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Изграждане на единната мрежа
Натура 2000 в Германия

Първи срещи с оценката за

съвместимост:

„жилищното сроителство с/у
ливадния дърдавец“

Опитът от Германия
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Част I: Изграждане на единната мрежа Натура 2000 в Германия

Германия е много гъсто населена
Население

Площ:

82,0 млн.

357.104 km²,

(България:

7,6 млн.)

(България:

110.994 km²)

Плътност на населението: ~ 230 / km²,

(България: ~ 70 / km²)

- Силно индустриализирана
- Интезивно земеделие

- Множество инфраструктури

Загуба на земя за транспортни инфраструктури
във федерална област Долна Саксония [ха/ден]
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Част I: Изграждане на единната мрежа Натура 2000 в Германия

основни инфраструктури
пътища ~ 231.359 km
ЖП линии ~

35.000 km

→ малки незасегнати
територии
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Част I: Изграждане на единната мрежа Натура 2000 в Германия

Процедурата по обявяване на зоните както по Директивата за Птиците
така и по Директивата за Хабитатите отне много години.

Властите се опитаха да изградят мрежата Натура 2000, включвайки

предимно вече съществуващи територии за опазване на природата,

както и територии, в които няма конфликти със собственици на земя и
инвестиционни проекти.

→ няколко наказателни процедури
Едва след сериозни заплахи от страна на Комисията все повече

подходящи територии бяха включени в списъците, често със силното

противопоставяне от страна на собствениците на земи и промишления
сектор.
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Част I: Изграждане на единната мрежа Натура 2000 в Германия

Германия е изградена от 16

Kiel

„Länder“, които са почти

суверенни от гледна точка на
Hamburg

Berlin

природозащитата.

Всяка „land“ трябва напълно да
изпълни задълженията по

Cologne
Dresden
Frankfurt

Директивите за Птиците и
Хабитатите.
Резултатът

Stuttgart

Munich

→ Германия има

най-много зони в Европа, но

средният размер на всяка зона е

сравнително малък.
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Част I: Изграждане на единната мрежа Натура 2000 в Германия

Реалният брой на зоните (31.08.2009)
4.622 SCIs
738 SPAs
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Част I: Изграждане на единната мрежа Натура 2000 в Германия

Комисията е приела всички предложени зони в Германия.
Последиците → сравнително малките зони са по-уязвими към въздействия
отколкото много големите зони. Не всички зони са обявени с достатъчни
буферни зони.

Дълго време Германия няма насоки за провеждане на оценки за съвместимост

съгласно Директивата за Хабитатите.

В Германия съществува дългогодишна традиция да се завеждат дела в съда.
В случай на съмнение и несигурност националният съд на Германия
обикновено решава в полза на природозащитата.
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Част II: Жилищното строителство с/у ливадния дърдавец

Първи срещи с оценката за съвместимост :
„жилищното строителство с/у ливадния дърдавец“

Ливаден дърдавец
(Crex crex)
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Част III: Опитът от Германия

Някои важни въпроси
• Кога един проект изисква допълнителна оценка?

• Как се определят съответните въздействия и ефекти?

• Как се определя обхватът на въздействията и ефектите?

• Какво се има предвид под „може да окаже значителен ефект“?

• Как се откриват други съответни/свързани планове или проекти?

• Как се убеждава инвеститор в необходимостта от смекчаващи мерки?
• Как се разглеждат алтернативите?

• Качество и количество на компенсацията: граници или сигурност?
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Част III: Опитът от Германия

Подобряване на туристическата инфраструктура на Балтийско море („Weißenhaus“)
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Част III: Опитът от Германия

FFH-Gebiet
SCI
„Tal der Kükelühner Mühlenau“

3

2
Maßnahmengebiete
Project areas

1
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Част III: Опитът от Германия

Кога един проект изисква допълнителна оценка?
Всеки план или проект, който
- не е пряко свързан с или необходим за управлението на зоната
- може да окаже значителен ефект върху зоната
- или самостоятелно или в комбинация с други планове или проекти
трябва да подлежи на оценка за съвместимост на последиците от него за зоната
„с оглед на консервационните цели на зоната“
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Част III: Опитът от Германия
„консервационните цели на зоната“
3 зони в Weißenhaus – 2 SCIs и 1 SPA
Консервационните цели са:

15 гнездящи вида птици, 13 мигриращи вида птици

20 типа хабитати (6 приоритетни хабитата)
2 вида от Приложение II
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Гага (Somateria mollissima)

Част III: Опитът от Германия

Как се определят съответните въздействия и ефекти?
Преки ефекти (примери)

загуба на хабитат от интерес за Общността

загуба на хабитати на видове от интерес за Общността

загуба на индивиди от видове от интерес за Общността
Непреки въздействия (примери)

промени в нивата на подпочвените води
прах от строителни дейности

замърсители или хлориди от пътищата
бариерен ефект

безпокойство от

светлина,
шум,

човешко присъствие

23

Част III: Опитът от Германия

Безпокойство от създаването на вертикални
структури
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Част III: Опитът от Германия

Как се определя обхватът на въздействията и ефектите?
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Част III: Опитът от Германия

Как се определя обхватът на ефектите?
Преки ефекти

обхватът на очаквания ефект обикновено е очевиден
освен „Случаят Електроцентрала Moorburg“

Непреките ефекти изискват експертни знания (научни резултати)
експертните знания трябва да са пригодени към местната

ситуация

примери:
птиците

ефекти от шума и безпокойството от трафика върху
бариери за животните, напр. диви котки, прилепи,

земноводни
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Част III: Опитът от Германия

Как се определя обхватът на ефектите?
Електроцентрала Moorburg

разположена извън зоните от Натура 2000

ефекти върху мигриращите видове риби и миногите
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Част III: Опитът от Германия

Как се определя обхватът на ефектите?

Elbe
(ca. 1.100 km)

Елба в Хамбург
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Естуарът на Елба

Част III: Опитът от Германия

Какво се има предвид под „може да окаже значителен ефект“?
- Значителен ефект е неуточнен термин
- Един ефект е значителен, когато благоприятното състояние на

дадена консервационна цел ще бъде повлияно, така че целостта на
зоната да е негативно засегната.

- Това обикновено може да се реши/прецени само при проучвания
за всеки отделен случай свързани с конкретните условия и
специфичната чувствителност на зоната.

29

Част III: Опитът от Германия

„може да окаже значителен ефект“?
Примери от Германия:
• прилепи

загуба на територии на ловуване

бариери

сблъсъци с автомобили
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Как да се справим с хабитатите в неблагоприятно състояние?
A) Има ли шанс за подобряване на неблагоприятното състояние?

да - може ли планът или проектът да окаже негативен ефект върху

възстановяването на благоприятно състояние?
зоната?
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не – колко важна е засегнатата част за консервационната цел на
- ще доведе ли планът или проектът до по-голяма деградация

Част III: Опитът от Германия

Как се убеждава инвеститор в необходимостта от смекчаващи мерки?
Смекчаващи мерки и мерки за гарантиране на цялостната свързаност
- Целта на смекчаването е да се избегнат негативни ефекти.

- Ето защо смекчаващите мерки трябва да са налице преди да се нанесе
щетата.

Мерки за гарантиране на цялостната свързаност (= компенсаторни мерки) се
предприемат, за да се “поправят” неизбежни щети.

Европейската комисия и Съдът в Германия са много стриктни по отношение

на адекватността и функционирането на смекчаващите мерки.
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Част III: Опитът от Германия

Смекчаващи мерки
A 17 Дрезден – Прага: Ефектите от солта по пътищата върху

консервационните цели

Проект EFRE, изграждан с пари от Комисията
Митнически пункт в планината

паркинг на 10 ха

Неизбежно изтичане на сол от път в река в SCI

Колко сол може да понесе Главочът (Cottus gobbio)

(вид от Приложение II)?

Германия декларира, че ще “намери техническо решение по-късно”

Комисията не е убедена и иска подробен план, включително доказателство, че

концентрацията на сол няма да навреди на рибата.

Без този подробен план Комисията отказва да отпусне очакваните субсидии.
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Част III: Опитът от Германия

Смекчаващи мерки: Електроцентралата Moorburg

Въздействие: изземване на вода за охлаждане от р.Елба в количество, които могат да
доведат до увреждане или смърт на мигриращи видове риба или минога.

Язовирна стена над Хамбург представлява сериозна пречка за миграцията нагоре по

течението към местата за хвърляне на
хайвер в различни SCIs.
Смекчаващи мерки:

1. Предпазни съоръжения (завеси от

мехури,електрически възпиращи системи)
на мястото на изземване на вода,

но остава риск за слабите популации

→

2. Нови проходи за рибата, за да се

заздравят значително популациите във

всички зони над язовирната стена.
Неизбежната загуба на някои риби и миноги при Moorburg няма да е значителна
за здравите популации.
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How to find out other relevant plans or projects?

Criteria
The plans or projects concerned has to have negative effects
on conservations objectives of the site concerned.

Relevant other plans or projects have to have a negative effect
on the same conservation objective of the site concerned.

The range to look for other plans or projects usually is the total
area of the site concerned.
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Как се откриват други свързани (имащи отношение)
планове или проекти?

Допълнителни критерии

Съответните планове или проекти трябва да са достатъчно
конкретни, за да бъдат правилно оценени.

Други планове или проекти, които биха оказали значителни

ефекти сами по себе си не са релевантни, защото не могат да
бъдат одобрени.

Въпреки многогодишния опит, все още има някои нерешени
проблеми за кумулативните въздействия !
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Как се разглеждат алтернативите?
В случай на негативна оценка един план или проект може да бъде
изпълнен само по основателни причини от най-висок обществен
интерес, когато няма алтернативни решения

Какви са критериите за (приемливи) алтернативи?

- Никакво или по-малко въздействие върху консервационните цели.

- Основната цел на плана или проекта ще бъде изпълнена, дори и ако
е по-малко ефективна.

- Планът или проектът може да бъде изпълнен (финансови аспекти).
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Част III: Опитът от Германия

Как се разглеждат алтернативите?
Магистрала A 14, пресичаща р. Елба
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Магистрала A 14, пресичаща р.Елба:
оценка на алтернативите

LAND
BRANDENBURG

W 3.2 (1 зона, 4 консервационни цели)
M 1.1, M 1.2 (2 зони, 3 консервационни цели)
W 3.1 (1 зона, 6 консервационни цели)
W 1 (1 зона, 8 консервационни цели)
O 1, O 2 (2 зони, цонсервационни цели)
W 2 (2 зони, 9 консервационни цели)
M 1.1, M 1.2 (3 зони, 10 консервационни цели)
W 3.2 (4 зони, 14 консервационни цели)
W 3.1, W 1 (4 зони, 17 консервационни цели)
O 1 (4 зони, 19 консервационни цели)
W 2 (5 зони, 22 консервационни цели)
O 2 (5 зони, 24 консервационни цели)
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Алтернативи с тунел
Алтернативи с мост

Част III: Опитът от Германия

Качество и количество на компенсацията: граници или сигурност?
Трябва да се поддържа свързаността на Натура 2000.
В случай на неизбежни въздействия върху свързаността,

компенсаторните мерки трябва да възстановят целостта на мрежата.
Ето защо, нарушените функции на консервационните цели (хабитати,

видове и техните нужди) трябва да бъдат възстановени най-малко със
същите размери и в границите на мрежата Натура 2000.

Неизбежното забавяне може да се компенсира със свръх компенсация.
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Качество и количество на компенсацията: граници или сигурност?
Mühlenberger Loch
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Част IV: Научени уроци

Научени уроци
Оценката за съвместимост трябва да отчита всички възможни преки и
непреки въздействия, идващи извън зоната както и от самата зона,

върху консервационната цел на зоната. Други възможни въздействия не
са предмет на оценката за съвместимост.

За оценката за съвместимост съгласно Чл. 6 (3) на Директивата за

Хабитатите са необходими експерти. Тя трябва винаги да представлява
проучване за конкретния отделен случай.

Прозрачността е задължителна. Резултатите от една такава оценка
трябва да бъдат формулирани ясно и прозрачно.
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Научени уроци
Винаги когато е възможно, смекчаващите действия са задължителни, за
да се избегнат или намалят щетите.

Преди да се одобри даден план или проект със значителни въздействия
трябва да се оценят всички възможни алтернативни решения.

Ако са налице основателни причини от най-висок обществен интерес,

дори планове и проекти с тежки въздействия върху зона от Натура 2000
могат да бъдат одобрени от Комисията, когато това няма да засегне
европейската екологична мрежа Натура 2000.

В тази връзка, компенсацията трябва да съответства на негативните
ефекти върху консервационните цели на зоните.
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Част IV: Научени уроци

Научени уроци
Стриктното спазване на разпоредбите на Директивите за Птиците и
Хабитатите ще намали отнемащите време неприятности по време
на процеса на планиране и одобрение, както и в Съда след това.
Но трябва да сте честни – Комисията може да стане доста гадна,
когато се почувства измамена !
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Планирането на пътища и как това е свързано с птиците:

Оценка на въздействието на пътищата и пътния трафик върху
птиците

Аник Гарниел

KlfL Институт за ландшафтна екология в Кил
www.kifl.de

1

kifl@kifl.de
Drawings: W. D. Daunicht

Влияние на пътищата върху птиците

Смърт на пътя
Фрагментация на
хабитати

Избягване от хабитите
в близост до път

2

Наличие на повече
хищници

Замърсяване

(с тежки метали около пътните
платна)

Безпокойство

Planning of Roads and its connection to birds protection

Немският опит при изработването на методология за оценка

2001

2005-2007

2008-2009

Общ инструмент за оценка на
всички видове птици: 47 dB(A)

Проучване на връзката между
птиците и шумовото
замърсяване от пътищата

Изработка на насоки
свързани с птиците и
пътния трафик
Какво научихме?
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Planning of Roads and its connection to birds protection

Стъпка 1: 2001-2005 − Общ инструмент за оценка: 47 dB(A)
до 2001:

Мненията на експертите силно варираха

Индиректното влияние на пътищата върху птиците често не се отчиташе

Работна среща 2001:

Предложение за изработка на общ инструмент за
оценка на всички влияния на пътищата върху всички птици. Шумът се
разпространяява много надалеч и всички останали влияния следва да бъдат
отчитани за зоната засегната от шума.
Загубата на хабитати (ЗХ) често е над критичното ниво от 47 dB(A)
(47- 54 dB(A)= 25% ЗХ, 54-59 dB(A)= 40% ЗХ,
59-70 dB(A)= 55% ЗХ, 70-90 dB(A)= 85% ЗХ),
> 90 dB(A)= 100% ЗХ
според резултатите от научните излседвания направени в Холандия (Reijnen et al. 1986-1995)

За

- Индиректните влияния да са във фокуса
- Общи критерии за оценката
- Резултатите да са научно валидирани
- Да се изплозва наличния опит и софтуер за
изчисляване на границата на шумовото
замърсяване
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Против

- Да не се прави оценка на парче
- Да не се предвиждат сериозни отрицателни въздействия и
за птиците, които преживяват добре в районите около
пътища: липса на правдоподобност
- Да не се мисли, че е възможна оценка на влиянията без да
се знае нищо за птиците
- Трудности при комуникацията: по-нисък праг на влиянието
на шума при птиците отколкото при хората
Planning of Roads and its connection to birds protection

Стъпка 1: 2001-2005 − Общ инструмент за оценка: 47 dB(A)

ОС*

* Оценка за съвместимост

Научната основа не издържа критичен преглед:
– Недостатъци в експерименталния дизайн и статистиката
– Нивата на шума при холандските проучвания и нивата на шума изчислени според Германската
Директива RLS-90 не са равни: разлика 5 до 15 15 dB(A).
Влиянията на пътищата са надценени.
Нито полевите замервания нито различните обяснения за шума и формули за изчисление,
ползвани в други европейски страни дават равни стойности dB(A). Въпреки че проучванията на
Reijnen et al. (1995, 1996) са често цитирани, техните резултати не могат да се ползват за предвиждане на
влиянието на шума от трафика.
Различните видове птици реагират различно на трафика и особено на шума от
трафика.

Научени уроци

Нужни са общи стандарти.
Природата е комплексна: не трябва да се опитваме да я опростяваме.
Трябва да сме внимателни по отношение на източниците ни и да останем
отговорни даже и за добра кауза.
5
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Стъпка 2: 2005-2007: Проект за проучване на птиците и шумовото замърсяване
“Остойностяване и оценка на влиянието върху орнитофауната причинено от шумовото замърсяване
Проект финансиран от Федералното Министерство на Транспорта
Цели на проекта

- Да обобщи съществуващите знания за ефектите от шумовото замърсяване върху застрашени
размножаващи се, почиващи или зимуващи видове птици
- Да разработи инструменти за оценка на шумовото замърсяване на ниво вид

- Фокус върху 132 вида застрашени размножаващи се птици и представителна извадка от

почиващите видове

Съдържание на проучването
Данните за силно застрашени видове са малко, често твърде малки за сериозна статистика.
Нуждаем се от инструмент с цел да сравним видовете, за които имаме достатъчно полеви данни с
видове, за които няма такива.
- Модел за предвиждане за уязвимост на всички видове от шумовото замърсяване

- Градиране на уязвимостта по видове
- Проверка на резултатите за градиране: анализ на разпространението на места за размножаване
покрай пътища с различна натовареност.
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Стъпка 2: 2005-2007: Проект за проучване на птиците и шумовото замърсяване

Видове с полеви данни
Висока

Градация

Градация

към шум

1

1

2

2

3

3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

132

132

чувствителност

ниска
чувствителност
към шум
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Видове с подобно поведение според модела
Висока
чувствителност
към шум

ниска
чувствителност
към шум
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Стъпка 2: 2005-2007: Проект за проучване на птиците и шумовото замърсяване

Колко влияе шумовото
замърсяване на жизнените
функции?
Акустични характеристики
Честота на песните и звуците
Амплитуда
Структури на песента
Повтаряемост на песните и
звуците
• други
•
•
•
•

Поведенчески характеристики
• Доколко вида разчита на акустични
сигнали за токуване?
• Кога пее вида? (ден, нощ)
• Вида ползва ли неакустични методи за
комуникация?
• Вида трябва ли да чува хищниците на
време?
• Вида локализира ли плячка чрез слух?
• други

Точкова система

Градация
88
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Стъпка 2: 2005-2007: Проект за проучване на птиците и шумовото замърсяване

Брой видове

Специфична уязвимост от шума на видовете птици

Видове с висока
уязвимост

Видове с ниска
уязвимост

Ливаден дърдавец (Crex crex)
Черен кълвач (Dryocopus
Пчелояд (Merops apiaster)
Голяма пъструшка (Porzana
martius)
Земеродно рибарче (Alcedo
porzana)
Домашна кукумявка
atthis)
Козодой (Caprimulgus
(Athene noctua)
Бял щъркел (ciconia coconia)
europaeus)
Авлига (Oriolus oriolus)
Морски орел (Haliaeetus
голям воден бик (Butaurus
albicilla)
stellaris)
Полска чучулига (Alauda Патици (Anas spec.)
Глухар (Tetrao urogallus)
arvensis)
Пернатонога кукумявка
Брезов певец (Phylloscopus
(Aegolius funeraeus) Лещарка (Bonasia bonasia)
trochillus)
Средна бекасина (Gallinago
Обикновена чинка (Fringilla
gallinago)
coelebs)
Голям свирец (Numenius
Синьогушка(Luscinia
arquata)
svecica)

Стъпка 2: 2005-2007: Проект за проучване на птиците и шумовото замърсяване

Модел на разпространение

на ≈ 10.000 размножаващи

се двойки от 132 вида птици
в коридор от 1 km

≈ 150 km магистрали (4 или 6 платна)
≈ 350 km федерални пътища (2
платна)
≈ 800 km провинциални пътища (2
платна)

≈ 20.000 - 120.000 МПС/ден
≈ 10.000 – 20.000 МПС/ден
≈ 2.500 – 10.000 МПС/ден

≈ по-малко от 2.500 МПС/ден

≈ 200 km малки селски пътища (2
lanes)

Landesund Kreisstraße
[n=143]
Провинциални
пътища
[n = 143]

50

50

45

45

40

40

Брой Reviere
двойки
Anzahl
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Брой двойки
Reviere

Autobahn
und Bundesstraße
[n=84]
4 платнамагистрали[n
= 84]
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30
25
20
15
10
5

30
25
20
15
10
5

0

0
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500 600 700

Abstand zur Trasse
[m][m]
Разстояние
от пътя
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35

800 900

100
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500 600 700

800 900

Abstand zurот
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Разстояние
пътя[m]
[m]
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Стъпка 2: 2005-2007: Проект за проучване на птиците и шумовото замърсяване

Кос (Turdus
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Стъпка 2: 2005-2007: Проект за проучване на птиците и шумовото замърсяване

Брой двойки

Специфична зона за ефект от пътя за
видове птици А

Специфична
интензивност
на ефекта от
трафика
0

100
< 10.000

200

300

400

20.000 - 30.000

500

600

30.000 - 50.000

700

800

900 m

> 50.000 vehicles/day

Различните ефекти се застъпват:
Свързаните с интензивност на трафика (пр. шум)
Свързаните с елементи на ландшафта (пр. Избягване на краищата на гората), визуално безпокойство
Видове с дистанция на пътния ефект
- под 100 m
- 200 m , 300 m
Малко видове с дистанция на пътния ефект до 500 m
12
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Стъпка 2: 2005-2007: Проект за проучване на птиците и шумовото замърсяване
Резултати
За 21 от 132 проучени вида, шума е най-важния фактор.
47 dB(A) през нощта: 3 вида
52 dB(A) през деня: 8 вида
55 dB(A) през деня: 9 вида
58 dB(A) през деня: 1 вида
Всички нива на шума, са изчислени според германските насоки RLS 90 за моделиране на нивата
на шума от трафика!
Надвишаване на тези критични нива на шума е вероятно да доведе до значителен спад в
присъствието на птиците
(25 – 100%).
За 60 вида, шума може да играе роля, но не решителна. Влиянието на други фактори достига подалеч от пътя, отколкото ефекта на шума.
За 51 вида, шума не играе роля.
За 41 вида, можем да засечем специфично разстояние в рамките на което наличието на птиците е
намалено.

Критично влияние на шума за 21 вида, за които
нивото на шумовото замърсяване е най-важния
фактор. Мисията е завършена!
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А другите видове и ефекти
???
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Стъпка 2: 2005-2007: Проект за проучване на птиците и шумовото замърсяване

А другите видове и ефекти
???

ОС

Научени уроци
Проучването е полезно за разбиране на процесите, но е вероятно да повдигне
нови въпроси.
Не на всички въпроси може да е отговорено с разумно научно усилие.
Трябва да приемем, че научните неясноти ще останат.
Резултатите от оценките на проекти трябва да са надеждни и да предоставят законова
безопасност даже когато никой не знае какво точно ще се случи.
Учените просто казват: “Допълнителни проучвания са нужни за ..."
Оценката на влиянието е много по-трудна от науката.
Ние сме отговорни за резултатите от оценката.
Екипа за планиране се нуждае от общо разбиране за методите.
Общ инструмент за оценка за всички тези видове е твърде груб.
Природата е комплексна. Въпреки това трябва да опростяваме.
14
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Стъпка 3: 2008-2009: Насоки Птици и трафика по пътищата
Цели
Адаптиране на резултатите получени от научния проект “Остойностяване и оценка на влиянията
върху орнитофауната причинени от шума от трафика” (2005-2007) в практически насоки за процеса
на планиране.
Приложимост

- За строителството на нови пътища, както и разширяване на съществуващи пътища
- За Оценка за съвместимост в зони Натура 2000 (подход зона по зона)

- За оценка на влиянията върху строго защитени видове (член 12 и 16 от Хабитатната директива)
(подход вид по вид)
132 вида → 196 вида
Система за градация за визуално безпокойство на база поведенчески
характеристики

Насоките се състоят от 3 части:
- Предсказване на ефектите,
- Мерки за смекчаване,
- Компенсаторни мерки.
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Стъпка 3: 2008-2009: Насоки Птици и трафика по пътищата
5 класа от натоварване с трафик
6 групи птици

16

Planning of Roads and its connection to birds protection

Стъпка 3: 2008-2009: Насоки Птици и трафика по пътищата
Предвиждането на ефектите е на база вероятният обхват на загуба на добри условия от
повлияните територии като хабитат за птици.
Предвижданото намаление е показано като процент от настоящите популации на птиците.
Всички видове птици са разпределени в една от шестте групи видове.
Предсказаното намаление на настоящите популации на птиците е обобщено в таблици.
Нужна информация:
- Отчети за птиците (не по-стари от 5 г.)
- Предсказано натоварване с трафик
- Карта с контури на шума
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Стъпка 3: 2008-2009: Ръководство Птици и трафика по пътищата

Карта с контури на
шума

GIS-карта
С отчет
(преброяване) на
птиците и зоните
на ефект от пътя
18
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Стъпка 3: 2008-2009: Ръководство Птици и трафика по пътищата
Две стъпки на оценката
1. Стандартна процедура

При стандартната процедура
повлияните птичи популации се
изчисляват чрез проста формула като
се взема предвид видово
специфичното прогнозно намаление.
Тези стойности са за общо приложение
и ето защо са предпазни.
Ето защо индивидуалните
характеристики на ландшафта като
релефа и неговия защитен ефект не се
взимат в предвид. Ето защо
потенциалното безпокойство от
конкретното строителство на път върху
видовете птици може да бъде
надценено.
Контрол на качеството чрез сравняване
с общо приета практика

19

2. Оценка “случай по случай”
Метода “случай по случай” се ползва за
проверка дали стандартната процедура
при специфичните обстоятелства не
надценява ефекта.
Причините за несъответствие между
резултатите от двата метода трябва да
се покажат подробно и прозрачно.
Стратегията “случай по случай” е поточна, но по-сложна и има нужда от
повече проучвания, специфични
знания и разходи.
Може да не е нужна при ясни случаи.
Контрол на качеството чрез прозрачност
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Стъпка 3: 2008-2009: Ръководство Птици и трафика по пътищата

Няма ефект на територията на чучулигата Негативен ефект върху територията на чучулигата

Полска чучулига
(Alauda arvensis)

300 m

300 m

Следните ефекти изискват във всеки случай индивидуална оценка:
- Промени в качеството на хабитата, например спадане на нивото на подземните води
- Фрагментация на хабитата водеща до това територията да падне под минималния критичен
размер на местообитание за птици
Рисковете от сблъсъци имат нужда от последващо проучване.
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Смъртност от пътищата Специфична уязвимост на видовете птици
Има ли смъртността от пътищата
влияние върху птичите популации?

Видове под риск
- Малки врабчови, които се размножават в храсти и плетове покрай пътищата
- Мършоядни: птици, които се хранят с жертви, убити на пътя: червена каня (Milvus milvus),
обикновен мишелов (Buteo buteo)
- Птици които пресичат пътищата на ниска височина: зеленоглава патица (Anas platyrhychos),
- Птици, привлечени от топлината на пътищата и многото насекоми през нощта:
козодой (Caprimulugus europaeus)
- Нощни грабливи птици, които се хранятc с мишки покрай пъта: домашна кукумявка (Athene
noctua), забулена сова (Tyto alba), бухал (Bubo bubo)
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Немските експерти работят по
темата почти 10 години.
Все още работим по нея.

Нуждата от регулация в Германия е по-висока
отколкото в други държави.
Броя на делата заведени в съда е много висок.
Много от екипите за “планиране” не са истински
екипи:
-Биолози правят полевите проучвания, но
обикновено те не са въвлечени в процедурата по
оценка.
Много от тях не са нещастни от такова състояние на
нещата.
Оценката за съвместимост има репутацията на
мръсен бизнес.
- Проектантите правят планирането и оценката, те
имат добри познания за строителството на пътища и
законодателството за планиране, но обикновено
нямат опит в орнитологията.
Ето защо те имат нужда от правила, които да
следват.
За много от тях биолозите са потенциални
конкуренти, които е по-добре да си стоят в полето и
да броят техните си птици.
Последен съвет: Съберете компетентите хора
заедно!
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Благодаря за вниманието!
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