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Алпийски гори от черен бор в Friuli Venezia Giulia (Италия), Снимка: P. Susmel 
 

 
 

Тези, често гъсти и доминирани от различни подвидове Pinus nigra, гори се срещат на 
доломитна основа в планините в Средиземноморието (ЕК 2007). Този тип метообитание 
има фрагментирано разпространение и се среща само на няколко места в Европейския 
съюз. Зрелите гори от Pinus nigra могат да развият висок и плътен склоп, те се 
характеризират с дървета в различни възрастови класове, част от които високи над 30 
метра, както и с развиващ се на сянка подраст. Тези черноборови гори осигуряват както 
защита от ерозия и наводнения, така и целогодишно фиксиране на въглерод. 
 
Основните заплахи за горите от Pinus nigra включват неустойчиви сечи с 
производствени цели (основно добив на дървесина), навлизането на екзотични видове, 
обезлистване, причинено от насекомни вредители (предимно Thaumetopoea pityocampa), 
прекомерна паша, пожари и генетично замърсяване. 
 
Стопанисването на борови гори с ендемични подвидове на черния бор трябва да се 
основава на запазване на типичните видове и на създаване на неправилни структури на 
насажденията – присъствие на дървета от различни възрастови класове, както и на много 
стари дървета, за да бъде осигурено генетично разнообразие и достатъчно количество 
мъртва дървесина. Значението на поддържането на определен обем мъртва дървесина за 
опазване на биоразнообразието и жизнеността на гората е признато на международно 
ниво. 
 
Контролът на каламитетите на Thaumetopoea pityocampa и Т. wilkinsonii може да бъде 
извършван директно чрез въздушно или наземно третиране с инсектициди и индиректно 
посредством пробирки, прореждания, кастрене и плевене, както и чрез отглеждането на 
борови дървета, устойчиви на нападенията на корояда. 
 
Провеждането на екстензивна и контролирана паша в боровите гори е препоръчително в 
опит да се балансират положителните и негативни последствия от пашата. От една 
страна това е противопожарния ефект, а от друга загубата на типични за 
местообитанието видове. 
 

 
9530 Средиземноморски и 
Макромизийски планински 
иглолистни гори 
EUNIS класификация: G3.5 – 
гори от Pinus nigra  
* Приоритетно местообитание 

 

9530 Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор 

Резюме 



С цел намаляване на риска от генетично замърсяване е важно да не се извършва 
залесяване на черни борове с неизвестен произход в близост до автохтонни борови гори, 
тъй като хибридизацията на подвидово ниво протича много лесно между различните 
подвидове на черния бор. 
 
При стопанисването на черноборовите гори трябва да се вземат предвид и изискванията 
на характерните за местообитанието и консервационно значими представители на 
фауната. Такива са най-едрата граблива птица, срещаща се в Европа – Aegypius monachus 
(черен лешояд), който в по-голямата част от ареала си гнезди на плоските корони на 
дървета от Pinus nigra, както и един дребен представител на семейство Врабчови, 
ендемичен за Корсика – Sitta whiteheadi (корсиканска зидарка), която се храни с 
насекоми, борови семена и гнезди в хралупи по старите дървета. С тази цел особено 
внимание трябва да се обръща на опазването на старите дървета, както и на планирането 
на лесовъдски мероприятия през годината, така че горскостопанските дейности да не 
доведат до компрометиране на размножаването на птиците. 
 

 1. Описание на местообитанието и свързаните с него видове  
Разпространение 
Този тип местообитание е съставен от често гъсти гори на доломитна основа в 
планините в Средиземноморието (характеризиращи се с висока толерантност към 
магнезия) и са доминирани от борове от групата на Pinus nigra (ЕК 2007). 
 
Субсредиземноморските борови гори с ендемични подвидове черен бор се срещат само 
на ограничен брой места в страните от южната част на Европейския съюз и се 
характеризират със силно фрагментиран ареал. Повече от половината 169 защитени 
зони, опазващи този тип местообитания са в Испания. 
 
 
 

 2



 
 
Процентно разпределение на общата площ на Субсредиземноморските борови гори с 
ендемични подвидове черен бор в НАТУРА 2000 
 
 
Субсредиземноморските борови гори с ендемични подвидове черен бор в НАТУРА 
2000 
 
Тези данни са извадка от общата база данни за мрежата НАТУРА 2000, създадена от 
Европейската комисия и обновена през декември 2006 г. Площта е изчислена на базата 
на покритието на местообитанието, докладвано за всяка защитена зона и следва да се 
разглежда само като приблизителна стойност от площта на местообитанието включена в 
НАТУРА 2000. 
 

  Биогеографски  
регион 

Брой зони Изчислена площ в 
НАТУРА 2000 (ха) 

% от общата 
площ в 

НАТУРА 2000 
Средиземноморски 143 252, 166 93.87 

Алпийски 20 15,943 5.94 
Континентален 3 505 0.19 

      Държави Брой зони Изчислена площ в  
НАТУРА 2000 (ха) 

% от общата 
площ в 

НАТУРА 2000 
Испания 69 146,458 54.52 
Гърция 35 80,432 29.94 
Франция 16 15,688 5.84 
Италия 37 11,480 4.28 
Австрия 5 10,241 3.81 
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Кипър 2 3,523 1.31 
Словения 2 792 0.30 
ОБЩО 166 268,614 100 

 
Забележка: Субсредиземноморските борови гори с ендемични подвидове черен бор се 
срещат и в България и Румъния съгласно националните списъци на местообитанията, 
включени в ЕС Директива 92/43/ЕИО (Директивата за местообитанията). 
 
Основни характеристики на местообитанието, екология и изменчивост 
 
Горите от Pinus nigra, включващи разнообразие от подвидове, като правило се срещат в 
среднопланинската и високопланинската височинни зони, често върху богати на 
магнезий субстрати (доломити в случая със западните подвидове и доломити и 
серпентинити в случая с източните подвидове) (Regato et al. 1991). Някои подтипове 
гори се срещат на дълбоки почви, но в повечето случаи почвата е плитка и незряла 
(Sánchez 2005). 
 
Климатът в зоната на разпространение на този тип местообитание е 
Субсредиземноморски-континентален. Зимите са студени, сланата е често явление, а 
летните суши се компенсират понякога от чести бури. 
 
Зрелите гори от Pinus nigra могат да развият висок и плътен склоп, те се характеризират 
с дървета в различни възрастови класове, част от които високи над 30 метра, както и с 
развиващ се на сянка подраст. Pinus nigra може да се среща и заедно с други иглолистни 
видове, най-често Juniperus sp., където насажденията не са много гъсти и при наличието 
на разреден междинен етаж, съставен от листопаден дървесен или храстов вид 
(MMAMRM в подготовка). 
 
Pinus nigra е дълговечен и невзискателен вид, способен да се приспособи както 
екологично, така и физиологично към много различни условия на средата. Той 
колонизира разнообразни екологични ниши и играе водеща роля в различни етапи на 
сукцесията на горските съобщества (MMAMRM в подготовка). 
 
Основни идентифицирани подтипове 
 
Този тип местообитание включва няколко подтипа, като различията са свързани главно с 
характеристиките на различните подвидове Pinus nigra. По-долу са изредени основните 
подтипове местообитания: 
 
Алпийско-Апенински гори от Pinus nigra: 
 
Гори от Pinus nigra ssp. в източна Италия, Австрия, словенските Алпи и Апенините (ЕК 
2007). В Алпите този тип се среща на дълбоки почви на бедна доломитна или 
варовикова основа на ниска до средновисока надморска височина (200-1 200 м) в 
условията на континентален климат с наличие на летни валежи (Earle 2007). 
Специфичен тип гори от Pinus nigra, с характеристики междинни между Алпийско-
Апенински гори от Pinus nigra и Калабрийските гори от ларицийски бор са 
насажденията от Pinus nigra ssp. italica (Blasi et al. 2005). Разпространението на тези гори 
е ограничено в реликтни райони на Апенините, основно в региона Абруцо (Costa 
Camosciara, Villetta Barrea) на скалисти варовиково-доломитни терени между 1000 и 
1300 м н.в. Дървостоят обикновено е нисък и не надвишава 15 м (ЕАОС 2006 б). 
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Характерни видове: Fagus sylvatica, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Picea abies, Pinus 
sylvestris, Quercus pubescens, Sorbus aria (Ellmauer 2005). 
 
Западно-балкански гори от Pinus nigra 
 
Гори от Pinus nigra ssp. nigra на южните склонове на Динарските планини, Пелагония, 
както и гори от Pinus dalmatica по Далматинското крайбрежие (ЕК 2007). 
 
Гори от Pinus salzmannii 
 
Този тип местообитание се среща в Пиринеите, Северно-иберийската верига, планината 
Гредос, планинската верига Сераня де Куенка, веригите Маестразо, Касорла, Сегура и 
Алкарас, както и в Сиера Невада и Каусес(ЕК 2007). Съгласно испанското ръководство 
за определяне на местообитания (Bartolomé et al. 2005), подвидът Pinus salzmannii 
(Испански черен бор) е ендемичен за западната част от ареала на Pinus nigra. Неговите 
местообитания се срещат на варовикова основа между 900 и 2200 м. н.в. и при годишна 
сума валежите от 700 до 1600 мм (MMAMRM в подготовка). 
 
Във Франция този тип местообитание се среща при н.в. от 300 до 900 м. в райони с 
обилни валежи, но с характерни засушавания през лятото и минимални зимни 
температури между +2° и -3°С върху доломитни или силикатни субстрати (Bensettiti et 
al. 2001). 
 
Характерни видове: високопланинските гори (1600 – 2200 м.) са разредени насаждения с 
храстов етаж, който включва видове като: Juniperus sabina, J. communis, Erinacea 
anthyllis, Astragalus granatensis и Vella spinosa (Bartolomé et al. 2005). Горите при по-
малка надморска височина (900 – 1500 м.) са гъсти насаждения с видове като: Juniperus 
communis, Acer monspessulanum, Ameliancher ovalis, Sorbus aria, Buxus sempervirens, 
Helleborus foetidus, Geum sylvaticum, Hepatica nobilis, Thalictrum tuberosum (Bartolomé et 
al.2005). Нископланинските гори (300-900 м.) се състоят от: Pinus sylvestris, Juniperus 
oxycedrus, J. phoenicea,жQuercus petraia, Calluna vulgaris and Cistus laurifolius (Bensettiti 
et al. 2001) 
 
Корсикански гори от ларицийски бор 
 
Според Bensettiti et al. (2001) горите от Pinus nigra ssp. laricio на Корсика (800 – 1800 м.) 
се срещат на гранитна основа в райони с обилни валежи, но със сухи лета при средни 
годишни температури между 6° и 12°С. Тези гори са разпространени основно на 
склонове с южно изложение, докато на по-малко слънчевите и по-хладни северни 
склонове те се смесват с гори от бук, ела, тис и каменен дъб. 
 



 
Фигура 1. Разпределение на дървесните видове по надморска височина. Източник: Life 
Nature проект LIFE00NAT/F/007273 
 
Корсиканските борови гори са основополагащ елемент на една сложна екосистема. Те 
гарантират оцеляването на много животни и растения, включително ендемичната Sitta 
whiteheadi (Корсиканска зидарка) (Национална горска служба, Франция 2005). 
 
Характерни видове: Pinus pinaster, Juniperus communis, Erica arborea, E. scoparia, 
Quercus ilex. 
 
Каланбрийски гори от ларицийски бор 
 
Горите от Pinus nigra ssp. laricio се срещат в Южна Италия в масива Сила, Аспромонте и 
Етна (ЕK 2007). Разпространени са основно върху силикатни и слаборазвити почви, с 
разпръснати по повърхността скални оголвания между 1200 и 1800 м (Minelli 2007). 
Боровите гори се характеризират с добре развит дървесен етаж, често съдържащ стари 
екземпляри (до 50 м. височина и 90 см. диаметър в Сила). За разлика от дървесния етаж 
подрастът съдържа много малко различни видове. С напредване на почвообразувателния 
процес естествените дървесни видове (бук, космат дъб) заемат микроекосистемите с по-
развит почвен профил (ЕАОС 2006б). 
 
Все още непубликувано проучване, базирано на молекулярни анализи, сочи че 
Калабрийският черен бор произхожда от Испанския черен бор, а не от Австрийския бор, 
както се считаше досега (Verta, непубликувано). 
 
Характерни видове: Fagus sylvatica, Cytisus scoparius, Erica arborea, Hypochoeris levigata 
(Minelli 2007). 
 
Гори от Паласки бор 
 
Планински гори от Pinus nigra ssp. pallasiana (Паласки бор) в Гърция и на Балканския 
полуостров (ЕК 2007), южните Карпати, Кипър и Анадола (ЕАОС 2006б). Този тип 
местообитание се отличава с адаптации, подобни на тези на горите от Салзманов бор за 
студените континентални зими и сухи лета и най-често се среща на варовикова или 
доломитна основа. 
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Някои автори разграничават подвид pallasiana, който се среща в Кипър между 1200 и 
1900 м. н.в. и подвида caramanica, срещащ се в Гърция, Турция и Кипър при надморска 
височина от 800 до 2000 м. и типичен средиземноморски климат без валежи през лятото 
(Американскaтa помощ за развитие 2006). 
 
Характерни видове: Abies borisii regis, Taxus baccata, Fagus sylvatica, Ostrya carpinifolia, 
Fraxinus ornus и в храстовия етаж Quercus coccifera и Juniperus oxicedrus (ЕАОС 2006б). 
 
Видове зависими от местообитанието 
 
Птици 
 
Sitta whiteheadi (Корсиканска зидарка) е ендемичен за Корсика вид (BirdLife International 
2004) и е тясно свързан със зрелите гори от Корсикански бор (ЕАОС 2006б). 
Дърволазката се храни с насекоми и борови семена и гнезди в хралупи в стари дървета, 
които обикновено издълбава сама. Средната гъстота на популацията е 1,58 двойки на 10 
хектара гора, с ясно изразено предпочитание към чистите борови насаждения 
(Национална горска служба, Франция 2005). 
 
Mного редкият в Европа Aegypius monachus (черен лешояд) е защитен съгласно 
разпоредбите на Директива за птиците 79/409. За размножаването му са необходими 
широки долини, чиито склонове са покрити с борови гори и ниски планински вериги 
(Heredia et al. 1996) или разредени гори от Pinus brutia (Турски бор) и P. nigra с гъст 
подраст от храстовидни дъбове, както в Гърция (Katsadorakis et al. 1993). Лешоядите 
образуват редки колонии или гнездят по единично като строят голямо гнездо на върха на 
дърво (Pinus, Quercus, Juniperus и др.), където снасят по едно яйце(Heredia et al. 1996). 
 
Проучване, проведено през 2001 – 2002 г. в най-голямата колония на вида в Турция, в 
планините Тюркменбаба, разкрива, че черноборовите гори са предпочитано 
местообитание за лешоядите поне в част от ареала им. Гнездовите дървета (височина, 
диаметър на гръдна височина или обиколка, дървесен вид, форма на короната) и 
характеристиките на местообитанията (надморска височина, изложение, наклон, 
отстояние от път, наличие на открити площи и човешка дейност) са проучени за 24-28 
двойки. Предпочитанията към характеристиките на местообитанията са статистически 
тествани в сравнение с произволно избрани места. Резултатите сочат, че видът гнезди 
неизменно на плоско-коронести Pinus nigra дървета със средна височина 10,7 м. и 
среден диаметър 133 см. Най-близо разположеният път е на отстояние 20 м. от 
действащо гнездо. Статистическите тестове показват значително предпочитание към 
малко по-стръмни склонове (33% срещу 21%) в средната третина по склоновете, 
ограничаващи долината. Установено е и предпочитание към тесен височинен пояс (1286 
± 99 м.), но не и към определено изложение, разстояние до открити площи, човешко 
присъствие или наличие на пътища (Erdogdu et al. 2003). 
 
Загубата на местообитания (Birdlife International 2006) и промени в гнездовите хабитати 
са основните причини за намаляване на популацията на черния лешояд (Heredia et al. 
1996). Съгласно европейския план за действие тези промени обикновено са свързани с 
провеждането на горскостопански мероприятия, включително залесяване с екзотични 
видове, извеждане на сечи в размножителния сезон, премахване на дървостоя, направа 
на противопожарни просеки и други. Освен прякото въздействие върху местообитанието 
тези дейности водят до обезпокояване на гнездещите двойки и осигуряват достъп до 
иначе недостъпни райони. Друга причина за загуба на местообитания са горските 
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пожари (Heredia et al. 1996). Пожар през 1992, например, в Андалусия унищожава осем 
гнезда с малки, както и 21 празни изкуствени платформи за гнездене (Andalus 1993). 
 
Прилепи 
 
В черноборовите гори се срещат някои горски видове прилепи, зависими от наличието 
на зрели гори, тъй като се нуждаят от хралупести дървета за почивка и хибернация. Това 
са: Barbatella barbastellus (широкоух прилеп), Nyctalus lasiopterus (голям вечерник) и N. 
leisleri (малък вечерник) (Национална горска служба, Франция 2005). Заплахите за тези 
видове са недостатъчно изяснени, но малката численост на популациите и бавното й 
нарастване ги прави уязвими към загуба и фрагментация на девствени листопадни 
горски местообитания. 
 
Безгръбначни 
 
Graellsia isabellae е вид, идентифициран като привързан към Субсредиземноморски 
борови гори с ендемични подвидове черен бор в Испания (MMAMRM в подготовка). 
 
Взаимно свързани местообитания 
 
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum  
 
В край-средиземноморската зона черният бор, в конкуренция с бука (Fagus sylvatica), 
обитава по-слабо продуктивни почви, докато в по-хладни и влажни местообитания 
(вътрешни или северни склонове) горите от Pinus nigra са изместени от букови гори с 
присъствие на Abies alba (обикновена ела) – местообитание 9110. 
 
9340 Гори от Quercus ilex и Quercus rotundifolia 
 
Като пионерен вид черният бор расте и на по-малка надморска височина върху 
деградирали почви в зоната на дъбовите гори. На такива места местообитанието 9530 
Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор се среща в процес 
на смяна или в мозаечна структура заедно с гори с преобладаване на Quercus ilex и 
Quercus rotundifolia в зависимост от надморската височина, изложението и субстрата 
(Bensettiti et al. 2001, Gamisans et al. 1991) 
 
9540 Средиземноморски борови гори от ендемични борове 
 
Гори от Pinus dalmatica по Далматинското крайбрежие (Западнобалкански гори от Pinus 
nigra – подтип на местообитание 9540). Среща се над насажденията от Алепски бор 
(CSG 1998), които са изградени от Pinus halepensis (Алепски бор) и обикновено заемат 
топлолюбиви мезо-средиземноморски храсталаци върху варовик (ЕК 2007). 
 
Горите доминирани от Pinus pinaster (Корсикански борови гори с ендемични подвидове 
черен бор – подтип на местообитание 9540) се срещат на слънчеви склонове с южно 
изложение, а на при по-малка надморска височина като форма на Корсиканските гори от 
ларицийски бор (ЕК 2007). 
 
По егейските острови Pinus pallasiana се среща в смесени насаждения с Pinus brutia в 
по-високите части от пояса на горите от Pinus brutia на о-в Тасос, до 400 – 500 м. н.в. 
(Егейски борови гори на о-в Тасос – подтип на местообитание 9540) (ЕК 2007). 
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91R0 Борови гори в Динарските доломити 
 
Местообитание 91R0 е представено от гори от Pinus sylvestris на доломитни почви в 
Динарските планини. Тези гори често се срещат на малко по-голяма надморска височина 
от подобни насаждения от Pinus nigra върху доломити – подтип Западнобалкански гори 
от Pinus nigra (2007). 
 
Екологични услуги и ползи от местообитанието 
 
Фиксиране на въглерод 
 
Емисиите на CO2 са се увеличили от пре-индустриалната концентрация от 280 ppm 
(части от милиона в единица обем)  до 368 ppm през 2000 г. (Keeling и Whorf 1994). 
Прогнозите за бъдещи климатични промени като последствие от увеличаването на 
съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата силно варират. Горските 
екосистеми могат да складират големи количества въглерод в биомаса, некромаса и 
органична материя в почвата. Установени са големи разлики при фиксирането въглерода 
при различни условия, в същото време информация за нивата на свързания въглерод в 
Средиземноморските екосистеми е оскъдна (Costa и La Mantia 2005). Две скорошни 
проучвания, проведени в масива Сила, една от най-важните територии за Калабрийските 
гори от ларицийски бор, сочат, че тези гори складират въглерод целогодишно. 
Въглеродът, складиран в екосистемите, варира от 1130 гр.C/м2 до 1230 гр.C/м2 (Marino et 
al. 2005), а количество на свързания въглерод в мъртвата дървесина е 3,3 мг.C/ха (La 
Fauci et al. 2006). 
 
Защита от ерозия 
 
Многогодишен проект, финансиран от Хърватското Министерство на науката, 
образованието и спорта ясно демонстрира защитната роля на черноборовите гори срещу 
ерозия и наводнения. Горите от черен бор намаляват ерозията, причинена от дъждовете 
с коефициент достигащ 107, в сравнение с открит терен (Topić et al. 2001, Topić et al. 
2005). 
 
В резервата Тарвизио (Италия), черноборовите гори са класифицирани като „защитни 
гори срещу почвена ерозия” и се стопанисват с тази основна цел (Perlicher, частна 
комуникация). 
 
Рекреация 
 
Черно боровите гори се използват за разнообразни рекреационни дейности – например 
пешеходен туризъм (Promoth 2007). 
 
Тенденции 
 
През Терциера Оро-средиземноморските  борови гори са представлявали отделен 
растителен пояс, обхващащ голяма територия по протежението на топли и сухи 
планински вериги. Основният им упадък е във времето след ледената епоха, когато 
буковите гори се разпространяват масово, а боровите са ограничени по планинските 
била на Средиземноморския басейн (Minelli 2007). 
 
От времето на Римската империя черно боровите гори в Австрия и Словения се опазват 
и стопанисват с основна цел смолодобив. През първата половина на 20 век добивът на 
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смола е систематичен. Всеки работник е правил средно по 1000 раноподновки 
(специален срез на кората, провокиращ отделянето на смола) на година и е събирал до 1 
200 кг смола. Когато широко се разпространяват нефтените суб-продукти, през 1950-те и 
1960-те години, производството на смола намалява значително и горите са обект както на 
естествени, така и причинени от човека трансформации (Ellmauer 2005, Zorman 2003). 
 
Във Франция, където се срещат два подтипа суб-средиземноморски борови гори с 
ендемични подвидове черен бор, са налице две различни тенденции: горите от Pinus 
salzmannii намаляват с бързо темпо, поради пожари и хибридизация други подвидиве 
черен бор с неизяснен произход, докато разпространението на горите от корсикански 
бор (laricio) е благоприятсвало древни горскостопански практики като Генуезката 
експлоатация на дъбови и елови гори, датираща от 1768 (остров Корсика е присъединен 
към Френската република). Основни икономически интереси са дали предимство на 
корсикански бор (laricio) в сравнение с други дървесни видове. Масовото 
разпространение на корсиканските гори се дължи и на заемането на изоставени пасища 
(Bensettiti et al. 2001). 
 
В целия Средиземноморски район черно боровите гори са стопанисвани с 
производствени цели, основно производство на дървесина (Van Haverbeke 1990). В 
Испания управлението на горите, в една ли друга степен, е провеждано по-систематично 
от края на 19 век. Както личи от промените в запаса (количеството на биомасата в 
гората, основно дървесина) и потенциала на горите (предварителна оценка на 
количеството дървесина, което може да бъде добито всяка година) за последния един 
век управлението на тези гори е дало много добри резултати. Това е твърдение е още по-
вярно за интензивно стопанисваните гори като "Los Palancares y Agregados" в Cuenca. 
През последните сто години сечите там са провеждани по начин, който осигурява 
постоянно прореждане в цикъл от 120 години и възобновителен период 20 години. 
Недостатъчното естествено възобновяване е подпомагано чрез скарификация и 
придвижване на земни маси, което спомага за създаване и последващо развитие на 
възобновителния материал (Montero and Cañellas 1999). 
 
Заплахи 
 
Управление на горите несъвместимо с природозащитата 
 
Структурата на боровите гори е  била променена в следствие експлоатацията през 19 
век. Тя е била опростена, приведена в правилен или полу-правилен  вид, доминирана от 
едновъзрастен дървостой. В други случаи насажденията се характеризират с 
неравномерна структура и липса на стари дървета. В някои случаи такова стопанисване е 
довело до деградация на почвата и появата на светлолюбиви храсти и треви под склопа. 
В други случаи кратки турнуси на сеч – имайки предвид продължителността на живот на 
видовете – са довели до фрагментиране на горите (MMAMRM под печат). 
Фрагментацията на горите, и особено изолацията на различните генетични вариатети е 
довела до прекъсване на обмена на генетична информация между популациите, спиране 
на разпространението на семена и възпрепятстване на характерните за този тип гори 
колонизационни процеси, които биха довели до естествено възстановяване на 
реликтните формации. Пример за такава изолация е намаленото генетично разнообразие 
на реликтните популации на територията на планинската верига Betic (Испания) в 
сравнение други популации на този вид(Climent et al. 2006). 
 
Неподходящо стопанисване на горите, включително неподходящи сечи и пълното 
отстраняване на мъртвите дървета води до намаляване на биоразнообряазието, 
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съпътствано с риск от прореждане на фауната и флората с природозащитно значение 
(Bensettiti et al. 2001). От друга страна отсъствието на каквито и да е горскостопански 
дейности води до увеличаване на биомасата и съпътстващия риск от пожари (Generalitat 
Valenciana 2007).  
 
Pinus nigra играе важна роля в почвообразуването на трудни за колонизиране субстрати, 
както в случая с доломитите. При условията, при които се развиват тези гори процесът 
на почвообразуването е много бавен. Наличието на добри почвени условия е решаващо 
за осигуряването на нормално възобновяване и развитие на горите. Някои 
горскостопански практики, голите сечи на стръмни склонове например, могат да доведат 
до загуба или деградация на гори. Това от своя страна води до последователни фази на 
регресия и значително намалява възможностите за растеж, развитие и възобновителната 
способност на боровите гори (MMAMRM под печат). 
 
Инвазивни чужди видове 
 
Боровите гори в Испания са засегнати от два чужди вида: китайския айлант (Ailanthus 
altissima) и северноамериканския акация (Robinia pseudoacacia) (Generalitat Valenciana 
2007). 
 
Вредители 
 
Насекомите, които причиняват щети на боровите гори включват: (Rhyacionia buoliana) 
(European black pine shoot moth), (Sphaeropsis sapinea) (tip 
blight) и (Dothistroma septospora) (a needle blight known as the ‘red band disease’) (Isajev et 
al. 2004). Но основните вредители по боровите гори в европейските средиземноморски 
страни са процесионките от род Thaumetopoea и конкретно T. pityocampa и T.wilkinsonii. 
Обезлистването, причинено от тези видове води до отслабване и намаление на растежа 
на боровете, а власинките по повърхността на ларвите може да причини лоши 
възпаления при човека и животните (UNDP 2007). Каламитетът на процесионката е 
сериозна заплаха за младите дървета, които могат да бъдат напълно обезлистени. 
Смъртта при дървета отслабени в резултат на обезлистване може да бъде директна или 
по-често индиректна, в следствие вторично нападение от корояди. Такива щети често са 
много сериозни (Ciesta and Gulensoy 2003). Един пример – 16% от горите в Албания са 
засегнали от нападение на Thaumetopoea spp. и през 1994г. този вредител се 
разпространява на територия от около 70 000 ха, при интензивност на нападението от 5 
до 95% (Dida et al. 2002). 
 
Прекомерна паша 
 
Тя представлява заплаха конкретно в Корсика. Въпреки че, пашата, особено тази на 
прасета не влияе директно на възобновяването на Pinus nigra, тя сериозно влияние върху 
тревистите растения и друг типични за местообитанието видове (Bensettiti et al. 2001), 
като Juniperus spp. (ONF 2005). В допълнение, може да се посочи, че в някои райони на 
Испания възобновяването е застрашено от засилен натиск на копитни животни (Del Río 
pers. comm.). 
 
Незаконни пожари 
 
Средиземноморският район е изключително податлив на незаконни пожари.Повече 0т 
50 000 пожара всяка година унищожават между 600 000 и 800 000 хектара, което е 1,3 – 
1,7% от цялата площ на горите в Средиземноморието (Petrella et al. 2005). Pinus nigra 
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семеноси през зимата, но семената остават жизнени само за кратък период от време. Ето 
защо възобновяването на вида зависи от семеносенето от година на година. При големи 
пожари всички семена, поници и млади фиданки изгарят и оцеляваемостта на черния 
бор е много ниска (Ordóñez 2004). Катастрофални пожари във Франция са довели до 
унищожаване на половината от площите заети от черно борови гори (Bensettiti et al. 
2001), а в Каталуня (Испания) около 30% са унищожени между 1994 и 1998г. (Ordóñez 
2004). В случаите когато опожарените гори са смесени с участие на морски бор (Pinus 
pinaster) той замества Pinus nigra, на който е нужно повече време за възобновяване 
(Bensettiti et al. 2001, MMAMRM под печат). 
 
Генетично замърсяване 
 
Между видовата хибридизация е често срещано явление между всички подвидове на 
черния бор. През последните 200 години в цяла Европа са създавани обширни култури с 
репродуктивен материал с неизвестен и/или далечен произход, за който не се съхраняват 
никакви данни. Резултатът от това вероятно е широкообхватно смесване на местни и 
внесени генни банки в рамките на целия ареал на черния бор (Isajev et al. 2004, 
Generalitat Valenciana 2007, Bensettiti et al. 2001). 
 
Фрагментация и граничен ефект 
 
Черно боровите гори трябва да са достатъчно големи и отделните популации свързани 
по между си, за да се избегне загубата на генетично разнообразие в дългосрочен план. 
Фрагментацията на горите от черен бор е особено сериозна в реликтните популации на 
вида в Испания (Sistema Central, Sistema Ibérico и планините Betic), където структурата 
на гората често е напълно разрушена и са останали само групи от разпръснати дървета и 
рядко възобновяване (MMAMRM под печат). 
 
Влияние на климатичните промени 
 
Климатичните промени, наред с изоставянето на селските райони  твърде вероятно ще 
доведат до значително намаляване на средиземноморските гори, които ще бъдат 
заменени от податливи на пожари храстови съобщества. Ситуацията може да бъде 
утежнена от масови нападения от патогени, пожари и други широкообхватни бедствия 
(Resco de Dios et al. 2007). Повишението на температурите, например, подпомага 
увеличаването на числеността на Thaumetopoea pityocampa (Hódar et al. 2003). Ареалът 
на процесионката бързо се променя в пряка зависимост от климатичните промени, тъй 
като гъсениците, които се развиват през зимата, са чувствителни към високи 
температури през този сезон (Robinet 2007). 
 
В скорошно изследване, направено от експерти от Егейския университет в Гърция и 
разработено за климатичните условия в източната част на Средиземноморския басейн 
(GREFOS), на базата на модела на динамиката на прекъснатостта в горската покривка, за 
да установят потенциалните въздействия на климатичните промени върху структурата 
на горските съобщества в преходната зона между средиземноморския и умерения 
климатични пояси. Резултатите сочат, че горите от Pinus nigra показват склонност да 
колонизират територии на по-голяма надморска височина, изчезвайки от по-ниските си 
обитания само когато се увеличи честотата на пожарите. На надморска височина от 900 
м. нормалния ход на сукцесията е от черен бор (Pinus nigra) към растителност, 
доминирана от зимен дъб (Quercus frainetto). Тъй като и двата вида са ксеротермни 
прогнозите са, че няма да има значителна разлика в изобилието или динамиката им в 
резултат на климатичните промени, без увеличение честотата на пожарите. Но когато 



климатичните промени са последвани от увеличение на честотата на пожарите Quercus 
frainetto се приспособява по-добре, поради по-добрата кълняемост и по-високата 
устойчивост на горещини. На надморска височина от 1300 м. броят дървета на Pinus 
nigra заменени от  Цар Борисова ела (Abies borisii-regis) се увеличава, в резултат на 
климатичните промени, особено когато има увеличение на пожарите (Fyllas and 
Troumbis 2005). 
 

 
2. Природозащитно (консервационно) управление  

 
Общи препоръки 
 
Основната цел при управлението на средиземноморските гори трябва да е 
подобряването на функциите на екосистемите, чрез опазване на биологичното и 
функционално разнообразие (de Dios 2006). Голямата изменчивост на суб-
средиземноморските борови гори с ендемични подвидове черен бор и разнообразните 
екологични условия, при които се срещат определят и разлики в производителността и 
възобновителния капацитет, които трябва да се имат предвид при управлението им. Друг 
важен параметър, който трябва да се отчита е богатството на видове (Alejano and 
Martínez 2003). 
 
Черно боровите гори често се срещат на стръмни склонове и/или на плитки почви, 
места, където се препоръчва само умерена човешка намеса, с оглед предпазване от 
почвена ерозия (de Dios 2006). Или пък, като в случая с гората Tarvisio (Италия), където 
никаква намеса не е разрешена, тъй като местообитанието представлява постоянно 
растително съобщество (параклимакс). Това е състояние, при което конкретните условия 
(нестабилна почва, климат и други) не позволяват да се премине в следващия етап на 
сукцесия (Perlicher pers. comm.). 
 
Черния бор е доминантен вид в тези гори, ето защо следните характеристики на вида 
трябва да бъдат взети предвид, за да се избегнат нежелани последствия при планиране 
на намеси: 
 
- Pinus nigra е адаптиран към редица почвени и топографски условия. Той е дълговечен 
дървесен вид със среден до бърз темп на растеж. Дърветата достигат зряла възраст на 
около 80 години, като развиват плоска, закръглена или разперена корона (Van Haverbeke 
1990). 
- Жизнеспособността на семената на Pinus nigra, веднъж паднали на земята е твърде 
кратка. Животински видове, хранещи се със семената допълнително намаляват без друго 
ниският им шанс за оцеляване. През зимата, в началото на семеносния период, гризачите 
са основните унищожители на семената, докато през пролетта това са мравките (Ordóñez 
2004). Още повече, че боровите поници, на възраст до два месеца, също са подложени на 
унищожение от гризачите. След втория месец те не представляват повече интерес (Van 
Haverbeke 1990). Това високо ниво на унищожаване свежда вероятността за оцеляване 
на черборовите семена до есента почти до нула (Ordóñez 2004). 
- При определени условия, след пожар, например, много малко от младите фиданки 
оцеляват в естествени условия, и то само под няколко пласта покритие. Като цяло 
поведението на младите растения от вида е по-близко до това на сенкоиздръжливите 
видове, като дъбовете, отколкото до средиземноморските борове, обитаващи малки 
надморски височини. При липса на достатъчно сенчести укрития, където да се 
подслонят младите фиданки след пожар, възобновяването на черния бор е силно 
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затруднено (Franco et al. 2004). Точно обратното е при по-възрастните фиданки на вида – 
те не понасят засенчването и изискват голямо количество слънчево греене (Vogel 1981). 
 
Управлението на черно боровите гори трябва да се съобразява с наличието и гъстотата 
на съпътстващи видове и да е насочено към подобряване на тяхното съжителство с Pinus 
nigra, за да се повиши устойчивостта на екосистемата. 
 
Активно управление 
 
Лесовъдство 
 
Някои черно борови гори са стопанисвани, или са били стопанисвани с цел 
производство на дървесина. Това обикновено води до хомогенни насаждения, където 
дървета са с близки размери и възраст. Структурата на някои от тези насаждения се 
различава коренно от естествената за зряла черно борова гора. Имайки предвид, че Pinus 
nigra е дълговечен вид, който може да достигне възраст над 1000 години, с диаметър до 
2 метра и повече от 30 метра височина, повечето от съвременните насаждения, 
стопанисвани при турнуси не по-големи от 150 години и без единични големи дървета, 
са много под възрастта на естествен отпад. Препоръчително е да се намери балансирано 
решение между целите на производството и природозащитните нужди, така че в някои 
територии да се достигне до състояние на дървостоя, характерно за естествените гори, 
чиято динамика зависи най-вече от естествените смущения (MMAMRM под печат). 
 
Доброто управление на суб-средиземноморските борови гори с ендемични подвидове 
черен бор трябва да се стреми към поддържане на неравномерна и разновъзарастова 
структура (MATT 2004), с участие на дървета на преклонна възраст, за да се осигури 
висока генетична изменчивост, която позволява на гората да оцелее в условия на 
различни природни явление и стрес, в резултат на промените в суб-средиземноморския 
климат (MMAMRM под печат). 
Доброто присъствие на съпътстващите видове трябва да бъде подпомагано. 
 
Подходящото управление трябва, също така да се стреми да постигне затворена 
структура с добре развит склоп, който осигурява подходящи микро-климтични условия 
(сянка и влажност) за възобновяването. Препоръчва се и поддържането на стари дървета, 
както и подходящо количество мъртва дървесина, която играе основна роля в опазването 
на биоразнообразието (MMAMRM под печат). 
 
Някои практически препоръки, които могат да се приложат при определени условия са 
представени по-долу. 
 
Грижи за възобновяването. Като цяло, възобновяването на гори, състоящи се от 
дълговечни дървесни видове може да се постигне с голи сечи, които наподобяват 
естествените нарушения в екосистемите (например пожари) (Università di Udine 2002, de 
Dios 2006). 
 
В държавните гори на Кипър, например, Министерството на земеделието, природните 
ресурси и околната среда насърчава естественото възобновяване на разновъзрастни 
насаждения, чрез повтарящо се отстраняване в на най-старите и големи P. nigra subsp. 
Pallasiana дървета през сравнително кратки интервали (турнус 10 – 15 години). Това се 
извършва поединично или на малки групи, за да се запази естествения облик на гората. 
Създадени са специални правила за начина на маркиране на дърветата за сеч. Когато 
естественото възобновяване отсъства, не е достатъчно или не се появи за определено 
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време, което води до създаването на бедни насаждения с недостатъчен запас, се 
прибягва до залесяване или засаждане, с цел неговото ускоряване (Forest Department 
2006). 
 
В Корсика за подпомагане на семенното възобновяването на Pinus nigra subsp. laricio 
var. Corsicana, при условие че прираста е по висок от 5- 6м3/ха за година и насажденията 
са достъпни (има изградени пътища или въжени линии) се отстраняват едри дървета (70 
см среден диаметър в най-добрите насаждения, 55 см в най-слабо продуктивните) на 
възраст 150 – 200 години. Когато прираста е нисък, се прилагат сечи през период от 30 – 
40 години за подпомагане на естественото възобновяване на Pinus nigra. Това е най-
добрата техника при стопанисване на малка хомогенна територия (Bensettiti et al. 2001). 
 
Съгласно резултатите от изпълнението на проект по Лайф Природа 03NAT/E/000059 
„Управление на местообитанията в област Noroeste, Мурсия (Испания) ”, премахването 
на конкурентните видове и окастрянето на дърветата подобрява възобновяването на  
горите от Pinus nigra subsp. Salzmannii. Когато естествено възобновяване продължава да 
е слабо, Pinus nigra може да се залеси след почистване на подходящи площи, 
предварително изкопаване на дупки и поставяне на защитни съоръжения. Залесяване с 
черен бор може да се извършва при гъстота от 900 – 1 200 броя/ха. За увеличаване на 
биоразнообразие  трябва да се залесяват и съпътстващи видове (Murcia Region 2007). 
 
Националната горска корпорация, в Италия, управлява семенна банка от италианки 
автохтонни дървесни видове, която включва различните подвидове на P. nigra и P. 
Laricio. Семената с известен произход се използват а производството на фиданки за 
изпълнение на програмите по залесяване (Verta лично съобщение). 
 
Поддържане на неравномерна структура. С цел създаване на едновъзрастни по структура 
насаждения на обширни площи, в миналото, в държавните земи на Южна Италия, са 
провеждани голи сечи на ивици и малки площи. За разлика, в частните земи 
калабрийските борови гори, се характеризират със сложна структура, в резултат на 
особена форма на изборна сеч, основана на традиционни познания. На всеки 20 години, 
приблизително, се повтарят сечи на маркирани дървета в един и същи горски участък. В 
резултат на естественото възобновяване, протичащо в създадените от периодичното 
отстраняване на най-големите дървета отвори, структурата на насаждението е изградена 
от много малки групи дървета (60 – 100м2), разграничени в четири възрастови класа. 
Общият обем на отсичаните дървета е малко по-малък отколкото прираста за периода на 
сеч (Ciancio et al. 2006). 
 
Суб-средиземноморските борови гори с ендемични подвидове черен бор, когато са в 
добро състояние съдържат около 10 – 20% съпътстващи видове. За опазването на някои 
от тези видове (например елата), които не са толкова дълговечни, колкото черния бор 
полезна се е оказала следната лесовъдска техника: на всеки цикъл на сеч за черния бор 
трябва да съответстват два цикъла за другите видове, за да може тяхното възобновяване 
да протича нормално  (Bensettiti et al. 2001).  
 
Грижи за присъствието на стари дървета. Изборни сечи и удължаване на турнуса на сеч 
могат да бъдат използвани за създаване на многопластови структури и за увеличаване на 
броя на старите и големи дървета (La Fauci et al. 2006). 
 
Giganti della Sila и държавните биогенетични  резервати Gallopane (Италия) имат за цел 
съхранението на черно боровите гори и дървета ветерани от вида Pinus laricio subsp. 
Calabrica. Резерватите включват разновъзрастни гори с дървета на възраст до 200 – 250, 
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както и 50 дървета ветерани (шест, от които са оставени като мъртва дървесина, паднали 
на земята). Дървета ветерани са на възрат над 350 години, имат диаметър (на височина 
1,3 м.) между 71 и 187 см, височина между 35 и 43 м. и запас на дървесина в границите 
30 – 62м3. Горите са оставени да се развиват напълно естествено във хода на природната 
еволюция, като местните условия благоприятстват дълговечността на P. Laricio, който 
расте и се възобновява изобилно без човешка намеса (Verta pers. comm.). 
 
Подпомагане наличието на мъртва дървесина. Необходимостта от поддържане на 
определен обем мъртва дървесина в горите, която осигурява опазване на 
биоразнообразието и нормалното функциониране на насажденията е международно 
призната и е застъпена в политиката на Европейския съюз. Близо една трета от всички 
видове, обитаващи гората са зависими от наличието на мъртва дървесина (Dudley and 
Vallauri 2004). Според Ammer (1991) и Vallauri et al. (2003) ориентировъчните стойности 
за обема на мъртвата дървесина в горите на Германия и Франция варират между 5 – 10 и 
15 м3/ ха. Тук се включват, както стоящите мъртви дървета, така и парчетата мъртва 
дървесина на земята. Обикновено е достатъчно да се оставят загиващите дървета да 
следват естествения ход на еволюцията, но в някои случаи се налага да се увеличи обема 
на загниващата и мъртва дървесина. За тази цел могат да бъдат използвани различни 
техники (за повече информация Cavalli and Mason 2003). 
 
Управление на чуждите видове. Интродукцията на чужди видове трябва да се избягва. В 
случай, че такива видове вече са колонизирали част от територията трябва да се вземат 
мерки за постепенното им премахване и употреба под формата на мъртва дървесина 
(Cavalli and Mason 2003). 
 
Поддържане на реликтни зони. В рамките на реликтни популации в Испания (Gredos, 
Guadarrama, Tejeda и Almijara) са предложени мерки  за активно управление, целящи 
подпомагане на възобновяването и генетичния обмен между различните популации, 
както и запазване на местните екотипове (MMAMRM под печат). При подобни 
обстоятелства в Италия, гората Tarvisio,  с площ от около 27 хектара черно борови гори е 
стриктно защитена и оставена на естествената еволюция, тъй като местните условия 
благоприятстват непрекъснатото присъствие на P. Nigra, а така създадено съобщество 
представлява параклимакс. (Perlicher pers. comm.) 
 
Контрол на вредителите 
 
Контролирането на нападения от Thaumetopoea pityocampa и T. Wilkinsonii може да се 
осъществява чрез преки и непреки мерки. 
 
Пряк контрол мерките използвани за справяне с масовите нападения (каламитетите) през 
последните години включват въздушно и наземно пръскане с биологични и химични 
препарати, както и механично събиране и унищожаване на гнездата на ларвите през 
зимата (прилагано само на ограничени площи) (Regione Emilia-Romagna 2006). 
Горските власти в Кипър, например, са изработили специални програма за справяне с 
каламитетите. Настоящият подход е биологичен контрол, посредством въздушно 
пръскане с Bacillus thuringiensis (MOA 2007), които произвеждат специфична отрова, 
характерна за видовете от Lepidoptera. Хиляди хектари гори се пръскат по този начин 
всяка година. Третирането се извършва в края на лятото. Ефектът от пръскания през 
есента или зимата обикновено имат неустановен резултат (Promoth 2007). Дозировка от 
100 – 150 гр. от продукта разтворен в 100 литра вода показва добри резултати при 
третиране на гъсениците от първа и втора фаза на развитие. За  по-възрастните гъсеници 
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са необходими по-високи дози (до 300 – 350 гр./ 100 литра вода). Пръскането трябва да е 
извършва вечер (Regione Emilia-Romagna 2006). 
 
Друг способ за биологичен контрол на числеността е употребата на феромонови капани 
за улавяне на зрели мъжки индивиди. Капаните се  поставят на средна височина от 
югозападната страна на дърветата през 100 м. по окрайнината на нападнатите 
насаждения и по подстъпите към него. Капаните трябва да бъдат поставени преди 
гъсениците да излязат от гнездата, което се случва след средата на юни (Regione Emilia-
Romagna 2006). 
 
Непряк контрол това са методи, които целят подобряване на състоянието на дърветата, 
така че да могат да устоят на нападенията на процесионките. Тези методи включват: 
прореждане, почистване, окастряне и плевене, както и употребата на по-устойчиви към 
процесионките видове бор (ПРООН 2007). 
 
Програми за мониторинг трябва задължително да съпътстват контролните мерки, за да 
може да се оцени ефективността на различните методи и за да подобри планирането на 
намесите в бъдеще (MATT 2004). 
 
В продължение на няколо години горите в Кипър са били засегнати от каламитет на 
процесионката. Провеждан е редовен мониторинг с помощта на феромонови капани и 
преброяване на уловените мъжки, за да се изяснят тенденциите в появата на зрелите 
индивиди, периода на летеж и състоянието на популацията на зрелите насекоми. Тези 
данни са били допълвани с информация от теренни наблюдения и проби (MOA 2007). 
 
„Контролиране на заплахата от боровата процесионка за горските територии”  
 
Thaumetopoea wilkinsonii е основен причинител на обезлистване на боровите дървета в 
Кипър. За създаване на цялостна, ефективна програма за управление на популацията на 
процесионката е разработен специален проект, осъществен с подкрепата на Bi-
Communal на Програмата на ООН за развитие. Дейностите по проекта са фокусирани 
върху мониторинг на популацията, включително определяне на зони, изискващи пряка 
намеса и установени на базата на преброяване на яйцата и ларвените колонии, както и 
въздушни и наземни наблюдения за определяне на площта и степента на обезлистване. 
Извършен е анализ на съществуващите практики и алтернативни превантивни техники и 
в резултат са направени препоръки за промени в политиката по управление на горите. 
Допълнително е доставено оборудване и осъществено обучение за провеждане на 
цялостно управление на вредителите, безопасност при работа и е организиране научна 
конференция по проблемите, причинявани от боровата процесионка. През месеците от 
октомври до декември 2002г. е проведено проучване върху числеността на яйцата и 
колониите на ларвите на територията на пробни насаждения с височина на дърветата по-
малка от 2 метра. През март на следващата година е проведено ново проучване върху 
степента на обезлистване във всяко едно от 30-те пробни насаждения, за да се установи 
зависимостта между числеността на яйцата и нанесените щети. В резултат на 
проучванията е разработен модел предвиждане/решение, който може да се използва за 
определяне на младите борови насаждения, в които има нужда от пряка намеса за 
ограничаване на разпространението на боровата процесионка. 
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Рационална паша 
 
Пашата провеждана в боровите гори трябва да бъде умерена и конролирана, за да се 
постигне баланс между положителните (предпазване от пожари) и отрицателните 
(влошаване на възобновяването и загуба на видове свързани с местообитанието) й 
страни. Устойчивата численост за пашуващи животни трябва да бъде изчислена за всяка 
територия. Необходимо е и изработването на план за паша и подписване на 
споразумение със стопаните на животните, за да се гарантира качественото изпълнение 
на плана (ONF 2005). 
 
Възстановяване на местообитанието 
 
Практиките, използвани при повторното залесяване с P. Nigra на обширни територии се 
различават в голяма степен една от друга по крайния резултат, разходите и нежеланите 
екологични последствия. Наскорошно проучване анализира различните типове 
почистване на растителността (механично, контролирано изгаряне или паша), 
почвоподготовка (направа на цепки или дупки) и методи за залесяване (посев, чрез 
разпръскване, посев по схема или залесяване) при възстановяването на черно боровите 
гори. Всички тези практики са сравнени на основа на прихващане, направени разходи и 
екологични последствия. Прихващането при сеитба е много ниско и не се влияе от 
предшестващо почиства на растителността. В насаждения, оцеляването на фиданките е 
по-добро при залесяване в цепнатини в сравнение с това в дупки, когато е съпътствано с 
почистване. По-високите разходи при залесяването в дупки от една страна и негативните 
въздействия върху бозайниците в резултат на механичното почистване и изгарянето при 
залесяването в цепки уравновесяват прилагането на двата метода. Най-добрият вариант 
се е оказал залесяване на непочистени или слабо изпасани площи с направа на цепки 
като почвоподготовка  (Espelta et al. 2003). 
 
Механично обработване може да се приложи на дълбоки и плодородни почви, при 
подходящ наклон на склона. В такива случаи обикновено се използват местни видове с 
добър произход и отгледани в пластмасови контейнери. На стръмни склонове се прилага 
терасиране и залесяване в дупки. На плитки почви сеенето е неизбежно (Department of 
Forest 2006). 
 
В рамките на Лайф проекта 03NAT/E/000059 „Управление на местообитанията в област 
Noroeste, Мурсия (Испания)” е извършено възстановяване на Pinus nigra на територия от 
403,48 ха през 2007г., посредством следните основни дейности: 
 
1) премахване на конкурентните видове (основно Pinus halepensis) и кастрене на 
дърветата на територия от 197 ха и 
2) Събиране на семена и залесяване, с цел увеличаване гъстотата на Pinus nigra (на 
около 27 ха) 
 
Останала площ заета от черен бор в обхвата на проекта е оставена без намеса (Murcia 
Region 2007). 
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Други подходящи мерки 
 
Предпазване от пожари 
 
Възприемането на интегриран подход за управление на горите е задължително и започва 
с ландшафтно и горско планиране (ЕАОС 2006a, MATT 2004). При планиране трябва да 
се включат допълнителни мерки като спомагателни територии, за да се наруши 
хоризонталната непрекъснатост на растителността в стратегически зони, повишаване 
информираността на обществото, за предотвратяване на случайни пожари и въвеждане 
на строги ограничения относно рисковите дейности като рекреационно ползване на 
територията или ползване на горските пътища от моторни превозни средства и други 
(MMAMRM под печат). Много по-евтино е един пожар да бъде предотвратен отколкото 
да се изгаси (Ioannou and Papageorgiou 2007). 
 
Наблюдение. Трябва да се провежда от наблюдателни точки, покриващи големи 
територии, така че да се намалят разходите. Тези точки трябва да са съсредоточени в 
най-уязвимите и най-податливи на пожар зони. Изграждането специализирани сателитни 
системи улеснява ранното сигнализиране при възпламеняване на големи площи. Но при 
необходимост от контролиране на конкретни зони в критични периоди се използват 
наблюдения от самолети. 
 
Горскостопански практики. За да се увеличи устойчивостта на горите срещу пожари е 
препоръчително да се създадат подходящи микроклиматични условия и вертикално 
разделяне между листната маса в короните на дърветата и по-ниската растителност, 
както и да се прилагат управленски практики, които ускоряват сукцесионните процеси, 
намаляват присъствието на пирофитни видове (обичащи огъня), и намаляване на 
времето, необходимо за заемане на територията от хелиофилни (имащи нужда от много 
слънчево светлина) храсти (MMAMRM под печат). Подходящи са умерени намеси за 
отстраняване на изсъхнали клони, излишъка от лесно възпламенили материали, изсичане 
на пирофитни видове и някои дървета (de Dios 2006). 
 
 
Недопускане на генетично замърсяване 
 
Основен принцип за намаляване на риска от генетично замърсяване е избягването на 
залесяване на черни борове с неизвестен произход в близост до естествени борови гори, 
тъй като между видовата хибридизация между различните подвидове на черния бор е 
лесноосъществима. Това важи с особена сила за изолираните подвидове с разкъсан ареал 
като  P. nigra laricio, както и за подвидове, които са силно застрашени като P. nigra 
salzmani във Франция (Isajev et al. 2004). 
 
За намаляване на генетичното замърсяване трябва да се вземат следните мерки: 
 
- постепенно отстраняване на всички внесени (интродуцирани) черни борове; 
- избор на местни индивиди, за производство на възобновителен материал; 
- използване на същия (местен) възобновителен материал за възстановяване на 
местообитанието. 
 
Gugliotta et al. (2006) изследва резултатите от отварянето на котли в създадени от човека 
борови култури за подпомагане възвръщането на естествения облик на насажденията, 
посредством заемане на отворената площ от местни видове в Южните Апенинни. 
Прихващането на фиданки от P. Nigra е изследвано в малки (380 м2), средни (855 м2) и  
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големи котли (1 520 м2), отворени в изкуствено създадена култура от калбрийски бор 
(Pinus laricio), със средна височина 22 метра. След три вегетационни сезона 
първоначалните резултати сочат следното: 
 
а) Гъстотата на фиданките от калабрийски бор е по-голяма в големите котли в сравнение 
с тази в средните и малките; фиданките на обикновената ела се появяват след втория 
вегетационен сезон в малките или средните отвори (котли) и  
б) смъртността при фиданките на калабрийския бор е близка в малките и средни котли. 
 
Според това проучване, отварянето на малки и средни по размер котли може да 
подпомогне възвръщането на естествения облик на боровите култури (изкуствени 
насаждения). 
 
Мониторинг 
 
Програмите за мониторинг са изключително важни при оценката на условията, 
природозащитното състояние и резултатите от различните намеси в боровите гори. 
 
Основните параметри, които следва да бъдат следени са: 
· Разпространение на местообитанието; 
· Структура на растителността: покритие на характерните и свързаните с 
местообитанието видове, включително мъхове и лишеи; 
· Видов състав: честота на характерните и свързани видове; 
· Наличие и количество мъртва дървесина. 
 
Обобщаването на информацията за различните типове местообитания и тяхното 
разграничаване, може да се извърши в мащаб 1:10 000 само след посещение на терен. 
Като основа за картиране могат да се използват аерофото снимки, не по стари от 5 
години. Точността трябва да е поне от 0,1 ха (Ellmauer 2005). Мониторинг на 
местообитанията може да се извършва по метода Браун-Бланке в пробни площи от 400 
м2 (AN.KA 2003). 
 
Таблица 2. Методи, параметри и процеси за мониторинг. Извадка от план за управление 
на горите от Pinus nigra ssp. Pallasiana за Elatakos за защитена зона Lake Tavropos от 
мрежате НАТУРА 2000 (AN.KA 2003) 
 
 

      Параметър Процес - Метод Честота Анализ, оценка 
и 

представяне на 
елементите и 
информацията 

Климат 
· Температура 

· Валежи 

Минимална – 
Максимална 

Месечно Таблици и 
омбротермични 

диаграми 
Почва 

· Общо описание 
· Естествени атрибути 
· Химични атрибути 

Тегло, Влажност, 
Структура, 
Определяне 

съдържанието на C, 
N, P и pH 

Годишно Таблици 
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Растителност 
· Дървесна 
· Храстова 
· Тревиста 

· Гъби 

Пълно описание 
(Браун-Бланке)  и 

снимки 
 

Таксономия 

април – май и 
юли - август 

 
септември – 
ноември и 
май - юни 

Проективно 
покритие, 

таблици, снимки

Фауна 
· Гръбначни 

· Безгръбначни 

Пълно описание Годишно Таблици, 
таксономични 
описания 

Щети 
· Биотични 

· Абиотични 

Пълно описание Годишно Оценка на 
размера на 
щетата 

Обща оценка на 
динамиката на 
екосистемата 

Запис, Оценка на 
сукцесията 

Годишно Представяне на 
характерни 

параметри, които 
са променили 
стойността си 

 
Създаване на мрежа от резервати 
 
Някои суб-средиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор на 
територията на ЕС са защитени под формата на природни резервати и не са обект на 
експлоатация. Генетичното разнообразие на Pinus nigra и размера, местоположението и 
свързаността между различните зони, които да бъдат обект на защита трябва да се има 
предвид при създаването на резервати за този тип местообитание и те да се обявят, така 
че да образуват една функционална мрежа. Някои активни управленски мерки могат да 
подобрят състоянието на тези защитени гори, например подпомагане на 
възобновяването. 
 
Създаването на мрежа от резервати от зрели гори без човешка намеса е предложено в 
Испания. Предложените територии трябва да имат минимална площ от 100 ха, като за 
предпочитане е малък брой територии с голяма площ, отколкото много малки „групи 
дървета”. Още повече, че екологичните връзки между различните зони трябва да бъдат 
запазени (MMAMRM под печат). 
 
Националната горска корпорация в Италия стопанисва няколко горски резервата с черно 
борови гори, където достъпа е със заплащане (със символична цена) само за обиколка с 
водач (Verta pers. comm.). 
 
Специални изисквания, продиктувани от целеви видове 
 
Sitta whiteheadi и някои прилепи 
 
Местообитанията на Sitta whiteheadi се състоят предимно от насаждения от корсикански 
бор с изобилие от мъртва дървесина и гниещи дънери, които вида използва за 
построяване на гнезда.  Същото местообитание се обитава и от няколко вида прилепи. 
Ето защо стопанисването на горите трябва да включва запазване на стоящите мъртви 
дървета и „дърветата-местообитания” – обикновено стари Pinus nigra sp. Laricio дървета 
оставени да се развиват естествено. Съгласно резултатите от Лайф проект LIFE00 
NAT/F/007273 “За природозащитно управление на местообитанията на Pinus nigra sp. 



 22

Laricio” 1 -2 загиващи дървета на хектар представляват подходяща екологична ниша 
както за Sitta whiteheadi, така и за прилепите (ONF 2005). 
 
Aegypius monachus 
 
Опазването на стари дървета е съществено за оцеляването на черния лешояд и трябва да 
бъде включено в плановете за управление (Erdogdu et al. 2003). Изискванията на птиците 
трябва да вземат предвид при планиране на периода от годината, в който ще се 
провеждат лесовъдските дейности, тъй като безпокойството, причинено от човека може 
да провали отглеждането на малките Heredia et al. 1996). 
 
Katsadorakis et al. (1993) препоръчва следните мерки за опазване на подходящите гори за 
размножаване на черния лешояд в областта Evros (Гърция). Тази област включва 
боровите гори в Dadia, където се намира единствена размножителна колония на лешояда 
не само в Гърция, но и на Балканите: 
 
1. Определяне на зони с висока природозащитна стойност (гнездови територии), където 
трябва да бъдат въведени стриктни защитни мерки. 
2. Управление насочено към създаването на разновъзрастни горски площи, наред със 
запазване на всички зрели гори. 
3. Специално управление на вечнозелените широколистни насаждения с единични 
борови дървета. Тези дървета трябва да се опазват, тъй като се потенциални гнездовища. 
 
Изчисляване на разходите и потенциални източници на европейско финансиране 
 
Поддържане на мъртва дървесина. Направени са изчисления за ползата от увеличаване 
обема на мъртвата дървесина във Франция, при оставяне на зрели дървета поне 30 
допълнителни години в насаждението. Замразяването на актива има цена, изчислена на 
базата на пазарната стойност на дървото и временното преустановяване на обработката 
на земята. Вземайки предвид настоящата стойност и броя дървета на хектар е създадена 
сложна математическа формула за изчисляване на очаквания приход. Някои конкретни 
параметри зависят от местоположението, но средната изчислена стойност е 75 евро 
приход за дъба и 89 евро за бука (Thauront & Gourmain 2003). Поощрителни помощи са 
предвидени и във Валония за частни собственици на гори, а мерките за подпомагане а 
биоразнообразието са задължителни за публичните гори (Branquart 2005). Във 
Вестфалия компенсаторните плащания за икономически загуби са планирани във връзка 
с поддържането на ясно определени нива на загиващи дървета и мъртва дървесина (EC 
2003). 
 
Възстановяване на местообитания. В рамките на Лайф проекта 03NAT/E/000059 
„Управление на местообитанията в област Noroeste, Мурсия (Испания)” разходите за 
премахване на конкурентни борови видове, кастрене на дърветата на територия от 197 ха 
и залесяване на Pinus nigra на площ  около 27,28 ха възлизат на 597,170.56 евро (Murcia 
Region 2007). 
 
Потенциални източници на финансиране от европейските фондове 
 
Въпросът за разходите трябва да се разглежда в рамките на член 17 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, където са заложени принципите за компенсиране 
на очаквания приход и правилата относно конкуренцията. 
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Управленските мерки в рамките на НАТУРА 2000 са определени от комисията по 
финансиране на НАТУРА 2000 (COM 2004-0431 и нейните работни документи). 
Дефинирани са четири категории и няколко вида дейности за всяка една от тях. Първите 
две категории засягат създаването на мрежата НАТУРА 2000 и планиране на 
управлението й, администриране и поддържане на свързаната с мрежата 
инфраструктура. В рамките на това ръководство те няма да бъдат разглеждани. Другите 
две категории се фокусират върху активното управление. Тук не са засегнати 
мониторинга и дейности за улесняване достъпа на посетителите или такива свързани с 
придобиване на земя. Това означава, че се разглеждат само преки природозащитни 
мерки, управленски програми и споразумения, услуги и разходи за инфраструктура.  
 
Що се отнася до потенциалните източници на европейско финансиране информацията за 
всички, принципно достъпни на национално и местно ниво, възможности за 
финансиране на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 за периода 2007 – 2013г. е 
обобщена в Ръководство (Torkler 2007). На страницата на ЕК може да се намери 
специализиран онлайн справочник: 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm). 
 
Няколко европейски фонда са достъпни за периода 2007 – 2013г. (Европейски фонд за 
регионално развитие, Европейски фонд за развитие на селските райони, Европейски 
фонд за рибарство и Кохезионния фонд). Финансирането по тези фондове се прилага в 
съгласие с национални или регионални програми на основата на европейски или 
национални стратегически документи. Допълнително финансиране може да се 
осъществи по няколко специализирани проектни фонда, независимо свързани или не със 
структурните фондове, такива са Интерег, Лайф+, Седма рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие и Лидер+. Трябва да се има предвид, че някои 
типове дейности са недопустими за конкретни финасови програми, например 
повторяеми управленски разходи са недопустими по Лайф+. Всяка страна членка е 
определила приоритетни сфери за финансиране и европейските фондове се разпределят 
по такъв начин, че да отговарят на тази приоритизация. Интегрираното разпределение на 
достъпните ресурси позволява финансиране на различни управленски действия за 
територии съдържащи местообитания включени в Директива 92/43/ЕИО и мрежата 
НАТУРА 2000. 
 
Сред разнообразието от европейски източници за финансиране, следните представляват 
интерес при изграждането модели на управление за букови гори от типа  
· Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионен фонд и Интеррег. 
Финансиране по тези фондове може да бъде уместно в единични случаи, въпреки че 
дейностите свързани със защитените зони от НАТУРА 2000 се нуждаят най-вече от 
интегриране в по-широк контекст на развитие. Финансирането по Интеррег е по гъвкаво, 
но са необходими европейски цели и партньорство. Дефинирани са различни географски 
зони и за всяка една трябва да са изпълнени цели, критерии за допустимост и правила. 
 
· Финансов инструмент за околна среда (Лайф+) Компонентът „Природа” от Лайф+ 
подкрепя най-добри практики и демонстрационни проекти, допринасящи за 
изпълнението на директивите за хабитатите и птиците, но само по изключение извън 
мрежата НАТУРА 2000. Компонентът „Биоразнообразие” финансира демонстративни и 
иновационни проекти, допринасящи за постигане на целите на Commission 
Communication 'Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond'. И двата компонента 
„Природа” и „Биоразнообразие” са фокусирани на специфични неповтаряеми 
управленски дейности (поне 25% от общия бюджет). Повторяеми управленски разходи 
са недопустими по Лайф+. 



 
· Европейски фонд за развитие на селските район (ЕФРСР) Тази програма има потенциал 
да покрие различни управленски дейности, въпреки че за да бъдат допустими на 
национално ниво мерките трябва да са заложени в национални стратегически планове и 
свързаните с тях планове за развитие на селските райони. Що се отнася до проектите по 
Лидер+, те трябва да бъдат разглеждани на национално ниво. В ЕФРСР (Регламент N° 
1698/2005) има финансови схеми конкретно ориентирани към гори и горски площи 
собственост на физически лица, техни асоциации или общини и техни асоциации. 
Всичко това е записано в член 46 - плащания за територии в НАТУРА 2000 за 
компенсиране на ограничения при ползване на горите; и член 47 - плащания за 
екологични дейности в горското стопанство за доброволно поемане на ангажименти 
надвишаващи задължителните изисквания. И по двата члена могат да се покрият 
допълнителни разходи и загубата на очакван приход в резултат на поетите ангажименти. 
Успехът на тези мерки за развитие на селските райони за сега е минимален. 
 
Допълнителна подкрепа за непроизводителните инвестиции се предвижда в рамките на 
член 49 за всички горски територии при условие, че инвестициите са свързани с: 
 
· за постигане на ангажиментите съгласувани с плащанията за екологични дейности в 
горското стопанство (член 47); 
· за изпълнение на ангажиментите по други екологични инициативи (включително 
НАТУРА 2000); 
· за подобряване на привлекателната стойност на гората за обществото. 
 
Втората от гореизброените точки е използвана във Франция за съфинансиране на 
НАТУРА 2000 споразуменията за горските територии. Финансирането на всички горски 
територии е допустимо по тази схема. Благодарение на многофункциалността на 
горските местообитания еднократни, нередовни инвестиции за непроизводствени 
дейности могат да бъдат използвани за подобряване на природозащитното състояние на 
местообитанието. 
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