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УВОД
Средната по размер Натура 2000 защитена зона „Пъстрина” BG0001037 и
прилежащата ѝ територия бе избрана за моделен обект на тази работа в една от най-слабо
проучените територии в България. „Пъстрина” е изолирано възвишение, намиращо се в
Северозападна България, защитената зона е с площ 3551,58 ха. Разположенае източно от
град Монтана, между реките Огоста и притоците ѝ Шугавица и Ботуня.
Тя е част от Натура 2000 общоевропейската координирана мрежа от защитени
територии, която е и най-голямата в света. Основната ѝ цел е да осигури дългосрочното
оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа. Местата,
попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за опазването
на околната среда директиви на Европейския съюз – Директивa 92/43/ЕИО за запазване
на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕИО за
съхранение на дивите птици. Основните изисквания на двете директиви са отразени в
българското законодателство в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приет от
Народното Събрание през август 2002.
От представителите на херпетофауната на Пъстрина, пет вида са с високо
консервационно значение и попадат в Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 на ЗБР.
Това са: северен гребенест тритон (Triturus cristatus), жълтокоремна бумка (Bombina
variegata), червенокоремна бумка (Bombina bombina), шипоопашата сухоземна
костенурка (Testudo hermanni) и обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).
При прегледа на херпетологични източници се установи, че няма информация в
тях, отнасяща се за изследвания район. Това даде сериозен мотив за проведеното
детайлното проучване на видовия състав и състоянието на популациите на земноводни и
влечуги на „Пъстрина” и района, което само по себе си е пионерно изследване. Също така
беше анализирано видовото разнообразие на херпетофауната и това на местообитанията,
както и взаимовръзката между тях. Поради факта, че представителите на тази група
животни са изключително чувствителни към промените в условията на средата, то те
могат да служат за индикаторни видове за оценка на състоянието на местообитанията, в
които се срещат.
Проучено беше антропогенното влияние и съвкупността от заплахи за
херпетофауната и местообитанията ѝ в района. Като специално внимание бе обърнато на
пожарите, като една от най-мащабните заплахи на „Пъстрина” и в частност на влиянието
им върху популацията на T. hermanni.
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Изследвани бяха водните тела и свързаната с тях херпетофауна. Броят на
водоемите е малък и те са изолирани помежду си, което наложи да бъде анализирана
свързаността на популациите на обитаващите ги земноводни.
ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
При преглеждане на основните и специализирани източниците, засягащи
разпространението на херпетофауната у нас за последното столетие нито един от тях не
дава данни, конкретно за района на Пъстрина. Ограничен брой данни има само в няколко
излезли наскоро публикации.
Популациите на земноводните и влечугите намаляват в световен мащаб, като
броят на застрашените видове надвишава този на птиците и бозайниците. Загубата на
местообитания и фрагментирането на горите са едни от ключовите фактори за глобалното
изчезване на видове в целия свят. Влечугите са особено уязвими към понижаване на
качеството на средата и нецелесъобразното ѝ управление. При земноводните, най-често
срещаните видове безопашати са способни да извършват преходи, докато опашатите са
по-чувствителни към промяна в средата и те са силно засегнати от ефекта на изолацията.
Пожарите повлияват видовете, причинявайки директна или индиректна смъртност
и променяйки структурата на местообитанията им. Възстановяването на популациите е
дълъг процес.
Приблизително половината от влажните зони в света са загубени през последните
100 години, като земеделието е една от водещите причини за тяхната загуба. Влажните
зони подсигуряват така важните места за размножаване на земноводните.
Видовото богатство е и удобен инструмент за оценка на функционалността на
екосистемите. В тази връзка гръбначните животни са обекти от първостепенно значение
поради популярността им и наличността на данни за тях.
От съществено и фундаментално значение в консервационната биология са
познаването на разпространението на видовете, техния природозащитен статус, степента
им на уязвимост, антропогенните заплахи и степента им на опазване
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Натура 2000 защитена зона „Пъстрина” е една от най-слабо проучените територии
в България. Главните цели на това проучване е да се съберат данни за местообитанията
на видовете и херпетологичното разнообразие в тях и да бъдат сравнени; да се изведат
основните влияния и заплахи за херпетофауната; да се проследи дългосрочния ефект на
пожарите върху пространственото разпределение на сухоземните костенурки; да се
определи свързаността на популациите на земноводните, обитаващи водоемите в зоната;
да бъде сравнено локалното видово разнообразие с регионалното; да бъдат определени
конкретните зони и райони, които са от първостепенно значение за херпетофауната, като
бъдат определени херпетологично важните места. За реализиране на поставените цели на
настоящия дисертационен труд бяха изведени следните задачи:
1. Определяне на локалното

херпетологично разнообразие

в рамките на

изследваната територия.
2. Картиране на пространственото разпределение на видовете от херпетофауната в
ЗЗ „Пъстрина”.
3. Картиране на техните местообитания в зоната.
4. Определяне на взаимовръзките между типовете местообитания и установените
видове.
5. Определяне на пригодността на отделните типове местообитания за видовете
земноводни и влечуги, установени в зоната.
6. Определяне на популационните параметри на база на събраните данни за всички
установени видове.
7. Определяне на влиянията и заплахите за видовете и техните местообитания.
8. Определяне на степента на въздействие на пожарите върху популацията на
шипоопашатата сухоземна костенурка (Тestudo hermanni).
9. Определяне на способността за разселване на земноводните и влечугите във
връзка с разпределението на водните обекти на ЗЗ “Пъстрина” и прилежащите ѝ
територии.
10. Определяне на ефекта на екотонните зони върху пространственото разпределение
на видовете.
11. Проучване на ширината на пространствените ниши на земноводните и влечугите,
установени в зоната.
12. Определяне на херпетологично важните места в изследваната територия.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
IV.1 Район на изследването
Пъстрина е изолирано възвишение в Северозападна България дял от Западния
Предбалкан. Възвишението е разположено източно от град Монтана, между реките
Огоста и притоците ѝ Шугавица и Ботуня (Фигура 1). Покритието ѝ е 3551,58ха.
Mинималната надморска височина на зоната е 98m, максималната е връх „Пъстрина” –
557m, а средната височина 328m.
Климатът е умерено континентален, със студена зима и горещо лято. Средната
температура през януари е минус 2°C, a през юли 25°C. В последните 20 години
температури от 35 – 40°C през лятото и минус 20°C през зимата, са обичайно явление.

Фигура 1. Карта на района с границите на ЗЗ „Пъстрина“, селища, реки, ЖП и пътна
инфраструктура.

IV.2 Фаунистичен анализ
Теренните данни за това проучване са събирани в периода 2008-2014г. в активния
сезон за земноводните и влечугите, т.е. от март до октомври. За този период са събрани
870 GPS локации на установените земноводни и влечуги. Фаунистичните проучвания на
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гръбначната фауна се определят като основен и най-важен етап в определянето на
мерките и дейностите за опазване на защитените зони и техните околности.
Бета разнообразието е дефинирано по Wittacker et al. (1960), отчитайки корекциите
направени от Tuomisto (2010 a,b), а регионалното към локалното равнище на видово
разнообразие е изразено с формулата: βMt=γ/αt, където γ е регионалното, а α е локалното.
Видовото богатство (Sobs) е изразено като брой видове, открити във всяка една клетка на
грида, и е сравнено с наличните публикувани данни за географския регион като цяло
(Scomp).
Фаунистичните данни са представени в рамките на UTM грид 10х10km и са
категоризирани както следва: непотвърден (NC); потвърден (V); потвърден и
новоустановен (VN), в случаите когато новото находище е в рамките на грид, в който
вида е вече известен; новоустановен (N).
За сравняване на фаунистичното сходство и причисляването му към определени
зоогеографски райони, дефинирани в Petrov (1997), набора данни от съседните
зоогеографски райони за батрахо- и херпетофауната (Stojanov et al. 2011; лични данни)
бяха сравнени с данните получени от изследваната територия определени с помощта на
Chao's Abundance-based Jaccard (Scj) и Sørensen (Scs) индекси (sensu Chao et al. 2005).
Класическият модел на Colman за събиране на данни беше използван за оценяване на
видовото богатство (Sest) (Colwell et al. 2012) (Фиг. 20 и 21). Индексите на сходство и
кривата на натрупване по модела на Colman бяха генерирани с програмата EstimatesS
(Colwell 2013) (Фиг. 22 и 23).
Анализите бяха направени с R software (version 3.1.2, R Core Team 2013).
Разнообразието в изследваните UTM квадрати (с изключение на UTM FP90, поради липса
на данни) е изразено чрез Shannon diversity index (H'). Със същия пакет данни за всяка
стойност бяха изчислени Bootstrap confidence intervals (95% CI).
Обработката на дигиталните слоеве, картирането и визуализацията на картите е
направено в GIS среда чрез програмата ArcGIS 10.1 (ESRI, Redlands, California, USA).
IV.3 Връзка между разнообразието на видове и местообитания и заплахите
свързани с тях; популационни данни за влечугите
Индекса за разнообразие на Шанън (Shannon Diversity Index (H')) беше пресметнат
за всяка една клетка от грида по отношение на видове и местообитания (Фиг. 1). Индексът
за равномерност (Evenness (J')) беше пресметнат за типовете местообитания. Данните от
двата индекса (H') и (J') бяха получени със софтуеъра Past 2.17 (Hammer et al. 2001). За да
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се избегнат алгоритмични отклонения при калкулирането на сравними двойки, бяха
генерирани 3×104 случайни пермутации (Lehsten, Harmand 2006).
Chao's Jaccard Raw Abundance-based Similarity Index (Фиг.3) беше изчислен на
базата на уравнението предложено от Chao et al. (2005) с програмата EstimateS (Caldwell
2006). Този индекс на сходство бе използван, за да могат да се избегнат някои
недостатъци при изчисляването на видовото богатство и относителното обилие (Hutchens
& DePerno 2009), а също така и да се намали влиянието на доминантните видове.
Индексът оценява набор от две извадки, и е основан на броя еднакви и броя уникални
видове от всяка една от тях. Той е по-малко повлиян при наличие на по-малка извадка и
по-малко вероятно да бъде повлиян от вид с екстремни стойности (Chao et al. 2005,2006).
Алгоритмът Unweighted pair-group average (UPGMA) бе избран за визуализиране на
матрицата.
Получените резултати бяха разделени през равни интервали на четири категории,
за да могат да бъдат сравними. На база на срещаемостта на видовете в определен брой
местообитания и съответно на броя екземпляри от всеки вид, категориите са: Рядък (до 2
местообитания/до 20 екземпляра), Обикновен (до 4/до 40), Чест (до 6/до 60) и Много чест
(до 8/над 60) (Фиг. 5). Въз основа на видовото богатство (броя видове) и относителното
обилие (съответния броя екземпляри) във всяко едно местообитание изведените
категории са: Ниско (до 5 местообитания/до 50 екземпляра), Средно (до 10/до 100),
Високо (до 15/до 150) и Много високо (до 20/над 150).
Посочен е списък със заплахи с цел да бъде направена оценка на тяхното
въздействие. Различните видове заплахи, които бяха регистрирани, бяха отнасяни към
класификацията на Референтния списък на заплахи, натиск и дейности (DG Environment,
European Environment Agency (EEA).
IV.4 Значение на екотоните за херпетофауната
За

пространственото

разпределение

на

влечугите

спрямо

отделните

местообитания, беше генерирана екотонна зона с ширина 40m спрямо границите на
полигоните (по 20m навътре във всеки полигон). Екотонната зона е изведена на база
видовоспецифичните изисквания на изследваните групи. Също така тя е съобразена и с
минималните размери на отделните полигони, така че те да запазят целостта си. За основа
беше използван слоят с рекласифицирани местообитания (виж. IV.5). Целта беше да се
разграничат екотонните зони, като места, притежаващи екологичните особеностите и на
двете граничещи си местообитания. Полученият нов слой беше пресечен с всички
установени локации на влечуги.
6

Беше предположено, че екотонната зона е с най-голямо значение за видове от
херпетофауната. Представено беше сравнително изследване между четири главни типа
местообитания (гора, горска екотонна зона, открита територия и екотон между открити
територии) в изследваната територия.
IV.5 Пространствено моделиране
За целите на моделирането са използвани 630 локации на следните видове: Testudo
hermanni (112 локации), Ablepharus kitaibelii (68 локации), Anguis colchica (7 локации),
Darevskia praticola (14 локации), Lacerta viridis (271 локации), Podarcis muralis (19
локации), Podarcis tauricus (65 локации), Dolichophis caspius (22 локации), Zamenis
longissimus (10 локации) и Vipera ammodytes (42 локации).
Земноводните, както и пряко свързаните с водни местообитания видове влечуги,
(Еmys orbicularis, Natrix natrix и N. tessellata), не са включени в моделирането, тъй катo
техните локации попадат в или са в непосредствена близост до водните обекти.
Единичните техни по-отдалечени локации не са достатъчни за захранване на модел.
При изграждането на моделите са включени три типа фонови данни – географски,
климатични и земно покритие. За извеждане на пространствените модели на видовете е
използван софтуерът MaxEnt 3.3.3k (Phillips et al. 2006). Използваният алгоритъм
(MaxEnt), работи само с данни за присъствие. Моделирането e извършено с буфер от 3km
от границите на ЗЗ “Пъстрина”. От цифровия модел на релефа (dem) са генерирани: aspect
– изложение (в градуси), slope – наклон (в градуси), areasol_de – слънчева радиация
(kW/m²).
За създаването на пространствените модели са използвани биоклиматични
променливи (Таблица 1). От цифровия модел на релефа (dem) са генерирани: aspect –
изложение (в градуси), slope – наклон (в градуси), areasol_de – слънчева радиация (в
kW/m²). Поради факта, че земноводните и влечугите са пряко свързани с интензитета на
слънчевото греене и промените във влажността на средата, са използвани и две
допълнителни променливи: „индекс на засушаване“ и „индекс на евапотранспирация“
(изпарение) (Trabucco & Zomer 2009).
За картите на потенциалното разпространение на видовете са взети средните
стойности на модела. Всички данни са обработени и моделирани в проекционна
координатна система WGS 84 UTM 35N. За генерирането на модела са използвани 100
повторения като 25% от точките (избирани на случаен принцип) са използвани за
верификация при всеки цикъл на повторение. Използваният метод на повторения е
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„Bootstrap“. Всички променливи са от „непрекъснат“ тип, като единствено слоят с
ползването на земята е от категориен тип.
Таблица 1 Биоклиматични променливи (по Hijmans et al. 2005) използвани за извеждане
на пространствените модели
Код
BIO1
BIO2
BIO3
BIO4
BIO5
BIO6
BIO7
BIO8
BIO9
BIO10
BIO11
BIO12
BIO13
BIO14
BIO15
BIO16
BIO17
BIO18
BIO19

параметър
Средна годишна температура
Среден дневен диапазон (средна стойност на месеца (максимална
температура)
Изотермалност (BIO2/BIO7) (*100)
Температурна сезонност (стандартното отклонение *100)
Максимална температура през най-горещия месец на годината
Минимална температура през най-студения месец на годината
Годишен температурен диапазон (BIO5-BIO6)
Средна температура през най-дъждовната четвърт на годината
Средна температура през най-сухата четвърт на годината
Средна температура през най-топлата четвърт на годината
Средна температура през най-студената четвърт на годината
Среден годишен валеж
Валежи през най-дъждовния месец на годината
Валежи през най-сухия месец на годината
Сезонност на валежите (коефициент на вариация)
Валежи през най-дъждовната четвърт на годината
Валежи през най-сухата четвърт на годината
Валежи през най-топлата четвърт на годината
Валежи през най-студената четвърт на годината

Достоверността на моделите е тествана с няколко метода: area under an ROC curve
(AUC), training omission rate, jackknife test (using AUC стойности), Permutation importance
(PI) и Percent contribution (%). Значението на отделните параметри за видовите
пространствени модели е изведено чрез Principal Component Analysis (PCA).
Обработката на дигиталните слоеве, картирането и визуализацията на картите е
направено в ГИС среда чрез програмата ArcGIS 10.1 (ESRI, Redlands, California, USA).
IV.6 Верификация на картата с местообитания и прекатегоризация
на някои от тях, поради установени неточности
Местообитанието, в което попада всяка локация, е определено чрез пресичане с
дигитален слой на земното покритие. Тази карта е направена чрез обединяване на три
дигитални

векторни

слоя:

физически

блокове

(за

откритите

територии

и

селскостопанските земи), горска база данни (за горските местообитания) и CORINE
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земно покритие 2006 г. (като допълнение в случаите на липса на данни от другите слоеве
за даден полигон). Категориите на този обединен слой са приравнени в съответствие с
номенклатурата на CORINE земно покритие. Картата е направена от Г. Попгеоргиев, а
подробното описание на процеса на създаването ѝ е представено в доклад за земноводни
и влечуги по проект: „DIR-59318-1-2 Картиране и определяне на природозащитното
състояние

на

природни

местообитания

и

видове

–

фаза

1“

(http://nat

ura2000.moew.government.bg/Home/Documents) (Цанков и др. 2014).
При детайлното пречертаване на полигоните бяха установени разминавания с
картата на физическите блокове, като при този краен вариант местообитанията (без
водните) са 9 (Фиг13). За целите на по-детайлното анализиране на разпространението на
земноводните и влечугите беше коригирана наличната база данни за типовете
местообитания и границите им в Натура 2000 зоната. Картата на местообитанията, на
която полигоните бяха визуализирани върху орто-фото снимка беше разпечатана на
формат А0 и върху нея ръчно бяха нанесени корекции на границите на всеки полигон,
спрямо реалното му състояние към 2011г. На следващ етап картата беше дигитализирана,
новите граници бяха актуализирани и този слой бе ползван за последващите анализи.
Някои от съществуващите категории на местообитанията бяха премахнати или заменени
с

нови,

поради

промяна

в

състоянието

им.

Новите

местообитания

бяха

прекатегоризирани спрямо спецификата на терена, а не са използвани готови такива.
IV.7 Влияние на пожарите върху пространственото разпределение на
шипоопашатата сухоземна костенурка (Тestudо hermanni).
Проучването обхваща цялата територия (3551,58ha) на Натура 2000 зона
“Пъстрина”. Периодът, през който са проведени теренните изследвания бе три годишен
(2011, 2012 и 2013г.). За целеви вид на това проучване беше избрана сухоземната
костенурка Т. hermanni, която е световно застрашен вид. Освен това, костенурките бяха
избрани и поради факта, че от представителите на херпетофауната те са най-уязвими от
пожарите. Артефакти, като коруби, части от тях и яйца също са посочени.
Изследваната територия беше разделена на два отделни полигона – засегнат и
незасегнат от пожари (Фиг. 14). Отделните типове местообитания бяха отнесени към
четири типа категории според пригодността им за вида – непригодно, слабо пригодно,
пригодно и оптимално.
Обилието (индивиди на хектар) на костенурките е изчислено за всяко отделно
местообитание (Фиг. 15). Формулата за изчисляване на относителното обилие на
видовете, отчитани по маршрутен метод е: Ab = n/L*100 , където: Ab – относително
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обилие (брой екземпляри на 100 m); n – брой наблюдавани екземпляри; L – проучен
маршрут в линейни метри.
IV.8 Определяне характера и сезонността на водните тела, използвани от
земноводни и влечуги
В това проучване са включени общо 11 водни обекта, които са обитавани от 9 вида
земноводни и 3 вида влечуги. В рамките на цялата защитена зона са установени 8
водоема, като 2 са естествени, а останалите 6 - изкуствени. Около зона “Пъстрина” текат
2 реки - Ботуня и Шугавица, а градинското езеро е включено като контрола. През 2011г.
в двор в село Добруша беше изграден изкуствен водоем (градинско езеро), който е
разположен на 400m от река Ботуня и на 2,3km разстояние от границата на “Пъстрина”.
Постоянното ниво на водата в този водоем се поддържа целогодишно.
Беше изследвано видовото богатство във водните тела и oтстоянията помежду им.
За улавянето на част от животните бяха използвани капани тип „винтер”. Периодът на
залагане беше предимно в месеците април и май, за да бъдат улавяни възрастни
екземпляри размножаващи се във водоемите. Капаните бяха залагани късно вечер и
събирани в повечето случай сутрин рано. През годините на настоящото проучване за
поставяне на капани бяха подбрани 5 от общо 11 водни тела на територията на
„Пъстрина” (Фиг. 16), тъй като това са местообитания на един от ключовите видове –
северния гребенест тритон (T. cristatus). Капаните бяха поставяни във водоеми А, B, C, D
и M (Табл. 2).
Таблица 2. Основни характеристики на изследваните водоеми.
Водно
тяло
Площ (m2) Дълбочина (m) Тип
А
65
0.6
Стоящ
В
150
0.8
Стоящ
С
40
0.6
Стоящ
D
320
0.8
Полустоящ
E
250*
0.6
Полустоящ
F
330*
1
Полустоящ
G
50
0.5
Стоящ
H
30
1
Стоящ
J
2.5
Течащ
K
3
Течащ
M
10
0.9
Стоящ
*- Данните са представени в линейни метри.

Произход
Изкуствен
Изкуствен
Изкуствен
Изкуствен
Естествен
Естествен
Изкуствен
Изкуствен
Естествен
Естествен
Изкуствен

Сезонност
Постоянен
Пресъхващ (инцидентно)
Пресъхващ
Пресъхващ (инцидентно)
Пресъхващ
Постоянен
Пресъхващ
Постоянен
Постоянен
Постоянен
Постоянен
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На уловените животни бяха снемани биометрични данни, беше измервана
температура на въздуха и водата, географски координати и снимки на коремните шарки
при T. cristatus, B. variegata и B. bombina с цел индивидуалното им отличаване.
За тестване на способностите на разселване на земноводните и влечугите в района,
бяха отчетени следните разстояния: от даден водоем до най-близкия до него друг такъв;
разстоянието до основен (постоянен) водоизточник и разстоянието до най-подходящия
водоем (Табл. 4). През зимата на 2013-2014г. в контролния водоем и на сушата до него
бяха поставени два датчика тип „I button“, които да покажат при какъв температурен
диапазон и относителна влажност преминава хиберационният период на земноводните и
влечугите в района. Устройствата бяха настроени да отчитат температура на водата и
въздуха както и влажност на въздуха на всеки 30 мин. в рамките на отчетния период.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
V.1 Фаунистичен анализ
Към днешна дата хълмът „Пъстрина” е богато на видове от гръбначната фауна
място. Повечето видове гръбначни животни, населяващи съседните райони, са
установени и в района на изследването, като голяма част от тях са новооткрити (Tzankov
& Slavchev in press). По време на изследването бяха установени общо 23 вида от
херпетофауната (Табл. 25 и 26). Влечугите са представени с 14 вида, от които 2 вида от
разред Костенурки (Testudines), 6 вида от подразред Гущери (Sauria) и 6 вида от
подразред Змии (Serpentes). Земноводните са представени с 9 вида, от които 2 вида от
разред Опашати земноводни (Caudata) и 7 вида от разред Безопашати земноводни (Anura)
(плюс хибридна бумка) (Табл. 7). Общият брой видове земноводни и влечуги, установени
на “Пъстрина” представлява около 40% от известните за България видове (58 вида според
Stojanov et al. 2011).
Бяха обходени 157 маршрута в територията на зоната и в нейната периферия.
Всички видове от херпетофауната, с изключение на две наскоро цитирани, T. hermanni
(Slavchev et al. 2014) и A. kitaibelii (Vergilov & Tzankov 2014) бяха отбелязани като нови
за района. Повечето видове, населяващи съседните райони, бяха открити и на Пъстрина,
като голяма част от тях също така са новооткрити за района.
Въпреки големия брой сериозни заплахи, които бяха регистрирани, в изследваната
територия все още се е запазило сравнително високо видово богатство, включвайки
списък с приоритетни видове, фигуриращи в Приложение II и IV на Директивата за
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хабитатите (European Directive 92/43/EEC). Въпреки това, трябва да бъдат предприети
конкретни мерки и незабавно трябва да се интегрират и приложат планове за управление
за съществуващите зони с обществено значение (SCI).
Таблица 7. Видов състав на херпетофауната в изследваната територия.
Български имена
Обикновен (малък) тритон
Северен гребенест тритон
Червенокоремна бумка
Жълтокоремна бумка
Голяма (кафява) крастава жаба
Зелена крастава жаба
Дървесница
Голяма водна жаба
Горска жаба
Шипоопашата костенурка
Обикновена блатна костенурка
Късокрак гущер
Слепок
Горски гущер
Зелен гущер
Стенен гущер
Кримски гущер
Голям стрелец (синурник)
Смок мишкар
Медянка
Обикновена водна змия
Сива водна змия
Пепелянка

Научни имена
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Bombina bombina Linnaeus, 1761
Bombina variegata (Linnaeus, 1758)
Bufo bufo Linnaeus, 1758
Bufotes viridis (Laurenti, 1768)
Hyla orientalis Bedriaga, 1890
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
Rana dalmatina Bonaparte, 1840
Testudo hermanii (Gmelin, 1789)
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833
Anguis colchica (Nordmann, 1840)
Darevskia praticola (Eversmann, 1834)
Lacerta viridis Laurenti, 1768
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Podarcis tauricus (Pallas, 1814)
Dolichophis caspius (Gmelin, 1779)
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)
Coronella austriaca Laurenti, 1768
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758)

Натрупването на данни за видовия състав в изследвания район беше бавен процес,
въпреки че територията на района е сравнително малка. За целевите групи, т.е.
земноводни и влечуги, периода на проучването беше достатъчен, за да бъде достигнато
очакваното видово богатство (Фиг. 20 и 21). За представителни резултати са необходими
дългосрочни изследвания, когато се налага видовото богатство да бъде оценено. При
наслагване на моделите за средните стойности на разпространение на 10 вида влечуги,
беше създадена карта на херпетологично важните места в района (Фиг. 22).
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Фигура 20. Кумулативна крива изразяваща стойностите на модела (±SD), представящи
последователността на теренните изследвания (в години, по абцисата) и очакваното
видово богатство за земноводните (по ординатата). Стрелките показват Sobs=Sest.

Фигура 21. Кумулативна крива изразяваща стойностите на модела (±SD), представящи
последователността на теренните изследвания (в години, по абцисата) и очакваното
видово богатство за влечугите (по ординатата). Стрелките показват Sobs=Sest.
Хълмът “Пъстрина” представлява уникален оазис на биоразнообразието на
регионално ниво, съдържащ същото локално богатство на херпетофауната като
регионално. Въпреки че е най-малка по територия, “Пъстрина” притежава видово
богатство, съпоставимо с други, понякога значително по-големи територии в България
(Фиг. 23).
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Фигура 22. Карта на херпетологично важните места на база на акумулираните модели за
10 вида влечуги.

Фигура 23. Видово богатство, изразено като брой видове земноводни (черно) и влечуги
(бяло) в различни географски региони на България.
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V.2 Връзка между разнообразието на видове и местообитания и заплахите
свързани с тях, популационни данни за влечугите.
Открита бе ясна корелация между разнообразието на видовете и това на
местообитанията в зоната. Видовото разнообразие е съсредоточено в определени
местообитания, които го поддържат.
Анализът на данните, отнасящ се до връзките между разнообразието на видове и
местообитания произхождат от 26 UTM квадрата 1х1km, което е около 60% от общия
брой квадрати в изследваната територия (n=58). Индекса за биоразнообразие на Шанън
(The Shannon Diversity Index (H') беше пресметнат за всяка една клетка от грида по
отношение на видове и местообитания (Фиг. 2). Местообитанията с висок индекс на
Shannon съдържат 96% от видовете и 92% от откритите екземпляри, което определя
тяхната най-висока консервационна значимост.
При анализа на всички гридове не беше установена статистически значима
корелация между разнообразието на местообитания и видовото разнообразие (Pearson's
r=0,32, p>0,05). Статистически достоверна корелация (Pearson's r=0,68, p<0,001) беше
получена след като бяха премахнати два от квадратите на мрежата с екстремни
стойности. Това може да се обясни със засилена фрагментация на местообитанията и
произтичащият от нея мозаечен характер на разпространението на повечето видове (Фиг.
4, 5, 6 и 7). Значително влияние вероятно оказва и фактът, че нивото на проученост не е
еднакво във всички квадрати, като някои от квадратите с най-голямо видово богатство са
разположени в места, които традиционно са често посещавани, докато други,
разположени в периферията, не са достатъчно проучени.
Настоящото проучване потвърждава ползата от използването на индексите на
сходство заедно с индекси на разнообразие при определянето на приоритетните
територии. Общият брой открити видове е показател за фаунистичното богатство на
даден район.
Петте вида с най-висока консервационна значимост (T. hermanni, T. cristatus, E.
orbicularis, B. bombina и B. variegatа) най-често са ограничени в най-важните за опазване
местообитания на Пъстрина.
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А

Б

Фигура 2. Стойности на Shannon индекса за видовете (А) и местообитанията (Б) и
стойностите на индекса на равномерност (Evenness) (В) за местообитания в UTM мрежа
с размер 1х1km в рамките на защитената зона.
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Дендрограмата, базирана на индекса на сходство на Chao's Jaccard групира заедно
някои типове местообитания, като такива с по-високи стойности на (H') (Дъбови и
габърови гори (ДГ), Пасища (П), Други широколистни гори (ДШ), Разредени гори (РГ),
Открити пространства със слаба или без растителност (ОП) и Асоциации от храстова
и/или тревиста растителност (ХТ)). Обособена група формират и класовете
Преобладаващо дъбови гори (ПД) и Селища (С). Водните тела също образуват обособена
група - Вътрешни водоеми (ВВ) и Влажни зони (ВЗ) (Фиг. 3).

Фигура 3. Фаунистично сходство между местообитанията на база индекса на сходство
на Chao's Jaccard.
Към категория „Рядък“, спадат 10 вида (в т.ч. и Bombina HYBRID), които се
срещат максимум в две местообитания (Фиг. 4). Това е показателно за привързаността на
тези видове към ограничен брой местообитания. Те са уязвими от гледна точка на
нарушаване на техните местообитания. Тези видове са и със сравнително висок процент
- 43%, от общия брой установени видове.
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Natrix tessellata
Darevskia praticola
Anguis colchica
Emys orbicularis
Bombina HYBRID
Triturus cristatus
Coronella austriaca
Hyla orientalis
Bombina variegata
Lissotriton vulgaris

Zamenis longissimus
Podarcis muralis
Bufo bufo
Bombina bombina
Vipera ammodytes
Natrix natrix
Bufotes viridis
Dolichophis caspius
Ablepharus kitaibelii
Rana dalmatina
Podarcis tauricus
Testudo hermanni
Lacerta viridis
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Фигура 4. Брой местообитания, в които се срещат съответните видове земноводни и
влечуги. Групирани в четири типа категории: Рядък (червено), Чест (жълто), Обикновен
(зелено) и Много чест (синьо).
На Фиг. 5 е ясно видимо ниското относително обилие на представителите на
херпетофауната. Като цяло обилието на земноводните и влечугите в изследвания район
може да се смята за ниско поради факта, че повече от половината видове (61%) попадат
в категорията „Рядък”, а само два вида са представени с по–голям брой екземпляри.
Прави впечатление, че вторият по численост вид - T. hermanni, всъщност е със значително
по-ниска стойност на относителното обилие сравнено с това в други райони на България
(виж т. V.5).
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Фигура 5. Обилие на видовете земноводни и влечуги, групирани в четири категории:
Рядък (червено), Чест (жълто), Обикновен (зелено) и Много чест (синьо).
Броят екземпляри при Lacerta viridis е 248.
Резултатите от проведените изследвания ясно показват, че повече от половината
местообитания (58%) са с ниско видово богатство и ниска численост на видовете
срещащи се там (Фиг. 6 и 7).
Наземната фауна страда от ежегодни пожари, понякога горящи на широк фронт,
което опустушава огромни територии от Пъстрина (SLAVCHEV et al. 2014). Значителна
роля за общото засушаване играе непрестанното обезлесяване, процес който сериозно
застрашава няколко вида в района на изследването. Наземните води са силно повлияни
от цялостното високо ниво на ерозия в района.

19

Фигура 6. Брой видове земноводни и влечуги, установени в различните типове
местообитания. Местообитанията са групирани в четири категории според видовото
богатство: Ниско (червено), Средно (жълто), Високо (зелено) и Много високо (синьо).

Обработваеми земи
Изкуствени насаждения
Пътна и железопътна мрежа и свързаната с…
Влажни зони
Селища
Преобладаващо дъбови гори

Други широколистни гори
Габърово - мъждрянови гори
Вътрешни водоеми
Пасища
Открити пространства със слаба или без раст.
Асоциации от храстова и/или тревиста …

0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Фигура 7. Брой екземпляри от представителите на херпетофауната, отнесени към
различните типове местообитания. Местообитанията са групирани в четири категории
според обилието: Ниско (червено), Средно (жълто), Високо (зелено) и Много високо
(синьо).В „Асоциации от храстова и/или тревиста растителност“ броят на екземплярите
е 1024.
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Таблица 3. Справочен списък със заплахи, натиск върху околната среда и дейности.
Влиянието им върху видовете и местообитанията в изследваната територия.
Код

Заплахи

Дейности

Брой
засегнати
хабитати

Брой засегнати
видове

A03.01

интензивно
косене или
интензификация

Осигуряване на екотонна
ивица земя,която да бъде по
периферията на
обработваемата земя

9
(ОЗ, ОП,
ДШ, П, ПД,
ХТ, РГ,
РДХ, ТХ)

A04.01.01

интензивно
пашуване

B01.02

изкуствено
залесяване на
открити
пространства (с
неместни
дървесни видове)

изпълнение на
агроекологичните мерки за
планирана паша
планиране на засаждане с
местни дървесни видове,
мерки за подпомагане на
естественото
възстановяване на горските
местообитания

5
(ОП, П, ХТ,
РДХ, ТХ)
4
(РГ, ДШ,
ХТ, РДХ)

B02.01.02

Презасаждане на
гори (с неместни
дървесни видове)

3
(ДШ, РГ,
ДГ)

11
(Ho, Rd, Th, Ac,
Dp, Lvi, Ak, Ca,
Nn, Nt, Zl)

B02.02

разчистване на
горите

3
(ПД, РГ, ДГ)

11
(Ho, Rd, Th, Ac,
Dp, Lvi, Ak, Ca,
Nn, Nt, Zl)

B02.03

премахване на
подлеса

планиране на засаждане с
местни дървесни видове,
мерки за подпомагане на
естественото
възстановяване на горските
местообитания
прилагане на мерки за
възстановяване на
естествеността на горската
среда, нейния различен
възрастов състав, подраста
и видовото разнообразие
забрана на тези практики

3
(ПД, РГ, ДГ)

H05.01

боклуци и твърди
отпадъци

контрол на изпълнението на
вече съществуващия
регламент

2
(С, ПЖ)

J01

пожар и
пожарогасене

предотвратяване на пожари
в защитените зони по
Натура 2000, чрез
прилагане на санкции за
всякакво палене

11
(ОЗ, ОП,
ДШ, П, ПД,
ХТ, РГ,
РДХ, ТХ,
ДГ, БГ)

11
(Ho, Rd, Th, Ac,
Dp, Lvi, Ak, Ca,
Nn, Nt, Zl)
10
(Bb, Bv, Ho, Pr,
Eo, Th, Ac, Lvi,
Pm, Dc )
23
(Lv, Tc, Bbo, Bva,
Bb, Bv, Ho, Rd, Pr,
Eo, Th, Ac, Dp,
Lvi, Pm, Pt, Ak, Ca,
Dc, Nn, Nt, Zl, Va)

21
(Lv, Tc, Bbo, Bva,
Bb, Bv, Ho, Rd, Pr,
Eo, Th, Ac, Lvi, Pt,
Ak, Ca, Dc, Nn, Nt,
Zl, Va)
8
(Th, Ac, Lv, Pt, Ak,
Ca, Dc, Zl)
8
(Th, Ac, Dp, Lvi,
Pt, Ak, Dc, Zl)
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K01.01

ерозия

контрол на прекомерната
паша и обезлесяване и
мерки за презалесяване с
местни дървесни видове

K01.03

засушаване

дейности за защита и
дългосрочни устойчиви
мерки за заблатени площи,
влажни зони, малки
водоеми за поливане,
корита на чешми и наблизо
разположени малки
блатисти райони

10
(ОЗ, ОП,
ДШ, П, ПД,
ХТ, РГ,РДХ,
ТХ, ДГ, БГ)
2
(ВВ, ВЗ)

15
(Bbo, Bva, Ho, Rd,
Eo, Th, Ac, Dp,
Lvi, Pm, Pt, Ak, Ca,
Dc, Zl)
10
(Lv, Tc, Bbo, Bva,
Bb, Bv, Ho, Rd, Pr,
Eo,)

V.3 Значение на екотоните за херпетофауната
За 7 годишния период на изследването (2008-2014), в границите на зоната бяха събрани
общо 647 локации на 13 вида влечуги. Стойностите на индекса за разнообразие Shannon Diversity Index (H') и съответните доверителните интервали (CI), за четирите
типа основни местообитания са съответно: за горските Н‘=1.532 (CI=1.343-1.721); за
екотонната зона между горска и открита територия Н‘=1.342 (CI=1.23-1.454); за
откритите местообитания Н‘=1.8 (CI=1.664-1.936); за екотона между открити
местообитания Н‘=1.519 (CI=1.306-1.732). Индекса за видово богатство (Chao1 и
съответните доверителните интервали - CI), за четирите типа основни местообитания
показва следните стойности: за горските Chao1=11.5 (CI=8.5-14.5); за екотонната зона
между горска и открита територия Chao1=11.5 (CI=10-13); за откритите местообитания
Chao1=9 (CI=8.5-9.5); за екотона между открити местообитания Chao1=8 (CI=6.5-9.5).
На база видово богатство, резултатите показват, че горската екотонна зона и екотона
между горска и открита територия са най-важните категории местообитания.
Установена е статистически достоверна разлика между видовото разнообразие в горска
екотонна зона и откритите местообитания (p<0.001), но няма разлика между самият
екотон и горското местообитание, което вероятно се дължи на факта, че основното
„ядро” на херпетологично разнообразие са по-скоро горските местообитания, а не
откритите територии (Фиг. 8). Горската екотонна зона съдържа най-многобройните
локации на видове земноводни и влечуги (58%), която е и с голяма важност за помногочислените – T. hermanni (62%), A. kitaibelii (64%), L. viridis (64%). Също така и
повечето от по-редките видове в зоната – A. colchica, C. austriaca, D. praticola, Z.
longissimus и N. natrix, чийто локации също попадат предимно в горите. Изключение
правят някои таксони, които разчитат основно на откритите територии и съответно
техните локации са съсредоточени основно там – P. tauricus и D. сaspius (Фиг. 9).
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Фигура 8. Брой отчетени индивиди в екотонните зони и извън тях. F – гора, F_ECO –
екотонна зона, открити местообитания и гора, O – открити местообитания, O_ECO –
екотонна зона, обработваеми земи и открити местообитания;

Фигура 9. Брой отчетени индивиди от вид в екотонните зони и извън тях. F – гора, F_ECO
– екотонна зона между открити местообитания и гора, O – открити местообитания,
O_ECO – екотонна зона, обработваеми земи и открити местообитания; Влечугите са
представени само с видовите си имена.
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V.4 Пространствено моделиране
Получените модели са валидирани с помощта на няколко статистически подхода.
Дескриптивните данни за всички използвани променливи, описващи диапазона на
вариация на географските и климатичните условия в рамките на изследваната територия,
са дадени в Приложение II, Табл. 1.
Пространственият модел на влечугите базиран на разпределението на трите
главни оси (от PCA) показва, че повечето от местата с висока пригодност, попадат в
границите на защитената зона (Фиг.10). Това подчертава ключовото ѝ значение за
опазване на тези видове и техните местообитания, както в границите на зоната така и в
нейната периферия.

Фигура 10. Пространствено разпределение на трите главни оси (от PCA), на база на
пространствените модели на 10 вида влечуги.
За всички установени в изследваната територия представители на херпетофауната,
по отношение на процент участие на променливите водещ фактор на средата е начинът
на трайно ползване на земята (land_use). По-голямата част от географските и климатични
променливи корелират с първата главна ос (Фиг. 11 и 12).
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Фигура 11. Графично изражение на корелационните коефициенти на избраните
географски и климатични променливи, спрямо първата главна ос.

Фигура 12. Графично изражение на корелационните коефициенти на избраните
географски и климатични променливи, спрямо втората главна ос
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Тестът „training omission rate“ при всички модели показва много сходни резултати
(Приложение II, Фиг. 1, 4, 7, 10, 13, 19, 22, 25, 28). Като цяло моделите на потенциалното
разпространение на видовете показват някои общи тенденции. При всички видове прави
впечатление високата степен на фрагментация, особено на териториите с висока
пригодност (Приложение III; Фиг. 1-10). За всеки отделен вид, при резултатите от
permutation test (PI) факторите с второстепенно и третостепенно значение показват
разлики спрямо процентното участие на променливите, според специфичните изисквания
на конкретния вид към биотичните фактори на средата, поради което са и тълкувани
поотделно, предвид спецификата на двата алгоритъма за оценка. Специфичният набор от
фактори на средата (климатични и географски), от които зависи разпространението на
влечугите, показва тяхната тясна специализация и чувствителност към промени в
условията на средата и конкретно на местообитанията. Конкретните стойности
(дескриптивна статистика) на географските и климатични факторите за отделните видове
са дадени в Приложение V, Таблици 1-10.
V.5 Верификация на картата с местообитания и прекатегоризация
на някои от тях, поради установени неточности
При детайлното пречертаване на полигоните бяха установени разминавания с
наличния слой за местообитанията (по Цанков и др. 2014). Според този слой, броят на
категориите местообитания в изследваната територия е 57. След детайлен анализ на
новополучените полигони им бяха придадени нови типове, като при този краен вариант
местообитанията са 16 на брой, от които 9 попадат в рамките на ЗЗ “Пъстрина” (Фиг. 13)
както следва: Ненапоявана обработваема земя, Пасища, Широколистни гори, Растителни
съобщества с храсти и треви, Площи с рядка растителност (камъни, треви, храсти,
дървета), Салкъм, Келяв габър, Бивши градини и Благун-цер).
Отделните местообитания трябва да бъдат отчетени като отделни важни за
опазване единици, въз основа на спецификата на техния видов състав, тъй като за
различните групи е необходимо да се използват конкретни, понякога специфични
стратегии за опазване (Popgeorgiev et al. 2014b).
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Фигура 13. Карта на ЗЗ „Пъстрина“ и прекатегоризираните типове местообитания в нея.
V.6 Влияние на пожарите върху пространственото разпределение на
шипоопашатата сухоземна костенурка (Тestudo hermanni)
Площта на ЗЗ “Пъстрина” е 3551,58хa, от която общата пригодна площ според
потенциалното местообитание на T. hermanni е 2350,42хa (Цанков 2013а). Територията
засегната от пожари покрива 69% от НАТУРА 2000 зона “Пъстрина”. Повечето
екземпляри бяха намерени в засегнатите от пожари полигони (60 инд.), отколкото в
незасегнатите (25 инд.) (Фиг. 15). Това е красноречиво доказателство, че пожарите са
засегнали предимно предпочитани от вида места. Степента на пригодност на
местообитанията беше степенувана от 0 до 3 както следва: 0 –непригодно; 1 – слабо
пригодно; 2 – пригодно; 3 – оптимално. Непригодните, слабо пригодните, пригодните и
оптималните места са със сходна площ на покритие.
Стойностите на относителното обилие за вида са изключително ниски и в повечето
местообитания, костенурките вероятно са критично застрашени (Фиг. 14). Ниските
стойности на относително обилие, слабото покритие с естествени дъбови гори и високия
процент на вторично израснали гори (келяв габър и други широколистни дървета) в
изгорялата и незасегнатата територия красноречиво показва, че цялата територия на ЗЗ
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„Пъстрина” е била опожарявана многократно в миналото. Тези заключения подчертават
критичната ситуация, в която се намира този вид в района.

Келяво-габърови гори
Дъбови гори
Площи с рядка растителност
Преходна дървесно-храстова растителност
Растителни съобщества на храсти и треви
Широколистни гори
Пасища
0

0,04

0,08

0,12

0,16

Фигура 14. Относително обилие (инд./ha) на T. hermanni в различните категории
местообитания в опожарената (в червено) и неопожарената (в зелено) територии.

Фигура 15. Пространствено разпределение на регистрираните сухоземни костенурки (T.
hermanni) в Натура 2000 зона “Пъстрина” и териториален обхват на опожарената
(черни-) и неопожарената територия (бели триъгълници).
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Пожарите, освен че трайно нараняват, но и пряко избиват представителите на
цялата херпетофауна, а също така и трайно увреждат местообитанията и ги правят
непригодни или с ниска пригодност за живот, а възстановяването им отнема дълъг период
от време. Естествените местообитания и по-специално широколистните гори са от
първостепенно значение за опазването на костенурките. Големите горски площи са
относително устойчиви на пожари и предлагат отлично убежище за тези влечуги.
V.7 Определяне характера и сезонността на водните тела, използвани от
земноводни и влечуги
Проучени са общо 11 водни обекта, като в тях са установени 12 вида от
херпетофауната (7 безопашати земноводни, 2 тритона, 1 водна костенурка и 2 змии)
(Фиг.17). На цялата защитена територия са установени 8 водоема, като 2 са естествени, а
останалите 6 са изкуствени (Фиг. 16). Отчетено е видовото разнообразие на земноводни
и влечуги във всеки водоем и в близост до него. Около зона “Пъстрина” текат 3 реки –
Ботуня, Шугавица и Огоста, но последната не влиза в пределите на зоната, затова не е
включена в анализа. Градинското езеро в с. Добруша е включено като контрола
(Приложение I, Фиг. 6Г). Изследвани са видовото богатство във водните тела и
разстоянията между тях. Данни за дължините на реките (J и K) не са извеждани, тъй като
само част от тяхната дължина попада в територията на текущото изследване.
Възможността за разселване не варира значително между отделните видове.
Средните разстояния между отделните водоеми варира в границите от 1,38 до 4,31 km
(Табл. 4). Присъствието на видовете земноводни и влечуги във водните местообитания
варира значително – от 9,1% срещаемост при B. variegatа до 100% заемане на водоемите
от Pelophylax ridibundus (Табл. 5).
Данните от логера, измерващ температура на водата, показват: най-високата
температура за периода на отчитане е била 29.66°С (23.03.2014), най-ниската е била
3.56°С (7.02.2014), а средната 7.83°С. Датчикът, измерващ температура и влажност на
въздуха беше поставен под камък. Данните показват, че най-ниската температура на
въздуха е била минус 4,48oC (21.12.2013 и 31.01.2014), най-високата 29,64oC (23.03.2014),
а средната за периода е 6,27oC.
На “Пъстрина” се срещат и двата вида бумки – B. bombina и B. variegatа, като B.
bombina е открита в четири локации, а B. variegata само в две. След 2010 г. Няколко пъти
бяха откривани хибридни екземпляри в една от влажните зони на “Пъстрина”. Това е
едно от малкото документирани места в България, където двата вида живеят синтопично
и единственото, в което към момента присъстват хибридни екземпляри.
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Фигура 16. Районът на “Пъстрина” и изследваните водни тела: A, B, C, G и H – стоящи;
D, E и F – полустоящи; J и K – течащи; M – изкуствен водоем (контрола). За
характеристика на водоемите, виж т. IV.7.
Таблица 4.Разстояния между водоемите и водоизточниците в района (в km).
Разстояние до най-близкия
водоем (km)
Разстояние до основен
водоизточник (km)
Разстояние до най-подходящия
водоем(km)

A

B

C

D

E

F

G

H

M

1.24

0.04

0.04

1.38

2.12

1.62

0.16

0.99

0.41

1.24

3.21

3.22

1.38

4.31

1.62

0.16

0.99

0.41

2.31

2.31

2.32

1.89

2.16

1.62

0.16

0.99

0.41

Таблица 5. Присъствие на видовете земноводни и влечуги във водните местообитания.

Bombina variegata

Bufotes viridis

Bufo bufo

Pelophylax ridibundus

Rana dalmatina

Hyla arborea

Lissotriton vulgaris

Triturus cristatus

Emys orbicularis

Natrix natrix

Natrix tessellata

N
%

Bombina bombina

N – брой водоеми, % - процент присъствие във водоемите.

5
45.5

1
9.1

8
72.7

7
63.6

11
100.0

9
81.8

8
72.7

4
36.4

3
27.3

2
18.2

5
45.5

2
18.2
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Фигура 17. Брой видове земноводни и влечуги във водоемите. А-М – отделните
водоеми, R- влечуги, A-земноводни, T-общ брой видове.
При клъстърния анализ на сходство между водните тела, се забелязват две основни
групи. Към първата група спадат реките и контролния водоем, а към втората се числят
водоемите с високо видово богатство (Фиг. 18)

Фиг.18. Индекс на сходство(Bray-Curtis Similarity Index), между водните тела на
Пъстрина. A, B, C, G и H – стоящи, D, E и F – полустоящи, J и K – течащи и M –
изкуствен водоем (контрола). За по-подробна информация, виж Материали и методи.

31

При клъстърния анализ по видове, добре групирани са тези от проточните
водоеми, другиякомплекс е формиран от опашатите земноводни и червенокоремната
бумка, а в третия са видовете с ограничен брой локации (Фиг. 19).

Фигура 19. Индекс на сходство Bray-Curtis Similarity Index между представителите
на херпетофауната във водоемите на Пъстрина. За съкращенията на латинските имена са
взети първата буква на родовото и първите три букви на видовото име.
Taблица 6. Отстояния между водните тела в km, в които е установен съответния
вид. Мean – средна стойност, CI– индекс на достоверност, Min. - Max.– минимално и
максимално разстояние.
Вид
Bombina bombina
Bombina variegata
Bufotes viridis
Bufo bufo
Pelophylax ridibundus
Rana dalmatina
Hyla оrientalis
Lissotriton vulgaris
Triturus cristatus
Natrix natrix

Мean
2.67
–
1.76
2.14
1.84
1.99
2.30
2.17
2.56
1.62

CI
1.69 - 3.68
–
0.67 - 2.70
0.79 - 3.33
0.93 - 2.66
0.89 - 3.05
1.19 - 3.39
1.11 - 3.21
1.89 - 3.87
0.03 - 2.83

Min. - Max.
1.24 - 4.31
2.88
0.16 - 4.31
0.16 - 4.31
0.16 - 4.31
0.16 - 4.31
0.41 - 4.31
0.99 - 3.22
1.24 - 3.22
0.41 - 3.21
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ИЗВОДИ
1. Видовото разнообразие пряко корелира с разнообразието на местообитанията. В
случая това може да се използва за оценка на състоянието на сухоземните
екосистеми.
2. Широколистните гори и заобикалящите ги територии се явяват най-важни
местообитания с най-високо видово разнообразие и най-висок процент видове с
консервационна значимост. Фактът, че тези най-пригодни местообитания
покриват само 11,7% от територията на защитената зона, прави тези видове
особено уязвими.
3. Повечето видове влечуги, които са открити в района на “Пъстрина”, са в
местообитания с висока степен на естественост, т.е. адаптационният период към
променящите се условия на средата е по-дълъг, от темповете, с които тя се изменя.
4. Най-богата на видове е екотонната зона между гора и открити местообитания. Тя
поддържа почти цялото видово разнообразие от херпетофауната и повече от
половината от видовите локации, което определя първостепенното ѝ значение за
опазването на тези групи.
5. Водещата роля на местообитанията като фактор при пространственото
моделиране е в резултат на сравнително тесния диапазон на вариация на
пространствените ниши на изследваните видове, определени от климатичните и
географските фактори.
6. Определящи за пространственото разпределение на влечугите са индексите на
засушаване и евапотранспирация, температурата и валежите през пролетния и
летния сезон, когато тези видове са и най-активни.
7. Пространствените модели са специфични за всеки един от десетте вида влечуги,
за които са изведени, което определя важността на анализа на цялото съобщество,
а не на отделния вид.
8. Изключително ниското относително обилие на шипоопашатата костенурка
(Testudo hermanni) в изследвания район я прави много уязвим и чувствителен към
различни заплахи вид, особено към такива с голямо влияние, каквито са пожарите,
засягащи огромни площи в изследваната територия.
9. Естествените местообитания, и по-специално широколистните гори, са от
първостепенно значение за опазването на костенурките, тъй като големите горски
площи са относително устойчиви на пожари и предлагат убежища, както за
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костенурките, така и за много други видове, които не случайно имат най-голям
брой локации в тези зони.
10. Само отделни представители на херпетофауната,свързаните с водата,са успели да
заселят и най-отдалечените водоеми в зоната, въпреки географските бариери, като
обширни открити местообитания и обезлесени територии, което показва добрите
им адаптивни способности.
11. В нито едно водно тяло не е открит целият видов състав, установен в района.
Следователно, нито един водоем не може да предостави оптимални условия за
земноводните и свързаните с водоемите влечуги. Влияние оказват големите
разстояния между някои водни тела и тяхната изолираност, предпоставка за
мозаечното разпределение на популациите им, което ги прави уязвими към
измиране и поставя опазването им като приоритет.
12. Като най-адаптивен вид може да бъде определена голямата водна жаба (Pelophilax
ridibundus), който е единствения вид, установен във всички изследвани водоеми.
Като най-уязвими могат да бъде категоризирани северния гребенест тритон
(Triturus cristatus) и жълтокоремната бумка (Bombina variegata), установени само
в по две находища с много ограничена площ.
13. Горският гущер (Darevskia praticola), e подходящ индикаторен вид, за определяне
на микроклиматичните условия в дъбовите гори. Като се вземе предвид
отсъствието му в други типове гори в региона, както и в мозаечно разредените
дъбови гори.
14. Видовото разнообразие на локално ниво е съпоставимо със същото на регионално,
което определя високата консервационна стойност на ЗЗ “Пъстрина”.
15. Въпреки малката площ на територията и интензивното проучванена ЗЗ
“Пъстрина”, за достигане на пълния видов състав на херпетофауната са
необходими няколко полеви сезона (6 за земноводните и 7 за влечугите).
16. Биогеографски, проучваната област ясно показва повече сходство с Южна
Дунавска равнина, отколкото с района на Западна Стара планина. Това се дължи
на коренни промени в местообитанията - обезлесяване и засушаване на района.

34

ПРИНОСИ НА НАСТОЯЩАТА ДИСЕРТАЦИЯ
В процеса на разработване на този дисертационнен труд са проучени:
1. Изясняване на контактната зона и единствено потвърдено находище на хибридна
популация на жълтокоремна (Bombina variegatа) и червенокоремна бумка
(Bombina bombina) в България.
2. Установяване в изследваната територия на две от седемте находища на северния
гребенест тритон (Triturus cristatus) в България.
3. Първи данни за популационните характеристики на шипоопашатата сухоземна
костенурка (Testudo hermanni) в Северна България
4. 78% от земноводните и 93% от влечугите са новоустановени за района на
изследването.
5. Извеждане на данни за обилието на представителите от херпетофауната.
6. Данни за пространствените ниши на изследваните видове.
7. Определяне на херпетологично важните места в района на ЗЗ „Пъстрина”
8. Извеждане на ефекта на конкретни негативни антропогенни фактори върху
местообитанията и популациите на земноводните и влечугите.
9. Изясняване на привързаността на видовете към конкретни местообитания.
10. Извеждане на ключовото значението на екотонните зони за популациите на
влечугите в изследваната територия.
11. Изясняване на способността за разселване на различни видове земноводни във
връзка с процесите на фрагментация и изолираност на влажните зони.
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