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Резюме 
Динамиката и развитието на естествените 
природни процеси, съчетани с антропогенно 
въздействие, водят до риск от загуби на 
биологично и ландшафтно разнообразие в 
Централни Родопи - рид Мурсалица. За 
намаляването им са използвани съвременни 
консервационни методи за управлениe. 
Внедряването на природосъобразни 
екологични практики, като биологичното 
земеделие, са пряко свързани с устойчивото 
развитие на местни общности и опазването на 
околната среда в защитените зони по 
НАТУРА 2000 - „Триград-Мурсалица” по 
Директивата за птиците и „Родопи-Западни” 
по Директивата за хабитатите. 
 
Ключови думи: биоразнообразие, 
разнообразие на местообитанията, природни 
местообитания, местообитания на видовете, 
разнообразие на ландшафта 
 
Глобалното затопляне, замърсяването, 
опазването на околната среда и устойчивото 
развитие през последните години придобиха 
голямо значение за света. През 2004 г. ЕК 
(Европейската комисия) активизира 
кампанията си за развитие на биологичното 
земеделие, чиято основна цел е екологичната 
устойчивост. С приемането на регламент 
834/2007 на ЕС за биологично производство 

(Регламент ЕО № 834/2007) се установи каква 
е рамката на подкрепа му в общността. В него 
специално внимание бе отделено на 
екологичната.  
Поради потенциално вредното им въздействие 
върху околната среда, химичните изкуствени 

торове и пестицидите са строго ограничени 
съгласно законодателството на ЕС относно 
биологичното земеделие. На тяхно място 
произвеждащите по биологичен начин 
земеделски производители използват по-
щадящи методи за постигане на подобни 
резултати. Поддържането на здрава и 
плодородна почва е основната предпоставка за 
производство на здрави култури, които са 
силни и по-устойчиви на вредители.  
Биологичното земеделие разчита на 
развитието на разнообразна екосистема за 
поддържане на почвеното плодородие и за 
ограничаване на вредителите по естествен 
начин. Използваните при биологичното 
земеделие методи биха могли да имат 
допълнителни положителни странични ефекти 
върху околната среда. Научни изследвания са 
доказали положителното влияние на 
биологичното земеделие върху биологичното 
разнообразие - в резултат на 21-годишно 
проучване върху агрономичните и 
екологичните показатели на системите за 
биологично и традиционно земеделско 
производство в Централна Европа е 
установено, че биологично обработваните 
почви съдържат два пъти повече торни 
бръмбари и паяци, 50 % повече земни червеи и 
60 % повече късокрили бръмбари, отколкото 
обработваните по небиологичен начин (Mader, 
Paul 2002). 
Планинските стопанства, прилагащи 
биологичен начин на производство, 
обикновено са смесени системи за земеделско 
производство, обединяващи животновъдство и 
растениевъдство. Това съчетание от пасища и 
зърнени култури осигурява по-голямо 
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разнообразие от важни местообитания за 
дивите животни, живеещи върху земеделските 
земи, включително за птиците. От направено 
проучване в Дания, сравняващо стопанства с 
традиционно и тези с биологично земеделско 
производство, се констатира, че броят на 
птиците в стопанствата с биологично 
земеделско производство е 2–2,7 пъти по-
голям (Brae, L., Nohr, H. & Petersen, B. S. 
1998). Brae, L., Nohr, H. & Petersen, B. S. 
(1998). Запазването на местните сортове и 
породи е важна инициатива на движението за 
биологично земеделие и помага да се съхрани 
генетичното разнообразие. Голяма част от 
произвеждащите по биологичен начин 
земеделски производители също така 
обикновено запазват живите плетове или 
засаждат нови, за да предотвратят ветровата 
ерозия на обработваната земя. Същевременно 
живите плетове и различните полски синори 
помагат за създаване на идеални 
местообитания за птици, насекоми и други 
диви животни, живеещи върху земеделските 
земи, като по този начин дават допълнителен 
принос към общото биологично 
разнообразие.Чрез използването на междинни 
и покривни култури и чрез подобряване на 
хумусното съдържание на почвата, 
биологичните методи могат да помогнат за 
предотвратяване на просмукването на 
хранителни вещества в подпочвените и 
повърхностните води и да намалят риска от 
почвена ерозия, като по този начин сведат до 
минимум замърсяването и еутрофикацията на 
водите. Екологичният избор е биологичното 
производство.  
Проектът “Интегриран модел за опазване на 
биологичното разнообразие и устойчиво 
стопанисване на природните ресурси в 
Централните Родопи - рид Мурсалица”, 
финансиран от Фонда за подкрепа на НПО в 
България, чрез финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 
(Норвегия, Исландия, Лихтенщайн) е пример 
за новите възможности пред планинското 
биологично земеделие у нас. Проектът цели 
използването на съвременни консервационни 
методи при опазване на биоразнообразието и 
устойчиво стопанисване на природните 
ресурси в защитените зони (ЗЗ) на рид 
Мурсалица. Той използва интегриран 
ландшафтно-екологичен модел за 
консервационно природоползване включващ:  
 Устойчиво ползване на горските, 
ловните, риболовните и туристически ресурси; 

 Природощадящи високопланински 
биоземеделски практики в животновъдството 
и растениевъдството;  
 Опазване на редки, застрашени от 
изчезване и защитени растителни и 
животински видове и техните местообитания;  
Съгласно Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), мрежата от защитени зони 
на територията на Западните Родопи включва 
защитени зони за опазване на дивите птици - 
ЗЗп (Директива 79/409/EEC) и защитени зони 
за опазване на природните местообитания 
(хабитати) и на дивата фауна и флора – ЗЗм - 
(Директива 92/43/ЕЕС). По директивата за 
защита на дивите птици на територията на 
РИОСВ – Смолян са определени три ЗЗп: 
„Триград – Мурсалица”, „Персенк” и 
„Добростан”, а по директивата за опазване на 
запазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна ЗЗм: “Родопи - 
Западни”, “Родопи - Средни” и „Циганско 
градище” - фигура 1. Територииите на 
ЗЗп „Триград - Мурсалица” и ЗЗм „Родопи - 
Западни” на определени места се припокриват 
и са част от рид Мурсалица (Euro 15/2 of Green 
Balkans. 2002).  
Обект на настоящото изследване е 
природозащитата и консервационното 
природоползване в ЗЗп „Триград - 
Мурсалица”, код BG0002113 и ЗЗм „Родопи - 
Западни, код BG0001030.  
Цел на настоящото изследване е чрез 
възможностите на високопланинско 
биоземеделие и устойчивото природоползване 
да се опази биологичното разнообразие в 
района на рид Мурсалица.  
 
Материали и методи 
 
Обявена по Директива за птиците 
ЗЗ „Триград - Мурсалица” е със Заповед 
№ РД-531 от 26.05.2010 г. на Министъра на 
околната среда и водите 
(ДВ бр. 50/02.07.2010). Защитената зона 
попада на територията на общините Смолян, 
Девин, Борино и Доспат - таблица 1. 
Тя обхваща част от водосборния басейн на р. 
Въча (притоците - Широколъшка, Мугленска и 
Буйновска), като южната й граница съвпада с 
държавната граница с Гърция. На запад 
достига до землищата на селата Борино, 
Змеица, Чавдар и Буйново. На север обхваща 
долината на р. Въча до с. Стоманово. А на 
изток достига до землището на гр. Смолян - 
фигура 2. Територията на ЗЗ има средно- и 
високопланински характер на релефа. Районът 
е карстов със субстрат от мрамори и риолити.  
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Горските, скалните, ливадните и пасищните 
хабитати са основни тук. Горите покриват 
около 70% от територията, най-голяма част от 
които са иглолистни (смърч, ела, бял и черен 
бор). Малки територии са заети от 
широколистни гори (мизийски бук) и смесени 
гори (бук и воден габър). Тук попадат 
ландшафти на Буйновското и Триградско 
ждрело с обширните си скални комплекси.  
Тревните местообитания са много 
разнообразни - преобладават съобществата на 
обикновена полевица и картъл. Единствената 
пълноценна субалпийска зона в Западните 
Родопи се намира в района на връх Перелик - 
2191 м. Преобладаващата собственост е 
държавна – 74%, общинската е 12%, а 
частната – 14%.  
За постигане на целта на изследването са 
проучени основните видове хабитати 
(Interpretation manual of European habitats. Eur 
25, 2003) в Мурсалица и са търсени пътища за:  
 Опазване и поддържане на 
местообитанията на описаните по-долу 
застрашени видове птици съгласно чл. 6, ал.1, 
т.3 от ЗБР, по време на гнездене и миграция за 
опазване и съхраняване на благоприятен 
природозащитен статус;  
 Подобряване на условията за гнездене 
на белошипата ветрушка с цел възстановяване 
на популацията й в района; 
 Възстановяване на естествени горски и 
ливадни местообитания;  
 Опазване местообитанията на други 
видове птици, застрашени в Европа, съгласно 
Бернската конвенция;  
 Опазване и поддържане на 
биологичното разнообразие в района, като 
предпоставка за стабилността на 
екосистемите, осигуряващи благоприятния 
природозащитен статус и жизнеспособността 
на популациите на видовете, обект на 
опазване.  
Природосъобразното използване на ресурсите 
и устойчивото развитие на общностите 
гарантира благоприятния природозащитен 
статус на видовете, които са обект на опазване. 
По данни от стандартния формуляр на Натура 
2000 в ЗЗп „Триград - Мурсалица“ се срещат 
общо 141 вида гнездящи птици, като 68 от тях 
са застрашени и/или уязвими и изискват 
набелязване на мерки за опазване на техните 
местообитания. Двадесет вида са вписани в 
Червената книга на България (1986). С 
европейско природозащитно значение (SPEC) 
са 55 вида, като SPEC 1 (световно застрашени) 
са 3 вида: 
- ливаден дърдавец (Crex crex); 

- ловен сокол (Falco cherrug); 
- белошипата ветрушка (Falco naumanni). 
С европейско природозащитно значение SPEC 
2 са 16 вида, а SPEC 3 - 20 вида. Останалите 
видове са с благоприятен природозащитен 
статус, но са концентрирани в Европа, поради 
което опазването им е от съществено значение. 
Мястото осигурява подходящи местообитания 
за 37 вида, включени в Приложение 2 на 
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР - 
2002), за които се изискват специални мерки за 
защита. От тях 29 са вписани в Приложение І 
на Директива 79/409 на ЕС.  
Предмет на опазване в територията са още 
следните видове птици: Черен щъркел (Ciconia 
nigra), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня 
(Milvus migrans), Орел змияр (Circaetus 
gallicus), Малък креслив орел (Aquila 
pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), 
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сoкол 
скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик 
(Alectoris graeca), Лещарка (Bonasa bonasia), 
Глухар (Tetrao urogallus), Бухал (Bubo bubo), 
Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), 
Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), 
Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно 
рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus 
canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), 
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 
Трипръст кълвач (Picoides tridactylus), 
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 
syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), 
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), 
Черночела сврачка (Lanius minor), 
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), 
Градинска овесарка (Emberiza hortulana). 
Територията е една от най-важните места в 
Европа за опазване на значими популации на 
жълтоглавото кралче (Regulus regulus).  
Съгласно заповедта за обявяване в границите 
на ЗЗ се забранява: разораването на пасищата 
и превръщането им в обработваеми земи; 
използването на пестициди в пасищата и 
ливадите; косенето на ливадите преди 1 юли, 
както и косенето от периферията към центъра; 
разкриването на нови баластриери в речните 
корита и речните тераси с изключение на тези, 
за които към датата на обнародване на 
заповедта в „Държавен вестник“ има 
започната процедура или са съгласувани по 
реда на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и/или чл. 31 от ЗБР; 
изграждането на водноелектрически централи 
с изключение на тези, за които към датата на 
обнародване на заповедта в „Държавен 
вестник“ има започната процедура или са 
съгласувани по реда на глава шеста от ЗООС 
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и/или чл. 31 от ЗБР; изграждането на вятърни 
генератори за производство на електроенергия 
с изключение на тези, за които към датата на 
обнародване на заповедта в „Държавен 
вестник“ има започната процедура или са 
съгласувани по реда на глава шеста от ЗООС 
и/или чл. 31 от ЗБР, както и с изключение на 
тези за самостоятелно захранване на обекти. 
ЗЗ „Родопи - Западни” с код BG0001030 по 
Директивата за местообитанията и за дивата 
флора и фауна е разположена на територията 
на общините Смолян, Чепеларе, Доспат, 
Борино, Девин Сатовча, Гърмен, Брацигово, 
Велинград. Това е най-голямата ЗЗ в България 
и обхваща площ от 2 71909,21 ха. Защитата й 
гарантира запазването на площите, 
естественото им състояние, условията на 
средата на природните местообитания и 
местообитанията на видове и техните 
популации; както и възстановяване при 
необходимост на приоритетни природни 
местообитания и местообитания на видове.  
Предмет на опазване са:  
- местообитания на алпийски и бореални 
ерикоидни съобщества;  
- съобщества и храсталаци от Juniperus 
communis върху варовик;  
- богати на видове къртълови съобщества 
върху силикатен терен в планините; 
- низинни сенокосни ливади; 
- планински сенокосни ливади;  
- букови гори; 
- термофилни букови гори;  
- гори от бяла и черна мура и др.  
От животните: много прилепи, между които 
широкоух прилеп, дългоух нощник, остроух 
нощник, дългопръст нощник, 
средиземноморски подковонос, подковонос на 
Мехели, голям и малък подковонос; видра, 
дива коза, кафява мечка, пъстър пор, 
шипоопашата и щипобедрена костенурка, 
жълтокорема бумка, голям гребенест тритон, 
обикновена блатна костенурка и др. От 
растения: Червено усойниче, блатно петльово 
перо, карпатска тоция и др. 
 
Резултати и обсъждане 
 
За база е използван опитът на проект “Родопи” 
- регионален офис Смолян и сдружение 
“Развитие 21 век” при съвместните 
консервационни дейности в защитените 
територии и изготвен интегриран модел на 
управление (Grigorova, Z., 2008). Той на 
практика е многокомпонентен и може да 
включва редица важни аспекти, като 
високопланинското биологично земеделие и 

устойчивото природоползване на горските, 
ловните, риболовните и туристически ресурси. 
Неговото прилагане допринася за устойчиво 
стопанисване на природните ресурси при 
намалено антропогенно въздействие и 
съхранено уникално биологично разнообразие. 
Прилагането на този модел е необходимо, тъй 
като в района на Родопите същестува сериозен 
и нарастващ проблем с опазването и 
възстановяването на пасищните 
местообитания и свързаното с тях 
традиционно животновъдство.  
Основните местообитания в районите със 
селскостопанско ползване – ливади, пасища, 
храсталаци и др. са: 
 6230 Къртълови съобщества в 
планините  
 6240* Субпанонски степни тревни 
съобщества 
 6250* Панонски льосови степни 
тревни съобщества 
 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, 
торфени или глинести почви  
 6510* Низинни сенокосни ливади 
 6520* Планински сенокосни ливади 
 
Пасищните и ливадните местообитания с 
европейско значение са подложени в голяма 
степен на деградация, поради недостатъчния 
брой или пълната липса на животни за 
пашуване. Тези специфични екосистеми 
зависят силно от тревопасните животни и 
режимите на косене. Застрашени са 
популациите на дивия петел /глухар/, 
лещарката и др., които най-често са обект на 
бракониерски лов. Значително редуцирани са 
популациите на някои структуроопределящи 
за екосистемите видове – като популацията на 
дивия заек и др. Недостатъчен е капацитетът 
на земеделските и горските стопани, ловците, 
риболовците, специалистите и местната 
общност за управление на земеделските земи с 
висока природна стойност и тези в в НАТУРА 
2000, за ползите от мултифункционалното 
планиране и стопанисване на горите, за 
начините на опазване на местообитанията на 
дивата флора и фауна и видовете с европейско 
и световно значение, и др. Липсва единна 
политика или стратегия за интегриране на 
горско-стопанските, ловно-стопанските и 
туристическите практики с мерките за 
опазване на биологичното разнообразие и 
интегрираното управление на природните 
ресурси. Все още се прилага типично секторен 
подход в горско-стопанските практики, който 
крие рискове от намаляване в близко бъдеще 
на биологичното разнообразие (редки видове и 
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техните местообитания). За целта са изготвени 
са препоръки за опазване на биологичното 
разнообразие и устойчиво стопанисване на 
природните ресурси на територията на рид 
Мурсалица. Те са част от Програма от мерки, 
създадена по проекта, насочени както към 
местното население, което играе ключова роля 
при прилагането им, а така също и към 
отговорните институции, специалистите, 
природозащитниците и др. Мерките са 
съобразени със съществуващите планови и 
стратегически документи на местно ниво и са 
насочени към: 
Стопанисване на пасища и ливади - 
Използването на пасищата и ливадите да 
позволява дълготрайно опазване на 
биоразнообразието. Режимът на ползване да е 
съобразен с характерa на климата на района и 
типа на почвата. Натовареността с животни на 
всяко пасище да се съобразява с неговата 
продуктивност, продължителност на пашата и 
дневната дажба, която зависи от вида 
селскостопански животни – крави,овце, коне, 
кози. Натоварването с животни се определя 
главно от броя условни глави, които могат да 
се изхранят от единица площ за един сезон. 
Съхраняване и развитие на традиционното 
пасищно животновъдство - Предприемане 
на мерки за превенция от щети от мечка, 
скитащи кучета, вълци и т.н чрез изграждане 
на масивни огради, електропастири, охрана на 
стадата с кучета. Задължителна регистрация на 
селскостопанските животни и на пчелните 
кошери. Това от една страна ще улесни 
прилагането на компенсаторни механизми при 
нанесени щети, а от друга страна ще 
предотврати появата на болести /например 
пчелен гнилец/. Запазване на местните породи 
чрез методите на селекция, т.е. прилагане на 
чистопородно развъждане на основа на 
поддържаща селекция. Изработване на случни 
планове на местните породи, с цел 
поддържане на максимално генетично 
разнообразие. Ротационно съчетаване на 
мъжки разплодници с познати генетични 
характеристики с фамилии в популацията. 
Съхранение на семенна течност и ембриони с 
цел използване на времевия тренд за 
повишаване дивергенцията в популацията. 
Уедряване и създаване на професионални 
ферми. Създаване на местни преработвателни 
комплекси. Повишаване квалификацията и 
предприемчивостта на земеделските стопани 
за ефективно използване на обработваемите 
земи, ливади, пасища, земи от горски фонд и 
животни от различни видове чрез курсове, 
обучителни програми и др. По-добро 

субсидиране на сектора от страна на 
държавата и изравняване на земеделските 
субсидии с тези в ЕС.  
Управление на горски местообитания - 
Опазване на съществуващите горски хабитати 
чрез по-добра охрана (увеличаване броя на 
охранителните участъци и броя на горската 
стража; увеличаване на обществената 
ангажираност и нетърпимост към нарушенията 
в горите). Противопожарни мероприятия 
(увеличаване и поддържане на лесокултурните 
прегради и минерализованите ивици, 
увеличаване на пожаронаблюдателите, 
изграждане на стационарни наблюдателни 
пунктове и нови противопожарни депа, 
поставяне на предупредителни табели на 
места, където се струпват туристи, определяне 
на подходящи равнинни терени за кацане на 
авиотехника). Разработване и прилагане на 
План за мултифункционално стопанисване на 
горите. В него да бъдат предвидени и 
посочени ползите от добив на сено за зимно 
подхранване на дивеча, развиване на 
суровинната база за организирано събиране на 
билки и горски плодове, гъби, коледни 
дръвчета, смърчови кори и смола, борина. 
Залагане на сечи с удължен възобновителен 
период, като се оставят отделни стари и 
хралупести дървета, както и падналата суха 
горска маса, която да се оставя неравномерно 
по площта. Запазване и регулиране на 
смесения характер на насажденията. 
Залесяване с характерни местни видове, като 
смърч, бял бор и т.н., както и с горскоплодни 
дървета. Недопускане развитието на 
ерозионни процеси – напр. чрез изграждане и 
поддържане на баражи. Ограничаване 
активната линейна ерозия в района около с. 
Грохотно и кв. Настан чрез изграждане на 
едроразмерно укрепително съоръжение. След 
приключване на сеч, извозните пътища да се 
задръстват с подходящи материали – клони, 
отпад при сечта и др. При маркиране и 
извеждане на сечта от горите да се осигури 
запазването на ключови елементи на 
биоразнообразието. В гората да остава част от 
мъртвата дървесина, както и мъртвите дървета, 
които са били прекършени или повалени 
вследствие напреднал стадии на разпадане, да 
се запазват единични дървета, които са били 
прекършени от бури или ударени от 
светкавици. Запазване на „острови на 
старостта„ (гора във фаза на старост - Old 
growth forests). Запазване на големи дървета с 
диаметри близки до максималните за 
съответния дървесен вид - с над 100 см 
диаметър и височина над 1.3 метра,тъй като 
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големите им корони могат да се ползват за 
убежище и гнездене от различни видове 
птици. Да не се секат дърветата с хралупи, с 
дупки от кълвачи и други естествени кухини, 
да се изключват от стопанско ползване и да се 
оставят да остареят и гният по естествен 
начин, тъй като дървета с такава големината 
на хралупата могат да се ползват за гнездене 
от птиците. Осигуряване на зони на 
спокойствие и др. 
Събиране на лечебни растения, гъби и 
горски плодове - Следва да се осъществява с 
начини и средства, невредящи на естественото 
възобновяване на видовете, а именно: 
стопански значимите видове гъби, събирани от 
местното население в периода м. април – м. 
Октомври, като Майска гъба, Смръчкула, Пачи 
крак, Печурка, Манатарка, Сърнела, Рижика, 
да не се извършва чрез изтръгване на цялата 
гъба или чрез откъсване до мицела. При 
преноса на събраните гъби да се използват 
кошници и кошове за гръб (алтернативно на 
полиетиленови торби, непозволяващи 
разпространение на спори). Събирането на 
лечебни растения да се осъществява по начини 
и със средства, невредящи на естественото 
разпространение на видовете и неувреждащи 
естествените им находища - не се допуска 
събиране преди семеносене или на неузрели 
плодове (води до похабяване на ресурс); да не 
се чупят клони от върха на дървета и храсти; 
да се използва ножичка или сърп за отрязване 
на стръковете, с цел предотвратяване на 
изкореняването; да не се допуска утъпкване 
или замърсяване на находищата. 
Стопанисване на дивечовите, ловните и 
риболовните ресурси - Прилагане на методи 
на селекционен отстрел; предотвратяване на 
инбридинг чрез интродукция на географски 
отдалечени популации от съответния вид 
дивеч; поддържане на подходяща плътност от 
хищни видове; стриктен контрол на 
бракониерството; повишаване на вътрешната 
дисциплина и контрол по време на ловните 
излети – стрелба само по ясно видима цел, 
недопускане по време на лов на 
неправоспособни лица, неподускане на лица, 
употребили алкохол и т.н.; монтиране на 
фотокапани за наблюдение и преброяване на 
дивеча; създаване на условия за целогодишна 
паша, подхранване и водопой на дивеча; 
монтиране на биотехнически съоръжения 
(хранилки) за подхранване и опазване на 
популации от редки видове и техните 
хабитати, структуроопределящите и други 
видове в проучваната територия; финансиране 
на ловните сдружения/дружинки от страна на 

държавата за изграждане на биотехнически 
съоръжения и осигуряване на средства за 
подхранване на дивеча; разкриване на нови 
фуражни площи за нуждите на дивеча; 
въвеждане на ограничаване на ползването на 
някои видове, при констатирана тенденция на 
намаляване на техния запас; въвеждане на 
точно определени зони на спокойствие за 
пернатия дивеч през размножителния период, 
в които да не се извършват горскостопански 
дейности; зарибяване на естествените водоеми 
само с местна Балканска пъстърва и 
недопускане на зарибяване с конкурентния 
вид Американска пъстърва; постепенна 
подмяна на рибните проходи при водовземни 
съоръжения (мВЕЦ, водохранилища за 
питейни нужди и др.) със съобразени с новите 
тенденции за изграждане на рибни проходи 
във високопланински водовземания; 
построяване на рибни прагове (проходи) на р. 
Мугленска; опазване популацията на речния 
рак; завишаване на контрола по издадените 
резрешителни за водоползване и ползване на 
водни обекти; завишаване на контрола по 
издадените решения по ОВОС, ОС и т.н  
Стопанисване на природните и 
антропогенните туристически ресурси - 
Утвърждаване на региона като интересна 
природна и културно-историческа дестинация. 
Обединяване усилията на образователните, 
изследователските, културните и държавните 
институции по проучване, съхраняване и 
презентиране на туристическите ресурси. 
Изграждане на инфраструктура до обектите, 
която ги прави достъпни за туристи. 
Информационна обезпеченост на обектите - 
научно изследване и презентиране; 
публичност на информацията за обектите 
(информационни табла на място, медийно 
представяне, сайтове в Интернет, 
екскурзоводско обслужване, издаване на 
регионален туристически пътеводител).  
 
Заключение 
Съществуващите проблеми са причина за 
прилагането на ландшафтно-екологичния 
модел за консервационни практики, проведени 
в рамките на проект “Интегриран модел за 
опазване на биологичното разнообразие и 
устойчиво стопанисване на природните 
ресурси в Централните Родопи, (рид 
Мурсалица)”. Интегрираният модел на 
практика е многокомпонентен и допринесе за 
устойчивото стопанисване на природните 
ресурси при намалено антропогенно 
въздействие и съхраняване на уникално 
биологично разнообразие в Родопите. 



 
Приложение: 

 

 
 

Фиг.1 Protected areas/Directive79/409/ЕЕС and Directive 92/43/ЕЕС 
 

Таблица1. Териториален обхват на ЗЗ”Триград-Мурсалица” 
 

Област Община Землища ЕКАТТЕ Област Община Землища ЕКАТТЕ 

Смолян Борино Борино 5462 Смолян Девин Кестен 36796 

Смолян Борино Буйново 6879 Смолян Девин Лясково 44848 

Смолян Борино Кожари 37592 Смолян Девин Стоманево 69465 

Смолян Борино Чала 80159 Смолян Девин Триград 73105 

Смолян Борино Ягодина 87223 Смолян Доспат Змеица 31259 

Смолян Девин Беден 3112 Смолян Доспат Чавдар 80025 

Смолян Девин Грохотно 17957 Смолян Смолян Гела 14605 

Смолян Девин Гьоврен 18424 Смолян Смолян Киселичево 36974 

Смолян Девин Девин 20465 Смолян Смолян Кремене 39637 

 
 
 
Abstract 
Dynamics and development of natural processes, 
combined with anthropogenic influence, lead to 
risk of damages for the biological and landscape 
diversity in the Central Rhodopes – Mursalitsa 
hill. For decreasе of these problems are used 
modern conservation management methods, 
implementation of environmentally ecological 

practices, as well as organic farming, are directly 
connected with the sustainable development of 
local communities and environmental 
preservation in protected areas according to 
NATURA 2000 - "Trigrad-Mursalitsa" according 
to Birds Directive and “Western Rhodopes” 
according to Directive for Habitats . 
 
Key words: biodiversity, habitat diversity, natural 
habitat, species habitat, landscape diversity  
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Global warming, pollution, enviromental 
protection and sustainable development in recent 
years attained great importance importance for the 
world. In 2004 EC (European Commission) 
activates/ starts its campaign for development of 
organic farming, whose main purpose is 
environmental sustainability. By accepting EU 
Regulation 834/2007 on organic production (EC 
Regulation № 834/2007) was established what 
kind is its supporting framework in the 
community. In it special attention is/ was paid to 
environmental. 
Because of their potential harmful effect on 
environment, chemical fertilizers and pesticides 
are strictly limited according to EU. In their place, 
farmers, producing in a biological way, use more 
sparing methods to achieve similar results. 
Maintenance of healthy аnd productive soil is the 
main premise for production of healthy crops, 
which are powerful and more stable to pests.  
Organic farming relies on development of diverse 
ecosystem to maintain soil fertility and reduce 
pests naturally.Used in organic farming methods 
could have additional positive spillover effects on 
environment. Scientific studies have demonstrated 
the positive impact of organic farming on 
biodiversity - as a result of 21-year research on 
the agronomic and environmental indexes, of 
systems for organic and traditional farming in 
Central Europe is established, that organically 
cultivated soils contain twice as much dung 
beetles and spiders 50% more earthworms and 
60% more sandpiper beetles than non-organic 
cultivated (Mader, Paul 2002). 
Mountain farms applying organic mode of 
production, are usually mixed systems for farm 
production, combining animal husbandry and crop 
production. This combination of grasslands and 
cereal crops provides a wide variety of important 
habitats for wildlife living in agricultural lands, 
including birds too. 
From a survey made in Denmark, comparing 
farms with traditional and those with organic 
agricultural production is established that the 
number of birds on farms with organic 
agricultural production is 2 to 2.7 times higher 
(Brae, L., Nohr, H. & Petersen, B. S. 1998). Brae, 
L., Nohr, H. & Petersen, B. S. (1998). 
Preservation of local varieties and breeds is an 
important initiative of organic farming movement 
and helps to be preserved genetic diversity. Large 
part of those engaged in organic farming farmers 
also usually retain hedgerows or plant new, to 
prevent wind erosion on cultivated land. By using 
intermediate and cover crops and by improving 
humus content of soil organic methods can help to 
prevent nutrients leaching in groundwater and 

surface water and reduce the risk of soil erosion, 
thereby minimizing pollution and eutrophication 
of waters. Ecological choice is organic 
production. The project "Integrated model for 
biodiversity and sustainable management of 
natural resources in Central Rhodopes - 
Mursalitsa hill " financed by the Fund for support 
of NGOs in Bulgaria, through the financial 
mechanism of the European Economic Area 
(Norway, Iceland and Liechtenstein) is an 
example of new opportunities for mountain 
organic farming in our country. The project aims 
to use modern conservation methods in 
biodiversity protection and sustainable 
management of natural resources in protected 
areas (PAs) of Mursalitsa hill. It uses integrated 
landscape-ecological model for conservation of 
natural resources including: 
 Sustainable use of forestry, hunting, 
fishing and tourism resources; 
 Alpine environment friendly organic 
farming practices in animal husbandry and plant 
growing; 
 Protection of rare, threatened and 
protected plant and endangered animal species 
and their habitats. 
According to Law on Biological Diversity (BDA), 
protected areas network in Western Rhodopes 
territory includes protected areas for conservation 
of wild birds CPA (Directive 79/409/EEC) and 
protected areas for conservation of natural 
habitats and of wild fauna and flora - ZZm - 
(Directive 92/43/EEC). In accordance to Directive 
on the conservation of wild dugs in the territory of 
RIEW - Smolyan are set three CPA : "Trigrad - 
Mursalitsa", "Persenk" and "Dobrostan", and 
according to Directive on the protection of the 
conservation of natural habitats and of wild flora 
and fauna, ZZm "Rodopi - West", "Rodopi - 
Medium" and "Gypsy gradishte Mount" - Figure 
1. Territories of the CPA "Trigrad - Mursalitsa" 
and ZZm "Rodopi - Western" in certain areas 
overlap and are part of Mursalitsa hill (Euro 15/2 
of Green Balkans., 2002). 
 
Subject of this study is nature protection and the 
conservation nature use in the CPA "Trigrad - 
Mursalitsa" code BG0002113 and ZZm "Rodopi - 
Western, code BG0001030. 
Aim of this study is through the possibilities of 
alpine organic farming and sustainable nature use 
to be protected biodiversity in the region of 
Mursalitsa hill. 
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Materials and methods 
 
Declared in accordance to Birds Directive, PA 
"Trigrad - Mursalitsa" is by Order № RD-531 of 
05.26.2010 from the minister of Environment and 
Waters (State Gazette. 50/02.07.2010). Protected 
area is within the municipalities Smolyan, Devin, 
Borino and Dospat - table 1. It covers part of the 
water catchment area of the Vacha River 
(tributaries - Shirokolashka Muglenska and 
Buinovska) t covers part of the water catchment 
area of the Vacha River (tributaries - 
Shirokolashka Muglenska and Buinovska) as its 
southern boundary coincides with the state border 
with Greece. On the west reaches villages of 
Borino, Zmeitsa, Chavdar, Buynovo. On the north 
to covers Vacha river valley near the village 
Stomanovo. And on the east reaches the land of 
Smolyan - Figure 2. The area of PA has medium 
and alpine character of landscape. Region is 
karstic with substrate of marbles and rhyolites. 
Forest, rock, meadow and pasture habitats are 
basic here. Forests, most of which are coniferous 
(spruce, pine and white), cover about 70% of the 
territory. Small areas are occupied by deciduous 
forests (moesian beech) and mixed forest (beech 
and hornbeam). Here come imposite landscapes 
Buynovsko and Trigrad gorge with its extensive 
rock formations. Grasslands are very various - 
dominate communities of common bent and 
kartal. The only complete subalpine zone in 
Western Rhodopes is located in region of Perelik 
peak - 2191 m Predominant property is state - 
74%, 12% municipal and private - 14%. For 
achieving the objective of study examined are 
main types of habitats (Interpretation manual of 
European habitats. Eur 25, 2003) in Mursalitsa 
and are demanded roads for : 
• Preservation and maintenance of habitats 
below endangered birds species according to Art. 
6, paragraph 1, point 3 of LBD during nesting and 
migration for protection and preservation of 
favorable conservation status; 
Improvement of circumstances of nesting of lesser 
kestrel in order to restore its population in the 
area; 
• Restore of natural forest and meadow 
habitats 
• Protecting habitats of other bird species 
threatened in Europe, under the Berne 
Convention; 
• Protecting and maintaining biodiversity in 
the region as a prerequisite for the stability of 
ecosystems providing the favorable conservation 
status and viability of populations species, subject 
to protection.  

Еnvironmentally use of resources and sustainable 
development of communities ensures favorable 
conservation status of species, subject to 
protection. 
According to data standard form of Natura 2000 
CPA "Trigrad - Mursalitsa" are found 141 species 
of nesting birds, 68 of them are endangered and / 
or vulnerable and require identification of 
measures for protection of their habitats. Twenty 
species are listed in the Red Book of Bulgaria 
(1986) . With European conservation concern 
(SPEC) are 55 species, such as SPEC 1 (globally 
endangered) are 3 types: 
Corncrake bird (Crex crex); 
Falcon (Falco cherrug) 
Lesser Kestrel (Falco naumanni) 
With European conservation importance SPEC 2 
are 16 species and SPEC 3-20 species. Other 
species have beneficial conservation status, but 
are concentrated in Europe, so their conservation 
is essential. The area provides suitable habitats for 
37 species included in Appendix 2 of the 
Biodiversity Act (BA - 2002), which require 
special protection measures. 29 оf them are listed 
in Annex I of Directive 79/409 EU.  
Subject of protection in the area are also the 
following species: Black Stork (Ciconia nigra), 
European Honey Buzzard (Pernis apivorus), 
Black Kite (Milvus migrans), Short-toed Snake 
Eagle (Circaetus gallicus), Lesser Spotted Eagle 
(Aquila pomarina), Golden Eagle (Aquila 
chrysaetos), Long-legged Buzzard (Buteo 
rufinus), Peregrine Falcon (Falco peregrinus), 
Rock partridge (Alectoris graeca), Hazel grouse 
(Bonasa bonasia), Capercaillie (Tetrao urogallus), 
Eurasian Eagle Owl (Bubo bubo), Eurasian 
Pygmy Owl (Glaucidium passerinum), Boreal owl 
(Aegolius funereus), European Nightjar 
(Caprimulgus europaeus ), Common Kingfisher 
(Alcedo atthis), Grey-headed Woodpecker (Picus 
canus), Black Woodpecker (Dryocopus martius), 
Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos 
medius), Three- Toed Woodpecker (Picoides 
tridactylus), Syrian Woodpecker (Dendrocopos 
syriacus), Woodlark ( Lullula arborea ), Red-
backed Shrike (Lanius collurio), Lesser Grey 
Shrike (Lanius minor), Barred warbler (Sylvia 
nisoria), Ortolan Bunting (Emberiza hortulana). 
Territory of is one of the most important places in 
Europe for protection important populations of 
Goldcrest (Regulus regulus).  
According to designation order within the 
protected area is prohibited: plowing of pastures 
and their transformation into agricultural land; 
pesticide use in grassland, mowing of meadows 
before 1 July, and mowing from the corners to the 
center, the disclosure of new ballast in river beds 
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and river terraces except those for which before 
the date of promulgation of the order in the 
Official Gazette a new procedure has been 
initiated or agreed under Chapter Six of the Law 
on Biodiversty preservation LBD (ZBR); 
construction of hydropower plants with the 
exception of those for which before the date of 
promulgation of the order in the Official Gazette a 
new procedure has been initiated or agreed under 
Chapter Six of the Law on Biodiversty 
preservation LBD (ZBR); the construction of 
wind generators to produce electricity with the 
exception of those for which before the date of 
promulgation of the order in the Official Gazette a 
new procedure has been initiated or agreed under 
Chapter Six of the Law on Biodiversty 
preservation LBD (ZBR) and with the exception 
of the self-powered items. 
The protected area “Rhodope-Western ", code 
BG0001030, under the Directive on Habitats and 
Wild Fauna and Flora is located within the 
territories of the municipalities of Smolyan, 
Chepelare, Dospat Borino, Devin, Satovcha, 
Garmen, Bratsigovo and Velinigrad. This is the 
largest protected area in Bulgaria and covers an 
area of 2 ha 71,909.21. Keeping the area’s 
genuine environmental conditions, if necessary, 
restoring important natural habitats. Subject to 
protection are: 
- habitats of alpine and boreal heaths,  
- communities and bushes of Juniperus communis 
on calcareous,  
- species-rich grasslands on siliceous terrain in the 
mountains,  
- lowland hay meadows,  
- beech forests and beech forests thermophilic, 
 - forests of white and black fir and others.  
Animal: many bats, including shirokouh bat long-
eared bat, ostrouh bat, bat dalgoprast, horseshoe, 
horseshoe of Meheli, large and small horseshoe 
bat, otter, chamois, brown bear, 
polecat,shtipobedrena Turtle, Yellow-bellied toad, 
great crested newt, common pond turtle and 
others. From plants: Red usoyniche, marsh 
Rooster item Carpathian totsiya and others. 
 
Results and Discussion 
 
For the basis is used the experience of Rhodope 
Project - Smolyan Regional Office and 
Association “Development of 21 Century" in 
cooperative conservation activities in protected 
areas and the developed integrated management 
model (Grigorova, Z., 2008). It actually involves 
a number of important aspects. Its implementation 
contributes to the sustainable management of 
natural resources providing reduced 

anthropogenic impact and preserved unique 
biodiversity. Application of this model is a 
necessity because in the region of Rhodopes exist 
serious and growing problems with conservation 
and restoration of grazing habitats and related 
traditional livestock breeding.  
Fundamental habitats in areas with agricultural 
use - meadows, pastures, shrubs and others are: 
6230 Kartal communities in mountains 
6240* Sub pannonian steppic grasslands 
6250 * Pannonian loess steppic grasslands 
6410 * Molinia meadows on calcareous, peaty or 
clayey soils 
6510 * Lowland hay meadows 
6520 * Mountain hay meadows 
Pasture and meadow habitats of European 
importance are put though a large degree of 
degradation because of insufficient or complete 
absence of grazing animals. These specific 
ecosystems are heavily dependent on grazing 
animals and mowing practicies. Endangered are 
populations of wild cock / grouse / hazel hens, 
etc.. Which are most often subject to poachers 
hunting. Significantly reduced are the populations 
of some structuredefining species fro the 
ecosystems - such as population the wild hare and 
others. Insufficient is the capacity of farmers and 
forest owners, hunters, fishermen, professionals 
and local community to manage valuable 
agricultural land and those in Natura 2000, to gain 
the benefits of multifunctional planning and forest 
management, to preserve habitats of wild fauna 
and flora, and species of European and world 
importance, etc.. There is no unified policy or 
strategy for the integration of forest and hunting 
business and tourist business practices into the 
measures for biodiversity conservation and 
sustainable management of natural resources. The 
typical sectoral approach is still used in the forest 
business practices, which poses risks to reduce 
biodiversity in the near future (rare species and 
their habitats). For this purpose have been 
prepared recommendations for biodiversity 
conservation and sustainable management of 
natural resources within the hill Mursalitsa. They 
are part of a program of measures designed within 
the project for both the local population, which 
plays a key role in their implementation and also 
for the responsible institutions, professionals, 
environmentalists and others. The measures are 
consistent with existing plans and strategic 
documents locally and are aimed at: 
Management of Grasslands - The use of 
grassland to allow longterm preservation of 
biodiversity. The regime of usage is in line with 
the climate character of the region and its soil 
type. The workload with animals of each pasture 
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should be reflected by its productivity, duration of 
grazing and daily ration, which depends on farm 
animals - cows, sheep, horses and goats.The 
workload with animals is mainly determined by 
the number of heads, which can be feed from a 
unit area per season.  
Conservation and development of traditional 
free-range farming - Take measures for 
prevention of damage by a bear, walking dogs, 
wolves, etc. by building a fence, guarding flocks 
with dogs. Compulsory registration of livestock 
and beehives. On one hand, will facilitate the 
implementation of compensatory mechanisms for 
damages, on the other hand will prevent the 
occurrence of diseases - bee as foulbrood. 
Preservation of local breeds through the methods 
of selection. Making plans of local breeds in order 
to maintain maximum genetic diversity. 
Rotational combination of male sires with known 
genetic characteristics in the population. Storage 
of semen and embryos in order to use the time 
trend to increase the divergence in the population. 
Consolidation and creation of professional farms. 
Establishment of local processing facilities. 
Increasing skills and entrepreneurship of farmers 
¬ Committee for Agricultural farmers for efficient 
use of farmland, meadows, pastures, forest lands 
and animals of different species by courses, 
training programs and more. Better subsidized 
sector of the state and the leveling of agricultural 
subsidies with the EU. 
Management of forest habitats - Conservation of 
existing forest habitats through better security 
(increasing the number of protected areas and the 
number of forest guards, increasing public 
awareness and intolerance of violations in the 
forests). Fire events (increase and maintenance of 
bulkheads, construction of new fire stations and 
facilities, placing warning signs in where tourists 
gather). Developing and implementing a plan for 
multifunctional forest management. It can reveal 
the benefits from the extraction of hay for winter 
feeding of wildlife, development of raw material 
base for organized collection of herbs and berries, 
mushrooms, Christmas trees, pine bark and resin 
fight. Setting up the logging with extended 
restoration period, leaving separately old and 
hollow trees and fallen dry forestry, which can 
leave uneven in the area. Saving and adjusting to 
the mixed nature of the crops. Afforestation with 
native species such as spruce, pine, etc. Prevent 
the development of erosion processes - eg. 
through the establishment and maintenance of 
barrages. Restriction of the active linear erosion in 
the area around the village Grohotno by building a 
fortification climbing gear. Upon completion of 
logging roads should be covered by the 

appropriate materials - branches, terminated at the 
felling and others. In marking and removal of the 
felling of forests to ensure preservation of key 
elements of biodiversity part of the deadwood 
should remain on the forest floor. Retention of 
"islands of old age" (forest phase of old age - Old 
growth forests). Retention of large trees with 
diameters close to the maximum for the tree 
species - over 100 cm in diameter and height over 
1.3 meters, as their large crowns can be used for 
nesting of various species of birds. Do not cut 
trees with hollows, with holes from woodpeckers 
and other natural cavities, should be excluded 
from economic use and left to rot and grow old 
naturally, since trees with such size of the hollow 
can be used for nesting by birds. Providing areas 
of peace and others. 
Collection of medicinal plants, mushrooms and 
berries - should be done with ways and means, 
non-injurious to the natural regeneration of 
species, namely: economic important species of 
mushrooms collected by the local population in 
the period April - October as May sponge 
Smrachkula, chanterelle, champignon 
mushrooms, Srna, Rizhika not done by extracting 
the entire sponge or detachment to the mycelium. 
The transportation of the collected mushrooms 
should be done by using baskets (alternatively to 
the polyethylene bags which prevent spread of 
spores). The collection of medicinal plants to 
place in ways and means non-injurious to the 
natural spreading of species and their natural 
habitats – should not be allowed to collect unripe 
fruits (leading to waste of resources) should not 
break branches from the top of trees and shrubs, 
should use scissors or a sickle for cutting the 
stems to prevent eradication; to avoid trampling 
or pollution of fields. 
Management of the hunting and fishing 
resources - Application of selected methods of 
hunting; prevent inbreeding through the 
introduction of geographically distant 
populations; maintaining an appropriate density of 
prey species, strict control of poaching, increasing 
internal discipline and control during hunting 
trips - shooting only clearly visible targets,not 
allowing unauthorized persons to take part in 
hunting trips; placing cameras for monitoring and 
counting of the game; creating conditions for 
year-round grazing, feeding and watering of the 
game; placing biotech facilities (feeders) to 
protect populations of rare species and their 
habitats; financing hunting associations by the 
state to build a biotech facilities and providing 
funds for the feeding of wildlife, creating new 
forage areas for the needs of wildlife, introduction 
of restriction on usage of certain species if the 
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trend shows reducing their stock, introduction of 
specific areas of peace for the feathery game 
during the breeding season, during which forestry 
operations should be prohibited; restocking of 
natural waters with only local Balkan trouts and 
non-stocking with the rival American trout 
species, gradual replacement of fish passages in 
the intake facilities complied with the new trends 
for the construction of fish passages; building fish 
ladders (passages) in Muglenska River, 
conservation of the population of river crabs, 
raising the control of issuing licenses for usage of 
water intakes and of water bodies; increase the 
control for issuing EIA, OS, etc. 
Management of natural and anthropogenic 
tourist resources - Promote the region as an 
interesting natural and cultural and historical 
destination. Joining the efforts of educational, 
research, cultural and governmental institutions in 
research, conservation and presentation of tourist 
resources. Building infrastructure to the sites, 

which makes them accessible to tourists. 
Providing reasonable amount of information for 
the sites - research and presentation, publicity of 
information about objects (information boards on 
site, media presentation, Internet sites, guide 
service, issuance of a regional travel guide). 
 
Conclusion 
 
Existing problems are the reason for the 
application of landscape-ecological model for 
conservation practices carried out within the 
project "Integrated model for biodiversity 
conservation and sustainable management of 
natural resources in Central Rhodope (Mursalitsa 
Hill)”. The integrated model proved itself as a 
multicomponent one and contributed to the 
sustainable management of natural resources 
providing reduced anthropogenic impact and 
conservation of the unique biodiversity which 
only Rhodopes possesses. 

 
 

 
 

Fig.1 Protected areas/Directive79/409/ЕЕС and Directive 92/43/ЕЕС 
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Тable 1. Territorial range of PA "Trigrad-Mursalitsa” 
 

AREA MUNICIPALITY LANDS ЕКАТТЕ AREA MUNICIPALITY LANDS ЕКАТТЕ

Smolyan Borino Borino 5462 Smolyan Dospat Kesten 36796 

Smolyan Borino Borino 6879 Smolyan Dospat Liaskovo 44848 

Smolyan Borino Kozhary 37592 Smolyan Dospat Stomanevo 69465 

Smolyan Borino Chala 80159 Smolyan Dospat Trigrad 73105 

Smolyan Borino Yagodina 87223 Smolyan Dospat Zmeica 31259 

Smolyan Devin Beden 3112 Smolyan Dospat Chavdar 80025 

Smolyan Devin Grohotno 17957 Smolyan Smolyan Gela 14605 

Smolyan Devin Giovren 18424 Smolyan Smolyan Kiselichevo 36974 

Smolyan Devin Devin 20465 Smolyan Smolyan Kremene 39637 
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