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Мониторинг на възстановяването на местообитание 1310 - Salicornia и
други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени
при изграждане на елементи на солодобивната инфраструктура
1. Обект на мониторинга
1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни
терени
2. Цел на мониторинга


проследяване на етапите на възстановяване на местообитание 1310 и достигане на БПС
при строителството на минидиги



Установяване на сукцесионните процеси и прогодността за използване като гнездово
местообитание



Изготвяне на препоръки за поддържане на БПС

3. Методика
използва се методиката за този тип местообитание, разработена като част от Цялостна схема за
мониторинг на Атанасовско езеро в рамките на проект „Солта на живота“ LIFE 11 NAT/BG/000362.
Обособени са 2 бр. пробни площадки, разпложени върху минидиги, изградени през 2016 и 2017
г. Площадките са със страни 4Х 4 м и обхващат цялата ширина на минидигите. Ъглите на
площадките се маркират с GPS – точка и се отбелязват във формуляра. Използва се класическа
скала на Браун-Бланке за оценка обилието на видове. Общото проектно покритие се определя
окомерно. Отбелязва се присъствието на типични за местообитанието видове, нетипични (но
типични за други местообитания в зоната) видове, рудерални и инвазивни видове. Отбелязват
се негативно действащи фактори – фрагментация, замърсяване, паша, обрастване с мъхове и
тръстика и др., както и промени във водния режим (водно ниво). Резултатите се нанасят в полеви
формуляр, приложение № 10 към Цялостна схема за мониторинг.


Скала на Braun-Blanquet: за обилие и покритие:
o r- рядък вид (до 2 индивида)
o + - среща се с няколко индивида и проектно покритие до 1%
o 1 - среща се с проективно покритие 1-5%
o 2 - 5-25% от пробната площ: а- 5-12.5%, b- 12.5-25%
o 3 - 25-50% от пробната площ: a- 25-37.5%, b- 37.5-50%
o 4 - 50-75% от пробната площ: a- 50-62.5%; b- 62.5-75%
o 5 - 75-100% от пробната площ: a- 75-82.5%; b- 82.5-100%

Окомерни оценки за пространствената структура на ценопопулациите
Обикновено се поставят след оценките за обилието след точка и са допълнителни


Скала на Braun-Blanquet:
o 1 - ценопопулацията се състои от индивидуално растящи, ясно очертани (добре
обособени) индивиди
o 2 - видът формира малки туфички
o 3 - видът формира големи туфи или малки петна

o
o

4 - видът формира колонии или големи петна
5 - видът покрива цялата или почти цялата площ

4. Пробни площадки
Избрани за мониторинг са 2 минидиги в южната част на Южен солник на Атанасовско езеро. (Фиг
1)
Пробна площадка № 1
Разположена върху минидига, изградена през май-юни 2016 г. и растителността върху нея е в
първия си пълен вегетационен период.
Пробна площадка № 2
Разположена върху минидига, изградена през април 2017 г. и върху нея не се наблюдава
растителност-нулев вегетационен период.

Фиг. 1 Разположение на пробните площадки. Пробна площадка № 1 – минидига 2016 г. Пробна
площадка № 2 – минидига 2017 г.

Така избрани площадките дават възможност за пълно проследяване на скоростта и етапите на
възстановяване на местообитание 1310 - Salicornia и други едногодишни растения,
колонизиращи тинести и пясъчни терени при изграждане на минидиги. Позволява
установяване на времето за нахлуване на нетипични, рудерални и инвазивни видове в
съобществата, тяхното участие и развитие и влиянието им върху сукцесионните процеси в
местообитанието и периода на достигане на климаксно състояние. И двете минидиги са с
направление СИ-ЮЗ, като източният им откос граничи с вътрешен канал, а западният е ограничен
от остатъчната структура на съществувалия преди дървено-землен вал. Размерите на
минидигата са посочени във фиг. 2

фиг. 1 Структура и размери на минидига
Резултати и обсъждане
Пробна площадка №1
Първа мониторингова сесия 20.06.2017 г.

Типични видове - наблюдава се нормалното за първата година развитие на едногодишни
халофитни видове. Наблюдава се първичен етап в развитието на типичните за тези структури
ценози. Разликата с напълно структурираните съобщества е в доминирането на този етап на
Suaeda maritima и слабото все още участие на Salicornia europaea, която е типичният доминант в
климаксните съобщества. Според Велев, 1995 г. именно тя е пионерният елемент при
новонасипани диги, което в този етап при минидигите не се наблюдава. По правило солянката
(както и содовото вълмо) заема граничните с водата части (екотон) на дигата (нейните откоси),
които на този етап от сукцесията са напълно лишени от растителност. Вероятно това се дължи на
първо място на биологичните особености на видовете и възможността им за вегетация, а на
второ – от не напълно завършените процеси на формиране на абиотичните фактори в субстрата

– морфология, водонасищане, солеви режим и др., породени от скорошното формиране на
минидигата като местообитание.
Общото проектно покритие на растителността върху площта на минидигата е 30%, като
доминира S. maritima с обилие и пространствена структура 4b.4. Това е и видът с най-голяма
биомаса в пробната площадка. С обилие 2а.2 присъстват и S. europaea и Salsola soda, но тяхното
участие е по-скоро все още не особено интензивно и несъответстващо на съотношенията в
асоциации върху напълно развити местообитания. Това може да се обясни с факта, че
съобществото е в процес на формиране през настоящия вегетационен сезон и вероятно
сътношението ще се промени с напредването му. Може да се каже, че сукцесията започва с
развитие на типичните за местообитанието халофитни видове, макар видовото разнообразие да
е все още много малко и личи отсъствието на характерни за климаксовите съобщества таксони.
Прави впечатление по-голямото относително проектно покритие на S. soda, предвид нейните
биологични особености. Наблюдава се и присъствие на единични растения (r.1) Festuca
pseudovina, която е типичен халофит и редовно участва в халофитните съобщества в Атанасовско
езеро.

Salsola soda

Salicornia europaea

Saueda maritima

Festuca pseudovina
Присъствие на нетипични, рудерални и инвазивни видове – макар и в много ранен етап от
сукцесията в съобществото вече присъстват нетипични и рудерални видове. Това се дължи от
една страна на тяхната силна конкурентноспособност и бърза вегетация, а от друга – близостта
до съобщества и асоциации с присъствие на тези видове и тяхната възможност за миграция и
колонизиране на свободни територии. Все още обаче тяхното присъстивие е с единични
растения, ниско обилие и покритие, но може да се очаква, че с напредване на времето тяхното
присъствие и обилието им ще се увеличават, като е възможно изместването на типични за
местообитанието видове. Може да се отбележи присъствието на Artemisia santonicum (+.1),
който е многогодишен вид и обикновено се появява в асоциациите след първата година и
доминира в съобществата след втората. Chenopodium botrys (1.1) пък е едногодишен
бързоразвиващ се и конкурентен рудерал с висока възпроизводителна способност с голяма
толерантност на засоляване в почвите. Инвазивни видове отсъстват.

Chenopodium botrys

Artemisia santonicum
Пространствено разпределение на растителността върху дигата.
По-голямо покритие и обилие се наблюдава върху вътрешната страна на минидигата, която
граничи с вътрешния канал. Тове вероятно се дължи на допълващата функция на водното
течение за пренос на семена и тяхното разпространение върху дигата, както и по-добрата им
кълняемост, предвид по-доброто водонасищане на субстрата, в следствие на дифузното
движение на водата от канала към субстрата на минидигата. Все още обаче не може да се
определи някаква зависимост в пространствената структура на съобществото в зависимост от
конкретните биологични изисквания на отделните таксони и тяхното разпределяне спрямо
микроусловията в различните части на дигата. Като цяло може да се заключи, че първичната
сукцесия започва от короната на дигата, а откосите в този етап на развитие не се населват от
видове. Липсва и типичната пространствена структура с ясно различими граници на популациите
на отделните видове и етажност.

Разпределение на растителността основно от вътрешната (към канала) страна на
дигата
Наличие на отрицателно действащи фактори – не са отбелязани отрицателно действащи
фактори за местообитанието и неговите растителни съобщества, както в границите на пробната
площадка, така и върху цялата площ на минидигата.
Пригодност за гнездене на характерни за местообитанието видове – в настоящето
състояние и етапът на възстановяване на 1310 местообитанието предоставя благоприятни
условия за гнездене на характерни видове птици – саблеклюн, кокилобегач, морски и речен
дъждосвирец, стридояд, гривеста рибарка и др. Съобществото предоставя добри условия за
изграждане на гнезда, защита на малките от неприятели и слънцето, а структурата на миндигата
позволява напускането на малките на дигата за хранене в басейните и връщането им обратно на
сушата за почивка и нощуване.
Структурна цялост и функционалност на минидигата за солодобив – в настоящия момент
не се наблюдава нарушаване на структурата и функционалността на минидигата по отношение
на солодобива в следствие на разрушителното влияние на валежите, вълните, вятъра и други
механични въздействия.
Втора мониторингова сесия 26.09.2017 г.
Наблюденията са извършени в границите на пробните площадки, ограничени от GPS
координатите, заложени през първата сесия. Не се наблюдава промяна в състава, структурата,
покритието, обема на биомаса и разпределението на растителността. Това означава, че до края
на юни вегетационния период е бил вече напълно завършен и растителността не се е развивала
допълнително. Предвид едногодишния характер на участващите в съобществото видове, чието
развитие започва през пролетта и продължава през лятото това е обичайна времева динамика.
Не се наблюдава обаче допълнително развитие на многогодишните видове (сантонинов пелин),
който обикновено се развива през целия вегетационен период. Вероятно това се дължи на

изцяло първичното ниво на сукцесията и този вид през следващите години ще се развива поинтензивно докато заеме доминираща роля в съобществото. Всички видове, вкл. нетипичните и
рудералните са плодоносили (или плодоносят).
Не се наблюдават изменения в структурната цялост и функционалността на минидигата като
инфраструктурно съоръжение.
В южната част на минидигата са наблюдавани яйца на бял ангъч. Не може със сигурност да
се твърди дали видът е гнездил върху минидигата или яйцата са донесени от хищници тук.
Пробна площадка №2
Първа мониторингова сесия 20.06.2017 г.
Предвид скорошното изграждане и малкия период на сукцесионните процеси в пробна
площадка №2 се наблюдава пълно отсъствие на растителност. Този факт ще позволи при
последващ мониторинг в края на вегеационния период да се проследи развитието на
растителността в рамките на нулевата година. По протежение на дигата се наблюдават единични
растения Saueda maritima и Salicornia europaea с незначително проектно покритие. Не се
наблюдава присъствие на нетипични, рудерални и инвазивни видове.

Общ изглед на Пробна площадка № 2
Наличие на отрицателно действащи фактори – не са отбелязани отрицателно действащи
фактори за местообитанието, както в границите на пробната площадка, така и върху цялата площ
на минидигата.
Пригодност за гнездене на характерни за местообитанието видове – в настоящият етап на
сукцесионни процеси местообитанието е подходящо за гнездене на характерните видове.
Недостатък е липсата на растителност, която служи за естетсвени укрития срещу неприятели и
слънчевото греене.

Структурна цялост и функционалност на минидигата за солодобив – в настоящия момент
не се наблюдава нарушаване на структурата и функционалността на минидигата по отношение
на солодобива в следствие на разрушителното влияние на валежите, вълните, вятъра и други
механични въздействия.
Втора мониторингова сесия 26.09.2017 г.
Не се наблюдава промяна в границите на пробната площадка. Отчита се развитие на
единични растения Salicornia europea и Saueda maritima, но извън границите на пробната
площадка. Наблюдава се хомогенизиране на почвения субстрат, вследствие действието на
вятъра и валежите върху него. Не се наблюдават нарушения в структурната цялост и
функционалността на минидигата.
Следващ мониторинг – 15-30 юни 2018 г.
Изводи:


Възстановяването на местообитание 1310 при изграждане на минидиги следва
естествения за Атанасовско езеро сукцесионен характер



Местообитание 1310 през нулевата и първата вегетационни години не е в БПС,
поради структурни и функционални характеристики на растителността в тези ранни
сукцесионни етапи



Развитието на растителността в 1130 започва през втория вегетационен период



Развива се обичайното пионерно съобщество еухалофитна растителност от клас
Suedo-Salicornietea за местообитание 1310



Доминантът в този етап е Saueda maitima



Общото покритие на растителността е 30%



Не се наблюдават структурни изменения и нарушаване на функционалността на
минидигите



Развитието на многогодишни видове на този етап не е интензивно



Нахлуването на нетипични и рудерални видове започва през първия пълен
вегетационен период. Те са с малко обилие и участие в съобществата



През нулевият и пътвият вегетационен перидо 1310 е благоприятно за гнедене на
характерните видове птици



За пълно проследяване на динамиката и механизмите на сукцесията е необходимо
наблюденията да продължат до формиране на климаксното съобщество

Приложение – полеви формуляри от мониторинга на пробните площадки

Приложение 10. Полеви формуляр за мониторинг на местообитания и растителност в
Атанасовско езеро
Местообитание (код, име):
1310 - Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени
Наблюдател: Спас Узунов
Дата 20.06.2017 г.

GPS координати на точката на наблюдение

9.30 – 10.30 ч.
Т – 25 оС

1.) 42.52828 N 27.48921 E

Облачност – 8 бала

2.) 42.52798 N 27.48506 Е

Слаб вятър от С-СИ

3.) 42.52795 N 27.48505 Е

Без валеж

4.) 42.52794 N 27.48508 Е

Пробна площадка 4Х4 м
Пробна площадка № 1 Първична сукцесия на минидига, първи вегетационен период
Минидига 2016 г.
Тип растителност:
еухалофитна от клас Suedo-Salicornietea
Общо проективно покрите на растителността в % - 30%
Вид ползване на земята:
Солодобив
Наличие на структури, които фрагментират местообитанието - Не
Ако няма се отбелязва „не”; ако има се описват в редовете по-долу
Представеност на типичните видове
В списък се изброяват типичните видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке
Saueda maritima

4b

Salsola soda

2a

Salicornia europaea

2a

Festuca pseudovina

r

Присъствие на нетипични видове за местообитанието
В списък се изброяват видове, типични за други типове местообитания в зоната, но нетипични за
местообитанието, предмет на мониторинг. Оценката е окомерна по класическата скала на Браун-Бланке
Artemisia santonicum

+

Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове
В списък се изброяват видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке
Chenopodium botrys

1

Наличие на замърсители
Описват се и се коментира в свободен текст тяхното количество
Не
Специфични показатели
Това са показатели, които не са универсални за всички местообитания. Възможно е да се изготвят специфични
полеви протоколи за отделните местообитания

Покритие на Phragmites australis

0

Покритие на мъхове и лишеи

0

Наличие на паша
0 – липсва

1 – слаба

2 – умерена

3 - интензивна

0
Наблюдавани промени в хидроложкия режим на базата на оценка на бреговата ивица
Бележки:

Снимки [записват се имената на файловете на
снимките, направени по време на наблюдението]

не

Местообитание (код, име):
1310 - Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени
Наблюдател: Спас Узунов
Дата 20.06.2017 г.

GPS координати на точката на наблюдение

10.30 – 12.00 ч.
Т – 25 оС

1.) 42.53101 N 27.48485 E

Облачност – 8 бала

2.) 42.53102 N 27.48482 Е

Слаб вятър от С-СИ

3.) 42.53097 N 27.48479 Е

Без валеж

4.) 42.53096 N 27.48484 Е

Пробна площадка 4Х4 м
Пробна площадка № 2 Първична сукцесия на минидига, нулев вегетационен период
Минидига 2017 г.
Тип растителност: без растителност
Общо проективно покрите на растителността в % - 0%
Вид ползване на земята:
Солодобив
Наличие на структури, които фрагментират местообитанието - Не
Ако няма се отбелязва „не”; ако има се описват в редовете по-долу
Представеност на типичните видове
В списък се изброяват типичните видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на БраунБланке

Присъствие на нетипични видове за местообитанието
В списък се изброяват видове, типични за други типове местообитания в зоната, но нетипични за
местообитанието, предмет на мониторинг. Оценката е окомерна по класическата скала на БраунБланке

Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове
В списък се изброяват видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке

Наличие на замърсители
Описват се и се коментира в свободен текст тяхното количество
Не
Специфични показатели
Това са показатели, които не са универсални за всички местообитания. Възможно е да се изготвят
специфични полеви протоколи за отделните местообитания

Покритие на Phragmites australis

0%

Покритие на мъхове и лишеи

0%

Наличие на паша
0 – липсва

1 – слаба

2 – умерена

3 - интензивна

0
Наблюдавани промени в хидроложкия режим на базата на оценка на бреговата ивица
Бележки:

не

Снимки [записват се имената на файловете на
снимките, направени по време на
наблюдението]
Местообитание (код, име):
1310 - Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени
Наблюдател: Спас Узунов
Дата 26.09.2017 г.

GPS координати на точката на наблюдение

10.30 – 12.00 ч.
Т – 15 оС

5.) 42.52828 N 27.48921 E

Облачност – 10 бала

6.) 42.52798 N 27.48506 Е

Слаб вятър от С

7.) 42.52795 N 27.48505 Е

Слаб валеж

8.) 42.52794 N 27.48508 Е

Пробна площадка 4Х4 м
Пробна площадка № 1 Първична сукцесия на минидига, първи вегетационен период
Минидига 2016 г.
Тип растителност:
еухалофитна от клас Suedo-Salicornietea
Общо проективно покрите на растителността в % - 30%
Вид ползване на земята:
Солодобив
Наличие на структури, които фрагментират местообитанието - Не
Ако няма се отбелязва „не”; ако има се описват в редовете по-долу
Представеност на типичните видове
В списък се изброяват типичните видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке
Saueda maritima

4b

Salsola soda

2a

Salicornia europaea

2a

Festuca pseudovina

r

Присъствие на нетипични видове за местообитанието

В списък се изброяват видове, типични за други типове местообитания в зоната, но нетипични за
местообитанието, предмет на мониторинг. Оценката е окомерна по класическата скала на Браун-Бланке
Artemisia santonicum

+

Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове
В списък се изброяват видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке
Chenopodium botrys

1

Наличие на замърсители
Описват се и се коментира в свободен текст тяхното количество
Не
Специфични показатели
Това са показатели, които не са универсални за всички местообитания. Възможно е да се изготвят специфични
полеви протоколи за отделните местообитания

Покритие на Phragmites australis

0

Покритие на мъхове и лишеи

0

Наличие на паша
0 – липсва

1 – слаба

2 – умерена

3 - интензивна

0
Наблюдавани промени в хидроложкия режим на базата на оценка на бреговата ивица
Бележки:

Снимки [записват се имената на файловете на
снимките, направени по време на наблюдението]

не

Местообитание (код, име):
1310 - Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени
Наблюдател: Спас Узунов
Дата 26.09.2017 г.

GPS координати на точката на наблюдение

12.30 – 14.00 ч.
Т – 15 оС

5.) 42.53101 N 27.48485 E

Облачност – 10 бала

6.) 42.53102 N 27.48482 Е

Слаб вятър от С

7.) 42.53097 N 27.48479 Е

Леки превалявания

8.) 42.53096 N 27.48484 Е

Пробна площадка 4Х4 м
Пробна площадка № 2 Първична сукцесия на минидига, нулев вегетационен период
Минидига 2017 г.
Тип растителност: без растителност
Общо проективно покрите на растителността в % - 0%
Вид ползване на земята:
Солодобив
Наличие на структури, които фрагментират местообитанието - Не
Ако няма се отбелязва „не”; ако има се описват в редовете по-долу
Представеност на типичните видове
В списък се изброяват типичните видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на БраунБланке

Присъствие на нетипични видове за местообитанието
В списък се изброяват видове, типични за други типове местообитания в зоната, но нетипични за
местообитанието, предмет на мониторинг. Оценката е окомерна по класическата скала на БраунБланке

Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове
В списък се изброяват видове с окомерна оценка за обилие по класическата скала на Браун-Бланке

Наличие на замърсители
Описват се и се коментира в свободен текст тяхното количество
Не
Специфични показатели
Това са показатели, които не са универсални за всички местообитания. Възможно е да се изготвят
специфични полеви протоколи за отделните местообитания

Покритие на Phragmites australis

0%

Покритие на мъхове и лишеи

0%

Наличие на паша
0 – липсва

1 – слаба

2 – умерена

3 - интензивна

0
Наблюдавани промени в хидроложкия режим на базата на оценка на бреговата ивица
Бележки:

не

Снимки [записват се имената на файловете на
снимките, направени по време на
наблюдението]

