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Настоящите практически насоки представят конкретни примери от:
- Оценка на запасите на стопански значими находища на коприва (Urtica dioica L.),
синя хвойна (Juniperus communis L.) и шипка (Rosa sp. diversa) в общините Ловеч,
Априлци, Севлиево и Троян, проведена през лятото на 2014 г., от екип от експерти с
ръководител Люба Евстатиева и членове Димитрина Ботева и Васил Петров.
и
- Оценка на запасите на стопански значими находища на лечебна иглика (Primula
veris L.) в община Ловеч проведена през лятото на 2014 г., от екип от експерти с
ръководител Чавдар Гусев и членове Росен Цонев и Георги Попгеоргиев.
Оценките са осъществени в рамките на Проект „Модел за опазване и устойчиво
ползване на лечебните растения на общинско ниво с участието на организациите на
гражданското общество, местните общности и медиите” на Фондация „Информация и
природозащита”.
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I. Увод
За да може един природен ресурс да се ползва устойчиво трябва да се знае къде се
намира и какво е количеството, което може да се ползва, така че той да се
самовъзобновява и да бъде наличен за години напред. За тази цел Закона за лечебните
растения (ЗЛР) въвежда изискване за оценка на запасите от лечебни растения. Оценката на
запасите е регламентирана в Закона в членове 55-57.
Оценката на запасите, особено на видове, които се ползват за стопански нужди е
необходима за осигуряване на опазването и устойчивото ползване на лечебните растения.
Институциите, които отговарят за издаването на позволителните за ползване на лечебни
растения, не разполагат с достатъчно информация, както за местоположението на
конкретните находища на лечебни растения, така и за техните експлоатационни запаси.
Това крие риск от неразумно и свръхползване на ресурсите, което има негативни
последствия, както за биоразнообразието, така и за поминъка на местните хора, които се
занимават с билкосъбиране.
В рамките на проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните
растения на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество,
местните общности и медиите” бяха избрани три вида лечебни растения, за които да се
извърши оценка на запасите на стопански значими находища в общините Ловеч, Априлци,
Севлиево и Троян. Това са коприва (Urtica dioica), шипка (Rosa sp. diversa) и синя хвойна
(Juniperus communis). В рамките на проекта при изготвянето на предложение за
Стандартен формат за раздел „Лечебни растения” към Общинските програми за опазване
на околната среда бяха оценени запасите и на две стопански значими находища на
лечебна иглика (Primula veris).
Оценката беше извършена от експерти консултанти по Проекта заедно с експертите
еколози от общинските администрации, както и представители на други заинтересовани
страни – събирачи, билкозаготвители, представители на ДГС/ДЛС, местните общности.
Настоящите насоки обобщават натрупания опит при осъществяване на оценката на
запасите на четирите вида лечебни растения и дават практически съвети относно
основните стъпки. Целта е тази дейност да стане по-ясна и понятна, както за експертите от
отговорните институции, така и за ползвателите – събирачи, билкозаготвители,
обществеността.
Надяваме се, тези насоки да помогнат повече хора да осъзнаят ползите от оценката
на запасите на находищата на лечебните растения. Това е една малка стъпка в помощ
прилагането на това изискване от Закона за лечебните растения да стане по-масово и
ефективно.
Кой извършва оценката на запасите?
Оценката на запасите от лечебни растения изисква директно или индиректно
участие на квалифицирани специалисти ботаници или поне специалисти с минимално
изискване за изучаване на дисциплина ботаника и/или фитоценология във висше учебно
заведение или специализирано средно учебно заведение. При финансова възможност на
общината или всеки друг възложител, който организира оценка на ресурсите в определен
район е препоръчително да се търсят експерти с квалификация и опит при изпълнението
на ресурсни проекти за лечебни растения – ботаници-ресурсолози.
Минималното условие е да бъдат осигурени средства за експерт консултант,
отговарящ на горепосочените изисквания, който да ръководи методически и консултира
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процеса на оценка, а събирането на данните да стане със собствени сили на възлагащата
институция при спазване на едно условие – стриктен запис за произхода на данни –
ползвана литература, данни от билкозаготвители и събирачи, данни за предишни
разрешени ползвания, теренни посещения при необходимост, анализи и т.н.
В случая с общините експертите по екология трябва да имат координиращо и
организационно участие при такива оценки. Като се отчитат реалностите с липса на
средства за този тип дейност в общинските администрации, съществува и варианта за
осъществяване на оценката от специалистите на общината със задължително участие на
консултант (ботаник, фитоценолог) със съответната необходима квалификация.
В оценката на запасите би трябвало да участват освен експертите ботаници и
общинските еколози, така също и билкозаготвителите на дадена територия,
билкосъбирачи, служители в горските/ловните стопанства. От една страна от тях идва
информация за разпространение на видовете лечебни растения в района, защото те го
познават и могат да посочат къде са стопански значимите находища. От друга страна от
оценката те получават обратно информация за наличните запаси – могат да планират
колко могат да събират, както и да се съобразяват къде находищата трябва да се оставят за
самовъзобновяване в период на покой и т.н.
Участието на заинтересованите страни в оценката утвърждава правото на хората,
които живеят в близост до находищата да знаят с какво разполагат и да се ползват от
ресурсите. От друга страна това помага на всички да осъзнаят и уточнят конкретните
отговорности и ангажименти на всеки от тях за устойчивото и законосъобразно ползване
на лечебните растения. Опитът показва, че ако хората, които пряко ползват лечебните
растения и живеят в близост до находищата се включват в управлението им, това ги прави
по-отговорни и загрижени да ги опазват и ползват така, че те да съществуват години наред.
Заинтересованите страни включват:
•

Управители и собственици на фирми занимаващи се с изкупуване, преработка и
реализация на билки от лечебни растения и продукти от тях;

•

Билкосъбирачи;

•

Неправителствени организации (НПО);

•

Местни земеделски производители;

•

Еколози от общините и областната управа;

•

Експерти от РДГ, ДГС/ДЛС, паркови дирекции;

•

Обществеността;

•

Журналисти от националните и местни медии.

II. Необходимост и задачи на оценката
Оценката на запасите на лечебните растения осигурява обективна количествена и
качествена информация относно:
-

Количеството суровина в находищата – експлоатационен запас и възможен
годишен добив (виж определенията по-долу).

-

Оценка на състоянието на находищата – развитие на растенията, възможност за
възобновяване, заплахи и т.н.

Оценката на запасите позволява:
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-

Да се управлява и нормира ползването в дадена територия (информация за
издаване на ползволителни за събиране за стопански цели). На базата на тази
оценка трябва да става определянето дали и колко растителен материал може да се
събере от конкретното находище на даден вид лечебно растение и през какъв
период от време.

-

Да се оцени стопанската перспективност на ресурсите - т.е. дали е икономически
изгодно да се организира събиране в конкретните находища.

-

Да се определят природозащитни мерки.

Основните задачи на оценката на запасите са:
-

Установяване на местоположението на стопански значимите находища на
лечебните растения;

-

Оценка на експлоатационните запаси;

-

Определяне на възможния годишен добив;

-

Оценка на състоянието на находищата;

-

Изготвяне на предписания за ползване и опазване.

Преди началото на оценката трябва да се определи кои са видовете, за които тя ще
се осъществи най-напред за дадената територия. Не е целесъобразно в оценката да се
включват на веднъж всички известни видове лечебни растения в района – много от тях не
се ползват стопански, макар и налични в големи количества, а други са налични, но
толкова разпръснато и в малки количества, че не представляват стопански интерес.
Както е постановено и в Закона за лечебните растения – оценка на запасите и
включване на информацията в съответните планови документи за лечебните растения се
прави с предимство за разпространените в района (община, горско/ловно стопанство и
т.н.) видове лечебни растения - 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.
Важно е при оценката да се обхванат най-значимите и компактни находища,
които имат стопанско значение и от които си заслужава да се събира суровина.
Важно е също да се отбележи, че събирането от компактните находища е икономически
по-изгодно. Освен това лечебните растения в плътните находища се възстановяват полесно след бране и по този начин се осигурява опазването на видовете. Не се препоръчва,
както включване в оценката, така и събиране от места, където съответните видове лечебни
растения се срещат рядко и в малки количества.
Оценката на запасите трябва да се планира така, че да предхожда кампанията по
събиране на ресурси с цел да даде възможност за реална оценка на запасите преди
началото на брането, както и за да не се предизвикват конфликти с бeрачите.
Добре е също преди началото на оценката за видовете, които се ползват
стопански цели и са избрани за оценяване на запасите да се определят критерии
стопански ценни находища. Тези критерии зависят от вида на растенията обект
събиране, техните местообитания, както и от спецификите на територията. Пример
такива критерии са дадени в Приложение 1.

за
за
на
за
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III. Основни понятия
•

Биологичен запас – количеството полезна биомаса, образувано от всички
(използваеми и неизползваеми) екземпляри от даден вид върху всички подходящи или
неподходящи за събиране участъци (находища), следва ясно да се разграничи от
експлоатационен запас.

•

Възможен годишен добив – количеството полезна биомаса, което може да бъде
събирано ежегодно на дадена територия без да се нанесат щети на стопански
значимите находища. 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.

•

Добив – количеството полезна биомаса, добивано от единица площ.

•

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

•

Използваеми екземпляри – възрастни, неповредени екземпляри, които подлежат на
събиране. В това число не влизат екземплярите, които се оставят за целите на семенно
или вегетативно възстановяване на лечебното растение.

•

Контролни площадки – участъци с размер от 0.25 м2 до 10 м2, създадени в границите
на находище или масив за оценяване на числеността, проективното покритие и добива
на изучаваното растение.

•

Начин на ползване – указания относно начина на събиране на билките (изкопаване,
откъсване, изрязване, обелване), използваните инструменти и необходимите
изисквания за възстановяване на находището;

•

Находище (популация или част от нея) – съвкупност от екземпляри от един и същи
вид, срещащи се в растително съобщество върху участък, подходящ за добив на
лечебни растения.

•

Проективно покритие – процент площ, заета от проекцията на надземните органи на
изучаваното растение в границите на отчетната площадка или цялото находище.

•

Ресурси от лечебни растения - съвкупността от лечебни растения, разгледани като
природен продукт, използван от хората за задоволяване на сегашни или потенциални
техни нужди.

•

Събирачески масив – няколко разположени едно до друго находища на изучавания
вид, подходящи за добив.

•

Трансект – тясна дълга правоъгълна площадка, която се прави за изучаване на
числеността, проективното покритие и добива.

•

Устойчиво ползване – ползване на лечебните растения в количества, по начини и със
средства, които не водят до трайно намаляване на генетичния им или ресурсния
потенциал и позволяват дългосрочното задоволяване на нуждите на сегашните и
бъдещите поколения.
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IV. Методи за оценка. Основни стъпки на оценката
В България за оценката на запасите от лечебни растения се прилага „Методика за
определяне на запасите от лечебни растения” (1986), разработена от руски ботаници
ресурсолози. Тази методика и включените в нея различни подходи е прилагана успешно
при подобен вид изследователски задачи и проекти за нуждите на Министерството на
околната среда и водите. В Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на
БАН и други научни институти в страната има експерти, които са подготвени да
извършват такива оценки.
В Приложение 2 е представен превод на основните текстове на методиката.
Пълния текст на методиката в оригинал на руски език може да се намери на
http://docs.cntd.ru/document/9032337.
Най-общо принципа на оценката на запасите от лечебни растения е че, трябва да се
установят две величини: площ на находището и добив от единица площ.
Оценката включва два етапа: Подготвителна работа и Tеренна работа.
A. Подготвителна работа
1. Събиране на предварителна информация
Преди теренната работа трябва да се изготви възможно най-пълна екологичноценотична характеристика на видовете лечебни растения, за които се извършва оценката.
Това означава да се установи какви условия предпочитат (сухи, влажни, открити, горски,
северни, южни, в планините, в равнините и т.н.) и къде могат да преобладават; в какви
растителни съобщества се срещат тези видове; кои местообитания са най-благоприятни за
тях.
Използват се наличните литературни източници, както и информация от РИОСВ,
общинските администрации, ДГС и ДЛС и други институции от налични при тях планови
документи, устройствени планове, разрешителни за ползване и т.н.
При оценката на запасите на видовете лечебни растения по време на Проекта,
данни за местоположението на конкретни стопански значими находища в общините
Ловеч, Априлци, Троян и Севлиево бяха събрани с помощта на местни билкосъбирачи и
билкозаготвители; общинските еколози; експерти от ДНП „Централен Балкан” и
ДГС/ДЛС, както и на членовете на Групата за действие от представители на местни
неправителствени организации. Местният координатор по Проекта проведе поредица от
срещи за събиране на информация.
Въз основа на предварително събраните сведения за разпространението на видовете
се планират рационалните маршрути за проучването и се избират методите за оценяване
на запасите от всеки вид растение.
2. Осигуряване на картен материал, инструменти и материали
Най-подходящи са едромащабните (1:50 000, 1:25 000 и 1:10 000) топографски и
геоботанически карти, карти от лесоустройствени проекти и др. Когато се оценява район,
в който няма информация от местни хора, които го познават (билкозаготвители, събирачи,
експерти от горските служби и др.) е полезно да се ползват карти с информация за
растителността, както и карти на местообитанията, по които може да се определи къде
може да се очаква откриване на находища на конкретните видове в зависимост от
растителните съобщества, в които участват и местообитанията, които предпочитат.
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Оборудването необходимо при теренната работа включва: GPS; електронни везни
2-5 kg (с точност 1 g); рулетки (поне 20 m); квадрат-мрежа (рамка с площ от 0.25 до l m2);
пликове; етикети; маркери; цветни спрейове и ленти; тетрадка-дневник.
3. Избор на маршрути и метод за оценяване
Въз основа на събраните данни се определят маршрутите на предстоящата оценка.
Тези маршрути трябва да покриват възможно най-голям брой участъци, където могат да се
срещат проучваните видове лечебни растения и/или находища, за които е събрана
информация и са посочени като потенциално значими. Както вече казахме по-горе, важно
е да се обхванат най-значимите и компактни находища, които реално имат стопанско
значение. Изборът на методите за оценяване на запасите зависи от задачите на работата,
наличието на картографски материали и еколого-ценотичната характеристика на
проучваните видове. Разработени са два метода:
- определяне на запасите върху конкретни находища;
- определяне на запасите с помощта на ключови участъци.
Методите са описани подробно в „Методика за определяне на запасите от
лечебни растения”. Тук са представени най-общо конкретни примери на прилагане, с цел
по-ясно разбиране на общите принципи на оценката.
Б. Теренна работа
1. Обследване на районите и локализация на стопански ценните находища
Добра практика е предварително идентифицираните с помощта на литературни
данни и информация от заинтересованите страни находища да бъдат посетени от експерт
за оглед и оценка, доколко представляват значим стопански интерес. При този
предварителен оглед се преценява дали находищата отговарят на приетите критерии за
стопанска значимост и ако не отговарят не се полагат допълнителни усилия и разход на
време и ресурси за тяхната оценка.
При оценката на запасите от коприва и шипка в общините по проекта, например, в
резултат на такъв оглед част от посочените от заинтересованите страни находища
отпаднаха тъй като бяха много малки, фрагментарни находища, които стават за лично
ползване, но не представляват стопански интерес. Те бяха премахнати от списъка за
оценка на терен и това по-късно спести време на оценяващия екип.
Фиг. 1. Предварителен оглед на идентифицираните находища
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2. Определяне площта на находищата
За определяне на площта на находищата, събраните на терена координати с GPS се
интегрират в ГИС, очертават са границите на находищата и се изчислява площта на
полигоните. За целта може да бъде използван безплатния ГИС софтуер Q-gis.
Очертаването на границите на полигоните става чрез визуализиране на събраните с GPS
теренни данни върху ортофото снимки или сателитни изображения на района. В случая с
оценката на запасите в област Ловеч е използвана WMS услугата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството от интернет сайта на министерството.
Използване на съвременни и сравнително не скъпи техника и технологии (GPS,
ГИС), облекчават значително процеса на оценка, планиране и управление на ресурсите.
Намалява се и себестойността чрез използването на общодостъпни ГИС слоеве.
• Корине земно покритие (CLC), актуално към 2006 или по нова версия.
Източник – ИАОС към МОСВ;
• Използване на сателитни изображения – google maps или сайта ГИС на
МРРБ (http://gis.mrrb.government.bg/MRRB/);
• Слоеве с: реки, езера, пътища, населени места общини и др. Източник –
сайта ГИС на МРРБ;
• и др.;
Фиг. 2. Записване на координати на находище от коприва и шипка с GPS

Фиг. 3. Ортофото снимка на находище на коприва край с. Славяни, общ.
Ловеч с очертани полигони за определяне на площта.

11
Фондация “Информация и природозащита”
Тел./факс: 02 872 14 83 • bd@ecologybg.com; www.ecologybg.com; www.herbvaluebg.org

Фиг. 4. Ортофото снимка на находище на шипка Дисманица, общ. Севлиево с
очертани полигони за определяне на площта

3. Описание и оценка на състоянието на находищата и анализ на мерките и
дейностите в местообитанията.
За всяко оценявано находище се прави обобщено описание като на терен се
попълва стандартен полеви формуляр. В него се попълва информация за
местоположението на находището, местообитанието, условията на местообитанието
(изложение, наклон, осветеност и т.н.), оценява се състоянието на събирания вид лечебно
растение за конкретното находище, съществуват ли заплахи и какви и т.н.
Полевият формуляр, който беше използван при оценката на запасите от лечебни
растения в област Ловеч е показан в Приложение 3. В последствие събраните на терен
данни се въвеждат в ГИС база данни към графичния модел на съответното находище.
Фиг. 5. Попълване на полеви формуляр с описание на находище на коприва.
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Колкото по-пълно се опише находището, толкова по-добре. Това ще помогне да се
определят по-точно мерките за опазване на находището и осигуряване на неговото
устойчиво ползване. Например при описание на находището е добре да се посочат
установени консервационно значими растителни видове и местообитания в рамките на
находището или в близост до него.
Фиг. 6. Примери на заплахи за находища на лечебни растения – опожарени
храсти и осечени клони в находища на синя хвойна и разорано находище на лечебна
иглика със снимка от съседно находище за сравнение как би изглеждало преди
разораването.

При описание на инфраструктурата е важно да се опишат основните подходи за
придвижване до находището – съществуващите пътища, туристически пътеки, състояние,
изходни пунктове за достъп, и др. Да се опишат сградите, вкл. стопански постройки,
хижи, заслони и др. (състояние, предназначение, собственост и т.н.), които са в границите
на находището или в близост до него. Това ще даде възможност да се оцени дали
експлоатацията и поддръжката на инфраструктурата оказва влияние върху състоянието на
популацията на вида лечебно растение и дали и как сградите могат да се използват като
бази при дейности по ползване и опазване на лечебните растения.
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Мерки за опазване и ползване
Въз основа на събраната и анализирана информация се изготвят предписания за
ползване и опазване на находищата. Те включват разнообразни мерки като:


определяне периодичността на събиране на суровина по отделни находища и
съобразно използваемата част на растението, така че да се осигури устойчиво ползване
на запасите.

Експлоатацията на находищата се редува с период на покой за възстановяване на
ресурсите. Периода на покой е регламентиран в Наредба № 2 от 20 януари 2004 г. за
правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни
растения. При оценка периодичността на събиране на суровина в отделните находища се
взимат предвид следните условия:
o да не се предвижда ползване на находища на стопански ценни лечебни растения
в близост до популациите на консервационно значими видове.
o да се отчита достъпността и наличната инфраструктура в района на находищата
облекчаваща организацията на билкосъбирането, намаляваща разходите и
улесняваща контролирането на събирачите на терен.
o да се разработи схема за редуване на находищата при ползване така, че да не се
допуска свръхексплоатация.


препоръки за възможността за увеличаване/намаляване на добива на отделните видове,
както и относно налагането на временна забрана за събиране в отделни находища
и/или райони.



препоръки за конкретни мерки по находища за опазване на видовете, където се налага
намеса.

Примери за мерки за опазване на находищата са посочени и в разработеното
предложение за „Стандартен формат на Раздел „Лечебни растения” към ОПООС по чл.
50 от ЗЛР”, който може да се изтегли от сайта на Проекта http://herbvaluebg.org .
4. Оценка на запасите
Това е същинската част от оценката, която дава информация за количеството
суровина в находището. Най-общо за оценка на запасите от билки трябва да се установят
две величини: площ на находището и добив от единица площ. Оценката на запасите
включва определяне на:
•

Добив на билка (свежо тегло):
а/ от единица площ g/ m² и kg/ha;
б/ от моделен екземпляр (клонки или стръкове) за шипка, малина,
къпина и др. - g/инд., g/m² и kg/ha.

•

Експлоатационен запас (kg свежо тегло) на находището.

•

Възможен годишен добив (kg свежо тегло) от находището.

Запасите от суровини върху единица площ (добив или плътност на запасите) могат
да се определят по няколко начина, изборът, между които зависи от използваемата част и
жизнената форма на изучавания вид лечебно растение. Прилагат се методите описани в
методиката посочена по-горе, примери от които са представени накратко както следва:
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4.1 Определяне на добива върху контролни (отчетни) площадки
Този метод се прилага 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.
ПРИМЕР
В находището на лечебна иглика край с. Радювене с площ 14,89 хектара (140 890
m²) са заложени 56 отчетни площадки за определяне на добив. Средноаритметичното е
изчислено по стандартните формули за статистичната обработка на данни посочени в
методиката и е 4,0 ± 0,63 g/m².
Въпреки че при определяне на добива се взима предвид само суровината от
възрастни неповредени екземпляри, определена част от тях все пак трябва да бъде
оставяна за възстановяване на находището. Затова принципа е размерът на
експлоатационния запас да се изчислява според долната граница на добива. Размерът на
експлоатационния запас в нашия пример 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 2,74 = 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 – 311,0 кg свеж цвят от иглика.
Фиг. 7. Събиране на суровина от контролна (отчетна) площадка
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4.2 Определяне на добива въз основа на моделни екземпляри
При този метод трябва да се установят два показателя: численост на използваеми
екземпляри върху единица площ и средна маса на суровината, добивана от един екземпляр.
При използването на този метод като отчетна единица могат да служат понятията
"екземпляр",''клонка" или "стрък". Моделните екземпляри се използват, когато се оценява
добив на подземни органи или когато се работи с по-едри растения и най-вече с дървета и
големи храсти.
Броят на екземплярите (или друга отчетна единица – клонка, стрък) се отчита
върху контролни площадки с размер от 0,25 до 10 m2, разположени равномерно в
границите на находището или върху маршрутните ходове (трансекти) като се спазват
изискванията на методиката.
ПРИМЕР
В оценените находища на шипка в област Ловеч бяха обрани и претеглени шипките
от 30 плодоносещи шипкови храста (моделни екземпляри) от 10 от находищата. Средното
тегло шипки от един развит плододаващ шипков храст беше изчислено с помощта на
стандартни статистически формули и е 452,83 ± 49,23 g. За пресмятане на добива от един
храст беше взета долната граница или 354,37 g/храст.
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Фиг. 8. Обиране на плода на моделен шипков храст

Фиг. 9. Претегляне на събраните от един храст (моделен екземпляр) шипки и
записване на показанията

Числеността на използваемите шипкови храсти на единица площ беше определена
като бяха изброени плододаващите храсти по маршрутни ходове. По-голямата част от тях
са ивици с ширина 10 m и различна дължина. Тези маршрутните ходове бяха правени от 3ма човека, като страничните вървят на по 5 метра от средния, който брои използваемите
храсти в трансекта (Виж Фиг. 10). Дължината на маршрутния ход се засича с GPS.
Няколко от трансектите са с ширина по 2 m, като са направени от един човек, който
изброява стопански значимите храсти по маршрутния ход. Числеността на използваемите
храсти на единица площ в оценените находища варира от 0,017 до 0,283 храсти на 1 m².
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Експлоатационният запас от шипки за всяко находище е изчислен като средния
брой храсти на 1 m² в находището е умножен по 354,37 g (среден добив от един храст) и
по площта на находището в квадратни метри.
Фиг. 10. Определяне на численост на използваемите екземпляри върху единица
площ по маршрутен ход

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. Този метод е удобен при
работа с не много високи или стелещи се растения като червените боровинки, мечо грозде
и др.
За да се определи "цената" на 1% покритие, върху всяка площадка с площ 1 m2 се
срязва и се претегля суровина от 1 dm2, 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 по отделно за всяко едно изучавано находище.
Оценява се и процента проективно покритие на оценявания вид за всяка площадка с площ
1 m2 . Добивът от единица площ се изчислява като проективното покритие се умножава по
"цената" на 1% покритие. Експлоатационният запас съответно се изчислява като добива от
единица площ се умножи по площта на находището.
4.4 Изготвяне на карти и отчети
Данните събрани на терен се обработват и се изготвя отчет за извършената оценка.
Отчетът трябва да съдържа необходимите сведения за използваната методика, пълнотата и
точността на извършената работа, както и изчерпателна информация за резултатите от
работата, представени в удобна за ползване форма.
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Най-добре е всички данни (теренни данни и данни от изчисленията на добивите,
запасите и възможния годишен добив) да се запишат в ГИС база данни за лечебните
растения на съответната територия. С помощта на ГИС за целите на практическата
организация и реализиране на събирането и управлението се изготвят специализирани
карти на разположението на използваемите находища и експлоатационните запаси от
суровини в тях.
При оценката в област Ловеч обобщените данни за находищата по видове растения
и видове събирани билки от тях бяха представени в следната таблица:
Община

Населено
място

Находище
(Име)

Площ, ха

Експлоат.
Възможен
запаси плод годишен добив
(kg) (80% от
шипка (kg)
експл. запас)

Трябва да се има предвид, че поради наличието на динамика в растителната
покривка, промяна в земеползването, промяна на фитоценотичната позиция на лечебните
растения в локалните условия е необходимо след 3-5 години или текущо да се ревизира и
актуализира информацията за тях.
Mоже да се наложи oценката на запасите и прогнозните количества при определени
видове да се правят всяка година. За по-ефективно управление в периода между теренните
оценки, находищата и развитието на лечебните видове в тях е добре да се наблюдават.

V. Мониторинг
След като веднъж стопански значимите находища са описани, оценени и въведени
в база данни е по-лесно да се следи тяхното състояние чрез текущи ежегодни наблюдения
(мониторинг). Без да го наричат „мониторинг”, старите билкари имат практиката да
наблюдават развитието на растенията и състоянието на находищата още от началото на
пролетта, за да могат да определят кога да започне брането на конкретните билки, когато
те имат най-силни лечебни свойства, както и най-общо какъв добив да очакват.
Отговорните институции от своя страна трябва да осъществяват такива наблюдения, за да
знаят макар и грубо, за кои находища и за какви очаквани количества могат да издават
позволителни, има ли проблеми с развитието на видовете лечебни растения, има ли
новопоявили се заплахи, за които да се предприемат мерки.
Наблюденията върху развитието на растенията е важно:
-

От природозащитна гледна точка – за навременно установяване на отрицателни
тенденции.

-

От стопанска гледна точка – ежегодно прогнозиране на продуктивността и размера
на ползване, както и за определяне на точния период на събиране.
Наблюденията най-общо включват:

-

Наблюдение на развитието на растенията в съответствие със сезонните
изменения в природата (фенофази) – това дава възможност точно да се определи
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кога да започне и завърши брането в зависимост от изискванията, например във
фаза на цъфтеж, фаза на набъбване на пъпките, при узряване на плодовете и т.н.
-

Метеорологични наблюдения – при тях се регистрират метеорологични явления,
важни за развитието на растенията или които могат да нанесат сериозни повреди и
да окажат влияние върху стопанската продуктивност през съответната година.
Такива явления са: силни ветрове; проливни дъждове и градушки, първи сняг и
мокри снеговалежи; пролетни мразове и слани; летни валежи и др. При провеждане
на метеорологичните наблюдения се отчитат датата на събитието и степента на
въздействие (увреждане) на наблюдавания вид. При наблюдения на находища на
черна боровинка, например е отчетено, че градушките и честите дъждове при
цъфтеж и плодообразуване водят до намаляване на броя на образуваните завръзи и
намаляване на количеството плод през съответната година.

-

Наблюдение на състоянието на вида – отчита се здравословното състояние на
индивидите в находището – деформации и увреждания на листата, клонките и
цветовете, нападения от насекомни и др. вредители и т.н. За състоянието на вида и
неговата жизненост се следи и по площта, която заема, плътност, проективно
покритие, съотношение между младите и възрастните растения.

-

Наблюдение на състоянието на находищата – отчитат се природни и
предизвикани от човешка дейност заплахи. Оценява се наличието на инвазивни
видове, както и наличие на други природни заплахи - засушаване, снеголоми и др.
Човешката дейност също се отчита – пожари; паша; замърсяване с битови и
строителни отпадъци; свръхексплоатация на находището и др.

У нас е разработена Методика за наблюдение на висши растения за нуждите на
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, която се прилага
под ръководството на Изпълнителната Агенция по околна среда (ИАОС). От страницата
на ИАОС в раздел „Биологично разнообразие и защитени територии” може да се изтегли
методиката и полевия формуляр към нея (http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/practicalguidance).

VI. Изводи
•
•
•

•

•
•

Находищата на лечебни растения могат да осигуряват приходи на местните хора
ежегодно, но за целта трябва да се пазят и билките да се берат по правилата.
Устойчивото ползване трябва да се основава на обективна оценка на запасите –
оценка на качествените и на количествените характеристики на находищата.
Теренната оценка на запасите на лечебните растения е основен инструмент за
регламентиране на ползването. Ползването без регламент крие риск от неразумно и
свръхползване на ресурсите с негативни последствия и за биоразнообразието, и за
поминъка на местните хора, които се занимават с билкосъбиране.
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. За някои видове тя трябва да се прави ежегодно.
В оценката на ресурсите трябва да участват, освен експерти биолози-ресурсолози,
също и общинските еколози, билкозаготвителите от района, служители в горските
стопанства, билкосъбирачи и всички останали заинтересовани страни.
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Приложение 1. Пример за предварителни критерии за оценка на
находищата, като стопански значими

При проведената оценка на запасите на конкретни находища на шипка и коприва в
общините Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян предварително бяха определени общите
ориентировъчни изисквания, на които трябва да отговарят находищата, за да бъдат
стопански значими:
Критерии за находищата на шипка:
-

Традиционно да се знаят и ползват от събирачите.

-

Достъпност на находищата – находищата да бъдат достъпни с моторно превозно
средство или да бъдат на не повече от 1 час пеша от най-близкия път за достъп.

-

Площта на находищата от шипка да е над 1 ха.

-

Броят на жизнените екземпляри от Rosa sp. (шипка) годни за експлоатация, да е
средно над 5 бр./100 кв.м площ.

Критерии за находищата на копривата:
-

Традиционно да се знаят и ползват от събирачите.

-

Достъпност на находищата – находищата да бъдат достъпни с моторно превозно
средство или да бъдат на не повече от 1 час пеша от най-близкия път за достъп.

-

Площта на находищата от коприва да е най-малко 50-100 м2 или сумата от площта
на отделните петна, заети от коприва, да бъде приблизително поне 100 м2.

Копривата може да включва отделни петна или ивици по протежението на река,
дере, в долове, изоставени стопански дворове и егреци и да не е компактна, но в рамките
на пешеходно разстояние да може да се събере суровина, която си заслужава за стопанско
ползване – може да се предаде в пункт и нейното събиране ще е икономически изгодно за
събирачите.
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Приложение 2. Методика за определяне на запасите от лечебни растения
(1986)
Превода на български език по-долу включва само избрани основни части на
методиката. Те бяха преведени от руски в рамките на Проект “Опазване на биологичното
разнообразие и икономически растеж” на ААМР за нуждите на оценка на ресурсите от
лечебни растения проведена в националните паркове “Рила” и “Централен Балкан” през
2001 и 2002 г.
Пълният текст може да се намери в оригинал на руски език на
http://docs.cntd.ru/document/9032337

1. Цел, задачи и значение на ресурсната оценка - основни термини
Устойчивото ползване на недървесните природни ресурси трябва да се
основава на обективна и научнообоснована оценка на качествените и
количествените характеристики на тези ресурси. Това е едно от първостепенните
условия да се управлява и нормира ползването в дадена природна територия, да се оцени
стопанската перспективност на ресурсите и да се определят природозащитните мерки.
Ресурсната оценка е основен инструмент за въвеждане на регламент за
ползванена недървесни природни продукти. Ползването без регламент и устройство на
ресурсите крие доста големи рискове от стопанска и консервационна гледна точка.

•
•
•
•

Основните задачи на ресурсната оценка са:
установяване на местоположението на стопански ценните находища на билки и
диворастящи плодове;
измерване на експлоатационните и биологичните запаси;
определяне на възможния годишен добив;
изготвяне на предписания за ползване и опазване.

Резултатите от ресурсната оценка се използват за изготвяне на планови документи
(годишни и перспективни планове за ползване), вземане на управленски решения и
прилагане на природозащитни практики.
Изследванията върху ресурсите и размера на запасите от лечебни растения и
диворастящи плодове са ограничени, както в рамките на Националните паркове, така и в
национален мащаб. Ограничен е броят на видовете, за които е изготвена ресурсна оценка
и ресурсологично картиране. Не са изследвани възможостите за възстановяване на
популациите при експлоатация.
Изготвянето на ресурсна оценка е законово регламентирано от ЗЛР.
Основната методика, която се прилага е "Методика определения запасов
лекарственнмх растений (1986)". Тази методика и включените в нея различни методи е
прилагана успешно при подобен вид изследователски задачи и проекти за нуждите на
МОСВ.
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Основни термини и понятия, използвани в методиката:
•

Находище (популация или част от нея) - съвкупност от екземпляри от един и същи
вид, срещащи се в растително съобщество върху участък, подходящ за добив на
лечебни растения.

•

Събирачески масив - няколко разположени едно до друго находища на изучавания
вид, подходящи за добив.
Контролни площадки - участъци с размер от 0.25 м2 до 10 м2, създадени в пределите
на находище или масив за оценяване на числеността, проективното покритие и добива
на изучаваното растение.

•

•

Използваеми екземпляри - възрастни, неповредени екземпляри, които подлежат на
събиране. В това число не влизат екземплярите, които се оставят за целите на семенно
или вегетативно възстановяване на добиваното растение.

•

Проективно покритие - процент площ, заета от проекцията на надземните органи на
изучаваното растение върху почвата в пределите на контролната площадка или цялото
находище. Не бива да се бърка с процента площ, заета от находището на изучаваното
растение в дадено растително съобщество.

•

Добив (плътност на суровинните запаси) - размер на суровинна фитомаса, добивана от
единица площ.

•

Биологичен запас - размер на суровинна фитомаса, образувана от всички
(използваеми и неизползваеми) екземпляри от даден вид върху всички участъци, както
подходящи, така и неподходящи за събиране, с нисък добив, труднодостъпни или с
незначителна площ.

•

Експлоатационен запас - размер на суровинна фитомаса, образувана от всички
използваеми екземпляри от даден вид върху всички участъци, подходящи за събиране.

•

Оборот на добива - период, включващ година на събиране и брой години, необходими
за възстановяване на суровинния запас.

•

Възможен годишен добив - количество суровина, което може да бъде събирано
ежегодно на дадена територия без да се нанесат щети на суровинната база. Определя се
като размерът на експлоатационния запас от всички участъци се раздели на оборота на
добива.

•

Трансект - тясна правоъгълна площадка, която се прави за изучаване на числеността,
проективното покритие и добива.

2. Подготвителна работа
2.1. Събиране на предварителна информация
Изготвяне на еколого-пенотична характеристика - преди теренната работа трябва
да се изготви възможно най-пълна екологично-ценотична характеристика на лечебните
растения, т.е. да се установи, в какви растителни съобщества се срещат тези видове, къде
те могат да преобладават, кои местообитания са най-благоприятни за тях.
Използват се наличните литературни източници.
Въз основа на събраните сведения се планират рационалните маршрути за
проучването и се избират методите за оценяване на запасите от всеки вид растение.
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2.2. Осигуряване на картен материал и помощни средства
Най-подходящи са едромащабните (1:50 000, 1:25 000 и 1:10 000) топографски и
геоботанически карти, карти от лесоустройствени проекти и картни материали от
кадастрални земеразделителни планове. Важно е да се използват карти с информация за
растителността (състав и разпределение на преобладаващите видове).
За ефективна работа на терена са необходими следните помощни средства
(инструменти и материали):
• електронни везни (макс. товароносимост 2 kg и точност 1 g)
• рулетки с дължина 30 m
• квадрат-мрежа - дървена или метална рамка с площ от 0.25 до lm2, разделена с тънка
жица или канап, на квадрати с площ по 1 dm2 всеки
• хартиени и найлонови пликове
• етикети
• перманентни маркери
• цветни спрейове и ленти за обозначаване на временните пробни площи
• GPS
• тетрадка-дневник.
2.3 Избор на маршрути и метод за оценяване
Въз основа на събраните данни се определят маршрутите на предстоящата оценка.
Тези маршрути трябва да покриват възможно най-голям брой участъци, където могат да се
срещат проучваните видове лечебни растения и диворастящи плодове. Важно е да се
обхванат най-значимите и компактни находища, които имат стопанско значение.
Изборът на методите за оценяване на запасите зависи от задачите на работата,
наличието на картографски материали и екологично-ценотичната характеристика на
проучваните видове.

•
•

Разработени са два основни метода:
определяне на запасите върху конкретни находища;
определяне на запасите с помощта на ключови участъци.
2.3.1. Определянето на запасите върху конкретни находища

Този метод дава достоверни, но и непълни сведения за суровинните ресурси.
Данните, получени с помощта на този метод, могат да бъдат използвани при
организирането на събирането, тъй като те посочват разположението на находищата и
запасите от суровини във всяко едно от тях.
2.3.2. Определяне на запасите с помощта на ключови участъци
Методът на ключовите участъци дава по-малко точни, но по-пълни и стабилни
данни. Използването им е целесъобразно при планирането на добива в отделни райони,
области. Въпреки това, той дава по-малко информация за практическата организация на
събирането. Освен това, методът на ключовите участъци може да се използва само при
оценяване на ресурсите от онези видове, които преобладават или се срещат в значително
изобилие, като с годините числеността и степента на развитието се променя незначително.
Тези видове трябва да бъдат ясно обвързани с определени елементи на релефа, почви,
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типове гори, тревни съобщества или селскостопански земи, чиито граници са посочени на
картите, с които разполагат изследователите.
В повечето случаи е целесъобразно да се използват и двата метода като с помощта
на метода на ключовите участъци се определят запасите от такива видове, който
доминират в растителната покривка, докато запасите от видовете, които не са тясно
свързани с определени растителни съобщества или чиито разпространение обикновено е
свързано с дейността на човека се оценяват върху конкретни находища.
3. Теренна работа
3.1. Обследване на районите и локализация на вероятните находища
Вероятните местоположения на находищата се определят въз основа на
картографските материали и данните от литературата, като се имат предвид екологоценотичната характеристика на проучваните видове. Освен това местоположението на
находищата може да бъде определено в разговори с местни билкосъбирачи и
билкозаготвители, като впоследствие получените по този начин данни се уточняват на
място.
За оценка на запасите от билки и диворастящи плодове, трябва да се установят две
величини: площ на находището и добив от единица площ (плътността на запасите).
3.2. Определяне площта на находищата
Площта на дадено находище се определя, като очертанията му се приравняват
към някаква геометрична фигура (правоъгълник, квадрат, трапец, кръг и т.н.) и се
измерват параметрите (дължина, широчина, диаметър и т.н.), необходими за
изчисляването на площта на тази фигура. Измерването може да става с крачки или с
други общоизвестни методи. Когато находището съответства на кадастрална единица
(отдел, подотдел и др) в горска или земеразделителна карта площта на находището се
определя въз основа на наличната информация.
Когато популациите на оценявания вид са разположени неравномерно и
образуват отделни петна в рамките на растителните съобщества, първоначално се
определя площта на цялото находище, а след това се оценява и процентът от площта,
зает от проучвания вид. За целта находището се разделя от паралелни и
перпендикулярни маршрутни ходове, като по този начин той се разделя на отсечки от по
50 или 100 крачки, а в рамките на всяка отсечка се пресмята броят крачки, преминати по
петното на проучвания вид. Подобни калкулации е целесъобразно да се извършват от
двама души като единият прокарва маршрута и пресмята общата дължина на отсечката (50
или 100 крачки), а другият отбелязва само броят крачки в рамките на тази отсечка, които
минават по "петното" на проучваното растение. Чрез сумиране на показателите, получени
от всички отсечки на маршрутния ход, се изчислява процентът от площта, заета от
популациите на проучвания вид, а след това се изчислява и общата площ на тези
популации, разглеждани като едно находище. По този начин се определя процентът от
площта, заета от популациите на изучавания вид, но не и процентът на
проективното покритие. Проективното покритие в рамките на всяко едно петно
може да бъде различно.
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3.3 Определяне на плътността на суровинните запаси
Запасите от суровини върху единица площ (добив или плътност на запасите) могат
да се определят по няколко начина, изборът между които зависи от използваемата част и
жизнената форма на изучавания вид. За неголемите тревисти растения, полухрастчета и
храсти, при които като суровина се използват надземните органи (листа, съцветия и т.н.),
добивът най-просто се определя върху контролни (отчетни) площадки. Този способ е найточен, тъй като при него не се извършват допълнителни пресмятания, които намаляват
точността на проучването.
Когато се оценява добив на подземни органи или когато се работи с по-едри
растения и най-вече с дървета и храсти, за които е необходимо да се правят много големи
отчетни площадки, този метод изисква много труд. Затова в подобни случаи се допуска
използването на моделни екземпляри.
При ниски полухрастчета и тревисти растения се препоръчва да се използва
методът за оценяване на добива по проективното им покритие.
3.3.1 Определяне на добива върху контролни площадки
Контролните площадки се разполагат равномерно на определено разстояние
една от друга, така че по възможност да се обхване цялото находище. Те могат да се
разполагат успоредно или перпендикулярно, диагонално или във формата на "плик", през
определен брой крачки или метри (3, 5, 10, 20) независимо от това, дали на дадено място
има или няма екземпляри от даден вид.
Контролните площадки не трябва да се разполагат субективно, като се
избират "най-типични места".
Само в случаите, когато масивът представлява отделни петна, заемащи определен
процент от площта,, площадките се разполагат само в пределите на тези петна и не се
създават върху места без изучаваните растения.
Оценяването на плодородността в петната чрез изчисляване на процента от
площта, която те заемат, по правило се извършва тогава, когато лекарствените растения
заемат по-малко от половината площ на съобществото.
Броят на контролните площадки трябва да бъде достатъчен, за да може при
статистическата обработка на материала грешката на средноаритметичното (m) да
съставлява не повече от 15% от самото средноаритметично (М). Необходимият за
постигането на подобна точност брой площадки зависи най-вече от равномерността на
разпределението на изучавания вид в рамките на общността и в по-малка степен - от
обилието му. При оптимални условия необходимата точност може да бъде постигната
върху 15 площадки, докато при неравномерно разпределение на вида това число може да
стигне 50, въпреки че в повечето случаи са достатъчни 25 площадки с размер 1 м2 всяка.
Необходимият брой площадки се определя по формула (Приложение 1).
Размерът на площадката зависи от размера на възрастните екземпляри от
изучавания вид. Като достатъчен може да се определи размерът на площадката, при
който върху нея се поместват не по-малко от 5 възрастни екземпляра от изучавания
вид. Затова при по-голямо количество дребни контролни площадки се получава по-точен
резултат, отколкото при по-малък брой по-големи площадки, като и в двата случая се
изисква еднакво количество труд.
За тревистите видове и храстите се правят площадки с размер от 0.25 до 4 м2.
Формата на площадката (правоъгълна, квадратна, кръгла) няма значение. Разликата
в получените резултати е в рамките на грешката на опита.
При работа с площадки с размер 0.25 м2 е удобно да се използват кръгове от жици
с диаметър 56 см.
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Добивът зависи от броя екземпляри върху единица площ и степента на развитието
им. Затова, за да се постигне сравнимост на данните, получавани от различни
изследователи, върху всяка контролна площадка, преди да бъдат събрани билките, се
определя процентът на проективното покритие на вида или се преброява броят на
възрастните екземпляри. След това от всяка контролна площадка се събира цялата
суровинна фитомаса в съответствие с правилата за събирането и сушенето на даден вид.
Добивът представлява обема на суровинната фитомаса, образувана от популацията от
даден вид и затова младите, недоразвити или повредени екземпляри не се събират.
Събраната от площадката суровина се претегля веднага с точност ± 5% или се
поставя в плик, надписва се и се претегля в края на работния ден. Не е целесъобразно
и е много трудоемко да се стреми към по-голяма точност, тъй като това не влияе върху
точността на оценката на плодородността.
Ориентировъчни данни за необходимия брой площадки за определяне на добива
могат да се получат въз основа на разликата между минималната и максималната маса на
суровината, събрана от една контролна площадка. Така, например, ако общо има 15
площадки, а разликата между минималното и максималното количество фитомаса,
събрано от 1 площадка, се различава не повече от 5-7 пъти, може да се ограничи с този
брой площадки. Ако разликата е 15-20 пъти, трябва да се направят още 15-20 площадки.
Стремежът трябва да е - достоверни резултати да се получават с минимални загуби
на сили и време.
В Приложение 2 е даден пример за изчисляване на експлоатационните запаси на
суровина в конкретно находище.
3.3.2. Определяне на добива въз основа на моделни екземпляри
При този метод трябва да се установят два показателя: численост на използваеми
екземпляри (клонки или стръкове) върху единица площ и средна маса на суровината,
добивана от един екземпляр (клонка или стрък).
При използването на този метод като отчетна единица могат да служат понятията
"екземпляр",''клонка" или "стрък". Използването на единицата "клонка или стрък" е
удобно в случаите, когато границите на екземпляра се определят трудно, когато отделните
екземпляри силно се различават по степента на развитието си или когато събирането на
суровината от един цял екземпляр е много трудоемко (например, от липа).
Броят на екземплярите или друга отчетна единица се отчита върху контролни
площадки с размер от 0.25 до 10 м2, разположени равномерно в пределите на
находището или върху маршрутните ходове.
Размерите на площадките се определят в зависимост от размерите на изучавания
вид, а броят на площадките - от гъстотата на находището и равномерността на
разпределението на изучавания вид върху площта. За господстващите тревисти видове,
когато те са сравнително равномерно разпределени, обикновено е достатъчно да се
направят 15-20 площадки, докато при по-малко изобилие или по-неравномерно
разпределение броят им нараства до 30-50.
За да се оцени плодородността с помощта на този метод с точност до ±15%,
плътността на екземплярите и обемът на суровинната им фитомаса трябва да се оценят с
точност до ±10%. Ако числеността на екземплярите е ниска (на 1 м2 средно се пада помалко от един екземпляр), по-добре е преброяването да се извършва върху маршрутните
ходове. В такива случаи могат да се използват същите маршрутни ходове, както и при
определянето на площта на находището, само че те трябва да се разделят на отсечки от по
20, 50 или 100 крачки в зависимост от размерите на находището и гъстотата му (колкото е
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по-голямо находището и колкото по-рядко се среща видът, толкова по-големи трябва да
бъдат отсечките).
Броят на използваемите екземпляри (клонки, стръкове) се преброява по дължината
на маршрутния ход в лента с широчина от 1 м до 2 м. За да се получат достоверни средни
величини, трябва да се извърши преброяване върху 25-40 отсечки от маршрутния ход.
За да се определи обемът на суровинната маса, върху контролните площадки или
по дължината на маршрутния ход се избират моделните екземпляри, като се преброяват
всички използваеми екземпляри, без да се избират субективно само "типичните". Найобективен е системният подбор, когато се взема като моделен всеки втори, пети или
десети екземпляр по дължината на маршрутния ход.
Броят на моделните екземпляри зависи от степента на варирането им. За да се
определи масата на подземните органи или съцветията, в повечето случаи са достатъчни
4060 моделни екземпляри. Надземните вегетативни органи дават по-големи вариации и
затова броят на моделните екземпляри може да се увеличи до 100 и дори повече. В случай,
че екземплярите значително се различават по степента на развитието си, те могат да бъдат
разделени на 2-3 групи въз основа на този признак, например, групи с 1-3 клонки (листа) и
групи с по-голям брой клонки (листа), или пък да бъдат разделени на вегетативни и
генеративни екземпляри. При такъв подход броят на моделите във всяка една група, както
и общият брой на моделите ще бъде по-малък. Естествено е, че и преброяването на
числеността на екземплярите ще се извършва поотделно във всяка група. Необходимият
брой моделни екземпляри се определя въз основа на същата формула, както и броят на
контролните площадки (Приложение 1).
След това се претеглят използваемите части на всеки моделен екземпляр и се
калкулира средноаритметичното (М ± т) на този показател.
Недопустимо е да се претеглят всички екземпляри заедно, а след това общата маса
да се дели на броя на екземплярите, тъй като подобен метод изключва възможността за
статистическа обработка на получените данни. Единствено в случаите, когато се
определят запасите от ягоди, малини и др. или цветове, може да се оцени средното тегло
на един екземпляр, след като десет пъти се претеглят 100 екземпляра.
Добивът се изчислява, като средната численост на екземплярите се умножава по
средната суровинна маса на един моделен екземпляр (Приложение 2).
Както и при претеглянето на суровината от контролни площадки, при моделните
екземпляри се определя само масата на прясно събраната суровина.
3.3.3. Определяне на добива въз основа на проективното покритие
Когато добива се определя въз основа на този метод, трябва да се установят две
величини: средното проективно покритие на вида в пределите на находището и добивът
на суровина от 1% проективно покритие - тъй наречената "цена" на 1% проективна
суровина.
Проективното покритие представлява проекция на надземните части на
изучаваното растение върху повърхността на почвата. То се определя по различни начини:
на око, с помощта на квадрат-мрежата и др.
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" (М ± т) на 1%
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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 се изчислява като проективното покритие (М1 ± m1) се умножава по
"цената" на 1% (М2 ± m2) с помощта на същите формули, както и при метода на
моделните екземпляри (Приложение 2). Този метод е удобен при работа с не много
високи или стелещи се растения като черните, червените боровинки, мечо грозде и др.
Величината на проективното покритие е необходима не само за да се определи
добива с помощта на този метод, но и за да се даде обща характеристика на находището.
Най-простият и същевременно най-неточният метод да се определя проективното
покритие е окомерен. Той се оценява върху всяка една контролна площадка, като се гледа
отгоре върху нея и се преценява каква част от площадката ще заемат надземните части на
изучаваното растение, ако те се долепят плътно едно до друго. Този начин може да се
прилага само от опитни изследователи с развит окомер. Окомерът може да се развива с
помощта на квадрат-мрежата.
3.4. Изчисляване на размера на запасите и възможните годишни добиви
3.4.1. Оценяване на експлоатационния запас
За да се определи размерът на запасите от лекарствените растения, трябва да
се изчисли средноаритметичното и грешката му (М ± ш) за добива, числеността,
проективното покритие, изчислената площ на конкретните находища и да се
определи размерът на суровинните запаси върху тях.
Когато добивът се определя непосредствено върху контролните площадки в
конкретни находища, запасът в това находище се изчислява като средния добив се
умножава по общата площ на находището. Въпреки че при определяне на добива се взима
предвид само суровината от възрастни неповредени екземпляри, определена част от тях
все пак трябва да бъде оставяна за възстановяване на находището. Затова размерът на
експлоатационния запас се изчислява според долната граница на добива (Приложение 2).
При определяне на добива с метода на моделните екземпляри и въз основа на
проективното покритие, след като бъде изчислен добивът от единица площ, размерът на
експлоатационния запас се определя по начина, представен по-горе.
3.4.2. Изчисляване на обема на годишния добив
Експлоатационният запас показва колко суровина може да се събере при
еднократна експлоатация на съответното находище. Ежегодно събиране от едно и също
находище може да се допусне само при растения, от които се използват плодовете. В
такива случаи общата величина на експлоатационния запас на всички находища е равна на
възможния годишен добив. За да се изчисли годишното ползване е необходимо да се знае
за колко години след събирането популацията ще възстанови първоначалния си суровинен
запас.
Ориентировъчните срокове за възстановяване на запасите след събиране са следните:
• съцветия и надземни органи на едногодишни растения - веднъж на 2 години;
• надземни органи на многогодишни растения - веднъж на 4-6 години;
• подземни органи на многогодишни растения - не по-често от веднъж на 10-15 години.
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При по-сурови условия на местообитаване трябва да се отчита максималната
продължителност на възстановителния период.
Обемът на възможния добив се изчислява, като експлоатационните запаси се
делят на оборота на добива, включващ една година събиране плюс
продължителността
на
възстановителния
период. Така, например,
ако
експлоатационният запас от момина сълза в съответното горско стопанство е 200 кг, а при
тези географски условия тя се възстановява за 4 години, тогава в това стопанство
възможният годишен добив не трябва да надвишава 200 : (4 + 1) = 40 кг. Мястото на
събиране се определя така, че всяко находище да се експлоатира не по-често от 1 път на 5
години, а не да се събира 1/5 от запасите на всяко находище годишно.
3.5. Изготвяне на отчети
Отчетът трябва да съдържа необходимите сведения за използваната методика,
пълнотата и точността на извършената работа, както и изчерпателна информация за
резултатите от работата, представени в удобна за ползване форма. Отчетът трябва да
съдържа рубрики:
[ Работна задача, списък на проучените райони списък с видовете лекарствени растения,
чиито запаси са проучени.
[ Кратко описание на проучения район, в което да бъдат посочени основните
транспортни
връзки,
[ Подробно описание на методиката, в това число:
• какви картографски материали и за какви цели са използвани;
• с помощта на какви методи са оценени суровинните запаси (кои видове са
изучавани върху конкретни находища и кои - върху ключови участъци);
• как са избирани местата за залагане на пробните площи;
• брой пробни площи и какъв процент от общата площ на територията те заемат;

3.6. Резултати, препоръки за експлоатация, картографски материали
Всички получени резултати трябва да бъдат статистически обработени. Те се
нанасят в специален инвентаризационен формуляр (Приложение 3), отделно за всеки вид.
При работа върху конкретни находища за всеки вид се посочват: номер на находището,
географско разположение и отдалеченост от населени места и транспортни връзки,
растителни съобщества, в които обитава изучаваното растение, проективно покритие или
брой екземпляри върху единица площ, добив, площ на находището или обща площ на
разположените близо един до друг участъци на находището, чиито запаси се определят
(виж Глава 3); експлоатационен запас на находището. Накрая се посочва общият
експлоатационен запас и възможният годишен добив.
В края на отчета трябва да се даде обобщена таблица на запасите за всеки вид (по
отделни изследвани райони), както и таблица на обемите на фактическите добиви на
лекарствените суровини в района на проучването. Въз основа на анализа на достъпните
запаси и обема на добива се дават препоръки относно възможността за увеличаване/
намаляване на добива на отделните видове, както и относно налагането на пълна временна
забрана за събиране.
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За целите на практическата организация и реализиране на събирането е
необходимо сведенията относно разположението на използваемите масиви и
експлоатационните запаси от суровини да бъдат отразени върху специализирани карти.
Всеки тип карти има определено предназначение. Едромащабните карти (с мащаб
1:25000, 1:50000, 1:100000) служат за отразяване на разположението на находищата в
пределите на даден район. Въз основа на тези карти се организира събирането на билките
в района, разработват се маршрутите за превозване на събирачите.
Резултатите от изучаването на суровинните запаси върху цялата проучвана
територия се отразяват върху средно- и крупномащабни карти, като местоположенията на
събираческите масиви се означават върху тези карти с помощта на приетите
извънмащабни картографски знаци. Значението им се посочва в легендата на картата. Към
всеки знак върху картата се дава и номера на находището в съответствие с обобщената
ведомост, площта му и неговите експлоатационни суровинни запаси.

Приложение 1
Формули за статистичната обработка на данните
Статистичната обработка на данните се извършва въз основа на общоприетите
методи и с помощта на всякакви достъпни ръководства, трябва само да се има предвид, че
едни и същи показатели в тях могат да имат различни буквени обозначения.
По-долу са представени няколко формули, които не винаги се срещат в
ръководствата, но често се оказват необходими.
1. Средно от средните:
и грешката му:

Ms = ∑Mi : n
mMS = ∑mi2 : n

2. Грешка в произведението на средните: (М ± m) X (М1 ± т1)
mMM1 = √(M m1)2 + (М1m)2
3. Грешка в частното на средните: (М ± m) X (М1 ± m1)
m М /М1 = М : М1 √( m : M ) 2 + (m1 : М1)2
4. Необходим брой площадки за получаване на данни с ТОЧНОСТ ДО
10% или 15%: n - v2 : р2
където n - необходим брой площадки;
р - необходима точност, т.е. 10% или 15%;
v - коефициент на вариация, който се определя така:
v = 100 s : М
М - средно аритметично;
s - средно квадратично отклонение.
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Ако не разполагате с калкулатор, величината s лесно се определя и на терена с
помощта на таблица 1.
s=а.k
а - разлика между максималното и минималното значение на измервания признак;

Таблица
n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

к
0,886
0,591
0,486
0,430
0,395
0,370
0,351
0,337
0,325

n
12
14
16
18
20
30
40
50

к
0,307
0,294
0,283
0,275
0,268
0,245
0,321
0,222

k - коефициент, който зависи от броя на заложените площадки - n.
За да се определи величината s , трябва да се знае разликата между максималното и
минималното значение на изследвания признак (а) и величината (n). Например, ако са
заложени 10 площадки (n = 10), добивът от които варира от 7 до 27 кг (а = 27 - 7 = 20). Въз
основа на таблицата калкулираме:
s = 2 0 x0 , 3 2 5 = 6,5

Приложение 2
Пример за изчисляване на експлоатационния суровинен запас върху конкретно
находище
1. При определяне на добива върху контролните площадки.
В находището на момина сълза с площ 0,25 хектара са направени 15 контролни
площадки за определяне на добива. От площадките са получени следните резултати: (v)
185, 191, 152, 51, 200, 230, 287, 238, 187, 201, 67, 176, 189, 247, 125 г. Изчисляваме
средноаритметичното с помощта на формулата M = ∑ v : n ( l ) М = 2726 : 15 = 181,7 г.
За да се определи грешката в средноаритметичното, трябва да изчислим дисперсията
С = ∑v2 - (∑v)2: n (2) и квадратичното отклонение σ = √ С : (n - 1) (3).
С = 551514 - (2726)2 : 15 = 551514 - 495405 = 56109
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σ = √ 56109 : 14 = 63.3.
Грешката (m) се изчислява по формула m = σ : √n(4)
m = 63,3 : √ 15 = 16.35
М + m = 181,7 ± 16,3 г/м2
m представлява 9%, т.е. добивът е определен достатъчно точно.
Размерът на експлоатационния запас се определя, като площта на находището (0,25
ха) се умножава по долната граница на добива (М – 2m)
2500 m2 X [181,7 - (2X16,3)] = 2500X149.1 = 372750 г = 372,7 кг свежи билки.
Добивът на сушена суровина е 20%. По този начин експлоатационният запас на
находището е 74,5 кг. сушена суровина. Получените данни се прехвърля в
инвентаризационната ведомост.
2. При определяне на добива с метода на моделните екземпляри1
Върху находище с площ 5 ха бе определена числеността на щитовник върху 30
отсечки по дължината на маршрутния ход от по 20 крачка (със средна дължина 65 см) в
лента с широчина 2 м. По този начин на всяка отсечка числеността на използваеми
екземпляри върху всяка отсечка на хода се определя върху площ от около 25 м2
(20x0,65X2).
Изчисляването
на
М1 ± m1 показва, че броят на използваеми екземпляри върху всяка отсечка на хода е 12,3 +
1,26 екземпляра.
Бяха взети 50 моделни екземпляра, корените на всяко растения бяха претеглени и
бе изчислена средната маса на корените на един екземпляр М1 ± m2 = 74,9 ± 6 , 1 г.
Добивът се изчислява като произведение (М1 ± m1) X (М2 + m2)
М1 хМ 2 = 12,3 х 74,9 . 921,3
m1 х m2 по формулата m2, 1 = √ (М2 х m2)2 + (М1 х т2)2 (5)
m2,l = √ (12,3 x6 , l ) 2 + ( 7 4 ; 9 x 1,26)2 = √ (75,0)2 + (94,37)2 = √ l4530,7= 120
По този начин, добивът от 25 м2 е 921 ± 120 или от 1 м2 - 36,8 ± 4,8 г/м2
Експлоатационният запас на находището се изчислява, като добивът (според
долната граница) се умножава по площта на находището.
(36,8 - 2 х 4,8) х 50 000 = 27,2 х 50 000 = 1 360 000 г = 1360 кг свежи билки.
От тях се получават 30% сушена суровина. По този начин експлоатационният запас
на находището е 30% от 1360 кг, т.е. 408 кг.
Получените данни се нанасят в инвентаризационната ведомост.

Добив въз основа на проективното покритие се изчислява, като се умножи средният процент на покритието (М2 ± m2)
по "цената" на 1% покритие (М1 ± m1).

1
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Приложение 3. Полеви формуляр за описание на находищата от лечебни
растения
НАХОДИЩЕ № ..........................
1. ОПИСАНИЕ НА НАХОДИЩЕТО
Вид (българско и латинско име, семейство):
Природозащитно значение (отбелязва се
принадлежност към категория – Незащитен,
Защитен, Рядък, Застрашен):
Възможност за ползване на ресурсите (отбелязва се с „v” или „+”):
забранени за събиране
забранени за събиране за стопански нужди лечебни растения
разрешени за събиране за лични нужди лечебни растения
разрешени за събиране за стопански нужди лечебни растения
Местообитание
(записва се код и име на природно местообитание по
EUNIS)
Място (oтбелязвa се конкретното място на
находището – местност, отдел, подотдел, кадастрален
номер):
ЕКАТТЕ
Населено място
....................
..................................................
GPS координати (WGS 84)

Област
....................................

Община
......................................

(пояснение, централна точка, ъгли, друго)
X_E_coordinate
Y_N_coordinate
Изложение
Наклон (равно – 5-10о, наклонено – 11-20о, стръмно –
21-30о, много стръмно – 31-40о)
Осветеност (на открито, дифузна светлина, сянка)
Влажност (много сухо¤, сухо, леко влажно, влажно,
леко мокро, мокро)

2. СЪСТОЯНИЕ НА ВИДА В НАХОДИЩЕТО
Биологичен тип
(дърво, храст, храстче, многогодишно тревисто и др.):
Използваема част (записва се вида на събираните
билки)
Жизненост (висока, средна, ниска):
Период за възстановяване след събиране (години,
съгласно Наредба № 2 на МОСВ):
Площ на находището в ХА:
Проективно покритие на наблюдавания вид в %:
Численост на стопански ценните екземпляри на
единица площ (бр./м2):
Години за ротация:
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Експлоатационен запас на вида в свежо/сухо
състояние в кг (прогнозно количество или теренна
оценка):
Възможен годишен добив в кг (процент от
количеството на запасите според нормите на
Наредба № 2 на МОСВ):
3. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА НАХОДИЩЕТО
3.1. Достъпност до находището (лесно достъпно, достъпно, трудно достъпно, недостъпно)
……………………………...................……………………………………………………………...............
3.2. Изходен пункт:
……………………………...................……………………………………………………………...............
3.3. Инфраструктура:
(пътна мрежа, постройки, строителни обекти, туристически маршрути, друго)
……………………………...................……………………………………………………………...............
……………………………...................……………………………………………………………...............
3.4. Заплахи за находището
Естествени:(свлачища, наводнения, ерозия, друго)
……………………………...................……………………………………………………………...............
……………………………...................……………………………………………………………...............
Антропогенни:
(паша, сеч, сенокос, залесяване, туризъм, събиране на гьби, друго)
……………………………...................……………………………………………………………...............
……………………………...................……………………………………………………………...............
……………………………...................……………………………………………………………...............
Зоогенни:
(разрушаване на повърхностния слой почва от диви прасета, утъпкване от селскостопански и
диви животни, друго)
……………………………...................……………………………………………………………...............
……………………………...................……………………………………………………………...............
……………………………...................……………………………………………………………...............
3.5. Има ли предприети мерки за опазване на находището:
ДА
НЕ
Ако Да какви:
……………………………...................……………………………………………………………...............
……………………………...................……………………………………………………………...............
……………………………...................……………………………………………………………...............
Дата:
……………………………...................……………………………………………………………...............
Оценители (записват се, името и фамилията на оценителя):
……………………………...................……………………………………………………………...............
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