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91 – Гора в умерения 
Климатичен пояс на Европа 
Класификация на природните  
местообитания според EUNIS 
 (Европейска информационна  
система за природата)  
: G1.61 
Средноевропейски ацидофилни
гори.  
 

Букови гори гори от типа Luzulo-Fagetum, национален парк Sцderеsens, Швеция. 
Снимка: Oddvar Fiskesjц 

Резюме 

 

Luzulo-Fagetum е един от най-широкоразпространените типове местообитания в 
Централна и Северна Европа. Среща се предимно в континенталните зони, типично на 
кисели и бедни на хранителни вещества почви. Доминиращият дървесен вид за този 
тип гора е бука (Fagus sylvatica) със зимен дъб (Quercus petraea), в равнините области 
и ела (Abies alba) и/или смърч (Picea abies), в планинските райони. 
 
Този тип гори се срещат от равните до хълмистите райони в низинните области и от 
предпланините до голяма надморска височина в планинските райони. Подрастът е 
рядък, а растителното разнообразие бедно, поради гъстата сянка на бука. Наличието на 
загниваща и мъртва дървесина, осигуряваща убежище за много сапроксилни насекоми, 
птици, прилепи и мъхове, включени в Приложение II или Приложение IV на 
ДИРЕКТИВА 92/43/ЕЕС (Директивата за хабитатите), е важен индикатор за 
качеството на местообитанието. 
 
В общоевропейски контекст управлението на буковите гори от типа Luzulo-Fagetum 
може да се свърже с няколко стратегически въпроса. Това са естественото 
възобновяване, възстановяването на типични за местообитанието видове, 
разнообразяване както на хоризонталната, така и на вертикалната структура, 
подпомагане на биоразнообразието, което се изразява в поддържане на смесени 
насаждения, вземане на препазни мерки относно инфраструктури обекти, специфични 
мерки относно биоразнообразието, например поддържане на количеството мъртва 
дървесина и други. 
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Поради заплахата от залесяване с неместни дървесни видове настоящето ръководство е 
фокусирано върху благоприятстването на местните видове, локални екотипове, както и 
редки дървесни видове и поддържането на смесени насаждения. Що се отнася до 
структурата, се препоръчва поддържането на хетеррогенност (хоризонтална и 
вертикална) и добра свързаност за видовете, характеризиращи се със слаба възможност 
за разпространение. На ландшафтно ниво се препоръчва създаването на няколко 
различни режима на стопанисване (резервати, издънкови, едновъзрастни и 
разновъзрастни насаждения) в мозаечна структура. Това може да бъде постигнато чрез 
създаването на повече на брой малки площи за сеч и възобновяване. 
 
Препоръчително е създаването на микро-местообитания - като дървета с изключително 
големи размери или загниваща и мъртва дървесина, които да увеличат горското 
биоразнообразие и осигурят подходящи местообитания за приоритетни видове на 
европейско ниво. Препоръчителното количество на загниваща или мъртва дървесина 
за отделно насаждение и разпределението и из гората може да се различават в 
зависимост от страната членка. 
 
Предложени са и други насоки за управление отнасящи се за копитните животни, 
горските поляни и езера, пътищата, пътеките и други.  
 

1. Описание на местообитанието и свързаните с него видове 

 
Буковите гори от типа Luzulo-Fagetum са разпространени предимно в области, 
характеризиращи се с континентален климат, на кисели и бедни на хранителни 
вещества почви. Доминиращ дървесен вид е бука (Fagus sylvatica) с участие на зимен 
дъб (Quercus petraea) в равнините области и ела (Abies alba) и/или смърч (Picea abies) 
в планинските зони (Европейска комисия 2007а). В зависимост от надморската 
височина, изложението на склона, киселинността на почвата, влажността и начините 
методи на стопанисване е възможно и присъствието на други дървесни видове 
(например: Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus). Подрастът в този тип 
гори е рядък, а растителното разнообразие сравнително бедно. Буковите гори от типа 
Luzulo-Fagetum, особено кухините и дупките в мъртвата дървесина,  представляват 
местообитания за редица представители на фауната от Европейско значение 
(насекоми, кълвачи, прилепи и други).  
 
Разпространение 
 
Местообитанието букови гори от типа Luzulo-Fagetum е разпространено от низините 
до хълмистите равнинни зони и от предпланините до голяма надморска височина в 
планинските масиви в Средноевропейската част на Централна и Северна Европа1. 
Ареалът му обхваща територии от испанските Пиринеи на югозапад до балтийските 
страни  и Швеция на север (Европейска комисия 2007a, Ellmauer 2005). Среща се 
основно в старо- или младо нагънати планински вериги като Шварцвалд, Баварското 
плато, Алпите, Карпатите, Ардените, Вооз, Централно френският масив, Юра, 

                                                 
1 Бел.прев. 
Това е преди приемането на Румъния и България! 
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Панонските възвишения и Бохемският четириъгълник. В Дания, Южна Швеция и 
Германия също така се среща и в равнинни хълмисти ландшафти. 
 
Буковите гори от типа Luzulo-Fagetum са разпространени в 17 страни членки 
(включително Румъния и България) и в 6 от 9-те био-географски района, като най-
широко застъпено е в континенталния био-географски район.  
  

 
 
Процентно разпределение от общата площ на буковите гори от типа Luzulo-Fagetum в 
НАТУРА 2000 
 
 
Букови гори от типа Luzulo-Fagetum в защитени зони от НАТУРА 2000 
 
Представените данни са извадка от базата данни за Общоевропейската екологична 
мрежа НАТУРА 2000, изработена от Европейска комисия, и осъвременена през месец 
декември 2006г. Заеманата площ е изчислена на базата на %тното покритие на 
местообитанието за всяка защитена зона и трябва да се разглежда само като 
ориентировъчна за общата площ на местообитанието в НАТУРА 2000. 
 
 
Био-географски 
 район 

Брой защитени
 зони 

Изчислена площ в 
 НАТУРА 2000 (ха) 

% от общата площ в 
 НАТУРА 2000 

Континентален 1.469  384,823  70.48 

Алпийски 147 77,731 14.23 

Средиземноморски 41 61,150 11.20 

% от общата 
територия в 
Натура 2000 
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Панонски 17 11,619 2.13 

Атлантически 164 9,092 1.66 

Бореален 98 1,651 0.30 

Държави Брой защитени
 зони 

Изчислена площ в  
НАТУРА 2000 (ха) 

% от общата площ в  
НАТУРА 2000 

Германия 1,159 237,146 43.63 

Гърция 22 55,001 10.07 

Полша 47 43,084 7.89 

Италия 108 41,581 7.62 

Белгия 118 40,040 7.33 

Словакия 58 27,111 5.14 

Франция 54 24,469 4.49 

Чехия 48 24,062 4.41 

Словения 23 19,165 3.50 

Унгария 15 11,379 2.08 

Австрия 27 7,082 1.30 

Швеция 200 5,485 1.00 

Люксембург 22 4,774 0.87 

Дания 34 3,662 0.67 

Холандия 1 25 0.01 

Общо 1, 936 546,066 100 

 
 
Основни характеристики на местообитанието, екология и изменчивост 
 
Буковите гори от типа Luzulo-Fagetum трябва да се разглеждат в глобалния контекст на 
горите с европейско значение. Един уводен абзац в рамките на Приложение 1 на 
Директива 92/43/ЕЕС дава обща престава за специфичните характеристики на всички 
горски местообитания: „Естествена и полуестествена горска растителност, състояща се 
от местни видове, образуващи високостъблени гори, с типична ниска горска 
растителност и отговаряща на следните критерии: редки гори или остатъци от такива 
и/или представляващи местообитания на видове от интерес за Общността”. Като 
изключим изключителните обстоятелства (например Холандия) критерия редки гори 
или остатъци от такива не е адаптиран за буковите гори от типа Luzulo-Fagetum, тъй 
като това е един от най-широко разпространените типове местообитания в Централна 
и Северна Европа. Присъствието на видове от Приложение 2 и 4 на Директива 
92/43/ЕЕС и Приложение 1 на Директива 79/409/EEC наред с флористичния състав и 
облика и структурата на гората са от съществено значение. 
 
Други възможни критерии бяха предложени от Научна работна група през 1993г. 
(Европейска комисия 2007а). Сред тях са: гори с висока степен на естественост, 
наличие на стари или мъртви дървета, гори, заемащи значителна територия, гори, 
облагодетелствани от продължително устойчиво стопанисване. 
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В рамките на естествения си ареал буковите гори от типа Luzulo-Fagetum 
представляват последна сукцесионна фаза (Ellmauer 2005). Имайки предвид, обаче, че 
девствените гори са изключително редки в ЕС, с изключение на тези в някои високи 
планини или на малки изолирани територии, буковите гори от типа Luzulo-Fagetum, 
разглеждани тук се приемат за стопанисвани от човека. Промените, в следствие 
намесата на човека, в този тип местооботание, в сравнение с естественото му 
състояние, са много по-спорни, отколкото за някои други местообитания, например 
пасищата. Горите с висока степен на естественост, често свързвани с различни 
концепции за „защитени гори” (Latham & Frank 2005) не са предмет на настоящите 
насоки за стопанисване, които са посветени само на активното управление. 
Подрастът в горите от този тип местообитание е рядък, а растителното разнообразие 
сравнително бедно като резултат от гъстата букова сянка. Сред подраста могат да се 
срещнат Ilex aquifolium, Taxus baccata, а когато гората е стопанисвана и  Frangula 
alnus,Sorbus aucuparia и Corylus avelana, които не са достатъчно сенкоиздръжливи за 
да оцелеят  под склопа на нестопанисвана букова гора. Прочистването и други 
горскостопански мероприятия често водят до ограничаване на разпространението и 
видовия състав на подраста. 
 
В Южна Швеция и Дания приземната растителност се характеризира с изобилие на 
ацидофилни (обичащи кисели почви) видове като вълновидната пластица 
(Deschampsia flexuosa) и обикновената светлика (Luzula luzuloides) или влакнеста 
светлика (Luzula pilosa). Бавното разграждане на мъртвата постилка благоприятства 
растежа и развитието на мъхове и гъби, съпътствано с появата на  Polytrichum 
formosum или Leucobryum glaucum (Rameau et al. 2000, Ellmauer 2005). 
 
Според Bus de Warnaffe & Devillez (2002) биоразнообразието на горите се 
характеризира от три величини: състав, структура и предназначение. Що се отнася до 
структурата и предназначението описанието на буковите гори от типа Luzulo-Fagetum 
може да се разглежда като част от пространствено ограничените екологични 
концепции, отнасящи се за горите като цяло, като се отчетат следните особености: 
- Разграничаване на две пространствени измерения: Местно ниво (нивото на отделното 
насаждение), характеризиращо се с конкретни ежедневни или ежегодни мерки, целящи 
поддържане и подобряване на състоянието на определени видове или местообитания. 
Ниво на горския масиф (планово ниво), при което се взема предвид глобалното 
качествено състояние на екосистемите (Bus de Warnaffe & Devillez 2002). Тук може да 
бъде добавено и трето ниво: биогеографско ниво, което изисква благоприятен 
природозащитен статус. 
- Динамика на горските екосистеми (временно измерение): сукцесията на растителните 
съобщества, протичаща наред с външни намеси, от естествен или антропогенен 
произход, създават неправилна пространствена мозайка от сукцесионни 
местообитания в горите – това представлява метаклимакс. 
- Едновременно присъствие на характерни елементи за няколко стадия на развитие на 
гората: млада гора, характеризираща се предимно с растеж във вертикално 
направление и увеличаване на обема на младите дървета, съпроводено с натрупване на 
въглерод; зряла гора – растеж по дебелина, в хоризонтално направление; стара гора – 
фаза на отмиране и загниване, характеризираща се с наличие на дървета-ветерани и 
мъртва дървесина. Всички тези стадии са неделима част от структурата на гората, 
включително старата гора с нейното специфично и изключително богато 
биоразнообразие (Gilg 2005). 
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- Методи и начини на стопанисване от човека – например високостъблени насаждения 
с едновъзрастна или разновъзрастна структура, издънкови насаждения, издънкови 
насаждения със стандарти, изборно стопанисване и други. Директива 92/43/ЕЕС 
включва само естествени високостъблени насаждения с типичен подраст (по-скоро на 
ниво горски масив отколкото на ниво насаждение). 
 
Екологични изисквания 
 
Оптималното разпространение на буковите гори от типа Luzulo-Fagetum обхваща 
континенталните райони, характеризиращи се с голямо количество на валежите 
(Ellmauer 2005). Така посоченото разпространение се ограничава от почвените 
условия, най-вече от липсата на кислород през вегетационния период, дължащо се на 
повишена почвена влажност или нестабилност. Друг лимитиращ фактор може да бъде 
липсата на валежи за период от няколко седмици през вегетационния сезон. В 
Palatinate букът расте на изключително бедни подзолисти почви върху триастки 
варовик и ограниченото количество на хранителни вещества също се цитира като 
лимитиращ фактор при такива условия (FUSAGx/GF 2004).  Разпространението на този 
тип местообитание във вертикално направление варира от морското ниво до 1300 
метра н.в. (Ellmauer 2005) при различни топографски форми: плата, склонове с 
различни изложения или падини (Rameau et al. 2000). 
 
Този тип местообитание се среща на разнообразни силициеви геоложки субстрати: 
гранит, пясъчник, гнайс, силикатни глини (Bensettiti et al. 2001). На варовик се среща 
много рядко (Ellenberg 1986 in Ellmauer 2005). Буковите гори от типа Luzulo-Fagetum 
са типични за кисели до силно-кисели почви (например кафяви или лесивирани почви 
– Ellmauer 2005). Този тип гори най-често се развиват на преходни хумусни типове 
(„модер” и „мулмодер”), но на стръмни или ветровити места се срещат на разпрашени 
или напълно отсъстващи хумусни слоеве (Ellmauer 2005). 
 
Основни подтипове 
 
В ръководството за определяне на природните местообитания на територията на ЕС 
(EC 2007a) са включени два подтипа: 
 
41.111 Средноевропейски нископланински букови гори със светлика 
Ацидофилни гори от Fagus sylvatica в района на сравнително ниските Херцинянски 
планински вериги и Лорейн. В нископланинските части на Големите Херцинянски 
планински вериги, Юра, периферията  на Алпите, западните суб-панонски и интер-
панонски възвишения, придружени или не, от самосев от иглолистни видове и като 
правило с участие в склопа на Quercus petraea или в някои случаи Quercus robur. 
 
41.112 Средноевропейски планински букови гори със светлика 
Ацидофилни гори от Fagus sylvatica и Abies alba или Fagus sylvatica, Abies alba и Picea 
abies. Гори на планинските и високопланински райони на Големите Херцинянски 
планински вериги, от Восже и Шварцвалд до Бохемският четириъгълник, Юра, 
Алпите, Карпатите и Баварското плато.  
 
Този подтип съдържа голямо разнообразие на местни и дори био-географски или 
височинни типове (BLU & BLW 2004). При класификацията на буковите гори в 
Европейски мащаб могат да бъдат използвани различни подходи: трофичен статус, 
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мезофитен до термофилен характер, географски вариетети и височинно 
разпространение (ЕЕА 2006) или видов състав. Като бяха взети предвид националните 
библиографии на различни държави, се възприе описание базирано както на 
височинните, така и на биогеографските типове в съгласие с подтиповете описани от 
ЕЕА (Европейка агенция по околна среда). 
 
Суб-атлантически суб-планински букови гори 
Суб-атлантически подтип букови гори може да бъде идентифициран съгласно ЕЕА 
(2006) и BLU & BLW (2007). В описанието по-долу не е направено разграничение 
между  буковите гори от типа Luzulo-Fagetum и Asperulo-Fagetum. Суб-атлантическият 
подтип е разпространен от Централна/Западна Германия до Белгия, обхващайки 
Западна и Централна Франция. Климатичното влияние на Атлантическия океан не е 
толкова осезаемо, така че тези гори представляват преходен тип от Атлантическата 
към Централноевропейската провинция. Видовият състав в западната част на 
разпространението е подобен на този в Атлантически тип, докато в североизточната 
част видовият състав е твърде сходен с този в ацидофилните и мезотрофични 
Централноевропейски букови гори (ЕЕА 2006).  
 
Дъбово-букови гори на хълмистите райони с Luzula luzuloides 
Насаждения доминирани от Fagus sylvatica и Quercus petraea (зимен дъб) до 500-600 
метра надморска височина. Срещат се при различни топографски условия – плата, 
различни изложения на склона или долини. Мъртвата горска постилка се състои от 
цели или части от листни петури. Редкия храстов етаж се състои от Frangula alnus, 
Sorbus aucuparia и Corylus avellana (рядък вид за девствените букови гори). 
 
Характерни видове: Luzula luzuloides (Luzula pilosa в Скандинавия), Luzula sylvatica, 
Deschampsia flexuosa, Carex pilulifera, Vaccinium myrtillus, Festuca altissima, 
Maianthemum bifolium, Melampyrum 
pratense, Carex pilulifera, Polytrichum formosum, Leucobryum glaucum (Bensettiti et al. 
2001, Rameau et al. 2000, Naturvårdsverket 1997). 
 
Суб-планински и планински елово-букови гори 
В суб-планинския пояс, 500-900 метра надморска височина, обикновената ела (Abies 
alba) и бука (Fagus sylvaticа ) доминират първия етаж на склопа. Срещат се, също така, 
и Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sorbus acuparia. Храстовия етаж е беден на 
видове - Sambucus racemosa, Lonicera nigra, Rubus idaeus. Папратите (Phegopteris 
connectilis, Oreopteris limbosperma, Dryopteris dilatata, Athyrium filix-femina) са 
характерни за теренни форми, предполагащи по-ниски температури, например северни 
склонове и котловини.  
 
Характерни видове: Luzula luzuloides, Prenanthes purpurea, Senecio fuchsii, 
Maianthemum bifolium, Galium saxatile, Polygonum verticillatum, Vaccinium myrtillus, 
Deschampsia flexuosa, Carex pilulifera, Luzula 
sylvatica, Polytrichum formosum, Leucobryum glaucum (Bensettiti et al. 2001, Rameau et al. 
2000). 
 
Високопланински, континентално/алпийски елово-буково-смърчови гори 
Високопланинските букови гори се определят от вертикалното им разпространение (от 
900 до 1300м н.в.), доминирането на бук и присъствието на иглолистни - Abies alba и 
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Picea abies. Общият вид и структурата са подобни на тези при суб-планински и 
планински елово-букови гори. 
 
Характерни видове: Polygonum verticillatum, Polygonum bistorta, Lysimachia nemorum, 
Prenanthes purpurea, Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, Senecio fuchsii, Luzula 
sylvatica, Galium saxatile, 
Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Carex pilulifera, Polytrichum formosum, 
Rhytidiadelphus loreus (Bensettiti et al. 2001, Rameau et al. 2000). 
 
Карпатски елово-букови гори 
Този тип се е образувал в Карпатите на уплътнени почви, характеризиращи се с висока 
влажност и ниско съдържание на кислород. Тези условия предопределят склоп, 
доминиран от Abies alba. Fagus sylvatica и Acer pseudoplatanus са основните 
съпътстващи видове. 
 
Характерни видове: Athyrium filix-femina, Circaea alpine, Dryopteris dilatata, Galium 
rotundifolium, Hieracium murorum, Luzula luzulina, Oxalis acetosella, Petasites albus, 
Rubus hirtus, Stellaria nemorum, 
Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, Atrichum undulatum, Dicranum scoparium, 
Plagiomnium affine, Polytrichastrum formosum (Holeksa & Szwagrzyk 2004). 
 
Въз основа киселинността на почвата Rameau et al. (2000) разграничава няколко 
разновидности в различните типове букови гори: сравнително киселинно-устойчив 
(киселинно толерантен) вариетет – осигурява оптимални условия за развитието на 
светлика, киселинно-устойчив вариетет с къдрава пластица (Deschampsia flexuosa) и 
силно киселинно-устойчив вариетет с черна боровинка (Vaccinium myrtillus) 
 
Централната роля на човека при управлението на горите предполага избирателно 
стопанисване на определени видове. С избора на основните дървесни видове, 
управлението  в голяма степен е повлияло горската растителност, като климаксовата 
букова гора е заменена с дъбова или габърово-дъбова, често наричана „гора 
заместител”. В повечето случаи приземната растителност остава типичната за 
буковите гори от типа Luzulo-Fagetum и така създаденото местообитание заместител е 
лесно обратимо в естественото с преобладаване на бука. Този местен тип гора, в който 
бука не е доминатен вид, може да се разглежда като общ вид на подтип местообитание 
на буковите гори от типа Luzulo-Fagetum. В провинция Walloon (Белгия), на базата на 
научни критерии, този тип местообитание се счита за неразделна част от  мрежата 
НАТУРА 2000 като местообитание 9110 (FUSAGx/GF 2004). В провинция Бавария 
(Германия) за местообитания от НАТУРА 2000 се приемат естествените, 
полуестествените и горите „заместители”, само когато са с характеристики на 
естествени насаждения, например когато приземната растителност на дъбовата гора 
„заместител” е типична за Luzulo-Fagetum. В такъв случай такава гора се картира като 
Luzulo-Fagetum. Само насаждения с поне 50% от дървостоя, състоящ се от 
естествените дървесни видове се картират като такива. В писмо на Европейската 
комисия до Белгия от 2007г. се одобрява широката интерпретация по въпроса и се 
позволява на страните членки сами да вземат решения. В същото писмо се съдържа 
обяснение, че член 4 и член 6 от Директива 92/43/ЕЕС се отнасят също и за променени 
или повредени местообитания, особено когато възстановяването им е възможно. 
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Деградацията на местообитанията от типа Luzulo-Fagetum може да се свърже с 
честотата на срещане на неместни видове, но няма точно установена граница. В 
провинция Бавария (Германия) е прието, че хълмистите райони се характеризират с 
естествено преобладаване на широколистна дървесна растителност(BLU & BLW 2004). 
Смята се, че присъствието на иглолистни задължително е резултат от човешка дейност 
– само насаждения съдържащи поне 50% широколистни дървета се приемат за 
НАТУРА 2000 местообитания. Подобно, в планинските райони, където смърчът е 
естествено разпространен и иглолистните насажденията са типични за буковите гори 
от типа Luzulo-Fagetum, и се приемат за такива, поне 50% от склопа трябва да е 
буково-елово-смърчов. В Люксембург (TR-Engineering 2004), в рамките на подтип 
букови гори на хълмистите райони, оценката на природозащитния статус на 
местообитанията се извършва на базата на покритието на Fagus sylvatica (от много 
добро >75% до недостатъчно при <50%) и на покритието на нетипитчните видове (от 
много добро <5% до лошо при >25%). В Швеция, наскоро преразгледаните 
националните критерии поставят минимален праг от 50% покритие на бука и 
позволяват само незначително присъствие на иглолистни дървесни видове (смърч 
<5%). Страните членки имат право да въвеждат други методики или прагове при 
определяне на прирозащитното състояние на местообитанията. 
 
 
Видове зависими от местообитанието 
 
Буковите гори от типа Luzulo-Fagetum, в Централна Европа, представляват 
потенциални местообитания за няколко едри хищници, например вълка (Canis lupus), 
риса (Lynx lynx) и кафявата мечка (Ursus arctos). Управлението на всички тези видове 
не е директно свързано с лесовъдството, с изключение на развитието инфраструктура в 
горите.  
 
Според Butler et al. (2002) някои харизматични видове гръбначни, кълвачи, сови и 
прилепи, са зависими от наличието на мъртва дървесина, цепнатини и хралупи в 
старите дървета. Конкретно за буковите гори в тази група се включват и някои видове 
описани в Приложение 1 на Директивата за птиците (Aegolius funereus, Glaucidium 
passerinum, Dryocopus martius, Picus canus, Dendrocopus medius, D. leucotos, Ficedula 
parva and F.albicollis), както и някои видове прилепи, като Myotis bechsteinii и 
Barbastella barbastella (Bensettiti et al. 2002, Müller-Kroehling et al. 2006). 
 
Прилепите използват цепнатините и дупките на кълвачите в стари букови или дъбови 
дървета като временни убежища, така тяхното оцеляване зависи от наличието на стари 
и загиващи дървета (Rameau et al. 2000). Прилепите се хранят в широколистните 
букови гори (например Myotis myotis), тъй като те са убежище на голямо разнообразие 
от насекоми. Barbastella barbastella, например, се храни с малки молци. 
 
Буковите гори от типа Luzulo-Fagetum, в Централна Европа, представляват 
местообитания за различни видове птици, включени в Приложение 1 на Директивата 
за птиците. Така например, те осигуряват места за гнездене за някои дневни грабливи 
птици, както и Ciconia nigra. Гъстия подраст в смесените букови гори е подходящ за 
Bonasa bonasia, хетерогенните насаждения с гъста покривка от видове от род 
Vaccinium под разреден дървостой за Tetrao urogallus, открити площи в резултат на 
възобновителни сечи (с бреза или чисти дъбови насаждения в близост) за Caprimulgus 
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europaeus и т.н., макар че нито един от изброените видове птици не използва само и 
единствено тези местообитания. 
 
Други гръбначни видове са зависими от микро-местообитанията в буковите гори. 
Такъв е случая с жълтокоремната бумка (Bombina variegata), срещаща се в незасенчени 
временни водни басейни или дори в запълнени с вода коловози. 
 
Буковите гори от типа Luzulo-Fagetum,  осигуряват и местообитания за различни 
видове сапроксилни насекоми: 
 
· Алпийската розалия (Rosalia alpina), широкоразпространен в планинските и равнинни 
зони в Европа. Предполага се, че букът е основен гостоприемник на ларвата на 
алпийската розалия. 
· Бръмбар рогач (Lucanus cervus) Възрастните живеят по стъблата и клоните стари 
дървета, обикновено дъбове. ларвите се развиват в загниваща дървесина, често в 
корени и дънери. 
· Голям сечко (Cerambyx cerdo) друг вид включен в Приложение 2 на Директивата за 
хабитатите, обитаващ основно загниващи дъбови клони. 
· Limoniscus violaceus и Бръмбар отшелник (Osmoderma eremita) са свързани с кухини в 
широколистните дървесни видове като бука и дъба. Първият от тези видове е 
привързан кухините в стари гори  (Bensettiti et al. 2002), докато вторият използва 
големи хралупи в стари гори  или местообитания заместители като живи плетове или 
дори овощни градини. 
 
Тези видове са включени в приложенията на Бернската конвенция и Директивата за 
хабитатите, заради природозащитния им статус, както и защото са лесни за 
разпознаване и познати на широката общественост (Brustel 2001). Това са ключови 
примери за видове свързани с мъртва и загниваща дървесина. Само във Франция се 
срещат повече от 1 9000 различни вида сапроксилни бръмбари. Поддържаното от 
загниваща дървесина биооразнообразие включва многобройни видове насекоми, 
мъхове и гъби. 
 
Старите дървета в рамките буковите гори от типа Luzulo-Fagetum, представляват 
потенциално местообитание за редки видове мъх, включени в Приложение 2 на 
Директивата за хабитатите: Buxbaumia viridis, Dicranum viride (Bensettiti et al. 2002), 
Scapania massalongi, Tayloria rudolphiana, Orthotrichum rogeri (Müller-Kroehling 2006). 
Няколо вида гъби застрашени в европейски мащаб се срещат в буковите гори. Hericium 
erinaceum, Phylloporus pelletieri и Podocypha multizonata са пряко зависими от старите 
широколистни дървета (основно бук и дъб) и са застрашени поради изсичането на тези 
дървета от съображения за безопасност и интензивното ползване в горите (Dahlberg & 
Croneborg. 2003). 
 
В Южна Швеция като показател за благоприятно природозащитно състояние се 
използват няколко вида лишеи. Това са Catinaria laureri, Chaenotheca brachypoda, 
Chaenotheca chlorella, Lecanora glabrata, Lobaria pulmonaria, Lobaria virens и Pyrenula 
nitida. Най-малко четири от изброените видове трябва да присъстват на най-малко 
половината дървета в едно насаждение, за да бъде природозащитното му състояние 
благоприятно. 
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Свързани местообитания 
 
Има три основни категории местообитания свързани с буковите гори от типа Luzulo-
Fagetum – други горски типове местообитания, сукцесионни мозаечни съобщества, 
както и други негорски местообитания. 
 
Буковите гори от типа Luzulo-Fagetum често са в контакт с други горски типове 
местообитания (91E0*, 9180*) при специфични условия, например алувиални зони, 
склонове. Преходите между, описаните по-долу три типа местообитания имат нужда 
от допълнително уточняване: 
 
· Преходът между буковите гори от типа Asperulo-Fagetum (9130) и тези от Luzulo-
Fagetum (9110) е непрекъснат. И двата типа местообитания изискват подобни 
управленски мерки (TR-Engineering 2004, BLU & LWF Bayern 2004, EEA 2006). 
Основните разлики са свързани с типа почва (кисели с хумусен тип модер едните и  
варовити с хумусен тип мул другите) и типични видове, например Asperula odorata и 
Melica uniflora. Най-вероятно съществува преходен фитосоциологичен (класифициран 
според растителните характеристики) тип местообитание (TR-Engineering 2004). 
· В планинските райони преходът между ацидофилните смърчови гори, алпийските 
съобщества (Vaccinio-Piceetea (9410)) и буковите гори от типа Luzulo-Fagetum е 
свързан с климатичните условия – почвена влажност, температура. 
· В условията на куловиални или алувиални натрупвания с влажни почви (TR-
Engineering 2004),  буковите гори от типа Luzulo-Fagetum са заменени от суб-
атлантичски и средноевропейски дъбови или дъбово-габърови гори от тип Carpinion 
betuli (9160) 
· На много кисели подзолисти и хидроморфни почви, се среща и местообитание тип 
(9190 Ацидофилни дъбови гори с Quercus robur на пясъчните равнини) 
· В Швеция буковите гори, чиято приземна растителност е значително повлияна от 
паша (текуща или наскоро прекратена) се класифицират като Феноскандинавски 
гористи пасища (9070). 
 
На ниво масив, гората се състои от многобройни, граничещи едно с друго 
местообитания, които изграждат сложна мозайка. Последната сукцесионна фаза за 
буковите гори от типа Luzulo-Fagetum, при условията описани по-долу, е много близка 
до други преходни състояния на растителността (Rameau et al. 2000): 
 
· растителност на откритите площи, получени в резултат на ветровал или сечи: 
тревистия етаж се състои от Digitalis purpurea, Epilobium angustifolium и Sambucus 
racemosa. 
· Горски окрайнини с храстова растителност и Pteridium aquilinum. 
· Съобщества от ниски храстчета, съставени Vaccinium, Calluna или Genista  
· Крайгорски ливади с Deschampsia flexuosa, Holcus lanatus, Agrostis capillaris, Nardus 
stricta. 
 
Накрая трябва да се отбележи, че други типове местообитания се срещат в мозаечна 
структура наред с буковите гори от типа Luzulo-Fagetum. Това може да са други 
местообитания от приложение 1 на Директивата като торфища (7110*, 7140*), сипеи и 
скални склонове (8110, 8220) или местообитания на някои видове като езера и реки. За 
картиране на растителността (TR-Engineering 2004) или административни схеми за 
субсидиране (Thauront et al. 2003) е възприета минимална площ от 1000 м2 до 1500м2, 
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за да бъдат тези местообитанията считани за част от гората или други специфични 
категории. 
 
Екологични услуги и ползи от местообитанието 
 
Докато се поддържат традиционните производителни и икономически функции на 
горите като дървопроизводството и лова трябва да се положат и усилия  за изпълнение 
и на допълнителните фукции на различните типове горски местообитания (European 
Commission 2006). Освен поддържане на биоразнообразието това са: 
 
· защитни функции: опазване на мястото, питейната вода и въздуха. Екосистемните 
услуги включват защита на: ландшафта от оттичане на повърхностните води; 
качеството на водата в потоците, реките и язовирите;  изобилието и качеството на 
водните ресурси. защита на почвата от водна и ветрова ерозия, изравяне на брегове, 
свлачища и лавини. Защита на въздуха включва влиянието на горите върху качеството 
на въздуха и замърсяване с твърди частици и газове (например CO2, NOx и други ), 
както и влияние върху промените на климата (Sisak 2004); 
 
· Фиксиране на въгклерода: горите могат да фиксират големи количества въглерод. Те 
играят важна роля в подобряване на баланса на въглерода и създаване на възобновими 
алтернативи на фосилните горива и други невъзобновими продукти (Ballu 2006). По 
този начин те смекчават ефекта от климатичните промени. 
 
· Социални и културни функции: рекреация и туризъм, естетическа стойност на 
ландшафта, спорт, лов, недървесни горски продукти, здраве, образование, наука и 
културна идентичност. 
 
 
Тенденции 
 
Настоящето състояние на европейските гори е свързано с комбинация от два ключови 
параметъра (Falinski & Mortiner 1996): възстановяването на растителността след 
ледената епоха (приблизително преди 10 000 години), обусловено от климатични и 
почвени промени и влиянието на човешките поселения от неолитната ера до наши дни. 
Някои едри тревопасни и хищници изчезват от повечето букови гори в Европа за 
кратък период от време, например европейския бизон (Bison bonasus).  
 
Според Европейската комисия 2003а горите „са имали фундаментално значение като 
основен ресурс за прогреса на човешките поселения и за създаването на цивилизована 
и прогресивна Европа”. Човешките дейности по разчистване на територии за 
земеделски земи и добив на дърва за огрев, в продължение на повече от 2000 години, 
непрекъснато оставят своите белези. Все пак се наблюдава и възстановяване на горите 
(Ballu 2006), съществуват гори върху бивши обработваеми земи и пасища 
(FUSAGx/GF 2004). 
 
За да бъдат задоволени нуждите от енергийни ресурси през 18 и 19 век, например, 
прекомерната експлоатация е включвала издънково стопанисване с изключително 
кратък турнус  на сеч (времето от създаването на едно горско насаждение до момента 
на отсичане на дърветата). Съществуването на специални „права за ползване” от 
местните общности още повече задълбочавало изчерпването на горските ресурси. В 
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някои случай залесяването е насърчавано от националните политики. Във Франция, 
например, в периода след 1862г. са залесени стотици хиляди хектари гори (Ballu 2006). 
Основните цели са били бързото и ефективно производство на дървесина и борбата с 
ерозията. Това довело до създаване на иглолистни монокултури (изкуствено горско 
насаждение изградено от само един дървесен вид) (Европейска комисия 2003б). 
Всички тези тенденции важат за континенталните гори, където преобладават буковите 
гори от типа Luzulo-Fagetum. 
 
През последните десетилетия горските местообитания се променят в резултат на 
интензивното стопанисване. Наблюдава се увеличение на дела на еднородните 
насаждения, фрагментация, внасяне на екзотични дървесни видове, внасяне и 
поддържане на популациите на животински видове, обект на лов, изкуствено 
пресушаване и замърсяване (Европейска комисия 2003а). Това също се отнася и за 
буковите гори от типа Luzulo-Fagetum, в които през последните 50 години са 
извършвани интензивни залесявания със смърч и други иглолистни дървесни видове (в 
това число Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesi ). Качествените показатели на някои 
насаждения се влошават поради избора на неподходящи видове (FUSAGx/GF 2004) 
или прекомерна употреба на иглолистните при залесяване (Ellmauer 2005). Въпреки 
всичко се наблюдава увеличение в територията на  буковите гори от типа Luzulo-
Fagetum, дължащо се на заемане на изоставени тревни площи (Bensettiti et al. 2001). 
Други промени в биоразнообразието, най-вероятно се дължат на изчезването на едрите 
хищници и увеличената плътност на популациите на елени и сърни, водещи до засилен 
натиск върху състава на растителните видове (Rooney et al. 2004). 
Въпреки че, първият законов акт свързан с устойчиво управление на горите датира от 
1340 във Франция (Ballu 2006), едва през 19 век горското стопанство се превръща в 
научна професия, наред с разпространението на по-високо лесничейско образование в 
Европа (Европейска комисия 2003б). В последствие планирането и подобряването на 
концепциите за устойчиво развитие бележат непрекъснат ръст, например на 
конференциите на министрите за опазване на горите в Европа (MCPFE) са приети 
няколко резолюции, които определят и предполагат изпълнението на тези концепции. 
През последните 20 години защитата и увеличаването на биологичното разнообразие 
се превърнаха в ключов въпрос в управлението на горите. Според Европейка агенция 
по околна среда (2006), така нареченото природозащитно горско стопанство по 
настоящем е основната насока на развитие в горското стопанство в Европа. То се 
основава на по-ниско интензивни методи на намеса, запазване на отделни дървета и 
мъртва дървесина, отглеждане на естествени дървесни видове и смесени насаждения и 
опазване на малки, ключови биотопи. 
 
Процесите и схеми на еко-сертификация са един от основните резултати от тази 
тенденция. Въпреки че, според много експерти, ключов фактор си остава концепцията 
за старите гори, с нейните многобройни определения (гора, съществувала поне от 16 
век на едно и също място - Butler et al. 2002, или определена като гора, без човешка 
намеса за последните 100 години - Европейска комисия 2003а). В някои страни са 
създадени списъци с индикаторни видове за старите гори (Hermy et al. 1999, 
FUSAGx/GF 2006). В Швеция Националната агенция по горите е въвела 
специализирана система за определяне на стари гори (включително буковите гори) с 
висока консервационна стойност базирана на „сигнални видове”  (Skogsstyrelsen 2005). 
 
В Швеция, както и в някои други райони на Европа, сечите на широколистни гори 
(включително букови) и замяната им с иглолистни култури (предимно смърчови) са 
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били официално окуражавани в средата на 20-ти век. След 1984 година този процес 
престава с въвеждането на законодателство позволяващо комерсиалните сечи на 
терени заети от широколистни гори да се извършват само при условие, че не се 
извършва смяна на дървесните видове. 
 
Заплахи  
 
Буковите гори от типа Luzulo-Fagetum са широкоразпространен тип местообитание, 
заемащо голяма територия в Континентална Европа и Карпатите. Въпреки че, 
местообитанието не изглежда застрашено някои консервационни изследвания, във 
Франция и Германия сочат, че природозащитното му състояние е неблагоприятно, 
главно защото е нарушена структурата и/или състоянието на някои от типичните 
видове е влошено. Основните идентифицирани заплахи са следните: 
 
Смърчови и други култури от неместни дървесни видове 
 
Смърчът, особено в равнините, или други иглолистни култури представляват 
основната заплаха за буковите гори от типа Luzulo-Fagetum. Трябва да се подчертае 
уязвимостта на бука към повишената почвена киселинност, причинена от поредни 
ротации на смърчови култури – за нормално възобновяване на бука е необходим 
умерено кисел субстрат (Bensettiti et al.2001). Още повече, че такива насаждения са 
доминирани от комерсиални и чужди (Pseudotsuga menziesii и други) дървесни видове 
или само от бука, което води до създаването на монокултури (FUSAGx/GF 2006). В 
Скандинавия естественото разпространение на смърча в съседство с комерсиални 
насаждения и култури е сериозен проблем, за който трябва да се търси решение на 
местно ниво и чрез повтарящи се мерки (Naturvårdsverket 2005). Подобна е ситуацията 
и на други места в Европа, но като правило смърчът не може да завладее незасегната 
букова гора, тъй като е в много по-малка степен сенкоустойчив в сравнение с бука. 
Много по-вероятно е такъв проблем да се появи при наличие на изборна паша на 
младите букови дървета, съпътствана с прогресивно прореждане на склопа, в резултат 
на сечи или естествени фактори (Wilhelm pers. comm.). 
 
Липса на хоризонтална хетерегенност 
 
Когато разглеждаме глобално буковите гори, можем да очакваме висока гъстота на 
насажденията, която осигурява производство на дървесина и оставя малко 
възможности за появата на чисти насаждения, хелиофилни (обичащи слънцето) видове 
и открити екосистеми (FUSAGx/GF 2006). 
Извеждането на голи сечи на обширни територии с цел възобновяване, които водят до 
появата на „открити площи за биоразнообразието” не са правилната стъпка, тъй като 
те не позволяват развитието на видове със слаба способност за разпространяване 
(Gosselin & Laroussinie 2004). Вертикалната хетерогенност е по-сложна и зависи от 
таксономичните единици (Gosselin & Laroussinie 2004). 
 
Липса на мъртва дървесина 
 
Поради редовните сечи буковите гори всъщност никога не достигат състояние на 
разлагане. Още повече, че мъртвите и загиващи дървета често се отсичат по санитарни 
или естетически причини. Всичко това води до липса на микро-местообитания, 
съдържащи изключително големи дървета и мъртва дървесина в сравнение с идеалния 
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случай на „естествената” гора. Това е в ущърб на свързаните с местообитанието фауна, 
флора и гъби FUSAGx/GF 2006). 
 
Гъстота на елените и сърните 
 
Според Côté et al. (2004) ареалът на елените и сърните, както и числеността им  
бележат значителен ръст в световен мащаб през последните десетилетия. Освен 
икономическите негативи в следствие намаленото възобновяване на горите, поради 
изборната паша, тревопасните оказват влияние върху растежа и оцеляването на много 
тревисти растения, храсти и дървета. По този начин се създава структура на 
относително изобилие и динамика на растителността, имаща цикличен ефект върху 
други видове (Flowerdew & Ellwood 2001, Fuller 2001, Perrins & Overall 2001). 
 
Нанесените икономически щети варират в зависимост от вида на причинилите ги 
тревопасни (Ballu 2006). Те са високи в при благородния елен (Cervus elaphus) и елена 
лопатар (Dama dama), умерени при сърната (Capreolus capreolus) и незначителни при 
дивата коза (Rupicapra rupicapra). Това степенуване не важи по същия начин за 
богатството на биологичното разнообразие, по този въпрос са необходими 
допълнителни проучвания. Важно последствие от натиска на тревопасните е 
недостатъчното възобновяване на второстепенните дървесни видове, характерни за 
буковите гори от типа Luzulo-Fagetum. В някои случаи се затруднява и 
възобновяването и на бука (FUSAGx/GF 2006). Още повече, че предпазните мерки, 
които се вземат срещу сърните и елените имат свое негативно влияние върху 
биоразнообразието, например оградите, които се изграждат убиват много глухари 
(Tetrao urogallus) всяка година. 
 
Уплътняване на почвата 
 
Съвременните експлоатационни техники са свързани с употребата на тежки машини, 
които могат да причинят осезаеми промени в качеството на почвата (Lamandé et al. 
2005). Буковите гори са предразположени към проблеми свързани с уплътняване на 
почвата, особено на преовлажнени почви (FUSAGx/GF, 2006).  Намаляването на 
порьозността на почвата води до задържане на повече вода и намаляване 
съдържанието на почвен кислород. Уплътнените почви оказват неблагоприятно 
влияние върху растежа на дърветата, поради затрудненото развитие на кореновата 
система. Също така, намаляването на дейността на почвената макрофауна, причинено 
от структурните промени в почвата, е пагубно за възобновяването и развитието на 
дърветата, поради забавяне на насищането с минерални соли, фрагментацията и 
почвената агрегация (Lamandé et al. 2005). 
 
Ефекти от климатичните промени 
 
Ефектите от климатичните промени върху буковите гори могат да бъдат многобройни 
и значителни. През следващите десетилетия се очаква удължаване на вегетационния 
период, увеличение на продуктивността на гората, преместване на ареалите на 
видовете на север, промяна във взаимоотношенията между дървета и патогени (Legay 
& Mortier 2006). Ключов елемент може да се окаже очакваната промяна във валежните 
режими. Също така, климатичните промени могат да доведат до деградация на 
горската растителност в резултат на извънредни явления като поройни дъждове, 
засушавания и бури (Ellmauer 2005). 
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Наскоро проведено изследване от два френски научни института, базирано на 
симулационни модели, сочи вероятните промени в ареала на буковите гори, в 
следствие на глобалното затопляне: разпространението на бука ще намалее значително 
и буковите гори от типа Luzulo-Fagetum ще деградират или дори изчезнат през 
следващите сто години в Атлантическия регион или в равнините. Очаква се влошаване 
на екологичните условия за развитие на букови гори по западната и южна граници на 
ареала, като и на места с недостатъчно водни ресурси (Manthey et al. 2007). Този тип 
местообитание може да бъде ограничен до планинските и континентални райони 
http://www.nancy.inra.fr/extranet/com/carbofor/hetre.htm) и покритието му вероятно 
драматично ще намалее. Същите тенденции за развитие са установени за смърча и 
елата. Най-застрашени от климатичните промени са равнините букови гори. 
 
По-влажният и мек климат, който се очаква за Северна Европа най-вероятно ще доведе 
до увеличаване на прираста на горите (IPCC 2007). За буковите гори в Южна 
Скандинавия това може да доведе до разпространение на север и промяна в 
характерните черти на местообитанието. 
 

2. Природозащитно (консервационно) управление 

 
Общи препоръки  
 
Страните членки имат отговорността да въведат специфични природозащитни мерки и 
необходими ограничения при различните видове ползване в защитените зони от 
НАТУРА 2000. Местните условия трябва да са водещия фактор при управлението на 
всяка отделна зона (European Commission 2003a). Комерсиалното ползване на горите 
не се смята за заплаха, ако не се провежда по начин, водещ до влошаване на 
природозащитното състояние на местообитания или видове. Като базов наръчник при 
управлението на защитените зони от НАТУРА 2000 могат да служат резолюциите 
приети на конференциите (Helsinki 1993, Lisbon 1998, Vienna 2004) на министрите за 
опазване на горите в Европа (MCPFE) (European Commission 2003a). Основните теми 
засегнати в тези документи са планиране на управлението на горите, естествено 
възобновяване, местни видове, разнообразяване на хоризонталната и вертикална 
структура на насажденията, поощряване на високо видово разнообразие, т.е. смесени 
насаждения, вземане на предпазни мерки при изграждане на инфраструктура, 
специфични мерки за опазване на биоразнообразието, като поддържане количеството 
на мъртвата дървесина.  
 
Следните препоръки са отправени от Генерална дирекция „Околна среда” при 
Европейската комисия към отговорните институции в страните членки за 
управлението на защитените зони от НАТУРА 2000: 
 
·  „Препоръчително е обявяването на зони с достатъчно голям обхват, така че 
природозащитните цели да се интегрират във вече съществуващи планове за 
управление, отколкото да се обявяват малки площи, точно отговарящи на описанията 
от ръководството за определяне на местообитания. 
· Опазването на местообитанията и видовете трябва да се осъществява на ниво 
защитена зона посредством мерки, благоприятстващи местообитанията и видовете, 
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заради които е обявена зоната. Това би довело до стабилно състояние на биологичното 
разнообразие за цялата зона. Очевидно е, че в случай на циклични намеси (във времето 
или пространството) такова състояние е по-лесно достижимо в зони с по-големи 
площи. 
·  Намеси, водещи до временни нарушения в горското покритие върху ограничена 
площ (например групово-изборни сечи) или пък с ограничена интензивност 
(прореждания и пробирки) са допустими, в случай че позволяват възстановяване на 
първоначалното състояние на местообитанието чрез естествено възобновяване, дори 
когато трябва да се премине през няколко последователни естествени сукцесии.” 
 
Активно управление 
 
Някои решения взети на етап планиране и записани в плана за управление на горите 
(лесоустройствения проект) оказват влияние върху теренната работа (маркиране, 
мониторинг), приходите или нуждата от информация за сигурността. Тези решения за 
намеса ще считаме по подразбиране за активно управление, както и традиционните 
горскостопански практики, например прореждането. Още повече, че всички те се 
превръщат в активно управление когато става въпрос за възстановяване или 
подобряване на благоприятното природозащитно състояние. 
 
В резултат на библиографско проучване в световен мащаб (Gosselin & Laroussinie 
2004) един френски изследователски институт отправя препоръки за управление на 
биологичното разнообразие към националната горска администрация (Gosselin et al. 
2006). Основните идеи представени в този документ са основополагащи и за 
настоящото ръководство.  Трябва да се има предвид, че мрежите от защитени горски 
територии и естествени гори не са включени в проучването. Важно е да отбележи, че 
ръководството се фокусира върху „активно, повтарящо се управление”, концепция 
която предстои да бъде разяснена по отношение на буковите гори от типа Luzulo-
Fagetum. В някои случаи се подчертава естествения характер на дадена гора и някои 
горски защитени територии са създадени точно с такава цел, например в Южна 
Швеция основен принцип при стопанисване на буковите гори с висока 
природозащитна стойност от типа Luzulo-Fagetum е ненамесата (Naturvårdsverket 
2005). Тази форма на пасивно управление не е предмет на настоящия документ. 
 
Съгласно Приложение 1 от Директива 92/43/ЕЕС местообитанията на горските видове 
са приоритет за опазване. Като цяло видовете, зависими от наличието на гори могат да 
бъдат класифициране според изискванията им към различни управленски мерки (Golob 
2004): 
- Поддържане на благоприятно природозащитно състояние на дадения тип горско 
местообитание, съпроводено с горскостопански практики близки до естественото 
развитие на горите (повечето видове, например Rosalia alpina ); 
- Стопанисване близко до девствената гора (например Dendrocopos leucotos, Ficedula 
parva); 
- Стопанисване близко до сукцесионни стадии (например Bonasa bonasia, пеперуди и 
други); 
- Специални насоки за опазване на влажните зони (или речните течения) в горите; 
- Видове, за които мъртвите или отслабнали дървета са ключови местообитания; 
- Други специфични изисквания (например Barbastella barbastella, Myotis bechsteinii, 
Ursus arctos се нуждаят от обширни горски територии, пеперудите се нуждаят от 
определени растения и окрайнини на горски насаждения). 
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Както е описано от Gosselin & Laroussinie (2004), подпомагане и опазване на 
биоразнообразието трябва да се извършва на ниво масив /ландшафт/, а не на ниво 
насаждение. Това е валидно както за функциите и структурата на местообитанията, 
така и за опазването на видове. 
 
Видово и генетично разнообразие 
 
Своя съвет за стопанисването на дървесните видове дава Branquart (2005): толериране 
на местни видове (с по-висок потенциал на биоразнообразие), местни екотипове 
(осигуряващи добра приспособеност към конкретните условия и достатъчно генетично 
разнообразие), редки дървесни видове и смесени насаждения. 
 
Не е сигурно, че доминантните дървесни видове оказват сериозно влияние върху 
биоразнообразието, но е сигурно, че местните видове осигуряват по-високо 
разнообразие в сравнение с внесените, а широколистните, в сравнение с иглолистните 
(Gosselin & Laroussinie 2004). Доказано е, че различните широколистни дървесни 
видове сами по себе си са местообитания за специфични видови комплекси от 
сапроксилни насекоми, ето защо второстепенните дървесни видове (бреза, явор, 
ясен...) водят до увеличаване на биологичното разнообразие. 
 
Смесените насаждения са не само по-добри от гледна точка на биоразнообразието, но 
и по отношение на други параметри на околната среда – устойчивост на стрес и 
вредители, защита на почвата и други (Branquart 2005). Въпреки това, чистите 
насаждения имат своите преимущества и не са несъвместими с целите на НАТУРА 
2000 (Gosselin & Laroussinie 2004). 
 
Естественото възобновяване или употребата местни семена или фиданки е силно 
препоръчително, но в условията на активно управление изграждането на разсадници 
на местно ниво или събирането на семена, свързани с допълнителните разходи не са 
чести практики. Като цяло естественото възобновяване не води до оскъпяване (при 
прилагането на някой от другите методи за възобновяване са необходими специални 
мерки за защита от копитните животни – виж по долу). При извеждането на 
прореждания запазването на редки дървесни видове е задължително, освен това такива 
сечи трябва да се провеждат само когато са необходими за стопанисването на целевите 
видове. Алтернатива на прореждането, като типична лесовъдска намеса на ниво 
насаждение, е „освобождаване на короните”, което се прави само за целевите видове, 
включително редки видове и дървета със специфични екологични, естетически или 
други функции. Пример за такава лесовъдска практика на ниво отделно дърво е 
„Квалификация по размер” ( Qualification-Dimensioning (QD)) (Wilhelm et al.1999, 
Bastien & Wihelm 2000, Wilhelm 2003). 
 
Основните принципи, засягащи видовото и генетично разнообразие се предлагат при 
изпълнение на фазата на планиране на управлението, но управлението може да бъде 
по-активно чрез елиминиране на инвазивните видове (например неместните и смърча) 
или чрез подпомагане на някои редки местни видове, посредством прореждане. 
Редовния контрол и премахването на инвазивния смърч, разпространяващ се от 
околните насаждения и култури за комерсиален дърводобив, с цел поддържане на 
природозащитната стойност на буковите гори, се счита за необходимост в 
Скандинавия (Naturvårdsverket 2005). Rameau et al. (2000) предлага едромащабни 
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прореждания на територии залесени с иглолистни видове като мярка за възстановяване 
на буковите гори. Във Франция съществува специална схема за премахване на 
нежеланите видове (чужди или автохтонни видове) от 8 типа 
местообитания,застрашени от инвазивни видове и включени в Директивата. Буковите 
гори от типа Luzulo-Fagetum, обаче не са част от тази схема. 
 
Сечи и възобновяване, лесовъдска система, стопанисване на млади насаждения 
 
В една многофункционална гора е разумно да се поддържа баланс между възрастовите 
класове на ниво масив, тъй като това ще доведе до увеличаване броя местообитания и 
окрайнините на гората, както и тяхната устойчивост. Максимална хетерогенност 
(хоризонтална и вертикална), както и осигуряване на добра свързаност за видовете със 
слаба способност за разпространяване ще доведе до оптимално състояние. На ниво 
ландшафт оптимумът може да се изразява в съществуването на няколко различни 
системи на стопанисване (резервати, издънкови, едновъзрастни и разновъзрастни 
насаждения), разпределени пространствено в мозайчна структура. И двата оптимума са 
трудно постижими. Трябва да се има предвид, че всички лесовъдски системи са от 
полза за биоразнообразието и нито един вид сеч не бива да се забранява, заради 
опазването му (Gosselin & Laroussinie 2004). Само при специфични условия е наистина 
необходимо поддържането на неравномерни по структура и възраст насаждения за 
защита на почвата (наклони на склона > 30%, ONF 2005). 
Най-добрата практика зависи от целите поставени в плана за управление. Ключови 
задачи трябва да бъдат запазването на типичните горски видове и особено на тези, 
характерни за пионерната и крайната сукцесионна фази, или видове със слаба 
способност за разпространение. Blanquart (2005) отбелязва, че когато целта е опазване 
и увеличаване на биологичното разнообразие в буковите гори най-подходящата форма 
е неравномерни смесени насаждения (разновъзрастни и присъствие на поне 10% други 
широколистни видове) с естествено възобновяване и малки площи, на които то се 
осъществява (0,5 до 1 ха). Изключително трудно е да се оцени влиянието на избрания в 
началото режим на стопанисване (времева рамка, многобройни и различни параметри) 
ето защо, избора на лесовъдска система е решение взето в процеса на активно 
управление с неясна цена. Промяната на режима на голяма територия, обаче, 
неминуемо има негативни последици, свързани с нарушаване на икономическата схема 
(промяна в количеството и времето на извеждане на сечите). Във Франция съществува 
финансова схема за горски територии от мрежата НАТУРА 2000, позволяваща 
промяна на лесовъдската система чрез „разнообразяване” на насажденията  с 
некомерсиална цел, в полза на някои от видовете от специално изготвен списък (Tetrao 
urogallus, Ursus arctos и други). 
 
За запазване на хетерогенността Hunter (1990, in Gosselin & Laroussinie 2004) предлага 
да се въведе система с еднакъв брой малки (<0.15 хa) и големи възобновителни площи. 
Друг положителен резултат от въвеждането на малки възобновителни площи може да 
бъде подпомагането на растежа на растителни видове, характерни за горите в 
сравнение с негорските видове, които присъстват дори след определен период от време 
на големите възобновителни площи. Bus de Warnaffe 2002 (in Gosselin & Laroussinie 
2004) предлага извеждането на сечи да става на територии по-малки от 0,5 ха и счита, 
че сечи на територии по-големи от 2 ха ще се отразят неблагоприятно на състоянието 
на биологичните съобщества (растителност, птици и карабиди) и ще окажат влияние 
върху непрекъснатостта на местообитанието. Още повече, че ранните прореждания 
улесняват развитието на подраста и горските тревисти съобщества. Управлението на 
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подраста предлага различни възможности за създаване и поддържане на хоризонтална 
и вертикална хетерогенност (Gosselin et al. 2006). 
 
На местно ниво е допустимо стопанисването на издънкови насаждения, тъй като някои 
видове са зависими от тях – лещарка (Bonasia bonasia) в гъстите гори, някои 
растителни видове и насекоми във фазата преди склопяване (Branquart 2005). Този 
режим спомага за появата на котли (малки открити площи) в насажденията и в някои 
случаи е подходящ на бедни почви. Въпреки това, такова стопанисване може да доведе 
до елиминиране на бука и вероятно да доведе до появата на „гора заместител”. Освен 
това броят на подходящите естествени котли може да бъде малък и на местно ниво 
може да бъде добре да се създадат и изкуствени. 
 
Развитие на микро-местообитания, изключително големи  и стари дървета, 
загниваща и мъртва дървесина 
 
Според Brustel (2001) количеството на мъртва дървесина в стара естествена гора е 
между 60 и 90 м3/ха, докато в експлоатираните гори то варира между 1,2 и 12 м3/ха. 
Някои автори, цитирани от Gosselin & Laroussinie (2004) оценяват количеството на 
мъртвата дървесина в естествените гори на Източна Европа между 50 и 400 м3/ха, в 
горите, обект на човешка дейност от порядъка само на няколко кубични метра. 
Съгласно WWF (2004) средното количество мъртва дървесина в стари букови гори е 
136  м3/ха. Във Франция обемът на мъртвата дървесина от дървета загинали през 
последните 5 години продължава да се увеличава и възлиза на 1,7 м3/ха, за сравнение – 
1,2 м3/ха преди 15 години (MAP 2006). За съжаление тези цифри не могат надеждно да 
се сравнят с тези от други европейски страни, заради използването на различни методи 
на изчисляване (корени, мъртва дървесина на живи дървета и други). Световния фонд 
дива природа (WWF) приканва за увеличаване на обема на мъртвата дървесина в 
умерените гори до нива от 20-30 м3/ха до 2030г. 
 
Всъщност качеството на мъртвата дървесина е също толкова важно, колкото и 
количеството. Съществуват класификации, разделящи мъртвата дървесина в различни 
категории в зависимост от развитието й. Категориите при различните автори варират 
от 3 до 14 (Brustel 2001). Продължителността на всяка фаза зависи от дървесния вид и 
може да бъде от няколко години до десетилетия. Всеки вид гниене (кафяво, меко, 
бяло) се характеризира със специфични гъбни- и зооценози (съобщества от гъби и 
животни), които могат да са различни при различните дървесни видове. Мъртвата 
дървесина не е едно единствено местообитание, а по-скоро е съвкупност от микро-
местообитания, които се променят и развиват с течение на времето  (WWF 2004). 
Всички дървесни видове, както и различните части на дървото (от листата до 
корените), различните по размер и разположение дървета или части от тях се 
характеризират със специфично биоразнообразие. Мъртвата дървесина изложена на 
слънчево греене има по-голямо съдържание на сапроксилни насекоми (например  
Cerambyx cerdo). Но и в този случай всяко местообитание, се характеризира със 
специфично биоразнообразие и сапроксилните насекоми в буковите гори предпочитат 
засенчването, както и буковите дърветата (Gardenfors et al. 1992 in Gosselin & 
Laroussinie 2004). 
 
Поне три компонента трябва да се вземат под внимание когато става въпрос за 
поддържане и развитие на мирко-местообитания: стари дървета с големи размери 
(дървета с изключително големи размери, дървета ветерани), мъртва или загниваща 
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дървесина и групи от стари дървета. Пространственото и времево разпространение на 
мирко-местообитания, както и непрекъснатостта са ключови фактори за 
биоразнообразието. Свързаността и разпространението на мъртвата дървесина оказват 
влияние на сапроксилните (обитаващи загниваща и мъртва дървесина) съобщества. 
 
Счита се, че старите и големи дървета (много голямо дърво Ø 70 см, голямо дърво Ø 50 
см, FNE 2006) са по-важни за сапроксилните съобщества, защото такива 
местообитания се развиват бавно и по различни начини, създавайки едни от най-
редките и дълготрайни хабитати в днешните гори (Brustel 2001). Прилепите също 
използват като убежища пукнатините, образувани в резултат на ледонапукване или 
бури в сравнително млади дървета или кухини, в резултат на гниене или в хранене на 
кълвачи в по-стари. Въпреки това те предпочитат живи дървета заради термичната 
регулация. Това е още един пример за мирко-местообитания, които не са свързани с 
мъртви дървета. Кухини, и особено тези, съдържащи компост и осигуряващи 
местообитания за Osmoderma eremita и Limonescus violaceus се образуват в стари, 
едроразмерни дървета. 
 
Въпреки всичко казано досега е трудно да се посочат конкретни цифри относно 
мъртвата дървесина, които да се използват при управление на горите. От таблицата по-
долу е видно, че съществуват множество и различни варианти. Различни работни 
групи и научни институти са предложили различни критерии в рамките на оценката на 
природозащитното състояние или на програми за подпомагане на биоразнообразието. 
Такива разработки са направени за Валония (FUSAGx/GF 2006), Словакия (Polák & 
Saxa 2005), Люксембург (TREngineering 2004b), Франция (ONF 2005) и Германия (BFN 
2003). В Германия провинциите са приложили употребата на специфични дефиниции и 
прагови стойности. Два от изследваните случаи са Северна Вестфалия - Verbücheln et 
al. 2004 - и Brandenburg – MLUV 2004. Виж таблицата. 
 
Таблица 1. Количества на загниващата и мъртва дървесина и изключително големи 
дървета предложени за оценка на природозащитното състояние на горите в някои 
държави 
Държава/район Определение Благоприятно Неблагоприятно- 

незадоволително 
Неблагоприятно - лошо

Загниваща и мъртва дървесина 
Валония  > 2 броя/ха 1 до 2 броя/ха <1 брой/ха 
Люксембург Стоящи или лежащи н

L> 2 м, Ø >60 см за дъб
иглолистните, Ø >60 см 
дървета 

> 3 броя/ха 1 до 3 броя/ха <1 брой/ха 

Франция Ø >35 см >1 (в комбинация с други мерки) 
Германия Стоящи или лежащи  

на земята  
L> 3 м, Ø >50 см  
или големи отчупени  
клони с Ø >30 см 

> 3 броя/ха, 
 стоящи и паднали

1 до 3 броя/ха, 
 стоящи и паднали 

До 1 брой/ха,  
стоящи и паднали 

Северна Вестфалия Стоящи или лежащи  
на земята  
L> 2 м, Ø >50 см 

> 3 броя/ха 1 до 3 броя/ха До 1 брой/ха 

Словакия L> 3 м, Ø >40 см,  
равномерно  
разпределени в  
различните категории 
дървесина 

>= 4 броя/ха  
(много добро),  
2-3 броя/ха (добро)

1 брой/ха По-малко от 1 брой/ха 

Общо количество на  мъртвата дървесина (обем) 
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Валония Стоящи или лежащи  
на земята 

> 20 м3/ха От 7 до 20 м3/ха По-малко от 7 м3/ха 

Бранденбург Ø >35 см > 40 м3/ха стоя
лежащи  

От 21 до 40 м3/ха стоя
лежащи  

По-малко от 20 м3/ха 

Изключително големи дървета, стари дървета 
Валония Ø >80 см за дървесни 

 видове с твърда  
дървесина и Ø >50 см 
 дървесни видове  
с мека дървесина 

> 3 броя/ха От 2 до 3 броя/ха < 2 броя/ха 

Люксембург Ø >60 см за дъб и  
бука и Ø >40 см  
за другите видове 

> 5 броя/ха От 1до 5 броя/ха < 1 броя/ха 

Франция Ø >35 см От 1до 5 броя/ха (в комбинация с други мерки) 
Германия Дървета с кухини или  

гнезда или Ø >40 
наличие на кухини, 
 мъртви части  
и изгнила кора,  
или Ø >80 см за бука 
 и дъба и други 
едроразмерни  
широколистни,  
Ø >40 см  
за други видове 

>= 6 броя/ха >= 3 броя/ха < 3 броя/ха 

Северна Вестфалия Ø >80 см за равнините,
 Ø >70 см за  
предпланинските  
райони и Ø >60 см 
 за във високите планини

>= 6 броя/ха 1 - 5 броя/ха <1 броя/ха 

Словакия Ø >60 см,  
равномерно  
разпределени  

>= 5 броя/ха  
(много добро),  
1-4 броя/ха (добро)

3 - 9 броя/10 ха < 3 броя/10 ха 

Бранденбург  >= 7 броя/ха 5 – 7 броя/ха < 5 броя/ ха 
Групи от стари дървета 
 Определение Благоприятно 

Група стари дървета  
(малко насаждение надвишаващо  
икономическите, експлоатационни   
критерии и на възраст до два пъти над  
оптималната възраст от икономическа 
 гледна точка) 

3% от всички гори и 5% в обхвата на  
НАТУРА 2000 

Франция 

Загиваща група дървета  
(малко насаждение, навлизащо в  
последната фаза на развитие –  
загиване – без човешка намеса) 

1% от всички гори и 3% в обхвата на  
НАТУРА 2000 

 
Според Gosselin & Laroussinie (2004) в горите на умерения климатичен пояс са 
необходими от 5 до 15 м3 мъртва дървесина на хектар за осигуряване на добро ниво на 
разнообразие на сапроксилните насекоми. Но такъв праг не е достатъчен за всички 
видове и някои места обемът на мъртвата дървесина трябва е по-голям. 
 
Нормата за мъртва дървесина трябва да се приема като минимална, а не оптимална, 
разпространението й следва да бъде неравномерно, както е в естествените гори (Brustel 
2001). Пространствено-времевото разпределение на микро-местообитанията, както и 
непрекъснатостта им са ключови фактори за биоразнообразието и са много по-лесно 
постижими при управление на големи горски масиви. При стопанисването е 
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необходимо запазване на определена част от средновъзрастните дървета, които ще се 
превърнат в бъдещите дървета ветерани и това трябва да се има предвид при 
изготвянето на планове за управление. 
 
Според Warms-Petit & Petit (2000) само за прилепите са необходими многобройни 
убежища на територия от един хектар. Една колония на Myotis bechsteinii, състояща се 
от 15 женски използва повече от 50 убежища на площ от няколко десетки хектара. 
Авторите на проучването предлагат да се поддържат 25 – 30 убежища на хектар в 
стари насаждения, които се осигуряват от 7 до 10 маркирани дървета от насаждението. 
При изключителни обстоятелства липсата на естествени убежища може да бъде 
компенсирана с поставянето на изкуствени къщички. 
 
Ranius (2000 in Gosselin & Laroussinie 2004) предлага запазването на стари групи 
дървета с цел опазването на Osmoderma eremita. Наличието на стари насаждения в 
близост до зоните на възобновяване намалява негативното влияние върху видовете със 
слаба способност за разпространяване. Друг начин за подпомагане на тези видове е да 
се удължи турнуса на сеч. В съвременното горско стопанство турнуса на сеч за 
дъбовите гори, например, е 150 – 160 години при приблизително 300 години живот за 
естествените гори  (FNE 2006). За високостъблените букови гори продължителността 
на ротационния период (турнус) е 100 – 150 години (ЕЕА 2006, ONF 2005), а 
естествената продължителност на живота може да достигне 300 – 400 години 
(Scherzinger 1996). В рамките на критериите за биоразнообразие приети на 
конференциите на министрите за опазване на горите в Европа от MAP (2006) е 
установено, че пределната възраст за няколко дървесни вида значително надвишава 
приетата възраст на турнус. Тези изчисления могат да се считат като вероятната 
начална възраст на физиологична старост при усреднени външни условия. 
 
Относно възрастта на физиологична старост са предложени следните цифри: бук – 180 
години, летен дъб – 180 години, зимен дъб – 240 години, ела, в равнинните области – 
160 години, смърч, в равнинните области – 160 години и ела и смърч, в планинските 
райони – 200 години. Разликата между настоящите ротационни цикли (турнуси) и 
посочените пределни възрасти може да се използва при създаването на планове за 
управление за определяне на групи стари дървета, които могат да бъдат предмет на 
дърводобив във възрастта на старост или оставени да загинат  и да се превърнат в ядра 
мъртва дървесина. Във Франция има предложение оптималната възраст/диаметър за 
сечи в тези групи стари дървета да се удвои (ONF 2005). Така, удвоявайки 
необходимото време или диаметър, тези малки по площ насаждения ще прехвърлят 
възрастта на оптималните икономически критерии за експлоатация,. За въвеждането на 
такива групи стари дървета е препоръчително те да се създават едновременно на площ 
от 0,5 – 5 ха и неравномерно разпръснати в горския масив (ONF 2005). От друга 
страна, загиващите дървета, образуващи ядра мъртва дървесина трябва да 
представляват насаждения с площ 0,5 – 3 ха, без намеса, освен от съображения за 
безопасност. Създаването на такива ядра в по-малко продуктивни зони е добър подход. 
 
Един от основните въпроси относно опазването на мъртвата дървесина е обучението 
на лесничеи и туристи. Рисковете за туристите и отговорностите налагани от закона 
трябва задължително да се вземат под внимание. Във Франкентал, много популярен 
сред посетителите френски резерват, има зона на стриктна защита, където се 
провеждат специализирани технически тестове, за да се вземе решение дали да се 
премахнат или не някои от мъртвите дървета или дърветата ветерани.  
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В някои райони, където микро-местообитанията са изчезнали, а зависимите от 
съществуването им видове са застрашени са тествани методи за изкуствено 
възстановяване, както в Италия (Cavalli & Mason 2003). Чуждия вид Quercus rubra е 
премахнат чрез възстановяване на мъртвата дървесина, използвайки техники като 
изкуствено поваляне на дърветата, чрез изкореняване и обелване на кората и камбия. 
Другаде са приложени различни методи за подпомагане на видовете, например 
поставяне на изкуствени гнездови камери или кухини, заразяване с причинители на 
гнилостни процеси, отсичане или взривяване на горните части на дърветата (Gosselin 
& Laroussinie 2004). 
 
Горски окрайнини, поляни, открити пространства и влажни зони в горите  
 
Стопанисването на горските окрайнини, създавайки прогресивна структура (така че да 
се издигат постепенно до достигане височината на дървостоя) предпазва гората от 
вятъра, подобрява естетическата стойност на ландшафта и създава местообитания за 
копитните животни и за видове (птици, прилепи), които намаляват числеността на 
вредителите (Branquart 2005). Освен това благоприятства развитието на хелиофилни 
растителни видове и антофилни видове като пеперудите и Сирфидни мухи (Syrphidae). 
Поддържането на горски поляни има същия резултат и допълнително увеличава броя 
на граничните зони. Като цяло, поддържането на открити площи подпомага 
биоразнообразието. 
 
Най-напред трябва да се отбележи, че не е необходимо откритите площи да бъдат 
залесявани, особено когато не са подходящи за това. Според Gosselin & Laroussinie 
(2004) постоянни горски поляни могат да бъдат създадени чрез разширяване на 
съществуващите открити площи край кръстовища на пътища или пътеки или чрез 
поддържане на окрайнините им. Стопанисването не бива да включва употребата на 
пестициди, а косене може да се прилага един път в годината, в края на лятото или 
есента, или дори на всеки 2 – 3 години. Във Франция съществува специална програма 
за създаване или възстановяване на поляните в горите с цел опазване и възстановяване 
на местообитанията на видове от Директивите за хабитатите и птиците. Счита се, че 
максималната площ за такава поляна възлиза на 1500 м2. При по-голяма площ 
местообитанието вече не се приема за горско. Предложен е специален списък с 
подходящи мерки, отговорности и схема за контрол на състоянието на горските 
поляни. Подобен списък съществува и за малките водни площи в горите, с размери до 
1000 м2. 
 
В горите съществуват няколко вида влажни зони, например влажни горски 
насаждения, тресавища и блата, малки езера, потоци, реки и други. За стопанисването 
на тези площи може да се наложи прилагането на специфични мерки за контролиране 
на водното ниво или предотвратяване на естествената сукцесия в блатата чрез 
отстраняване на дърветата. 
 
Експлоатация, горскостопански дейности и други мерки 
 
Някои от прилаганите мерки със сигурност не се причисляват към активното 
управление. Това са пасивни или дори задължителни добри практики (виж по долу). За 
някои други мерки, обаче, са необходими специфични инвестиции: 
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· За пресичането на потоци и малки реки или за избягване коригирането на речни 
корита или разливни зони се препоръчва употребата на временни защитни мерки, като 
дървесни трупи или тръби (Branquart 2005). 
· След извършване на оценка за въздействието им върху биоразнообразието, вместо да 
бъдат асфалтирани, горските пътища да бъдат застилани с местен камък (Branquart 
2005). След като приключи използването на даден път могат да се поставят бариери 
или огради, ограничаващи достъпа. Укрепването на пътя с насипи може да се окаже 
полезно, тъй като при ново отваряне няма да се налага да се влиза с тежка техника. 
 
Във Франция програма за горите в НАТУРА 2000 осигурява допълнително 
финансиране при изграждане на горски пътища когато се вземат мерки за опазване на 
видовете: удължаване, за да се отклони от нежелана територия, употреба на 
препятствия или бариери за ограничаване на достъпа, противо-ерозионни мерки, 
временна защита на реките. Предложен е списък с ангажименти, видове, мерки и 
контролни дейности. Съществува и програма за предпазване на определени зони от 
антропогенен натиск чрез изграждане на бариери. Този метод е полезен за опазване на 
редки растения или гнезда (например Ciconia nigra). Предложен е списък с 
ангажименти, видове, мерки и контролни дейности. 
 
Належаща е нуждата от информиране на широката общественост, от една страна 
запознаване с проблемите на природозащитна и от гледна точка на безопасността, от 
друга. Често съществува необходимост да се разгласи информация относно режимите 
или управленските мерки, които са взети. Поставянето на информационни табла може 
да се окаже полезно в тази насока. 
 
Управление на копитните 
 
Много автори предлагат поддържане на баланса гора – дивеч (FUSAGx/GF 2006). На 
редица места във Валония, където гъстотата на сърните и елените се е удвоила през 
последните 15 години естественото възобновяване е застрашено (MRW 2007). Не 
винаги може да се разчита на естествено възобновяване, без специална защита на 
растенията срещу копитните животни. В същото време телените огради могат да 
окажат негативно въздействие върху видове като Tetrao urogallus, ето защо е добре 
използването на такива огради да се ограничи само за най-ценните растителни видове 
или да бъдат заменени с дървени или индивидуални покривала за растенията. Във 
Валония стойността на метър телена ограда изчислена през 2005г. възлиза от 2,84 до 
3,24 евро, а стойността на метър дървена ограда е 3,06 евро (Verté pers. comm.). 
 
В Rhineland-Palatinate (Германия) дървените огради са оказват недостатъчни, за да 
предотвратят изпасването на растителността от сърни. Разходите за  ограждане 
(независимо с тел или дърво), включително контрола, поддръжката и премахването са 
10 евро/м при височина на оградата 1,6 метра и 15 евро/м при височина на оградата 2 
метра. Като цяло, употребата на огради не е съвместима с природосъобразното 
лесовъдство, тъй като ограничава естественото възобновяване във времето и 
пространството. Понастоящем предпазването на дърветата от прегризване от сърни и 
елени се осъществява с помощта на индивидуални покривала и единствено в групи. 
 
Ловуването, обикновено, намалява гъстотата  на елените и сърните, но е задължително 
на местно ниво определянето на животните за отстрел да става от подготвени за целта 
лесничеи. 
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Възстановяване на буковите гори  
 
Активното управление в рамките на буковите гори от типа Luzulo-Fagetum е 
съсредоточено най-вече върху подобряването на  природозащитно му състояние. Това 
трябва да бъде разграничено от създаването на нови букови гори, което може да 
отнеме десетки или стотици години за да има природозащитен ефект. За съжаление 
понякога се появяват предложения за компенсиране на въздействията върху други 
много ценни местообитания, като ерикоидни съобщества или блата, посредством 
създаването на букови гори.  
 
Въпреки всичко, с течение на времето някои горски култури започват да придобиват 
характеристики на естествени гори. Този факт е тестван в Швеция. Връщането на 
широколистни гори (предимно дъбови и букови) на територия, заета от смърчови 
култури, през 20 век е изпробвано в пълна степен в рамките на LIFE проект в 
национален парк Söderåsen в Швеция, 2002 – 2006 (LIFE02NAT/S/8483, "Restoration of 
deciduous forest in Söderåsen National Park). Що се отнася до бука, буковите гори от 
типа Luzulo-Fagetum са основен целеви хабитат в рамките на проекта. Изпитани са 
залесяване, наред с различни техники за посев на букови жълъди в комбинация с 
различни методи на третиране на почвата. Първоначалните оценки показват, че всички 
тези методи са осъществими и с реален природозащитен потенциал, въпреки че трябва 
да се вземат всички предпазни мерки, за се оптимизира оцеляването на семената и 
младите фиданки (Brunet & Oleskog 2006, Fiskesjö 2006). 
 
Ефикасен и общоприет метод за замяна на чисти смърчови насаждения с бук в 
Rhineland-Palatinate е залесяването на букови фиданки под склопа на смърчови 
култури със средна възраст над 50 години. Достатъчни са от 40 до 60 букови фиданки, 
разположени в групи от 5 – 7 броя, поставени през 12 – 18 метра (Landesforsten 
Rheinland-Pfalz 2003). 
 
Индикатори 
 
Употребата на индикатори за извършване на бърза оценка на екологичното състояние 
е силно зависима от точните параметри, които подлежат на оценяване. Като цяло, се 
предлага да се изследва непрекъснатостта на горската покривка или степента на 
естественост на гората, което за съжаление е трудно за оценяване. 
 
Според Kirby & Goldberg (2002) индикатори за древна гора са видове, които са по-
често срещани в древните гори, отколкото в съвременните. Ето защо присъствието на 
такива видове може да служи като доказателство за старостта на дадена гора. Различни 
автори твърдят, че присъствието на определени видове растения и лишеи могат да 
определят една гора като древна (Rolstad et al. 2002), но винаги трябва да се вземат под 
внимание пространствената структура и възможността за разпространение. Всъщност, 
авторите смятат, че концепциите за непрекъснатост и фрагментация са интересни, но 
само когато специфичния екологичен параметър или условие са точно определени в 
пространството и времето. 
 
Няма растения, които да са перфектни индикатори за древна гора и степента на 
свързаност на видовете с древната гора е различна при различни условия. Като пример 
може да се посочи, че лишеят Lobaria Pulmonaria е индикатор за непрекъснатост на 
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гората (Branquart 2005), но някои специалисти смятат, че това не е така при каквито и 
да е условия. Всъщност, демонстрирано е, че този вид е добър идикатор за 
непрекъснатост на гората в трепетликовите (Populus tremula) гори във Финландия 
(Rolstad et al. 2002). Но това не е достатъчно да се смята, че вида може да бъде цитиран 
като индикатор във всяко ръководство. В Белгия този вид е разпространен главно по 
Acer pseudoplatanus в ацидофилните букови гори (Verté pers. comm.). 
 
Необходимо е разграничаването на поне два основни параметъра: някои видове по 
същество са зависими от структурата на гората, докато други са затруднени от слабата 
си способност за разпространяване (Rolstad et al. 2002). Колко по-ограничена е 
възможността им за разпространение толкова по-добри индикатори за непрекъснатост 
могат да бъдат. Необходими са още проучвания по въпроса, особено за насаждения с 
известно минало, за да се изясни дисперсионната екология  на техните застрашени 
видове.. 
 
Много по-прецизно ще бъде, ако се използва набор от индикаторни видове като 
комбиниран индекс за непрекъснатост на гората или показател за качеството на 
сапроксилните съобщества. Такива индикатори са разработени в някои държави, но са 
твърде тежки, за да навлязат в широка употреба (Brustel 2001). В наскоро проведени 
проучвания на Френския национален институт по агро-изследвания (INRA) са 
идентифицирани растителни съобщества типични за древните гори. За същата цел във 
Валония се използва списък с растителни видове. 
 
В рамките на конференциите на министрите за опазване на горите в Европа бяха 
изготвени някои индикатори и критерии за устойчиво управление (Lisbon 1998, 
amended in Vienna 2003). Шест критерия за устойчивост и 117 качествени и 
количествени индикатора са приети, сред които и 9 индикатора за биоразнообразие в 
горите: видов състав, възобновяване, степен на естественост, интордуцирани видове, 
мъртва дървесина, генетични ресурси, структура на ландшафта, застрашени горски 
видове и защитени гори (Solano Lopez 2006, MAP 2006). 
 
 
 
Други подходящи мерки 
 
Стопанисването на буковите гори от типа Luzulo-Fagetum е свързано основно с 
пасивни мерки или задължителни добри практики. Активното управление е свързано 
най-вече с възстановяване. Това се илюстрира от трите примера по долу:  
· За се ограничи безпокойството на птиците Branquart (2005) предлага сечите и 
прорежданията да се извършват в периода от 1 юли  до 30 март (освен при липса на 
видове, които ще бъдат засегнати). А косенето на тревата от 1 август до 30 март. Вече 
съществува съгласие относно оставяне на отпадъците от сечта в сечището, тази 
пасивна управленска мярка не изисква никакви финансови вложения. 
· Друга мярка при устойчивото стопанисване на горите е защита на почвата 
(FUSAGx/GF 2006), която трябва да е задължителна, а не да се приема като източник 
на допълнителни разходи.  
· Изглежда, че торенето причинява намаление на някои микоризни организми и 
увеличение в развитието на някои гъби (Gosselin & Laroussinie 2004). За щастие 
торенето все още е много рядко прилагана мярка (по-малко от 1% във Франция, 
Gosselin et al. 2006) и е трудно липсата на торене да се свърже със загубата на приходи. 
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Това е процес, които трябва да се следи в бъдеще, най-вече заради развитието на 
добива на енергия от дървесина. 
 
Съществуват и други примери за предпазни мерки, засягащи качеството на водата и 
влажните зони, правилната употреба на пестициди и строителната дървесина. 
 
Основната предпазна мярка, която не представлява директно активно управление, е 
създаване на плановете за управление (лесоустройствените проекти). Този подход е 
широко разпространен в публичните гори на Европа и все повече навлиза и при 
управлението на частните гори. Често в тези планове за управление е включена и 
програма за мониторинг (например следене гъстотата на копитните животни). 
Агенцията за защита на околната среда в Швеция (SEPA) препоръчва програма за 
мониторинг, свързана със задълженията за докладване по член 11 от Директивата за 
хабитатите,  която включва следните елементи (Naturvårdsverket 2005): 
 
·  Разпределение по възраст и видове дървета, включително смърч, в рамките на  6 – 12 
годишни интервали, в зависимост от тенденциите и местния природозащитен статус.  
·  Количество на мъртвата и загниваща дървесина. 
·  Възстановяване на букови дървета. 
· Типични видове лишеи и бриофити, в рамките на  6 – 12 годишни интервали, в 
зависимост от тенденциите и местния природозащитен статус.  
 
Втора основна пасивна мярка представлява системата от защитени територии в горите. 
Съществуват няколко паневропейски политики (MCPFE) и изследователски програми 
(Latham & Frank 2005). 
 
Тъй като горите са многофункционална система, други подходящи мерки могат да 
засягат мониторинга и регулирането на други дейности като прекарване на свободното 
време и туризъм. Ангажирането на различните заинтересовани страни играе важна 
роля при опазването на горите в този аспект. Тъй като понякога е трудно да се 
изчислят разходите за прилагането на определена мярка, частните собственици на гори 
биха предпочели схеми за нефинасово подпомагане вместо парични компенсации. 
Хартата за подпомагане в НАТУРА 2000 зони, във Франция, е първоначално 
предложена от частни стопани на гори. 
 
Изчисляване на разходите и потенциални източници на европейско финансиране  
 
Специфични характеристики на разходите за местообитанието 
 
След задълбочено проучване на местни практики  и планове за управление Thauront & 
Gourmain (2003) предлагат набор от мерки относно Натура 2000 споразуменията 
(плащанията) за френските гори. 
 
Въведени са две финансови категории: 
 
· Обща сума за закупуване на услуга (полза), свързана с дългосрочно задължение, 
например за поддържане на мъртвата дървесина; 
· Еднократна инвестиция (безлихвена) насочена към подобряване състоянието на 
целеви видове от Директивите за хабитатите и птиците, например, възстановяване на 
малки езера или поляни. 
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Така предложената програма е приета от Европейската комисия при някои условия, 
като задължението да не се генерира нова печалба и да се създаде прозрачна и 
последователна методика за изчисляване на общата сума. Оставянето на отсечената 
дървесина лежаща на земята, например, е отчетено като добър начин за избягване 
генерирането на печалба  и увеличаване количеството на мъртвата дървесина. 
 
Направени са изчисления за цената на услугата (ползата) предоставяна 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 пропуснатите ползи. 
Някои конкретни параметри зависят от местоположението, но средната изчислена 
стойност е 75 евро приход за дъба и 89 евро за бука (Thauront & Gourmain 2003, 
непубликувани данни – Министерство на околната среда, Франция). 
 
За опазването на някои видове понякога се налага прекратяване на сечите за няколко 
месеца (например откриване на територия използвана от кафявата мечка при 
размножаване) или за няколко години (за възстановяване на популацията на глухаря). 
В такива случаи е много трудно да се въведе подходяща компенсаторна схема 
(Thauront & Gourmain 2003), тъй като няма чиста загуба, а отлагане на приходите във 
времето. Още повече, че съществува непостоянство в предпочитанията на лесничеите, 
което не може се вземе предвид при методиката за изчисляване (Denis & Villetard 
2002). 
 
Накрая трябва да се отбележи, че съществува спор относно реалната цена на някои 
природозащитни мерки и границата между активно управление и добри практики. Има 
належаща нужда от поощряващи дейности (чрез осъществяване на LIFE проекти) и 
финансови мерки. За съжаление въвеждането на поощряващи финансови мерки е 
невъзможно в условията на общоевропейската политика за конкуренцията, допускаща 
само два вида разходи: пропусната полза и допълните разходи. 
 
 
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 пропуснатите ползи и правилата относно конкуренцията. 
 
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.  
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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 (Guidance Handbook, 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 Кохезионен 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 Интеррег, 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 финансови програми, например 
повтаряеми 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/ЕЕС и мрежата НАТУРА 2000. 
 
Сред разнообразието от европейски източници за финансиране, следните са 
представляват интерес при изграждането модели на управление за букови гори от типа 
Luzulo-Fagetum: 
 
· 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+) Компонент „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 доклада на ЕК 
относно спиране на загубата на биоразнообразие до 2010г. 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 райони (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 
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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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