдействие от
страна на ДНП
за опазване на
мониторингова
та апаратура,
разположена
по правило в
обитавани
обекти на
територията на
парка
Външни
изпълнители с
документиран
ценз на
климатолози.

Климатичната
среда има
фактороопределя
що значение за
всички останали
природни
компоненти –
абиотични и
биотични;
дейности на на
открито, вкл.
рекреационнотуристически

От ДНП
към
РИОСВ
и ИАОС

Предложение
за комплексен
мониторинг
5 район

Предложение за комплексен мониторинг - 5 район
Местообитания: 91СА – Рило-Родопски и Старопланински белборови
гори; 6430 – Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс; 4060 – Алпийски и бореални ерикоидни
съобщества и 6230*- богати на видове картълови съобщества върху
силикатен терен в планините.
Компоненти
/Обект

Показатели

Място за
наблюдение

Периоди
чност

Методика

Външни
изпълнители

Необходимост

Поток на
информац
ията

1

2

3

4

5

6

7

8

5 години

Ръководств
о за оценка
на БПС*

Съвместни
екипи от
външни
изпълнители и
представители
на ДНП

Информацията
допълва данните в
НСМБР***На парково ниводава възможност за
оценка на БПС бъдещите
перспективи
(заплахи и
влияния) и
насоките на
протичащите
сукцесии (критерий
3)

Екосистеми
и
местообита
ния
13 типа
природни
местообита
ния

Благоприятно
природозащитно
състояние (БПС) на
природните
местообитания в
района

Отдели: 379, 380,
381, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 402
За комплексен
мониторинг:
Отд. 379-389
– местооб. 91СА;
Отд. 389
– местооб. 6430;
Отд 392
– местооб. 4060;
Отд 400
– местооб. 6230

От ДНП
към
РИОСВ и
ИАОС

Флора

Площ, плътност на
популацията,
фенологична фаза,
покритие, наличие
на инвазивни
видове

Отд 379 –2 вида
в.р.
Viola orbelica
Отд. 392 –
Aubrieta gracilis

Методики,
приети в
НСМБР***-

Съвместни
екипи от
външни
изпълнители и
представители
на ДНП

•

алгофлора

Видово богатство и
видово
разнообразие

Ез. Безбог, река
Безбожка, Рибни
езера, Попово
ез., Валявишки
ез., Превалски
ез., Демянишка
р.

Веднъж
годишно

Стандартни
методики за
изследване на
алгофлората

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Висока, т.к.
всички
антропогенни и
естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания се
отразяват пряко
на състава и
структурата на
алгофлората.

От ДНП
към ИАОС

•

фитобенто
с за реки и
езера

Залегналите в
НАРЕДБА № Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризиране на
повърхностните
води

Ез. Безбог, река
Безбожка, Рибни
езера, Попово
ез., Валявишки
ез., Превалски
ез., Демянишка
р.

Веднъж
годишно

Залегналите в
НАРЕДБА №
Н-4 от
14.09.2012 г.
за
характеризира
не на
повърхностнит
е води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Висока, т.к.
всички
антропогенни и
естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания се
отразяват пряко
на състава и
структурата на
алгофлората.

От ДНП
към ИАОС

•

фитоплан Залегналите в
Ез. Безбог,
ктон за
НАРЕДБА № Н-4 Рибни езера,
езера
от 14.09.2012 г. за Попово ез.,
характеризиране Валявишки ез.,
на
Превалски ез.
повърхностните
води

Безгръбначни
животни във
високопланин
ската зона на
парка

Плътност на
(Cychrus
semigranosus)

800-2400 m,
където има
растителност
(местообитание
4070, 4060, 6150,
6170, 95AO)

Веднъж
годишно

Залегналит
ев
НАРЕДБА
№ Н-4 от
14.09.2012
г. за
характериз
иране на
повърхност
ните води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнител
и

Висока, т.к.
От ДНП
всички
към ИАОС
антропогенни и
естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания
се отразяват
пряко на
състава и
структурата на
алгофлората.

Всеки месец
VI-IX

Ловилки
Барбер
(експонация
10 дни)

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Осигуряване на От ДНП към
информационна ИАОС
основа за
прилагане на
ефективна
природозащитна
политика и за
информираност
на широката
общественост.

Земноводни и
влечуги

Численост
/относителна
численост на
популацията на
планинската
жаба ( Rana
temporaria)

От заслон
Спано поле
нагоре по
течението на р.
Башлийца,
трансект с
дължина около
500 м

Два пъти в
годината
(май-юни и
юли-август),
по 2
последовате
лни дни

Изчислени
е
численостт
а/
относителн
а
численост
на
популация
та на база
повторно
улавяне на
индивиди
(Bailey, L.
et al. 2004,
Corn &
Bury 1990,
Lettink
2012, Rödel
& Ernst.
2004

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнител
и

Резултатите от От ДНП
динамиката на към ИАОС
популациите
на Rana
temporaria би
бил добър
индикатор за
влиянието на
туризма върху
земноводните.
За да се
установи
влиянието му, е
необходимо
провеждане на
същото
изследване в
незасегнат или
по-малко
засегнат район
(вж. 3-ти
район).

Дневни
грабливи
видове птици

Численост, брой
двойки, брой
гнезда
(разр.
Accipitriformes и
Falconiformes)

Подходящи
горски
местообитания и
скални
комплекси в
целия район.

Кокошеви
видове птици

Численост, плътност Подходящи горски
и алпийски
местообитания в
целия район

Ежегодно.
През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период –
VІІ - ІХ

Основни
методи, за
установява
не
числеността
на дневни
грабливи
птици.
Картиране
на гнезда
през
размножите
лния
период,
трансектен
метод (Line
transects)
(Bibby et al.,
1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Изясняване
От ДНП към
състоянието на
ИАОС
дневните
грабливи птици
на територията
на парка.
Разпространение
то им и
числеността в
отделни райони
и паркови
участъци.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

През
размножителн
ия период
поне
двукратно. В
извън
размножителн
ия период

Основни и
утвърдени
методи за
установяване
местообитан
ията на
видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Проследяване
състоянието на
популациите на
тези видове.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Нощни
грабливи
птици

Численост,
плътност-(разр.
Strigiformes)

Подходящи
горски и
местообитания в
целия район.

През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период

Основни и
утвърдени
методи за
установява
не
местообита
нията на
видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Проследяване
състоянието на
популациите на
тези видове.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Птици

Численост,
плътностбалканската
чучулига
(Eremophila alpestris
balcanica),
алпийската
завирушка (Prunella
collaris subalpina) и
пъстрия скален
дрозд (Monticola
saxatilis).

Алпийски
местообитания в
целия район

Ежегодно.
През
размножителн
ия период
поне
двукратно. В
извън
размножителн
ия период –
VІІ - ІХ

Основни
методи, за
установяван
е
числеността
на
гнездящите
птици са
маршрутния
или
трансектен
метод (Line
transects) и
методът на
точковото
броене (Point
counts)
(Bibby et al.,
1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Състояние на
популациите на
тези видове.
Плътност и
екологични
параметри в
отделни типове
местообитания.
Установяване на
лимитиращи
фактори и
заплахи.

От ДНП към
ИАОС

Бозайници

Брой видове,
численост прилепната фауна

Горски
Ежемесечно
местообитания от май до
.
септември

Регистрация и
анализ на
издаваните от
прилепите
ехолокационни
и социални
ултразвуци

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Актуализиране
на данните.
Нови данни за
видовете
прилепи и
техните
местообитания в
слабоизучени
части на парка

От ДНП към
ИАОС

Ендемични и
реликтни
видове дребни
бозайници

Брой индивиди,
численост(ръждива горска
полевка –
Clethrionomys
glareolus pirinus и
снежна полевка –
Chionomys nivalis)

Подходящи
местообитания
за двата вида.

Утвърдени
методи в
териологията за
установяване на
видовата и
подвидова
принадлежност.
Улов с
живоловни
капани.

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Установяване
принадлежността
и статуса на
изследваните
видове

От ДНП към
ИАОС

Бозайници

Численостблагороден елен
(Cervus elaphus )
сърна (Capreolus
capreolus )

Горски
Ежемесечно
местообитания
в южната част
на парка

Съвременни
методи за
оценка

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Състояние на
От ДНП към
популациите на ИАОС
тези видове.
Плътност,
численост и
екологични
параметри.
Установяване на
лимитиращи
фактори и
заплахи.

В рамките на
НСМБР са дива
коза (Rupicapra
rupicapra), Мечка
(Ursus arctos) и
Вълк (Canis lupus).

От май до
септември

Видовете се
мониторират
от ДНП по
утвърдена
методика и
периодичност

Почви

pH (H2O), pH
(CaCl2), Pb [mg/kg],
Cd [mg/kg], Cu
[mg/kg], Zn [mg/kg],
Na [mg/kg], Обм. K
[cmol+/kg], Обм. Na
[cmol+/kg], Обм. Mn
[cmol+/kg], Обм. Ca
[cmol+/kg], Обм. Mg
[cmol+/kg], Обм. Al
[cmol+/kg], Обм.
киселинност
[cmol+/kg],
Влагосъдържание,
Общ N [g/kg],
Органичен C [g/kg],
Общ P [mg/kg], As
[mg/kg], Al
[cmol+/kg], Fe
[cmol+/kg].

На всеки
За
5 години
комплексен
мониторинг:
Отд. 379-389
– месооб.
91СА;
Отд. 389 –
местооб.
6430;
Отд 392 –
местооб.
4060;
Отд 400 –
местооб. 6230

Методик
а за
почвен
монитор
инг в
МКП
„Гори”**

Организир
а
пробовзима
нето и
изпълнение
то на
почвените
анализи.
Създава и
поддържа
информаци
онна
система за
състояниет
о на почви

Събиране на
информация за
състоянието на
почвите за
конкретния
тип
местообитание
и установяване
на
неблагоприятн
и тенденции по
отношение
състоянието на
почвите

От ДНП
към
РИОСВ
и ИАОС

Климатич
ни
елементи
(вкл.
валежи)

Температура
и влажност
на въздуха;
посока и
скорост на
вятъра;
валежи и (по
възм.) сн.
покривка;
атм.
налягане;
сл.
радиация.

По един автоматичен
наблюдателен пункт
за всеки от шестте
района на
комплексния
мониторинг. Точното
място на всеки
пункт се определя
след разработване на
концепция за
разположението,
включваща
критерии за
климатична
представителност от
типа на:
надм.височина,
макро и микроекспозиция,
орография; форма на
релефа и др., както и
достъпност на
мястото

24часов
перман
ентен
монито
ринг на
всички
климат
ични
елемент
и.

Автомати
чно
метеомонитори
ране чрез
сензори
за
електрон
на
регистра
ция на
параметр
ите на
климати
чните
елементи
.

ОГ ДНПСъдействие
от страна
на ДНП за
опазване на
мониторинг
овата
апаратура,
разположен
а по
правило в
обитавани
обекти на
територият
а на парка
Външни
изпълнител
ис
документир
ан ценз на
климатолоз
и.

Климатичната
среда има
фактороопреде
лящо значение
за всички
останали
природни
компоненти –
абиотични и
биотични;
дейности на на
открито,
вкл.рекреацион
нотуристически.

От ДНП
към
РИОСВ
и ИАОС

Предложение
за комплексен
мониторинг
6 район

Предложение за комплексен мониторинг - 6 район
Местообитания: 4070* – Храстови съобщества с Pinus mugo; 9410 –
Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (VaccinioPiceetea); 7140 –Преходни блата и плаващи подвижни торфища; 6170Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества; 6150 силикатни алпийски и бореални тревни съобщества.
Компоненти/
Обект

Показатели

1
Екосистеми и
местообитания

2
Благоприятно
природозащитн
о състояние
(БПС) на
природните
местообитания
в района

16 типа
природни
местообитания

Място за наблюдение

Периоди
чност

3
4
Отдели: 439, 440, 446,
5 години
447, 448, 449, 450, 451,
452, 455, 456, 457, 458,
459, 460, 463, 464, 465;
За комплексен
мониторинг:
Отд. 449 – местооб.
9410;
Отд. 451- местооб. 7140
Отд. 457 – местооб.
4070„
Отд. 459 местооб. 6170

Методика

Външни
изпълнители

5
6
Ръководств Съвместни
о за оценка екипи от
на БПС*
външни
изпълнители
и
представител
и на ДНП

Необходимост

Поток
на
инфор
мацият
а
7
8
Информацията
От
допълва данните в ДНП
НСМБР***към
На парково нивоРИОСВ
дава възможност
и
за оценка на БПС - ИАОС
бъдещите
перспективи
(заплахи и
влияния) и
насоките на
протичащите
сукцесии
(критерий 3)

Флора

Площ, плътност
на популацията,
фенологична
фаза, покритие,
наличие на
инвазивни
видове

Отд. 455, 460
5 -вида в.р.
Carex parviflora
Galium demissum,
Papaver degenii,
Saxifraga spruneri,
Festuca pirinica

• алгофло
ра

Видово богатство
и видово
разнообразие

Влахински ез.,
Георгийски ез..
Синанишко ез., р.
Синанишка, р.
Влахина, р.
Георгийца.

Методики,
приети в
НСМБР***-

Веднъж
годишно

Стандартни
методики за
изследване на
алгофлората

Съвместни
екипи от
външни
изпълнители и
представители
на ДНП

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и външни
изпълнители

Висока, т.к.
всички
антропогенни и
естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания се
отразяват пряко
на състава и
структурата на
алгофлората.

От
ДНП
към
ИАОС

• фитобентос за
реки и езера

Залегналите в
НАРЕДБА №
Н-4 от
14.09.2012 г. за
характеризира
не на
повърхностнит
е води

Влахински ез.,
Георгийски ез..
Синанишко ез., р.
Синанишка, р.
Влахина, р.
Георгийца.

• фитопланктон
за езера

Залегналите в
Влахински ез.,
НАРЕДБА №
Георгийски ез..
Н-4 от
Синанишко ез.
14.09.2012 г. за
характеризиран
е на
повърхностните
води

Веднъж
годишно

Залегналит
ев
НАРЕДБА
№ Н-4 от
14.09.2012
г. за
характериз
иране на
повърхност
ните води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнител
и

Висока, т.к.
От ДНП към
всички
ИАОС
антропогенни
и естествени
промени и
процеси във
водните
местообитани
я се отразяват
пряко на
състава и
структурата
на
алгофлората.

Веднъж
годишно

Залегналите
в НАРЕДБА
№ Н-4 от
14.09.2012
г. за
характеризи
ране на
повърхност
ните води

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Висока, т.к.
От ДНП към
всички
ИАОС
антропогенни
и естествени
промени и
процеси във
водните
местообитания
се отразяват
пряко на
състава и
структурата на
алгофлората.

Територии за
паша/
местообитания и
консервационно
значими видове

Промени в общото
проективно
покритие, във
видовия състав и
количествените
съотношения на
растителните
видове
Навлизане или
увеличение на
участието на
нетипични (вкл. на
храсти и дървета),
инвазивни и
рудерални видове
и др
Отчитане на поява
и увеличаване
покритието на
храсти и дървета;

местообитания
6150
Отдел 116

По 2 вертикални и
хоризонтални
трансекти в
отдели 462 и
470/471/476
Местообитания
6170 и 6150 отдел
462
отдел 471/476

ежегодно Методичния
подход
включва
достъпни
средства за
събиране на
информация.

Наблюдения
та се
организират
от научни
екипи, а
основната
част от тях
се провеждат
от
представите
ли на
парковата
Дирекция
(след
инструктаж).

Промените в От ДНП към
биоразнообраз РИОСВ и
и,
ИАОС
състоянието
на найредките и
уязвими
растителни
видове,
сукцесионнит
е тенденции.
да подпомагат
управлението
на пасищните
територии в
Парка

Безгръбначни
животни във
високопланинскат
а зона на парка.

Плътност на
(Cychrus
semigranosus)

800-2400 m, където
има растителност
(местообитание
4070, 4060, 6150,
6170, 95AO)

Всеки месец
VI-IX

Ловилки
Барбер
(експонаци
я 10 дни)

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Дневни грабливи
видове птици

Численост, брой
двойки, брой
гнезда(разр.
Accipitriformes и
Falconiformes)

Подходящи горски
местообитания и
скални комплекси в
целия район.

Ежегодно.
През
размножителн
ия период поне
двукратно. В
извън
размножителн
ия период –
VІІ - ІХ

Основни
методи, за
установяван
е
числеността
на дневни
грабливи
птици.
Картиране
на гнезда
през
размножите
лния
период,
трансектен
метод (Line
transects)
(Bibby et al.,
1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Осигуряване
на
информацион
на основа за
прилагане на
ефективна
природозащи
тна политика
и за
информирано
ст на
широката
общественост.
Изясняване
състоянието на
дневните
грабливи
птици на
територията на
парка.
Разпространен
ието им и
числеността в
отделни
райони и
паркови
участъци.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

От ДНП към
ИАОС

Кокошеви видове
птици

Численост,
плътност

Подходящи горски
и алпийски
местообитания в
целия район

През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период

Основни и
утвърдени
методи за
установява
не
местообита
нията на
видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнител
и

Проследяване От ДНП към
състоянието
ИАОС
на
популациите
на тези
видове.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

Нощни грабливи
птици

Численост,
плътност-(разр.
Strigiformes)

Подходящи горски и
местообитания в
целия район.

През
размножителн
ия период
поне
двукратно. В
извън
размножителн
ия период

Основни и
утвърдени
методи за
установяван
е
местообита
нията на
видовете и
тяхното
моделиране

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Проследяване
състоянието
на
популациите
на тези
видове.
Тенденции в
числеността.
Мерки за
опазване.

От ДНП към
ИАОС

Птици

Численост,
плътностбалканската
чучулига
(Eremophila
alpestris
balcanica),
алпийската
завирушка
(Prunella
collaris
subalpina) и
пъстрия
скален дрозд
(Monticola
saxatilis).

Алпийски
местообитания в
целия район

Ежегодно.
През
размножител
ния период
поне
двукратно. В
извън
размножител
ния период –
VІІ - ІХ

Основни
методи, за
установява
не
численостт
а на
гнездящите
птици са
маршрутни
я или
трансектен
метод (Line
transects) и
методът на
точковото
броене
(Point
counts)
(Bibby et al.,
1992).

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Бозайници

Брой видове,
численостприлепната
фауна

Горски
местообитания.

Ежемесечно от Регистрация Съвместни
май до
и анализ на екипи от
септември
издаваните
експерти на
от
ДНП и
прилепите
външни
ехолокацио изпълнители
нни и
социални
ултразвуци

Състояние на От ДНП към
популациите ИАОС
на тези
видове.
Плътност и
екологични
параметри в
отделни
типове
местообитани
я.
Установяване
на
лимитиращи
фактори и
заплахи.

Актуализиране От ДНП към
на данните.
ИАОС
Нови данни за
видовете
прилепи и
техните
местообитания
в
слабоизучени
части на парка

Ендемичните и
реликтни видове
дребни

Брой
Подходящи
индивиди,
местообитания за
численостдвата вида.
ръждива
горска полевка
( Clethrionomys
glareolus
pirinus) и
снежна
полевка(
Chionomys
nivalis)

Бозайници

Численост
благородeни
елен (Cervus
elaphus ) сърна
(Capreolus
capreolus )
В рамките на
НСМБР са дива
коза (Rupicapra
rupicapra),
мечка (Ursus
arctos) и вълк
(Canis lupus).

От май до
септември

Утвърдени
методи в
териологията
за
установяване
на видовата и
подвидова
принадлежнос
т. Улов с
живоловни
капани.

Горски
Ежемесечно Съвременни
местообитания в
методи за
южната част на парка
оценка

Видовете се
мониторират от
ДНП по
утвърдена
методика и
периодичност

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Установяване От ДНП към
принадлежнос ИАОС
тта и статуса
на
изследваните
видове

Съвместни
екипи от
експерти на
ДНП и
външни
изпълнители

Състояние на
От ДНП към
популациите
ИАОС
на тези видове.
Плътност,
численост и
екологични
параметри.
Установяване
на
лимитиращи
фактори и
заплахи.

Почви

pH (H2O), pH
(CaCl2), Pb
[mg/kg], Cd
[mg/kg], Cu
[mg/kg], Zn
[mg/kg], Na
[mg/kg], Обм. K
[cmol+/kg], Обм.
Na [cmol+/kg],
Обм. Mn
[cmol+/kg], Обм.
Ca [cmol+/kg],
Обм. Mg
[cmol+/kg], Обм.
Al [cmol+/kg],
Обм. киселинност
[cmol+/kg],
Влагосъдържание
, Общ N [g/kg],
Органичен C
[g/kg], Общ P
[mg/kg], As
[mg/kg], Al
[cmol+/kg], Fe
[cmol+/kg].

За комплексен
мониторинг:
Отд. 449
– местооб. 9410;
Отд. 451
- местооб. 7140
Отд. 457
– местооб. 4070
Отд. 459
- местооб. 6170

На
всеки 5
години

Методика за
почвен
мониторинг в
МКП „Гори”**

Организира
пробовзиман
ето и
изпълнениет
о на
почвените
анализи.
Създава и
поддържа
информацион
на система за
състоянието
на почви

Събиране на
информация за
състоянието на
почвите за
конкретния тип
местообитание и
установяване на
неблагоприятни
тенденции по
отношение
състоянието на
почвите

От
ДНП
към
РИОСВ
и
ИАОС

Климати
чни
елементи
(вкл.
валежи)

Температура
и влажност на
въздуха;
посока и
скорост на
вятъра;
валежи и (по
възм.) сн.
покривка;
атм.
налягане; сл.
радиация.

По един
автоматичен
наблюдателен
пункт за всеки от
шестте района на
комплексния
мониторинг.
Точното място на
всеки пункт се
определя след
разработване на
концепция за
разположението,
включваща
критерии за
климатична
представителност
от типа на: надм.
височина, макро и
микро-експозиция,
орография; форма
на релефа и др.,
както и достъпност
на мястото

24-часов
перманенте
н
мониторинг
на всички
климатичн
и елементи.

Автоматич
но метеомониторир
ане чрез
сензори за
електронн
а
регистрац
ия на
параметри
те на
климатичн
ите
елементи.

ОГ ДНПСъдействие
от страна на
ДНП за
опазване на
мониторинг
овата
апаратура,
разположена
по правило
в обитавани
обекти на
територията
на парка
Външни
изпълнител
ис
документир
ан ценз на
климатолоз
и.

Климатична
та среда има
фактороопре
делящо
значение за
всички
останали
природни
компоненти
– абиотични
и биотични;
дейности на
на открито,
вкл.рекреац
ионнотуристическ
и

От
ДНП
към
РИОС
Ви
ИАОС

Река R1
BG4ST500R060
Влахинска,
граница на парка

Температура,
41о45`14``N
рН,
23o19`32``E
електропровод
имост,
съдържание на
разтворен
кислород,
амониев азот,
нитратен азот,
фосфати, БПК5
и ХПК

В период на
маловодие

Пробонаби ИАОС
ране
Благоевград
БДС ISO
5667-9:
2002;
Temp. БДС
17.1.4.0177;
рН- БДС
3424-81;
Електр.
БДС EN
27 888:
2002;
Неразт. Вва- БДС EN
872: 2003;
Разт. О2Винклер;
N-NH4+, NNO3-- ISO
5665;
ФосфатиБДС EN
ISO 6878-1:
2004;
БПК5Винклер;
ПО- БДС
EN ISO
8467: 2001-

Уязвимост и
ДНП „Пирин“
потенциална
опасност от
влошаване на
екологичния
статус на
реката,
поради
засилено
присъствие на
туристи

Мониторинг на компоненти, извън 1-6 райони
Компоненти/
Обект

Показатели

1

2

Флора
Мъхове

1.Характеристика на
местообитанието:
“водно ниво (см)” “водни показатели” киселинността и
физико-химичните
показатели на
водите.
“преобладаващи
дървесни видове”,
“преобладаващи
храстови и тревисти
видове”
2.Проективно
покритие
3.Годишно
нарастване
4.Форма на релефа

Място за
наблюдени
е
3

Периодичност

4

Методика

5
Приета от ИАОС

Местн.
Жабарника
– над
х.Демяница
Sphagnum
cuspidatum

Три пъти
годишно: през
пролетта след
стопяване на
снега, в средата
на лятото и през
късна есен.
Записват се през
първата година
на мониторинга,
а през
следващите се
отбелязват
настъпили
промени.

Изпълнители

Необходимост

6

7

ДНП и външни
изпълнители

Включен в
НСМБР

Поток на
информация
та
8
ДНП към
ИАОС

Река R5
BG4ME800R087
Бела, м. Беталовото
Река R3
BG4ME800R085
Демяница, преди гр. Банско
Река R3
BG4ME700R093
Десилица, граница на парка
Река R3
BG4ME700R095
Плешка, граница на парка
Река R3
BG4ME700R094
Безбожка, граница на парка

41о50`43``N;
23o 23`01``E
Температура,
рН,
електропровод
имост,
неразтворени
в-ва;
съдържание на
разтворен
кислород,
амониев азот,
нитратен азот,
фосфати,
БПК5 и ПО

41о48`53``N;
23o28`11``E
41о45`22``N;
23o32`19``E
41о46`05``N;
23o31`20``E
41о42`17``N;
23o33`45``E

Река R3
BG4ME700R096
Ретиже, граница на парка

41о44`20``N;
23o34`22``E

Река R3
BG4ME700R100
Каменица, граница на парка

41о41`57``N;
23o35`19``E

Река R14
BG4ST500R060
Брезнишка, граница на парка

41о39`08``N;
23o36`06``E

Река R5
BG4ME700R091
Железина, граница на парка

41о37`26``N;
23o30`17``E

Река R1
BG4ST500R067
Мозговица, до Попина лъка

41о40`32``N;
23o23`45``E

В период на
маловодие

Пробонабиране
БДС ISO 5667-9:
2002;
Temp. БДС
17.1.4.01- 77;
рН- БДС 3424-81;
Електр. БДС EN
27 888: 2002;
Неразт. В-ва- БДС
EN 872: 2003;
Разт. О2Винклер;
N-NH4+, N-NO3-ISO 5665;
Фосфати- БДС EN
ISO 6878-1: 2004;
БПК5- Винклер;
ПО- БДС EN ISO
8467: 2001-

ИАОС
Уязвимост ДНП „Пирин“
Благоев и
град
потенциал
на
опасност от
влошаване
на
екологичн
ия статус

Езеро, тип L1
Дългото
Езеро, тип L1
Жабешко
Езеро, тип L1
Окото
Езеро, тип L1
Горно Василашко

41о44`08``N;
23o25`25``E

Температура, рН,
електропроводимос
т, съдържание на
разтворен
кислород, амониев
азот, нитратен азот,
фосфати, БПК5 и
ХПК

41о44`18``N;
23o25`25``E
41о45`06``N;
23o24`55``E
41о44`24``N;
23o26`41``E

Езеро, тип L1
Долно Василашко

41о44`30``N;
23o27`11``E

Езеро, тип L1
Тевно Василашко

41о43`58``N;
23o26`40``E

Езеро, тип L1
Тевно

41о41`56``N;
23o28`57``E

Езеро, тип L1
Рибно

41о42`43``N;
23o30`38``E

Езеро, тип L1
Долно Кременско

41о42`23``N;
23o31`34``E

В период на
маловодие

Пробонабиране
ИАОС
Благоевград
БДС ISO 5667-9:
2002;
Temp. БДС
17.1.4.01- 77;
рН- БДС 3424-81;
Електр. БДС EN
27 888: 2002;
Неразт. В-ва- БДС
EN 872: 2003;
Разт. О2- Винклер;
N-NH4+, N-NO3-ISO 5665;
Фосфати- БДС EN
ISO 6878-1: 2004;
БПК5- Винклер;
ПО- БДС EN ISO
8467: 2001

Уязвимост и ДНП
потенциална „Пирин“
опасност от
влошаване на
екологичния
статус

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

д-р Петър Петров, маг. ек. Елена Георгиева
(неключови експерти мониторинг )
ISO 9001-2008
Certified Company

www.pu-pirin.com
e-mail: office.pupirin@gmail.com

