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ЦЕЛИ на оценката на запасите
Да бъдат идентифицирани и описани стопански значими находища:
!
!
!
!
!

Местоположение
Условия в местообитанията
Оценка на експлоатационните запаси
Определяне на възможния годишен добив
Изготвяне на предписания за ползване и опазване.

Важно е да се обхванат най-значимите и компактни находища, които имат
стопанско значение.

Необходимост от оценката
Осигурява обективна количествена и качествена информация:
!
!

Количество суровина в находищата (експлоатационен запас и
възможен годишен добив).
Оценка на състоянието на находищата.

Това позволява:
!

Да се управлява и нормира ползването в дадена територия
(информация за издаване на ползволителни за събиране за
стопански цели).

!

Да се оцени стопанската перспективност на ресурсите.

!

Да се определят природозащитни мерки. Определя, каква част от
суровината може да се ползва без това да увреди находището, за
да може то да се самовъзобнови.
Оценката на ресурсите е регламентирана в ЗЛР (Чл. 55-57).

Основни понятия
!

Експлоатационен запас – количеството полезна биомаса, образувано от
всички екземпляри от даден вид върху всички подходящи за събиране
участъци (находища).
Размерът на експлоатационния запас се определя, като площта на
находището се умножава по добива от единица площ.

!

Възможен годишен добив - количеството полезна биомаса, което може да
бъде събирано ежегодно на дадена територия без да се нанесат щети на
находищата.
Възможният годишен добив се определя съгласно указанията на Наредба
№2 на МОСВ и се изчислява като % от експлоатационните запаси. Зависи от
вида лечебно растение, морфологичната част, която се събира от него и от
възможността на вида да се самовъзобновява.

Заинтересовани страни от оценка на запасите на стопански
значимите находища на лечебни растения
! Неправителствени организации (НПО);
! Управители и собственици на фирми занимаващи се с изкупуване,
преработка и реализация на лечебни растения и продукти от тях;
! Билкосъбирачи;
! Местни земеделски производители;
! Еколози от общините и областната управа; експерти от РДГ, ДГС,
паркови дирекции;
! Обществеността;
! Журналисти от националните и местни медии.

Методи за оценка
В България за оценката на запасите от лечебни растения основно се прилага
„Методика за определяне на запасите от лечебни растения” (1986).
За оценка на запасите от билки и диворастящи плодове, трябва да се
установят две величини: площ на находището и добив от единица площ.

1. Подготвителна работа
! Събиране на предварителна информация
! Осигуряване на картен материал, инструменти и материали
!

Карти – едромащабни (1:50 000, 1:25 000 и 1:10 000) топографски и
геоботанически карти, карти от лесоустройствени проекти и др.

!

Оборудване - електронни везни (точност 1 g); рулетки (поне 20 m); квадратмрежа (рамка с площ от 0.25 до l m2) ; пликове; етикети; маркери; цветни
спрейове и ленти; GPS; тетрадка-дневник.

! Избор на маршрути и метод за оценяване
!

определяне на запасите върху конкретни находища;

!

определяне на запасите с помощта на ключови участъци

2. Теренна работа
2.1 Обследване на районите и локализация
на вероятните находища
2.2 Определяне площта на находищата

Използване на съвременни и
сравнително не скъпи техника
и технологии, които
облекчават значително
процеса на оценка, планиране
и управление на ресурсите –
GPS, GIS.

2. Теренна работа
2.3 Описание и оценка на
състоянието на находищата и анализ
на мерките и дейностите в
местообитанията.

2. Теренна работа

2.4 Определяне на запасите от суровини
върху единица площ.
2.4.1 Определяне на добива върху контролни
(отчетни) площадки
За тревисти растения, полухрастчета и
храсти, при които като суровина се използват
надземните органи (листа, съцветия,
стръкове и т.н.). Този способ е най-точен, тъй
като при него не се извършват допълнителни
пресмятания, които намаляват точността на
проучването.

Събиране и измерване на добива от контролна (отчетна) площадка.

Резултат от определяне на добива върху контролни “отчетни”
площадки при оценка в село Радювене
В находището на лечебна иглика край с. Радювене с площ 14,89 хектара
(140 890 m²) са заложени 56 отчетни площадки за определяне на добива от
единица площ.
Средноаритметичното е 4,0 ± 0,63 g/ m². Размерът на експлоатационния запас
се определя, като площта на находището (14,89 hа) се умножава по долната
граница на добива (M - 2m) или 140 890 m2 х [4,0 - (2 х 0,63)] = 140 890 х 2,76 =
388856 g = 388,8 кg свеж цвят от иглика.
Възможният годишен добив е определен съгласно указанията на Наредба №2
на МОСВ и е изчислен като 80% от експлоатационните запаси т.е. 311,0 кг. свеж
цвят от иглика.

2.4 Определяне на запасите от суровини върху единица площ
2.4.2 Определяне на добива въз основа на моделни екземпляри
Метода с моделни екземпляри се използва, когато се оценява добив на
подземни органи или когато се работи с по-едри растения и най-вече с
дървета и големи храсти.
При този метод се определят два показателя: численост на използваеми
екземпляри върху единица площ и средна маса на суровината, добивана от
един екземпляр, за да се определи добива на единица площ.

В оценените 15 находища на шипка в общини Ловеч,
Априлци, Севлиево и Троян бяха обрани и претеглени
шипките от 30 моделни плодоносещи шипкови храста от 10
от находищата.
Средното тегло шипки от един развит плододаващ шипков
храст е 452,83 ± 49,23 g. За пресмятане на добива от един
храст беше взета долната граница или 354,37 g/храст.
Числеността на стопански значимите шипкови храсти на
единица площ беше определена като бяха изброени
плододаващите храсти по маршрутни ходове. Тя варира от
0,017 до 0,283 храсти на 1 m².
Добивът от шипки за всяко находище е изчислен като
средния брой храсти на 1 m² в находището е умножен по
354,37 g и по площта на находището в квадратни метри.

2.4.3 Определяне на добива въз основа на проективното
покритие
Установяват се две величини: средното проективно покритие на вида в
границите на находището и добивът на суровина от 1% проективно
покритие - тъй наречената "цена" на 1% покритие.
Проективното покритие представлява проекция на надземните части на
изучаваното растение върху повърхността на почвата.
За да се определи "цената" на 1% покритие, върху всяка площадка се
срязва и се претегля суровина от 1 дм2, и по този начин се определя
"цената“ на 1% покритие. Не бива да се забравя, че тази величина е
различна за различни растителни съобщества и различни екологични
условия, т.е. при използването на този метод "цената" на 1%
покритие трябва да се определя за всяко едно изучавано находище.
Добивът от единица площ се изчислява като проективното покритие се
умножава по "цената" на 1% покритие.

2.5 Изготвяне на карти и отчети

Изводи
! Ресурсната оценка е основен инструмент за получаване на обективни
качествени и количествени данни и въвеждане на регламент за ползване на
лечебните растения.
! Ползването без регламент и устройство на ресурсите крие рискове от
стопанска и природозащитна гледна точка.
! Оценка на ресурсите с приоритет трябва да се прави на видове, които са
обект на стопанско ползване, както и лечебни растения под специален режим
на опазване и ползване или представляващи интерес по причини от
природозащитен или научен характер.
! Оценката трябва да се осъществява редовно в зависимост от спецификите на
вида на оценяваните растения.
! В оценката на ресурсите трябва да участват, освен експерти биолози ресурсолози, и общинските еколози, билкозаготвителите от района,
служители в горските стопанства, билкосъбирачи и всички останали
заинтересовани страни.

