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Дисертационният труд е обсъден на катедрен съвет и разширено заседание на 
катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда” при Геолого-географски 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, проведено на 09.06.2010 г., и е насочен за 
защита пред специализирано жури в състав: Председател: проф. д-р Петър В. Петров 
членове: доц. д-р Марияна Любенова-рецензент, доц. д-р Стоян Недков-рецензент, доц. 
д-р Марияна Николова и доц. д-р Петър Ст. Петров 

 
Дисертантът е главен асистент в Катедра „Ландшафтознание и опазване на 

околната среда” на Геолого-географски факултет при СУ „Свети Климент Охридски”. 
 
Дисертационният труд е в обем от 192 страници, включващи: 17 таблици, 27 

фигури,библиография от 284 източника, от които 132 заглавия на кирилица и 146 
заглавия на латиница, както и 5 приложения (3 карти, 1 таблица и 1 анкетна карта). 

 
Изложението е представено в следните части: Увод – 2 стр., Цел и задачи – 3 стр., 

Методологични основи на изследване – 19 стр., Историческо развитие и съвременно 
състояние на природните компоненти – 47 стр., Биоразнообразие на българската част от 
историко-географската област Горен Чеч – 70 стр., Остойностяване на екосистемните 
услуги в община Сатовча – 28 стр., Заключение – 5 стр., Използвана литература – 18 стр. 

 
Защитата на дисертационния труд ще се състои на  15.06.2011 г. от 16 часа в зала  

№ 252 на Софийския университет „Свети Климент Охридски” на заседание на 
определеното жури.  

 
 Материалите по защитата са публикувани в интернет на страницата на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” и са на разположение на интересуващите се в 
Деканат на Геолого-географски факултет, каб. 254, ет. ІІ (северно крило) на Ректората 
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Обща характеристика на дисертационния труд 

 
 Дисертацията изследва един от важните индикатори на устойчивото развитие – 

категорията биоразнообразие в едно общинско географско пространство, съставляващо 
част от селските, планински и периферни общини в Р България. Използвания природно-
географски изследователски инструментариум излиза извън рамките на традиционните 
природно-географски регионализации и засяга целенасочено административно 
пространство, което дава възможност за реализация на  управленски решения и 
създаване на необходимия капацитет в местното население за  остойностяване на 
притежавания природен капитал. Изследователската работа е протекла през два 
основни периода: 1997-2003 г., когато бяха изследвани основните ландшафтни 
компоненти и беше създадена приложената геоботаническа карта, а през втория период 
2007-2010 г. беше извършено анкетното проучване за остойностяване на екосистемните 
услуги, детайлизирани бяха границите на природните хабитати, апализирани и 
окомплектовани резултатите. 

 
1.  Увод. 
Изследваното географско пространство включва най-южните части от масива 

Дъбраш до държавната граница с Р Гърция, което е ограничено в административните 
граници на община Сатовча. Периферното крайгранично разположение на района е 
определило от една страна запазването му като природна даденост, а от друга - е било 
предпоставка за слабата му изученост. Особена специфика на изследвания обект 
придава битът на хората, формирал се в продължение на векове - от траките до наши 
дни, запазил основните си белези и българска идентичност независимо от преминалите 
етапи на различни обществено-икономически отношения. 

Теоретичният фундамент на концепцията за устойчиво развитие има своето 
приложение именно в малки по обхват територии, с конкретна насоченост към цели и 
приоритети, реално осъществими за целесъобразно използване на природния 
потенциал. Неотменима същностна особеност на устойчивото развитие е 
пространството, в което се реализира, резултатите да се ползват именно от населението, 
което го обитава. В пределите на Република България най-малката териториална 
единица, която може да бъде анализирана от позициите на устойчивото развитие, е 
общината. В още по-голяма степен географското пространство на избраната община 
има репрезентативен характер за реализиране на концепцията за устойчиво развитие, 
поради положението й в планински район, изцяло със селска селищна структура и 
изпълняваща ролята на периферия на три нива – областно, национално и Европейско. 

Разбирането и оценката на понятието биоразнообразие от местната общност има 
особено важна стойност за устойчивото развитие на общината и е стратегически 
индикатор за устойчиво развитие на страната в рамките на Европейския съюз. Южната 
държавна граница е единствената сухоземна връзка на Р България с по-старите членки 
на ЕС (Р Гърция от 1981 г.).  Доизграждането и разширяването на транспортните 
връзки, свързващи ни с Република Гърция, е една от съществените задачи в тактически 
план за по-бързото интегриране на страната в системата на ЕС. Завършването на КПП  
“Илинден-Ексохи” през 2006 г. създаде част от необходимите условия за промени в 
социално-икономическата среда и перспективите за просперитет на граничните 
общини. Опасенията от възникването на отрицателни тенденции, съпътстващи 
функционирането на КПП “Илинден-Ексохи”, свързани с трафик на хора и 
престъпност, не бяха проявени и неговото значение за свободното общуване на 
населението от двете страни на границата напълно се оправда.   



2. Цел и задачи на изследването. 
Основната цел на дисертационния труд е да изследва всички съставни части на 

категорията биоразнообразие в географското пространство на община Сатовча, като 
индикатор за устойчиво развитие и да изработи географски изследователски алгоритъм 
(модел) за проучване на биоразнообразието, приложим за всяка община в България.    

Постигането на тази цел изисква решаването на няколко основни задачи: 
1.Установяване на историческото развитие и съвременно състояние на 

природните компоненти, съставляващи в своята съвкупност природния капитал на 
изследваното пространство. 

2.Анализ на причините и факторите, оказващи влияние върху равновесието на 
системата общество-природа. 

3.Опит за създаване на информационна банка за биоразнообразие приложима като 
модел за всяка община. 

4.Остойностяване на екосистемните (ландшафтните) услуги, които предоставя 
природата на общината с помощта на условния метод.  

Изпълнението на така поставените задачи определи използването на разнообразна 
научна методика, както от системата на географските научни направления, така и от 
други природни и обществени науки.  

В общоприетите схеми за йерархична структура на биоразнообразието се приема, 
че то се проявява и изучава най-малко на три нива: генетично разнообразие, видово 
разнообразие и екосистемно разнообразие. 

 а) генетичното разнообразие включва многообразието от генетична информация, 
съдържаща се във всички организми. Генетично разнообразие съществува вътре в 
популациите, между тези популации и между самите видове. 

 б) видовото разнообразие обхваща многообразието от биологични видове. 
 в) екосистемното разнообразие включва различията между типовете екосистеми 

и многообразието от хабитати и екологични процеси във всеки тип екосистема. 
  Според автора на изследването би следвало да се включи и четвърто ниво на 

биоразнообразие, като ландшафтно разнообразие. То е част от функционалната система 
на биоразнообразието, в която се проявяват специфични взаимовръзки и 
взаимодействия между биогенните и небиогенните компоненти на ландшафтната 
сфера. 

г) ландшафтното разнообразие обхваща всички геоекологични аспекти на 
ландшафта и функционалната същност на биоразнообразието, където попадат различни 
популации и съобщества от организми, функционално обвързани с компонентите, както 
на живата, така и на неживата природа.  
 

3. Методологични основи на изследването. 

3.1. Основни дефиниции в областта на биоразнообразието. 
Биоразнообразието е индикатор и част от теоретичния фундамент на устойчивото 

развитие, който се усъвършенства непрекъснато и придобива изключителна актуалност 
в съвременния свят. Част от тази теория е разбирането за природен капитал и авторът 
на докторската теза използва схващанията на Дейвид Райд (Reid, 1995), който въвежда 
термина “природен капитал” като научна метафора. Според цитирания източник 
природните дадености са аналогични на паричните богатства и могат да донесат 
определен приход, който може да бъде запазен във времето, ако тези природни 
дадености бъдат запазени във времето. 

Лестър Браун (2006) определя, че съвременното общество навлиза в екологична 
революция, която е сравнима само с предшестващите я Аграрна революция и 
Индустриална революция. Аграрната революция протича в периода между Х и ХІІІ век 
и благодарение на нея 1/10 част от естествената растителност на планетата е 



унищожена. Индустриалната революция се развива в продължение на два века, 
въпреки, че някои държави са още в началния й етап. Най-характерната черта на тази 
революция е използването на огромно количество слънчева енергия, натрупана под 
формата на изкопаеми горива, чиято употреба води до преобразяване на атмосферата на 
планетата. Според Браун (2006) между трите революции съществуват различия в 
мащаба, момента и причините. За разлика от първите две, Екологичната революция 
трябва да бъде свита в рамките на десетилетия. Аграрната и Индустриалната 
революция са били тласкани от нови открития, от напредъка на технологиите, докато 
Екологичната революция, улеснена от технологиите, ще бъде тласкана от нашата 
необходимост да се помирим с природата. 

Природните ресурси представляват част от природния капитал, а той пък е част от 
капитала акумулиран във всяка страна. Богатството на всяка страна е разпределено 
между пет основни вида капитал: природен, социален, човешки, манифактурен 
(произведен) и финансов.Световната банка (2000) е извършила оценка на общия 
капитал на всяка страна в сравними парични стойности. Интерес представлява мястото 
на нашата страна в съпоставим паричен еквивалент спрямо страни от Европа и света, 
както и спрямо страните с най-голямо национално богатство  

Сравнявайки нашата страна със страните, които имат значително по-голямо общо 
богатство на човек от населението, като Кралство Дания или Нова Зеландия, и 
притежават приблизително еднаква територия и брой на населението с Р България,  
веднага се откроява няколкократната разлика в пъти повече за тези страни като 
защитени територии и обработваема земя. Подобно сравнение може да се направи и с Р 
Ирландия, но ние имаме малко по-голяма част от общото богатство като защитени 
територии, чийто дял у нас се изчислява на 217$, а в Република Ирландия - на 172$ на 
човек от населението. Независимо че в най-силно развитите страни в света 
относителният дял на природния капитал в структурата на общото богатство не е 
особено висок, вниманието, което се отделя на природния капитал, е изключително 
ангажиращо и представлява значим обществен интерес. 

Нашата страна притежава сравнително висок процент (14%) природен капитал в 
разпределението на общото богатство, но определено след приемането ни в ЕС 
изключване на допълнителни територии от територията ни в екологичната мрежа 
“НАТУРА 2000” относителната тежест на природния капитал ще нарасне.  

Съществуват две официални определения на биоразнообразието. Едното е 
формулирано в Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие на ООН и 
според него биоразнообразието е: “Многообразието на живите организми от всички 
източници, включително сухоземните, морските и други водни екосистеми, и 
екологичните комплекси от които те са част; това включва вътревидовото 
многообразие, междувидовото разнообразие и разнообразието на екосистемите”(1992). 
Другото определение е формулирано в Глобалната стратегия за биоразнообразието и 
гласи, че “Биоразнообразието е съвкупността от гени, видове и екосистеми в даден 
район”. Вниманието върху биоразнообразието се засили през последните две 
десетилетия с изграждането на свой теоретичен фундамент, който пряко кореспондира 
с идеята за устойчиво развитие и подобно на нея има отворен характер с непрекъснато 
усъвършенстващи се категории и механизми. Филогенетичното развитие на 
организмовия свят е непрекъснат процес, водещ до количествено увеличаване на 
биоразнообразието и качествена промяна на неговата функционална същност. Според 
една от българските интерпретации на биоразнообразието (Чипев, 2002) от една страна 
филогенетичното развитие на организмите се отразява в таксономията (макар и 
метафорично – б. а), а паралелно на тези исторически взаимоотношения съществуват и 
функционални взаимоотношения. Същият автор счита, че тези две паралелни йерархии 
(историческа и функционална) се обозначават съответно като “генеалогична” и 
“екологична”. 



3.2. Материали и методи на изследване. 
Подготвителният етап на изследване включи запознаване с литературните 

източници, както от теоретико-методологичен аспект, засягащ основната идея на 
разработката, така и отрасловите и конкретно регионални географски проучвания. 
Изводът, който се налага след направения обзор на съществуващата литература, е 
категорично слабата изученост на изследвания обект, с изключение на геоложките 
проучвания, карстовите води и някои етнодемографски изследвания. Като се използва 
теоретичната идея за устойчиво развитие, е приложен дедуктивен подход от общото 
към частното с цел установяване на конкретните параметри в природния потенциал на 
територията. Приложени са статистически методи на изследване и сравнителен анализ 
в широк спектър от изследователския алгоритъм. Картографският метод е използван от 
една страна като вече създаден продукт, но също и като основа, върху която е приложен 
синтетичен подход за извеждане на нови закономерности и картографски изображения.  

Геоботаническата карта отразява съвременната структура на растителна покривка, 
в която са допълнени част от асоциациите, характерни и запазени в Горен Чеч. 
Изработването на картата е осъществено чрез теренно картиране и съпоставяне с 
картната основа в М 1: 25 000 на лесоустройствения проект на ДЛ – Дикчан. В 
последствие беше извършена камерална обработка на събрания материал и двукратна 
генерализация на картата. Оригиналният вариант на геоботаническата карта е в М 1:50 
000, а в дисертационната теза е представена в М 1: 100 000.  (Приложение № 2). 

Картата на хабитатното разнообразие е изработена въз основа на 
геоботаническата карта, като са очертани основните хабитатни типове. В картата на 
хабитатното разнообразие са включени петнадесет основни хабитатни типа, отразени в 
легендата според йерархичната номерация в Директива 92/43 ЕЕС.  

 Теренни изследвания и наблюдения, включващи картиране, събиране на проби и 
образци, снимков материал и др., както и тяхната камерална обработка и анализиране 
са съществена основа от методическите прийоми на разработката. Авторът е извършил 
многократни теренни изследвания в района по предварително набелязани трансекти и 
особено детайлно са проучени пространствата, които в миналото са били разположени 
зад граничните съоръжения. Събрано е огромно количество хербарни образци и 
значителна по обем снимкова информация.  

Извършеното анкетиране на 281 жители от общината с цел проучване на 
нагласите сред местното население за остойностяване на екосистемните услуги на 
природата в общината е вероятно първи опит у нас чрез прилагане на условния метод 
да бъдат остойностени екосистемните услуги. За сравнение на получените резултати от 
условния метод са използвани резултатите от трансферния метод, който е  използван по 
проект „Родопи”(2005) и община Сатовча фигурира в него. Трансферният метод е 
използван от Недков (2008) за остойностяване на екосистемните услуги в басейна на 
река Малки Искър. Длъжен съм да подчертая, че цитираният автор в перифразиран вид 
заявява: “в зависимост от местоположението и характера на регулиращата функция 
екосистемите (респ. ландшафтите) могат да се разделят на две групи”. Това съвпада с 
авторската теза, че когато се разглеждат услуги, които обществото получава от 
природата, не се прави разлика дали са екосистемни или ландшафтни услуги. 

 Предварителната подготовка по анкетирането бе свързана с изготвяне на самата 
анкетна карта (Приложение № 1) и организиране на помощник-анкетьори от местното 
население. Анкетната карта съдържа общо12 въпроса, като 9 въпроса са затворени, 1 е 
отворен, а 2 са и с възможност за свободен отговор. Един от въпросите (№ 10) е със 7 
отворени подвъпроса и цялата анкетна карта е съгласувана със социолог. Към анкетната 
карта е изготвен обяснителен текст от една страница, който съдържа типология на 
екосистемните услуги по оценката на хилядолетието (2005), заедно с пояснение към 
всеки един от четирите типа услуги, и примерно остойностяване на някои екосистемни 
услуги в умерените ширини. Анкетата е анонимна, а въпросите не са натоварени с 



тежка академична стилистика.  Привидното дублиране между въпрос № 8 и № 12 е 
заложено целенасочено, защото методът на условното остойностяване се основава на 
това, което хората казват, че ще направят, за разлика от това, което хората са 
наблюдавани да правят, или това е източникът на най-силните му страни и неговата 
най-голяма слабост. Този метод много често се извежда на водеща позиция особено в 
ситуации, когато е затруднено използването на други методи. Независимо от 
противоречивия му характер и липсата на подобни изследвания в Р България считам, че 
е приложим в нашите условия. Резултатите от анкетата са обработени в програмата 
Excel. 

3.3. Обект на изследване. 
В дисертационния труд, освен община Сатовча, се използва често наименованието 

Горен Чеч, което е част от историко-географската област Чеч. Българският лингвист 
Йордан Н. Иванов (1982) смята, че името Чеч идва от турското çeç, означаващо купен, 
купа сено, кръстец, макар и семантичната връзка да е неясна. Според други твърдения 
думата чеч означава „твърд камък“. Васил Кънчов (1896) приема, че източната граница 
на историко-географската област Чеч преминава по р. Доспат, а в днешно време 
местното население счита, че всички села източно от р. Дъбнишка се включват в Чеч. 
Във връзка с целта на това изследване авторът се е ограничил със сегашните граници на 
община Сатовча, но при изработването на геоботаническата карта  обхватът е разширен 
на изток със землищата на селата Црънча и Бръщен от Доспатска община, които до 
1987 г. са били към община Сатовча (респективно община Кочан) и на запад са 
включени селата Абланица и Блатска, които тангират към историко-географското 
понятие Чеч. Исторически погледнато, било под турско, или гръцко управление, Чеч се 
поделя съответно на Неврокопски и Драмски по името на съответните 
административни центрове на каази или дем. Днес Драмски Чеч е изцяло в Р Гърция, а 
по-малката част от Неврокопския Чеч е също в Р Гърция като останалата е в Р 
България, условно наречена Горен Чеч – условно, защото в това понятие би следвало да 
се включи и гръцката част от Неврокопски Чеч. Централно селище за целия Чеч е било 
с. Борово или Берово (Кънчов, 1970), днес намиращо се в Р Гърция под името Потами 
(от гръцки-реки), разположено на река Места, сега на брега на яз. Тисаврос (Θησαυρός), 
а на юг по течението на Места са построени още два язовира: Платановриси 
(Πλατανόβρυση) и Теменос (Τέμενος). Цялата историко -географска област Чеч е 
затворена между южните склонове на рида Дъбраш и северните склонове на планината 
Боздаг (на гръцки: Φαλακρό όρος, което в превод значи  Плешива планина, а през 1942 г. 
планината се е наричала Мраморица). От най-високата точка на Боздаг - връх Варадина, 
2231 м, има пълна обозримост към целия Чеч и според А. Искренов (1995) най-приляга 
метафоричното определение за областта като “ниско разстлана земя”.  

 Конкретният обект на изследване е община Сатовча, която в административно 
отношение на запад граничи с община Хаджидимово и община Гърмен, на север - с 
община Велинград, на изток - с община Доспат, а на юг границата на общината съвпада 
с държавната граница на Р България с Р Гърция. В тези си граници община Сатовча 
заема площ от 334,245 km2 с население от 19 022 души (към 15.03.2010, www.grao.bg). 

3. 4. Предмет на изследване. 
Природно-екологичният потенциал на дадена територия представлява съвкупност 

от всички естествени елементи на средата, съчетани с настъпилите изменения в тях 
вследствие на взаимоотношенията им с обществото. Тази формулировка изисква 
изясняване състоянието на отделните природни компоненти, включващи литоложката 
основа, релефа, климата, водите, почвите, растителността и животинския свят в тяхната 
взаимообусловеност. Същността на природно-екологичният потенциал като категория 
би имала твърде условен характер, ако не е съпоставена с възможностите на човешкия 
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потенциал и реализацията му за максимално оползотворяване на природните дадености 
от екологична гледна точка. Изхождайки от така формулираните позиции, 
методологическата основа на разглеждания въпрос се насочва към принципите на 
устойчивото еколого-икономическо развитие и конкретно към биоразнообразието като 
индикатор за такова развитие.  

Общоприетата формулировка за устойчиво развитие на Гру Харлем Брундланд 
(1987) се разбира като процес, които удовлетворява потребностите на нашето време, но 
не поставя под заплаха способността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите 
собствени потребности. Като основополагащи принципи на устойчивото развитие се 
приемат схващанията на D. Meadows (1992): 

1. Раждаемостта трябва да бъде в равновесие със смъртността. 
2. Нивото на инвестиране да е равно на амортизацията  на капитала. 
3. Темпът на потребление на невъзобновимите ресурси не трябва да бъде по-

висок от използването на техни устойчиви възобновими заместители. 
4. Изхвърлянето на отпадъци не трябва да превишава възможностите на 

околната среда да ги усвоява. 
От по-старите цивилизации се знае, че белезите на икономическия упадък са 

екологични, а не икономически. Първо дърветата, после почвата и накрая 
цивилизацията. На археолозите тази последователност е много добре позната (Браун, 
2006). Много често Браун цитира Джаред Даймънд (Jared Diamond, 2005) от книгата  
Collapce (Колапсът, 2007), където той създава референтна рамка от пет пункта, които 
биха могли да имат отношение към някой социален колапс. Те са подредени по следния 
начин: 1. Щети върху околната среда, 2. Климатични промени, 3. Враждебни съседи, 4. 
Приятелски настроени търговски партньори. и 5. Начините, по които обществото 
реагира на своите екологични проблеми. Даймънд (2007) отбелязва, че подредбата на 
тези пет пункта не предполага градация на стойностите им, а по-скоро е за удобство на 
изложението. Според него петият пункт има основно значение, защото това са 
начините, по които обществото реагира на своите екологични проблеми или по друг 
начин казано от същия автор: “ Как обществата избират да се провалят или да успеят”. 
Независимо дали използваме екосистемен подход, географски комплексен подход или 
ландшафтен подход, основният проблем на екологичната революция е “не да 
управляваме екосистемите, а да управляваме взаимоотношенията си с тях” (Братанова-
Дончева, Чипев, 2005), което важи и за управлението на взаимоотношенията ни с 
географското пространство или управлението на взаимоотношенията ни с ландшафта. 
Екологичните проблеми по своята същност не са проблеми на околната среда или на 
природните ресурси, а на засягащите ги човешки дейности. Ключът за тяхното 
разрешаване е в осмислянето и екологичната реорганизация на тези дейности 
(Любенова, 2005). 

Йерархичните системи на биоразнообразието, според Чипев (2002), са подредени 
на три нива на организация – генетично, таксономично и екологично, и както изтъква 
той, съществува дискусионен момент между възприемането на структурната част 
(организми, видове, хабитати) и функционалната част на биоразнообразието, която е 
трудно измерима и съизмерима.  

Стрелките в табл. №2 показват (Чипев, 2002) ключовите пресечни точки на 
взаимодействие на трите йерархични скали. Добавянето и на четвърта йерархична 
система на биоразнообразие-ландшафтно разнообразие усложнява връзките и 
взаимовръзките, но това е наложително, за да се изпълни пространството с възможни 
комбинации от биоразнообразие, особено по отношение на функционалната им 
същност. Добавеното ландшафтно разнообразие (табл. № 3) отразява най-всеобхватната 
йерархична система, в която съществува биоразнообразие. 

Авторът на таблица № 2 е посочил ландшафта към екологичното разнообразие и 
той може да съществува там, но считам, че трябва да бъде отделен като самостоятелно 



и най-висше ниво на йерархия, включващо в себе си всички останали йерархични 
системи на разнообразие. Ландшафтът с най-висока йерархична категория като клас-
ландшафт може да бъде част от съответния биом като част от биосферата, но той има 
друга субординация, която е в рамките на ландшафтната сфера. Освен това в 
наименованието и смисъла на Конвенцията и Стратегията за биоразнообразие е 
включено и ландшафтно разнообразие. Същевременно екологичното направление е 
било винаги приоритет при комплексните ландшафтни изследвания (Пенин, 1998).   

 
Таблица 1. (в дис. Табл. 2.) Йерархични системи на биоразнообразието  

(по Чипев, 2002) 

 
Също считам, че в системата на екологичното разнообразие екологичната ниша 

трябва да бъде отделена от хабитата, защото тя може да отговаря на хабитатен тип, но 
може да бъде и по-малка от него.  

 В структурата на биоразнообразието липсва таксономичната йерархия на 
растителните съобщества, за които се подразбира, че се включват в системата на 
екологичното разнообразие. Таксономичната йерархия на растителните съобщества е 
особена част от биоразнообразието, носител на генеалогичната същност и активно 
участваща във функционалната същност на биоразнообразието. Авторът на докторската 
теза предлага в системните категории на биоразнообразието да бъде включено отделно 
като самостоятелна йерархична система и синтаксономично разнообразие (табл. № 3). 
Посочените йерархични нива в синтаксономичното разнообразие са определящи за 
Палеарктичната класификация и EUNIS класификацията, както и при диференциацията 
на хабитатните типове.  

 
Таблица 2. (в дис. Табл. 3.) Йерархични системи на биоразнообразието 
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Всички съществуващи класификационни системи на растителните съобщества са 
варианти на йерархични системи на биоразнообразие на растителността, а използването 
само на синтаксономичното разнообразие (Таблица № 3) е защото от него пряко се 
определя хабитатното разнообразие.Ключовата взаимовръзка между основните 
системни категории - популация, вид и екосистема (Чипев, 2002), се запазва, но 
включените ландшафтно и синтаксономично разнообразие в Табл. № 3 изискват 
допълнителен анализ в отношенията на тези категории. Екосистемата може да бъде 
част от ландшафтната сфера и всички нейни низходящи йерархични категории, което е 
отбелязано със съответните стрелки.  

Безспорен е фактът, че изразители на функционалната същност на 
биоразнообразието са екологичното и ландшафтното разнообразие. Тяхното ситуиране 
в пространственото възприятие на биоразнообразието е едно след друго, като най-
всеобхватни и сложни категории, включващи в себе си останалите системи на 
биоразнообразие. Възниква въпросът къде се намира синтаксономичното разнообразие 
– по-близо до генетичното и таксономичното или до екологичното и ландшафтното 
разнообразие. Въпросът е твърде многопосочен, защото синтаксоните от една страна са 
носители на генетично разнообразие и същевременно близки по смисъла на 
таксономията като част от таксономичното разнообразие. От друга страна синтаксоните 
участват в изграждането на екологичното и ландшафтното разнообразие с активно 
въздействие върху  функционалната същност на биоразнообразието. Тези разсъждения 
показват определена междинна позиция, но както голяма част от обикновените хора 
най-често отъждествяват биоразнообразие с видово разнообразие, така и във 
функционалната част на биоразнообразието най-голяма популярност притежава 
елементът хабитатно разнообразие. Съвременният акцент върху хабитатното 
разнообразие е насочен, както към запазването на видовете, носители на съответното 
генетично разнообразие, така и към запазването на естествените им местообитания, 
изпълняващи функционалната същност на биоразнообразието, вече в смисъла на 
критичен природен капитал. 

Независимо от екосистемния подход при определяне на хабитатното 
разнообразие, самите хабитати с относително по-дискретните си параметри и граници, 
сравнени с континуалните параметри и граници на екосистемите, се превръщат в най-
ключовото понятие на биоразнообразието. Хабитатното разнообразие е пряко свързано 
със синтаксономичното разнообразие и пряко произтича от него, а от своя страна някои 
от хабитатните типове са сравними или аналогични с определени категории ландшафти 
(Асенов, 2006). Връзката на хабитатите с ландшафтите е показана на Табл. № 3 със 
стрелки, което илюстрира, че всеки хабитат е свързан с определена категория 
ландшафт, а в определени ситуации могат и да съвпаднат. Йерархичните категории на 
синтаксономичното разнообразие, конкретизирани в географското пространство, 
участват както при определянето на хабитататите, така също могат да участват 
самостоятелно при определянето на ландшафтите на определено ниво. В приложената 
Табл. № 3 синтаксономичното разнообразие е ситуирано между системите на 
екологичното и таксономичното разнообразие като основна изграждаща и свързваща 
система във функционалната структура на биоразнообразието. 

Обосноваването на предмета на настоящата дисертационна теза е свързано с 
оптимизирането на набора от индикатори за устойчиво развитие на ЕС (Eurostat, 2007), 
в който една от десетте теми е природни ресурси, а първата подтема е биоразнообразие. 
Индикаторите за устойчиво развитие представляват информационно-управляващ 
инструментариум за провеждане политиката на устойчиво развитие (Шопова, 2009). 

Общинското ръководство с участието на външни експерти е разработило 
общински план за развитие през периода 2007-2013 г., който е съобразен с 
Националната оперативна програма за регионално развитие 2007-2013 г. Общинският 
план за развитие е съобразен с плана за развитие на Югозападния район за планиране и 



с областната стратегия за развитие на област Благоевград. В общинския план за 
развитие е констатирано в края на стратегическите насоки за развитие, че общината 
притежава добре запазен природен потенциал, който ще бъде в основата на бъдещото 
развитие. Този природен потенциал, анализиран във всичките нива на биоразнообразие 
и остойностен като екосистемни услуги, ще бъде предмет на настоящето изследване. 

  
4. Историческо развитие и съвременно състояние на природните 

компоненти. 

4. 1.  Литоложка основа. 
В геоструктурно отношение районът попада изцяло в Западно Родопската област. 

В литоложката основа участват различни по възраст метаморфни и седименто-
вулканогенни комплекси, оформени от различни по характер и проявление тектонски 
процеси. Съвременните схващания за литолого-тектонската структура определят, че тя 
се е формирала в рамките на Вътрешните Балканиди. Обособени са два различни по 
възраст и характер структурни етажа: долен - стар докамбрийски (кристалинен цокъл) и 
горен млад (структурна надстройка), изграден от седименти на вулканогенни скали на 
приабона, олигоцена и плиоцена.  

През палеогена структурите на рида Дъбраш са подложени на епейрогенни 
издигания, а долините на Места и Доспат претърпяват значителни потъвания, 
вследствие на което противоположните земекорни движения предизвикват огъвания и 
разсядания. При тези условия долините на Места и Доспат придобиват грабенов 
характер, като са подложени на езерни трансгресии и продължителна седиментация. 
Така по протежение на разседните линии под въздействие на гравитацията се получило 
фрагментарно разкъсване на бедрените структури и покриването на палеогенните 
седименти с огромни мраморни плочи. В края на еоцена и в течение на олигоцена 
потъванията и дислокационното движение в областта са очертали конфигурацията на 
трансгресиите, но и активната проява на подводния неовулканизъм. Така се е образувал 
палеогенният вулканогенно-седиментен комплекс, който е широко представен от 
риолитите и по-ограниченото присъствие  на туфите и туфитите.  

Около 1/3 от района е зает от долната серия на метаморфния комплекс - средна 
свита, сред която има отделни петна от серпентинити (в участъка при вливането на р. 
Сатовчанска в р. Бистрица). Това е особено характерно за територията югоизточно от с. 
Вълкосел, с. Кочан и североизточно от с. Сатовча, където се разкриват различни видове 
гнайси, амфиболити, слюдени шисти, талкошисти и кварцишисти. Долната серия на 
метаморфния комплекс - долна свита, е представена от гнайси, а югоизточно от с. 
Крибул - от мрамори, където има отделни петна от южнобългарски гранити. Контактът 
на гранитите /Долнодряновски гранити/ в гнайсите е интрузивен. Те са биотитови, 
внедрени през палеозоя и на места леко шистувани. Долната серия на метаморфния 
комплекс - горна свита, е представена от силно натрошени мрамори, североизточно от 
селата Слащен и Туховища с доминиращи гранитогнайси и слюдени шисти. Тази серия 
е представена южно от с.Сатовча и северно от с. Кочан. Именно в долния структурен 
етаж се намират талковите орудявания над с. Кочан и с. Жижево, където поради 
локалното им значение е прекратена тяхната експлоатация. Гнайсите и мраморите 
участват в изграждането на Въчанската пъстра свита (Кожухаров, 1984), чиято възраст 
е долен протерозой и дебелината им е не повече 250-300 m. Специално внимание в 
структурно отношение е отделено на мраморите (Алипиева, Стефанов, Паскалев и 
Стефанов, 1992), тъй като тяхното окарстяване е важно условие за използване на водите 
при водоснабдяване на селищата. Мраморите изграждат различно дебели прослойки 
сред гнайсите и са бели, сиви или ивичести средно до едрозърнести.  

Седиментно-вулканогенният комплекс покрива по-голяма част от територията. 
Олигоценските риолити изграждат билата на Марашова чука, Пожарището, Каука и др. 



Разстилането на лавата и нейното бързо застиване е дало възможност самите риолитови 
върхове да бъдат заоблени, което ги отличава от върховете край Смолян и лявото 
поречие на р. Арда. 

Някои автори отделят Сатовчанска и Сивишка свита, изграждаща т. нар. 
Сатовчански грабен. Кватернерните седименти са представени от елувий, с 
незначителна мощност, покриващ билните части, както и делувий по планинските 
склонове. Суходолията, които изобилстват в по-южните части на района, са 
подхранваща основа за формирането на пролувиални наноси в тяхното подножие. 
Алувиалните отложения са с по-голяма мощност в поречието на Бистрица и Кочанска 
река. 

Представената литоложка основа и геоложка структура са важен фактор за 
разнообразието на релефните форми, формирането на почвите, водоносността на 
територията и в тяхната взаимовръзка за развитието на биогенното разнообразие.  От 
дълбока древност до днес мраморите, гнайсите и риолитите са използвани като 
строителен материал за жилища, мостове и пътна настилка. За това свидетелстват 
запазените римски мостове и пътища, както и съществуващите жилища строени през 
миналия век, най-добре запазени в архитектурния резерват “с. Долен”. Тогава, а и в по-
близкото минало мраморите са били използвани за добив на вар. Използването на 
скалната основа като строителен материал има своето съвременно значение при 
изграждането на основите на различни типове сгради.   

През последните години в землищата на селата Долен, Фъргово и Крибул и др. се 
извършва добив на необработени облицовъчни камъни, които се пласират във 
вътрешността на страната. Независимо че добивът първоначално беше примитивен и 
трудоемък, тази дейност се разрасна както като обем, така и като техническо 
оборудване и осигурява поминъка на немалък брой хора в района. Използването на този 
ресурсен потенциал има своето бъдеще, но трябва да бъде съобразен с определени 
правни и екологични норми. Проблемите са свързани със собствеността на земята и 
рекултивацията на изоставените шахти. Голяма част от шахтите попадат върху терени, 
които са общинска или държавна  собственост и е необходимо да се регламентира 
тяхната експлоатация. Разумно е това да става като се заплаща някакъв данък под 
формата на патент, съобразен с конкретните условия за определена площ, който да  
регулира тази дейност. По-големи по обхват територии, с доказани запаси, могат да се 
предлагат под формата на концесии, което изисква и извършването на ОВОС. 

4. 2. Релеф. 
Изследваното географско пространство е част от Македоно-Родопския масив и 

включва част от Дъбрашкия дял на Западните Родопи и цялото протежение на 
българска територия на десния долинен склон на пролома Чечка клисура. В близост до 
границата с Гърция р. Места сменя субмеридионалната си посока на изток. Сложното 
преустройство на долината на Места през неоместенския етап е довело до формирането 
на Чечкия пролом. Подмладяването на релефа (увеличаване на контрастността) е 
предизвикало обединяване на езерата в Горноневрокопския палеобасейн, а бързото 
всичане на речната долинна мрежа между Родопите и Боздаг (Φαλακρό όρος; Phalacron) 
е довело до формирането на младия постплиоценски Чечки пролом, чието развитие е 
изследвано от редица автори (Pselovikos & Vavliakis, 1989; Choleev & Baltackov, 1989; 
Baltackov et all., 2000).  

В морфотектонско отношение пространството на община Сатовча попада в 
периферията на Западнородопския локален свод и Местенското структурно понижение 
(Алексиев, 2009). Имперманентното активизиране на последователни от изток на запад 
субпаралелени разседни деформации по тяхната дължина във времето обуславя 
едностранното заложение и окончателно оформяне на Местенското понижение, 



разположено между Родопския масив и Пиринско-Пангеонския хорстовиден масив 
(Алексиев, 2009). 

Според новите схващания относно механизма на формиране на денудационните 
повърхнини, формираният сложен съвременен морфоструктурен план на страната не 
отразява смяната на един структурно-тектонски режим с друг, а представлява преходен 
период към образуване на базисна денудационна повърхнина (Алексиев, 2002). Същият 
автор счита, че в съвременния релеф на територията на България могат да се 
разграничат реликти от следните денудационни повърхнини: 

  1. Инициална денудационна повърхнина с мезозойско-еоценска възраст. 
 2. Горноеоценско-долномиоценска денудационна повърхнина. 
 3. Плио-плейстоценски подножни нива. 
Фосилизирана и дефосилизирана първична денудационна повърхнина е 

установена между селата Борино и Змеица (Тодорова, 1986). Във високата част на 
община Сатовча, особено по граничното било спрямо община Доспат, е възможно 
наличието на части от инициалната денудационна повърхнина. “Главната Родопска 
денудационна повърхнина”, според Алексиев (2002), отговаря на горноеоценско-
долномиоценска денудационна повърхнина. 

Плио-плейстоценските подножни нива са широко разпространени в по-ниската 
южна част на община Сатовча. По-виското плио-плейстоценско подножно ниво е 
разположено  на височина между 1000 и 1200 m, представено с отделни заравнености и 
ридови разклонения  Северно от с. Осина това ниво е покрито с чакълести маси, които 
на места достигат 12-15 m и се явяват като отлични колектори на дъждовна вода. Тук са 
и разкритията на въглищните пластове. Тази повърхнина е усвоена за земеделски 
дейности, като първостепенно място заема отглеждането на картофи. 

Северно от с. Кочан и западно от с. Осина се намира карстов район, изграден от 
дебелослойни и силно натрошени мрамори, като във въртопите и понорите се губят 
водите на Кору дере, даващи началото на р. Кочанска. Окарстените мрамори са 
проводник на водите и тяхната напуканост е изследвана по-задълбочено (Алипиева, 
Стефанов и др., 1992). Направеният от тези автори анализ доказва наличието на две 
ясно изявени и с близки структурни параметри пукнатинни системи.  

В южните части на високото плио-плейстоценско подножно ниво се намират 
селищата Сатовча, Кочан, Ваклиново, Фъргово и Жижево. Техните землища предлагат 
отлични условия за отглеждане на тютюн, а също така за използване на естествените 
ливади и пасища. На приблизително същата надморска височина се намират и 
долинните разширения на р. Сатовчанска и р. Фърговска, които са изцяло усвоени за 
земеделски нужди - главно зеленчукопроизводство. 

Ниското плио-плейстоценско подножно ниво заема широк обхват в диапазона 
650-900 m н.в. Разнообразната геоложка основа е прорязана от речната мрежа, като са 
се формирали стръмни, а на места много стръмни склонове. Върху плио-плейстоценско 
подножно ниво са разположени по-голямата част от земеделските земи (60% от 
площите на тютюна), което е предпоставка за развитие на ерозионните процеси. Често 
срещани ерозионни форми са ровините и овразите, а на някои места - и свлачища. 
Обезлесяването на тези площи, разработването на терени с големи наклони и 
недостатъчно ефективното укрепване при формирането на антропогенните тераси са 
фактори благоприятстващи ерозията, която се явява един от основните екологични 
проблеми. 

Особен интерес за настоящата разработка представлява дискретното и 
континуално картографско изследване на част от Западнородопското геоморфоложко 
пространство (Чолеев, 1998). Методологичната основа на това изследване се основава 
на схващането, че релефът е непрекъснат във времето до първото геоморфоложко 
събитие, което е изменило неговата структура, а в пространството могат да се прекарат 
онези отличителни линии, които в морфометрията са известни като инвариантни линии. 



Това означава, че могат да се построят различни повърхнини, които имат 
геоморфоложки смисъл, а именно с такъв смисъл са билната и базисната повърхнина, 
разпространени повсеместно.  

Долинната мрежа в Местенската област е изследвана (Чолеев, 1982) като 
индикатор на неотектонските и съвременните движения на релефа. Оконтуряването на 
хидрографските възли от четвърти ранг е дало възможност на автора да определи 
границите на Гоцеделчевската котловинна морфоструктура. Минимална част от тази 
котловинна морфоструктура попада в границите на изследвания район, както и 
пространството по левия долинен склон на р. Места в рамките на Чечкия 
(Хаджидимовски) пролом. Въз основа на стойностите на аномалния пад и мощността на 
съвременните вертикални движения Чолеев (1982) прави извода, че всички подножни 
ивици в Местенската област заедно с планинските склонове се издигат интензивно. От 
данните е видно, че този интензитет е значително по-отслабен в поречието на р. 
Бистрица. Интезивното издигане на района съчетано с активизираната антропогенна 
намеса в дългосрочен план ще активизира ерозионните процеси, което непрекъснато ще 
влошава условията за съществуване на растителността и свързаната с нея фауна. 

4. 3. Климатични особености. 
Схващането, че понятието климат има абстрактна същност (Топлийски, 1998), 

което създава неопределеност по отношение на целия понятиен апарат и 
пространствения обхват на взаимовръзките с литосферата, хидросферата и биосферата 
в глобален аспект, е предпоставка за още по-голяма неопределеност при изясняване 
особеностите на малки територии. Дължината на хронологичното описание на 
статистическите данни за регионалните климати не позволява реално да бъдат отразени 
пространствено-хронологичните особености. 

Териториалното ситуиране на района в регионално климатично отношение няма 
еднозначен характер, поради разнообразието на релефа и преходния характер на 
територията в паралелна посока. Най-ниските части от района, които гравитират към 
долината на р. Места и нейните притоци, принадлежат към Местенската подобласт на 
субсредиземноморската климатична област (Димитров, 1974). Според други 
климатични регионализации на страната - (Велев, 1990, 2010), (Св. Станев, 1991), 
изследваната територия принадлежи към климатичния район на долината на р. Места 
на Континентално-средиземноморската климатична област. Към Континентално-
средиземноморската климатична област е причислено и южното поречие на Места 
(Рачев, Николова, 2009), част от което съвпада с изследвания район. В югозападните 
склонове на рида Дъбраш може да се приеме, че белезите на преходно-
средиземноморския климат се наблюдават до 1200 m н.в. Над тази граница, където се 
включва значителна част от изследваната територия, се наблюдават белези отнасящи се 
към планинската климатична област, обхващащи нулевата изотерма на средните 
месечни максимални температури през януари. Св. Станев (1991) изчислява тази 
височина на около 1200 – 1300 m. Над тази граница  средните януарски температури се 
колебаят от -3,5° С до - 4,5° С , а в горната част на планинския пояс достигат и по-
ниски стойности. 

През студеното полугодие районът попада в обсега на активна циклонална 
дейност, каквато се наблюдава в средиземноморския басейн. През лятото тази 
територия остава главно под влияние на въздушните маси, свързани с Азорския център 
на високо атмосферно налягане в северната половина на Атлантическия океан. 

Както релефът на конкретната територия, така и заобикалящото пространство с 
разнообразие от високи планини, дълбоки долини и близостта до Егейско море са 
причина за съчетаването на комбинация от различни микроклиматични условия. В 
непосредствена близост в съседна Гърция се издига планината Боздаг (вр. Вардина – 
2232 m н.в.), която със своето паралелно простиране се явява преграда за навлизането 



на топлите средиземноморски въздушни маси. В същото време тя е предпоставка за 
проявата на фьонов ефект през студеното полугодие. Пак от южна посока долините на 
реките Места и нейните притоци Доспат, Кочанска, Осинска и Бистрица 
благоприятстват навлизането на топлото средиземноморско течение. Съществена роля 
за региона има и меридионалното разположение на Пирин планина, която е причина за 
формирането на валежна сянка спрямо Гоце Делчевската котловина и в по- 
незначителна степен спрямо изследваната територия.  

В югозападните склонове на Дъбраш липсват постоянни метеорологични 
наблюдения, което създава известни затруднения относно точната характеристика на 
отделните климатични елементи. Двете най-близки метеорологични станции в Гоце 
Делчев и Доспат са разположени паралелно съответно в западна и източна посока от 
района. Според данните от тези станции максималната температура за месец юли в 
Гоце Делчев e 38° С, а в Доспат е 33° С, като средната от абсолютната максимална в 
Гоце Делчев е 34,8° С. Средната месечна януарска температура в Гоце Делчев е - 0,2° С, 
а средната от абсолютните минимални е - 14,3° С. За същата станция броят на дните с 
температура по-ниска от 0° С е 15, а броят на дните със снежна покривка през зимата е 
27. Средната годишна температура за Гоце Делчев е 11,3° С, а за Доспат е 7,7° С. 

Сезонното разпределение на валежите показва редица особености, характерни, 
както за преходно-средиземноморския, така и за преходно-континенталния климат. 
Годишното разпределение на валежите дава основание да се приеме, че е подобно на 
Източните Родопи, съпоставимо с по-ниските части на района, а в по-високите части 
отговаря на планинската климатична област. 

 
Таблица 3. (в дис. Табл.  4.) Средна месечна, сезонна и годишна сума на 

валежите в mm (по Колева и Пенева, 1990) 
 

станция І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ зима прол. лято есен год. 

Беглика 91 72 72 66 115 127 81 50 49 60 83 84 245 251 256 190 939 

Доспат 85 67 61 70 96 103 77 49 51 64 87 82 232 225 227 200 881 

Барутин 85 64 57 62 87 88  68 45 45 59 75 84 233 206 201 179 819 

Г.Делчев 76 57 51 53 57 64 49 30 32 63 80 83 216 161 143 179 696 

 
От данните в таблица № 4 се вижда ясно, че станциите Барутин, Доспат и Беглика 

имат двувърхов максимум на валежите  през ХІ, ХІІ, І и ІІ месеци и V, VІ и VІІ месеци, 
но станция Беглика рязко контрастира със стойностите си и в случая изпълнява ролята 
на коректив за сравнение със съседните близки територии. Същевременно станция Гоце 
Делчев, която се отличава рязко със своята надморска височина и разположение, 
показва ясно изразен есенно-зимен максимум на валежите, отговарящ на 
континентално-средиземноморските климатични условия и много слабо изразен 
вторичен максимум през юни. Направената по-горе констатация за Барутин, Доспат и в 
частност Беглика отразява специфичните условия в разпределението на годишните 
валежи. Тези условия не отговарят нито на континентално-средиземноморския тип, 
нито на умерено-континенталния планински тип разпределение, а се явяват в една 
преходна област (Ст. Велев, 1990) между двата типа. Конкретно за района този тип 
разпределение на валежите може да се охарактеризира като планински, континентално-
средиземноморски. 

Паралелното разположение на станциите Г.Делчев и Барутин, като представители 
на двата типа разпределение - от една страна, и меридионалното разположение на 
Барутин, Доспат и Беглика - от друга, като представители само на планинския тип,  
дава основание да се направи следния извод: изхождайки от западна посока, където 



континентално-средиземноморското влияние е най-силно изразено, то постепенно на 
изток се трансформира в планински средиземноморски тип, а в североизточна посока, 
поради характера на релефа, тази трансформация е много по-рязка. 

В таблица № 6 са отбелязани стойностите с максимален денонощен валеж, от 
които се вижда, че за месец март станциите Барутин, Доспат, Вълкосел и Вищерица 
имат максимален денонощен валеж отчетен през 1971 г., а Ковачевица, Копривлен и 
Гоце Делчев - през 1962 г. През същата 1971 г. е регистриран максимален денонощен 
валеж в Доспат, но през юли и септември, и във Вълкосел - през септември. 
Екстремалните стойности при изваляванията имат своето значение като рисков фактор 
за покачването на водите в речните корита, засилване на почвената ерозия, както и 
навлизането на замърсители, формирани във въздуха от съседни региони или далеч 
извън пределите на страната. 

Според Пенева (1990) в континентално-средиземноморската климатична област 
вътрешно-годишното разпределение на екстремните стойностинай-често съответства на 
разпределението на средните максимални денонощни валежи. През зимните месеци 
(ХІІ) екстремумите на изваляване са регистрирани в Ковачевица и Вълкосел, през ХІ - в 
Копривлен и Доспат, а през ІІІ - в Барутин. Останалите са съответно през VІІ - във 
Вищерица, и през VІІІ - в Гоце Делчев и Беглика (таблица № 6). 

 
Таблица 4. (в дис. Табл.  6.) Максимален денонощен валеж (количество - 

mm, месец, година) 
 

станция І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ годишен 

Беглика 1971 1968 1971 1963 1955 1970 1944 1949 1950 1959 1961 1954 1949 

mm 67 58 76 34 69,8 72 54 87 51 60,4 79 53,2 87 

Доспат 1953 1947 1971 1959 1977 1960 1971 1949 1971 1950 1961 1976 1961 

mm 54 62,8 84,5 51,7 36 59 82,6 55 65 53 107 59,9 107 

Барутин 1958 1966 1971 1959 1952 1957 1983 1949 1983 1962 1961 1956 1971 

mm 81,2 60 100 48,6 37 50,6 54,5 55 64,5 65  67 90 100 

Вищерица 1969 1956 1971 1961 1950 1957  1976 1949 1957 1950 1961 1952 1976 

mm 72 97,7 60 45,1 45,7 66 132 73 55,3 70,2  76,2 63,3 132 

Ковачевица 1951 1968 1962 1948 1953 1947 1976 1947 1978 1950 1961 1947 1947 

mm 72,3 53,4 67,4 46,3 52,1 73,2 70 60,5 45 54,8 75,8 99,3 99,3 

Вълкосел 1949 1944 1971 1958 1949 1983 1976 1949 1971 1966 1945 1960 1960 

mm 56,4 57,6 73,7 46 40,2 63 53 73,2 61,5 70,8 61,5 88,5 88,5 

Копривлен 1935 1944 1962 1961 1959 1950 1976 1949 1978 1950 1945 1980 1950 

mm 45,4 80,5 68 49,5 45,5 99,1 57,5 77 42,7 70 99 62 99,1 

Гоце Делч. 1935 1944 1962 1957 1967 1957 1976 1949 1978 1976 1945 1945 1949 

mm 59 73 67,2 44,8 48 84,4 54 87,9 34 70 78 67,4 87,9 

 
За България е разработена климатична класификационна система (Топлийски, 

Попов, 1995), която се основава на идеята на Thornthwaite (1931, 1948) за взаимовръзка 
между валежите и изпарението, като главен диагностичен критерий при определянето 
на климатичните региони. Според тази класификационна система, основаваща се на 
индекса на овлажнение на Торнтуейт, изследваният район до към 1000 m н.в. попада в 
климатичния тип-влажен субхумиден (C2 moist subhumid), а останалата част във 
височина е към хумидния климатичен тип (B1-4 humid). Топлийски и Попов (1995) 



определят, че дефицитът в долината на р. Места е от май до октомври, а 
продължителност с дефицит от 3-4 месеца имат Западните Родопи, в които попада и 
високата част на Горен Чеч.  

 Фиг. 1. (в дис. Фиг 6.) Разпределение на растителните съобщества 
в България в зависимост от индекса на овлажнение (Im) и 

потенциалната евапотранспирация (PE) 

 
1 – Психрофитна и криофитна хексиотермна растителност в алпийския безлесен пояс; 2 – Мезофитна и 
ксеромезофитна микротермна растителност в итлолистния горски пояс, Piceeta abietis; 3 – Мезофитна 
микротермна неморална растителност в буковия горски пояс, Fageta sylvaticae; 4 - Мезофитна 
микротермна неморална растителност в буковия горски пояс и Южноевропейска растителност, Fageta 
moesiacae, Fageta orientalis; 5 – Мезофитна и ксеромезофитна микротермна растителност в габърово-
горуновия пояс, Querceta dalechampii, Carpineta betuli; 6 – Ксерофитна и мезоксерофитна, микротермна и 
ксеротермна растителност в ксеротермния дъбов пояс, Querceta frainetti, Querceta cerris, Querceta 
pubescentis, Querceta virgilianae; 7 – Ксерофитни храстови съобщества в ксеротермния дъбов пояс, 
Carpineta orientalis, Querceta cocciferae, Phyllireeta latifoliae, Paliureta spina-christi; 8 – Мезофитна и 
хигрофитна микротермна растителност в низините, в котловинните полета и край реките, Querceta 
pedunculiflorae, Ulmeta minoris,Fraxineta oxycarpae, Alneta glutinosae, Saliceta albae и др. 

 



Независимо от неголямата плътност на климатичните станции, посочените автори 
правят извода, че условията на овлажнение в поречието на Вардар, Струма и Марица са 
твърде сходни. В конкретния регион и то в неговата периферия съществуват две 
климатични станции - Гоце Делчев и Доспат, а като коректив за планинските условия 
може да служи станция Беглика. Последователите на Thornthwaite (Mather, 
Yoshioka,1968) извеждат закономерностите в разпределението на растителните 
съобщества на Северна Америка, използвайки индекса на овлажнение и потенциалната 
евапотранспирация. Разработката на Mather и Yoshioka e приложена за България, като са 
използвани данните от 122 метеорологични станции. Използването на тази методика за 
Северна Америка и за България има твърде различен пространствен обхват, но 
закономерностите в разпределението на растителните съобщества в България също са в 
пряка зависимост от индекса на овлажнение (Im) и потенциалната евапотранспирация 
(PE). 

Две от станциите - Доспат и Гоце Делчев, са в непосредствена близост до Горен 
Чеч, а Беглика е представителна за високата част на Западните Родопи. На фиг. 6 се 
вижда, че станциите Доспат и Беглика попадат  в мезофитната и ксеромезофитната 
микротермна растителност на иглолистния пояс, като Доспат попада в периферията на 
този участък, който е в посока към мезофитната микротермна неморална растителност  
на буковия пояс, а Беглика е в противоположна посока, насочена към алпийската 
растителност. На същата фиг. № 6  ясно се вижда междинното разположение на станция 
Гоце Делчев, която е в припокриващата се зона на растителността от габърово-
горуновия горски пояс и растителността на ксеротермния дъбов пояс. Същевременно, 
станция Гоце Делчев е в непосредствена близост до мезофитната и хигрофитна 
микротермна растителност на крайречните съобщества.  

При наличието на данни за температурата в дъждомерна станция Вълкосел би се 
установило, че според индекса на овлажнение и потенциалната евапотранспирация 
районът около тази станция в посока към държавната граница би попаднал в зоната на 
ксеротермния дъбов пояс. Същото предположение според реално съществуващата 
растителност може да се направи за крайречните съобщества в долината на Места и 
долината на Доспат, както и за съобществата по долините на техните притоци в 
непосредствена близост до държавната ни граница, която би попаднала в обхвата на 
мезофитната и хигрофитна растителност на крайречните съобщества от 
средиземноморски тип. 

4. 4. Водни ресурси. 
Повърхностните води в Горен Чеч принадлежат изцяло към водосборния басейн 

на р. Места. Основните речни артерии, които се вливат в р. Места и преминават през 
района, са р. Бистрица, р. Доспат, Барутинска река и р. Осина. От тях басейнът на р. 
Бистрица изцяло попада в пределите на Горен Чеч като от останалите реки се включват 
само долните им течения и десните притоци на Осинска река.  

По степен на водоносност (Йорданова, 2002) Горен Чеч попада в 
средноводоносната зона на страната, но териториите с височина над 1600 m н.в., 
разгледани отделно, попадат в зоната със значителна водоносност между 300 и 800 mm. 
Главният климатичен фактор, от който зависи формирането на речния отток, са 
валежите, но разпределението му като стойности зависи от подстилащата повърхнина, 
растителността и нивото на изпарение. В диапазона от 350 до 600 m н.в. участието на 
валежните води в подхранването на речния отток е много ниско и неравномерно 
разпределено. Наред с високото ниво на изпарение, основна роля за слабото 
подхранване на реките с валежни води е значителното обезлесяване на тази част от Чеч 
или наличието  на изкуствени иглолистни насаждения. Бързото оттичане на валежните 
води се дължи и на значителните площи заети с тютюнева култура, чиито 
агротехнически показатели допълнително улесняват отточния процес. Установените 



максимални извалявания в станция Вълкосел пряко корелират с приижданията на 
реките в тази част на Чеч. В този пояс Зяпков (1989) посочва, че съотношението между 
устойчивия и неустойчивия отток в Западните Родопи е 53% към 47%. Считам, че това 
съотношение е по-високо в превес на неустойчивия отток за Горен Чеч и се доближава 
до стойностите в Източните Родопи. В пояса между 600 и 1600 m н. в. стойностите на 
устойчивия отток се увеличават, като се доближават до съотношение 55% към 45% 
(Зяпков и др., 1989), а във височина се запазва същата тенденция, но по-слабо изразена. 
Това се дължи на относително по-слабото разчленение на релефа и преди всичко на 
лесистостта на района, която над 1200 m н. в. надвишава 90%. Регионалните изменения 
на средния многогодишен отток показват  (Зяпков, Йорданова, 1982) че те се 
увеличават от 140 mm при 600 m н.в. до над 500 mm при 1700 m н.в.  

Водите на р. Места са обект на съвместно управление между Р България и Р 
Гърция с подписано споразумение между двете държави на 22.12.1995 г., влязло в сила 
от 1996 г. за срок от 35 години - до 2030 г. С него нашата страна се задължава да 
пропуска през границата 29% от формирания на българска територия речен отток на р. 
Места. Съществува проблем, защото установяването на речния отток на реката е 
извършено на база данните от 1935 до 1970 г., а през последните 15 г. - от 1980 до 1995 
г., оттокът на реката е намалял два пъти и всъщност Р България пропуска за Р Гърция 
не 29% от оттока, а повече от 60% (Penkov, 2008). 

Вътрешногодишното разпределение на речния отток следва естествения режим 
на валежите. Ниската част от Горен Чеч има континентално-средиземноморски климат, 
което е причина за съвпадение на периодите на валежен и отточен максимум. Есенно-
зимният максимум на валежите в Горен Чеч обуславя и есенно-зимния максимум на 
оттока. Все пак сравнително високото разположение на изворната област на р.Бистрица 
обуславя  известно изместване на максимума на оттока към пролетните месеци. Същото 
се отнася и за цялото поречие на р.Места, независимо че една малка част от средното й 
течение служи за граница на Чеч. Всички реки от Горен Чеч се вливат в Места и 
вътрешногодишното разпределение на оттока рефлектира, макар и минимално, върху 
разпределението на оттока в главната речна артерия. Типичен есенно-зимен максимум 
на оттока имат Фърговска река, Кочанска река и малките речни притоци на Места, 
извиращи около селата Слащен, Вълкосел и Абланица. Кочанска река не е типичен 
пример в това отношение, тъй като има значително карстово подхранване. 

За разчетно разпределение на оттока през зимния сезон (Иса, 1995) прави извод, 
че водността на реките през зимата по югозападния склон на рида Дъбраш е най-голяма 
за целите Западни Родопи. Този факт има съществено значение относно перспективата 
за строеж на хидротехническо съоръжение в местността „Хисарско дере“ (ляв приток 
на р. Бистрица) с обем от 600 000 m3 за обезпечаване нуждите от питейна вода на 
общинския център и още осем населени места. 

 Изменения във вътрешногодишното разпределение на оттока са настъпили при 
р. Бистрица след влизането в действие (1970 г.) на хидровъзел “Широка поляна” и 
събирателна деривация “Вищерица – Канина”. Водите на р. Бистрица се прехвърлят 
чрез второто стъпало на “Баташкия водносилов път” и събирателната деривация 
“Бистрица”, която е част от хидротехническите съоръжения на каскадата “Доспат – 
Девин – Кричим”. Освен нарушено вътрешногодишно разпределение на оттока (Иса, 
1995), при р. Бистрица е изменен значително и годишният отток (Златунова, 2002). 

Речните прииждания са резултат от синоптичната обстановка в района и са 
важна характеристика на природния потенциал, като неблагоприятно явление. 
Наблюдения върху речните прииждания са регистрирани за р. Бистрица, но се 
проявяват и в басейните на по-малките речни артерии. Станцията на ХМС в Сатовча е 
отчела речно прииждане на р. Бистрица през януари 1960 г. с обем от 1035 dm3/s/кm2, а 
измерванията в същата станция показват някои осреднени показатели на това явление. 
Средната честота на случаите на прииждане за една година е 4,2 бр. със среден обем от 



13,6 m3 и среден модул от 165 dm3/s/кm2.Коефициентът на вариация е 0,0 със средно 
квадратично отклонение 13,9 и коефициент на асиметрия 1,9, изчислено за периода 
1951-1980 (Зяпков, 2002). По степен на поройност, според същия автор, Сатовчанска 
Бистрица попада в категорията на слабо поройните реки. Въпреки че не са измервани, 
много често се наблюдават речни прииждания при реките с есенно-зимен максимум на 
оттока като р. Кочанска, независимо от значителното й карстово подхранване. Подобни 
прииждания са забелязани през 2005 г. на по-малките притоци на Места и Доспат 
вследствие на поройни извалявания, но липсват измервания за съответната вълна, която 
са причинили. Подобни състояния на речната система се обозначават като режим на 
изостряне (Сарафска, 1998), а ниската част от пространството на общината е обект на 
ежегодни изостряния. 

Анализирайки литоложката основа като ландшафтен фактор за стихийни речни 
процеси и явления (Зяпков и Златунова, 2008), е предложена шестстепенна градация на 
водопропускливостта и водоотдаващите свойства на скалите за развитие на поройните 
процеси. В третата категория на слабо водопропускливи и слабоводоносни скали 
попада басейнът на Сатовчанска Бистрица, което в комбинация с високите стойности на 
ерозията и значителната обезлесеност в средното и долното течение на реката е 
предпоставка за нанасяне на сериозни щети при поройни прииждания. Тази 
констатация важи за всички реки в общината, дори и за малките притоци, в които през 
лятото не винаги има повърхностен отток. 

Подробно са изследвани карстовите води в басейна на Кочанска река и р. 
Курудере (Алипиева, Стефанов и др., 1992). Река Курудере (водосб. площ 6,3 кm2 и 
дължина от 4,8 кm) се явява приток на Осинска река, но чрез пукнатините в 
окарстените мрамори подземно водите се дренират към Кочанска река чрез карстовия 
извор “Изора”. Тази особеност е определена (Алипиева и Стефанов, 1992) като 
подземна карстова пиратерия и водосбора на Курудере трябва да се отнесе към 
Кочанска река. Значителното участие на мраморите във водосбора на Кочанска река 
обуславя наличието на изразен водоупорен хоризонт, а окарстяването им допринася за 
акумулирането на подземни води. Повърхностното пространство е заето от множество 
понори, кари и въртопи. 

4. 5. Почвена покривка. 
Почвената покривка на Горен Чеч е отразена на картосхема (фиг.№ 8), която е 

изработена въз основа на почвеното картографиране, извършено в лесоустройствените 
планове на държавните лесничейства “Дикчан”, “Гоце Делчев” и “Доспат” и теренните 
проучвания на автора. Картосхемата е съобразена с адаптираната за нашата страна 
легенда на почвите по FAO (Нинов, 1997). Според почвено-географското райониране на 
същия автор Горен Чеч попада в Струмско-Мeстенската и Западнородопската 
провинция на Балканско-Средиземноморската почвена подобласт. 

Според класификацията на FAO (Нинов, 2002) почвените типове в Горен Чеч са 
подредени по реда на съответните ордери. В ордер А - Почви, несвързани със зонални 
климатични условия в района, са установени типнаносни почви (Fluvisols, FL, FAO, 
1988) и по-конкретно подтип богати наносни почви – Eutric Fluvisols, описани в 
лесоустройствения проект на ДЛ“Дикчан” като алувиално-делувиални. Те заемат по-
големи пространства в средното и долното поречие на р. Бистрица, средното поречие на 
Кочанска река, но най-голяма площ имат по първа и втора надзаливни тераси на р. 
Места южно от с. Блатска. Тези почви имат добре оформен хумусен хоризонт и 
съответните речни тераси се използват за ниви, зеленчукови градини или за овощни 
градини. Наносните почви заемат около 2% от цялата територия. 

От същия ордер А в района е разпространен типът на регосолите (Regosols, RG, 
FAO, 1988), които са разпространени между селата Блатска и Абланица, източно от с. 
Вълкосел, в землищата на селата Фъргово, Жижево, Ваклиново, Осина и малко край 



Кочан. Това са бедни почви със слабо изразен хумусен хоризонт с мощност от 10 cm, 
който не винаги може да бъде установен. Обработваемите регосоли са заети от тютюн, 
а пустеещите земи са заети от вторични храстови формации на жълтугата и драката или 
тревисти формации на белизмата, садината, класовидната острица и полевицата. 
Регосолите обхващат около 5% от цялата територия на Горен Чеч. 

В ордер А са плитките почви (Leptosols, LP ,FAO, 1988), които в района са 
представени от подтип ранкери – Umbric Leptosols, LPu и подтип рендзини - Rendzic 
Leptosols, LPk известни още като хумусно-карбонатни почви. 

Подтип ранкери заемат значителна площ в землищата на селата Сатовча, 
Плетена, Долен, Ваклиново и малки пространства около Кочан и Вълкосел. Ранкерите 
са разположени на стръмни склонове върху метоморфоризирани базични вулканити, 
гнайси и гнайсошисти, разположени сред масивите на кафявите горски почви. 
Ранкерите в района имат хоризонт А с дебелина между 15 и 30 cm и хумусно 
съдържание под 10%. В Горен Чеч ранкерите се използват в земеделието за 
отглеждането на картофи и тютюн. Общата площ, която заемат тези почви, е около 4%. 

Подтип рендзини или хумусно-карбонатните почви имат ограничени по площ 
ареали, разпръснати в районите на долнопротерозойските мрамори. Рендзините са 
разпространени в горното поречие на Кочанска река, Курудере, малки площи са се 
формирали северно от с. Плетена, а най-големи пространства заемат около селата 
Туховища, Слащен и Годешево. Рендзините имат сравнително маломощен хумусен 
хоризонт с червеникавокафяв цвят и участие в него на ръбести скални късове от 
мраморите. Върху рендзините в района са развити естествени горски формации на 
бреза и зимен дъб, изкуствени иглолистни насаждения, вторични тревни формации или 
се използват за земеделски цели. Площта, на която са разпространени рендзините, 
съставлява около 5% от целия район. 

Според класификацията на FAO в Горен Чеч са установени и почвени подтипове 
от ордер С – Метаморфни почви с изменение на свойствата от изветряне и 
глинообразуване на място (Cambisols, CM). От приетата вертикална зоналност на 
почвите в нашата страна (Нинов, 2002) в Горен Чеч се установява само най-ниския 
почвен пояс или пояса на кафявите планинско-горски почви (Cambisols, CM), които са 
разпространен в диапазона от 600 до 1745 m н.в. със следните разновидности: 

a) подтип наситени планинско-горски почви (Eutric Cambisols, CMe), известни 
като тъмни кафяви горски почви. Тези почви са разпространени в диапазона от 1200 m 
н.в. до 1745 m н. в. и съставляват около 6% от цялата територия. (Фиг. № 8). Върху тях 
са разположени формациите на смърча (Piceeta abieti) и на елата (Abieta albae). Тези 
почви  са формирани само върху северни сенчести експозиции. Почвеният профил е 
дълбок 80-100 cm, като хумусно-акумулативният хоризонт А достига мощност от 40 
cm.  

б) подтип ненаситени или кисели кафяви планинско-горски почви (Dystric 
Cambisols, CMd), известни като светли кафяви горски почви, са в диапазона между 600 
и 1200 m н.в.  Те заемат около 5% от площта и имат твърде дисперсен ареал. Почвеният 
профил е плитък до около 30 cm, а хумусният хоризонт А е с мощност до 19 cm. По 
механичен състав са средно до силно каменливи с физическа глина не повече от 16% и 
хумусно съдържание от 1,95%. Характеризират се с кисела реакция по целия профил. 
Върху тях са развити формациите Fageta moesiacae, Querceta frainetti, Querceta 
dalechampi, Querceta pubescent, Betuleta pendulae и вторични тревисти съобщества. 

в)  подтип преходни кафяви горски почви обозначени на картата като комбинация 
от а) + б) поради факта, че нямат конкретен аналог според адаптираната за нашата 
страна класификация на FAO (Нинов, 1997). Същият автор посочва като подтип 
вторично затревени кафяви планинско-горски почви (Antropic-Eutric Cambisols, Cmae), 
разпространени в Родопите. Такива почви със сигурност са разпространени в 
землищата на селата Црънча и Бръщен северозападно от Кочан и югозападно от 



Жижево. По-голямата част от площите на преходните кафяви горски почви в Горен Чеч 
е заета от изкуствени иглолистни насаждения. Тези почви заемат 65% от площта на 
Горен Чеч и са разположени в целия височинен диапазон. В зависимост от тяхното PH, 
което варира от 4,40 до 6,50, те могат да бъдат отнесени към наситените или 
ненаситените кафяви планинско-горски почви, а известна част - към вторично 
затревените горски почви.  

Генезисът на почвообразуването в Западните Родопи е изследван от Сарафов 
(1999, 2000) като в района на Горен Чеч той установява две находища на своеобразни 
червени и синкаво-сиви почви. Установени се две успоредни ивици с дължина около 
300 m на 3 кm северозападно от с. Долен в диапазона от 980 до 1030 m н.в., 
диагностицирани като 10R 4/8 – червен и 7,5 YR 6/0 сиво-синкав цвят. Според същия 
автор изразителността на червения цвят е свързана с процеса на изветрянето на 
амфиболитите и с по-продължителна метаморфоза на място. Цветът като диагностичен 
признак дава основание (Сарафов, 2000) тези почви да бъдат ситуирани към 
метаморфните почви – Cambisols, FAO. Синкаво-сивият цвят на другата ивица почви в 
землището на с. Долен също е свързан с изветрянето на амфиболитовите шисти, 
разположени под формата на прослойки сред гнайсите и слюдените шисти. Тези почви 
нямат съществена стойност за земеделието на района, но тяхното изследване има важно 
значение за установяване генезиса на почвообразувателните процеси в района.  

От ордер С в района на Горен Чеч е засебен тип канелени почви (Chromic, 
Cambisols CMx), който обхваща около 8% от територията. Почвеният профил е с 
дълбочина до 76 cm и мощност на хоризонт А до 30 cm. В зависимост от напредването 
на процесите на излужване и лесивиране, на някои места се наблюдава изразена 
текстурна диференциация, което е характерно за подтипа на канеленовидните почви в 
ордер F, но такъв почвен тип не е диференциран на картата (Фиг. № 8). Съдържанието 
на хумус е 2,24 %, на общ азот е 0,84 %, а PH се движи от 5,30 до 7,70. 

Върху канелените почви са развити формациите Querceta frainetti, Querceta 
pubescenti, Carpineta orientalis, някои от вторичните храстови и тревни съобщества, 
както и изкуствени иглолистни насаждения предимно от черен бор. Основно върху 
канелените почви се отглежда тютюн и малко овощия, а значителна част е превърната в 
силно ерозирани пустеещи земи. 

Средиземниморското климатично влияние определя максимум на валежите, 
когато почвената покривка при обработваемите площи е лишена от растително 
покритие, което е предпоставка за ускоряване на ерозионните процеси. Според 
съществуващата през 80-те години на миналия век методика за ефективно стопанско и 
противоерозионно земеползване и изготвената тогава национална програма за борба с 
ерозията, почвите в страната са били разделени на съответни категории класове, като 
най-високата категория - VІ и VІІ клас, е трябвало да се използва единствено като 
пасища или горски площи. 

В този период разпределението на почвите в общината е имало следните 
съотношения (Лазаров и др., 1983): ІV клас – 58,8%, VІ клас – 18,8% и VІІ клас – 22,9%. 
Още тогава се е установило, че земите в община Сатовча почти изцяло попадат в 
класовете за ограничено и силно ограничено земеползване при задължително прилагане 
на всички противоерозионни агротехнически и инженерно-технически дейности при 
използването им като обработваеми площи. Изследванията на авторския колектив 
(Лазаров и др., 1983) показват, че процесите на ерозия са имали катастрофални размери, 
като не само не са подържани старите тераси, а са разоравани нови територии върху 
плитки почви и стръмни наклони. Авторите стигат до извода, че за период от 20-30 
години по-голямата част от обработваемите земи в община Сатовча ще бъдат напълно 
непригодни не само за отглеждане на тютюн, но дори за затревяване и залесяване. 

 
 



 
Фиг. 2. (в дис. Фиг. 8.) Почвена карта на Горен Чеч 

 

 
 

Двадесет години след тази прогноза може да се установи, че с известно забавяне 
тя се сбъдва, а единствената реакция е свързана с поведението на 
тютюнопроизводителите, което е продиктувано не толкова от стремеж за запазване на 
почвата, колкото от преследване на по-висок добив. Прогнозата може би щеше да се 
сбъдне напълно, ако не беше общият срив на икономиката и процесите свързани с 



възстановяване собствеността върху земеделските земи. Тези причини, заедно със 
затрудненията при реализацията на готовата продукция, принудиха много хора да 
изоставят тютюнопроизводството. Известното стабилизиране на изкупните цени през 
последните години върна част от населението към отглеждане на тютюн, но 
естествените миграционни процеси към големите градове в страната или отиването на 
гурбет в чужбина силно ограничиха трудовите ресурси, заети с отглеждането на 
тютюневата култура. Появата на нови малки предприятия, свързани с производството 
на облекло и обувки, насочи голяма част от женската работна сила в тази сфера, която 
преди това се е занимавала с отглеждане на тютюн. 

Всички тези процеси в някаква степен забавиха естествения ход в развитието на 
ерозионните процеси, а разбирането на почвения ресурс като част от природния 
капитал на Чеч е все още много отдалечено от съзнанието на хората. Класическо 
правило е, че всяка стопанска дейност изисква наличието на традиции сред трудовите 
ресурси, които вече се насочват в голямата палитра от различните възможности на 
свободната инициатива и традициите в тютюнопроизводството губят значението, което 
са имали.  

Съвременното развитие на ерозионните процеси в България е отразено  в 
районирането на страната според ерозията и дефлацията на почвите (Михайлов, 1982, 
Кукуларов и Нинов, 1997). Според това райониране югозападната част на Горен Чеч 
попада в категорията на безлесните планински райони, подложени на силна и много 
силна ерозия, а североизточната част на Горен Чеч принадлежи към категорията на 
разредената горска покривка с обширни обезлесени участъци, подложени на силна и 
много силна ерозия.  

4. 6. Произход и развитие на растителността. 
 Растителната покривка  в Горен Чеч фокусира  в себе си генеалогичната и 

функционалната система на биоразнообразие и в значителна степен формира поминъка 
на населението.  

 В научната литература сведенията за произхода  на флората и растителността в 
района датират от времето на неогена и по-точно от миоцена. За развитието на флората 
в района може да се съди от различни публикации на Паламарев (1964,1982,1991), 
Йорданов, Д., Б. Китанов (1963), Г. Китанов (1984а, 1984b.) и В. Бозуков (1995, 1998a,b., 
1999a,b.,2000, 2001.). 

 Палеофлористичната композиция на миоцена е била изградена от следните 
екологични типове: 64% - мезофити, 16% - мезоксерофити близки до ксерофитие, 14% - 
хигромезофити, 5% - хигрофити и 1% - хидрофити. Всъщност е имало само два  
доминиращи екологични типа, мезофити заедно с хигромезофити – 78% и ксерофити –
16% (Bozukov,2001). Според същия автор подобна композиция от екологични елементи 
и отсъствие на разнообразие в ценозните форми на дърветата и храстите е много 
вероятно да свидетелства за понижаване на температурите и начало на аридизация. Тези 
неблагоприятни промени са довели до растително изобилие, но и до тенденция на 
постепенно изчезване  на екзотичните видове. Намаляването на Сарматския басейн  и 
започналото отводняване на вътрешните езера, каквото е имало в Сатовчанския грабен, 
е основна причина за промяната в климатичните условия на Югоизточна Европа, 
изразена в засилване континенталните черти на климата.  

 Изследванията на Bozukov (2001) показват, че назъбените типове листа в 
Сатовчанския грабен преобладават, което свидетелства с по-голяма вероятност за 
умерен климат. Според същия автор са определени четири морфологична типа листа, 
които отговарят на специфична растителност и климат: 1. Брезов морфологичен и 
екологичен тип, който кореспондира със съвременните лятнозелени гори и храсталаци 
на умерените ширини. 2. Лавровиден морфологичен и екологичен тип, отговарящ на 
лавровите гори и храсталаци. 3. Мирикоиден морфологичен и екологичен тип, 



отговарящ на полувечнозелените склерофилни съобщества в умерения климат. 4. 
Миртоиден морфологичен и екологичен тип, отговарящ на вечнозелените склерофилни 
съобщества. Дълбоко разчлененият релеф около Сатовчанското палеоезеро през 
миоцена и наличните данни показват развитието на гореспоменатите екологични типове, 
но палеофлората е била изградена главно от мезофитния растителен тип на умерения 
пояс с незначително участие на ксерофитния тип. Счита се, че фосилната флора на 
Сатовчанския грабен е политопична, получена в резултат на смесването на няколко 
паралелно съществуващи екологични комплекси. Елементите на тази флора са били 
депонирани в Сатовчанския грабен по едно и също време, но са обитавали разнообразни 
планински ландшафти, което е дало възможност за развитието на различни палеоценози. 

Извършеният фитогеографски анализ на палеофлората на Сатовча (Bozukov, 
2001) показва преобладаване на източноазиатски - 27% и атлантически 
северноамерикански – 17,6% рефугиални елементи, докато медитеранския – 13,5%, 
индокитайско-малоазийския – 10,8%, ирано-туранския – 6,8% и европейския – 6,1% 
имат значително по-малко участие. Миоценът се е отличавал с цикличен палеоклимат, 
който се е проявявал чрез редуване на хумидни със субаридни фази (Palamarev, 1991). 
Увеличеното присъствие на медитерански и европейски рефугиални елементи е 
доказателство за преход към по-сух и по-студен климат, който е бил предпоставка за 
оформянето на съвременната растителност (Bozukov, 2001). Югозападната част на 
района, третиран в настоящето изследване, е попадала в крайбрежните части на 
плиоценския езерен басейн, разположен в Гоцеделчевската котловина. Развитието на 
флората и растителността през понт-дакския период е свързано с участието на 
листопадни и вечнозелени видове, но източноазиатският и атлантическият 
северноамерикански рефугиален елемент рязко намаляват или почти изчезват. През 
романския и ранноплейстоценски период във флората са изчезнали макротермните 
вечнозелени елементи, а голямо развитие са получили мезо- и микротермните 
представители. Плейстоценският мезофитен екологичен комплекс е бил доминиран от 
Castanea sativa, а заедно с него са участвали и други видове от евксинската група като 
Fagus orientalis, Quercus hartwissiana и единственият останал източноазиатски вид – 
Fagus longipetiolata (Г. Китанов,1984). Съществувал е много характерен екологичен 
комплекс съставен от ксерофилни, полувечнозелени и вечнозелени видове от 
медитерански тип доминиран от Quercus ilex, Acer pseudomonspessulanum и 
иглолистните видове Pinus brutia, P. pallasiana, P. pinaster и Cedrus atlantica 
(Г.Китанов,1984).  

 Изследванията на полен в Западните Родопи (Пановска, 1993) преди 10700 BP 
показват значително участие на Artemisia и Chenopodiaceae  и това е дало основание да 
се предположи, че през късноледниковата епоха растителността е била близка до 
съвременната в Северен Афганистан. Освен това са съществували съобщества 
доминирани от представители на Juniperus и Poaceae. Климатичните условия не са били 
благоприятни за развитието на горска растителност и до този период са съществували 
само групи от бреза и бор, които са получили значително развитие по-късно. 
Предполага се, че до 6300 BP брезовите съобщества в Родопите са доминирали, а 
диаграмата на поленовите зърна показва (Huttunen et al., 1992) едно постоянно 
присъствие на брезата, което подкрепя тезата за естествения произход на брезовите 
гори в Родопите и конкретно в Горен Чеч. Нарастване на участието на елата и смърча е 
установено 6000 BP, но условия за широкото разпространение на смърча се създават 
чак след 3000 ВР (Божилова, 1986), а 2700 BP се установява разширяване на 
пространствата, заети от бука и намаляване на елата (Huttunen et al., 1992), 
(Пановска,1993). Динамичните процеси на миграция на дървесни видове в Западните 
Родопи приключват през Субатлантика като съвременният иглолистен пояс с 
доминанти Pinus и Picea се е оформил след 2000 кал. год. В.Р. (Тонков, 2007) и така 
постепенно се оформя структурата на съвременните растителни  съобщества. 



5. Биоразнообразие на българската част от историко-географската 
област Чеч 

 
Анализирането на биоразнообразието в Чеч е обособено в две основни групи: 1. 

Генеалогично-генетично биоразнообразие със своите генетична, таксономична и 
донякъде синтаксономична система; 2. Функционално биоразнообразие със своите 
екологични и ландшафтни йерархични системи. 

5. 1. Генеалогично биоразнообразие. 

5. 1. 1. Генетична система на биоразнообразие. 
Генетичното разнообразие отразява наследимите промени на генетичната 

информация. При организмите с полово размножаване тези промени могат да се 
разпространят в цялата популация. Броят на възможните генетични комбинации при 
хората надхвърля броя на атомите във Вселената. Само малка част (често по-малко от 
1%) от генетичната информация при висшите организми се проявява във формата или 
при функционирането на организма; предназначението на останалата информация и 
значението на промените й остават неясни. Генетичното разнообразие е в основата 
както на естествените еволюционни процеси, така и на възможностите за изкуствена 
селекция. Многообразието от гени в рамките на нашата страна не е инвентаризирано, а 
това в близко бъдеще едва ли е възможно. Подобна инвентаризация вероятно ще има 
своята значима стойност, предопределена от все по-активната намеса на човека при 
развитието на генното инженерство и комбинирането му с нанобиотехнологиите. От 
позициите на биоразнообразието в настоящия анализ е необходимо да бъдат засегнати 
възможните изменения на елементи от националната генетична информационна банка, 
които могат да повлияят за редуцирането на многообразието на живота. 

5. 1. 2. Таксономична система на биоразнообразие. 

5. 1. 2. 1. Флористично биоразнообразие. 
 Флората на България представлява съвкупност от всички растителни видове, 

разпространени в географското пространство на нашата страна, подредени 
филогенетично и йерархично по таксономични категории, включително и 
антропофитните представители, попаднали случайно или целенасочено в нашата 
природа. От позициите на биоразнообразието флората представлява част от 
таксономичното разнообразие на България или известно най-често като видово 
разнообразие. Според “Конспект на висшата флора на България” (Асьов и др., 2006) у 
нас са разпространени 3997 висши растения, заедно с антропофитните видове (вече 
4030 вида по Petrova & Vladimirov, 2010). Другите съставни части на българското 
флористично таксономично разнообразие включват 719 вида мъхове (Ganeva & 
Natcheva, 2003) и 3063 вида водорасли (Темнискова и др., 2005). Въз основа на 
литературни източници и многобройни собствени теренни изследвания в българската 
част на историко-географската област Чеч, авторът на дисертационния труд определя, 
че флористичното таксономично биоразнообразие включва 1829 вида или 
приблизително 46% от флористичното разнообразие на България. В монографията за 
биоразнообразието на Западните Родопи са добавени още 17 вида растения (Dimitrov, 
2006), като пет от тях попадат в пределите на Чеч, независимо че едната орхидея е под 
съмнение дали е Orchis elegans, или Orchis laxiflora. С добавянето на тези пет вида 
висши растения, биоразнообразието на Чеч достига 1834 вида или това е 45,88% от 
висшите растения на България. 

 
 



Фиг. 3. (в дис. Фиг. 9.) Разпределение на флорните елементи в община 
Сатовча 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разпределението на флорните елементи в община Сатовча (Фиг.9) показва силен 

превес на европейския флорен елемент съставляващ 40% от всички видове. Като цяло 
за територията този превес е очакван и логичен, особено за високата част на Горен Чеч, 
докато в ниската част вероятно би настъпило уравновесяване с медитеранския и 
субмедитеранския флорен елемент. Медитеранският флорен елемент съставлява 8%, а 
субмедитеранският флорен елемент е 16% или общо 24% са видовете, които са част от 
средиземноморската флора. В низходяща посока следват балканският - със 7% и 
бореалният - със 7%.Докато в първата група има видове с по-широко разпространение 
на Балканите, то във втората са представители характерни въобще за планините в 
България, а тук техният ареал е предимно във високата част на рида Дъбраш. Наравно с 
последните два флорни елемента е понтийският, чието сравнително високо присъствие 
се обяснява с остатък от флората на Сарматския понт съсредоточена по окарстените 
мрамори. Суббореалният и космополитният флорен елемент имат участие с по 4%, 
което за първия се обяснява с високата част на Дъбраш, а за космополитния - с 
навлизането на по-широко разпространените космополити у нас и в Горен Чеч. 
Останалите флорни елементи са с по 1% и под 1% и имат сравнително слабо участие 
при формиране на флората в общината. 

При разпределението на европейския флористичен елемент на неговите 
производни съставни части (Фиг.10) се забелязва, че чисто европейският е само 18%, а 
най-висок е европейско-азиатският с 35%, следван от европейско-медитеранският с 
27%. Това показва, че преобладаващият европейски флорен елемент в изследваното 
пространство има по-източна и южна ориентация. В подкрепа на този извод са и 
следващите от спектъра на европейския флорен елемент евросибирски с 14%, 
европейско-субмедитерански с 2% и европейско-ориенталскотурански с 2% участие. 
Фитогеографската характеристика на района според флорните елементи (Фиг.9  и Фиг. 
10) определя съвкупност от една по-южна субсредиземноморска флора.   
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Фиг. 4. (в дис. Фиг. 10.) Разпределение на европейските флорни елементи в 
община Сатовча 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Най-богати на видове в България и съответно в Чеч са семействата Asteraceae, 

Scrophulariaceae, Caryophyllaceae, Poaceae  и Liliaceae, като въз основа на извършени 
ревизии (Petrova & Vladimirov, 2010) балканските флористични ендемити 
разпространени у нас са сведени до 270 вида. Балканските флористични ендемити в 
Родопите са най-много (146 вида), а българските ендемити в тази планина са 55 вида 
(Petrova & Vladimirov, 2010). От балканските ендемити, разпространени в Родопите, 72 
вида е възможно да обитават пространството на община Сатовча, а от теренните 
изследвания бяха установени находища на 15 вида и ако добавим още един -
Dactyilorhiza pindica B. & E. Willing. (Dimitrov, 2006), стават общо 16 вида. 
Българските флористични ендимити съставляват 174 вида, като в Родопите има най-
много - 55 вида (Petrova & Vladimirov, 2010). Потенциално от тях 21 ендемита 
разпространени в Родопите и 2 ендемита в ботанико-географския район на Долината на 
р. Места е възможно да се срещат в изследваното пространство. По време на теренните 
изследвания от българските ендемити бяха открити Soldanella rhodopaea F. K. Mey. , 
Sedum kostovii Stef. и Veronica krumovii (Peev) Peev, а находището в гръцката част на 
Чеч на Erysimum welchevii Urum. (Polatschek, 1997) подсказва вероятно находища и в 
българската част на Чеч. 

Ако сравним мъховото разнообразие на Родопите с това на страната, се 
установява, че приблизително 51% от видовете мъхове разпространени в Р България се 
срещат в Родопите. Независимо че точното мъхово видово разнообразие на българската 
част от историко-географската област Чеч не може да бъде посочено, може да се 
предполага, че поради относително добре запазената естествена среда в района поне 
половината от видовете описани досега в Родопите се срещат и тук. 

От Родопите са известни 1616 вида водорасли (Temniskova, D. and I. Kiriakov, 
2006),  от които 826 са установени в езера, 41 - в топли минерални води, 85 - в язовири, 
12 - в канали и 76 - в рибарници, или 1040 вида според описаните местообитания не би 
трябвало да присъстват в изследвания район поради липсата на езера, язовири, топли 
минерални извори, канали и рибарници. Ако извадим тези видове (1040 вида) от общия 
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брой на видовете в Западните Родопи-1616 вида, ще се получи, че в българската част от 
историко-географската област Чеч са разпространени 576 вида водорасли, което 
представлява 18,80% от водорасловото разнообразие на страната. Вероятно тази цифра 
е твърде занижена, защото в българската част на Чеч съществуват микроязовири, в 
които някои от изключените видове се срещат, но без конкретни данни за видовото 
разнообразие в тези водоеми всяка посочена цифра ще бъде некоректна. Общият брой 
на гъбите разпространени в Западните Родопи е 925 вида, в което число не са включени 
484 лихенизирани и лихениколни гъби, защото за тях липсва разпределение на 
находища от западната, централната и източната част на Родопите (Денчев и др., 2006). 
Посочените 925 вида гъби за Западните Родопи представляват 18,88% от общото гъбно 
разнообразие на Р България. 

5. 1. 2. 2. Съвременна растителност. 
Характеристиката на съвременните растителни съобщества е обвързана със 

създаването на едромащабна геоботаническа карта на растителността, създадена въз 
основа на схващанията на Сочава (1979) и картата на растителността на Ив. Бондев 
(1991). Представената карта на растителността е карта на съвременната растителна 
покривка и оригиналният й вариант е в М 1:50 000, а в дисертацинната теза е 
представена в М 1: 100 000  (Приложение № 2). Изработването на картата е 
осъществено чрез теренно картиране и съпоставяне с картната основа в М 1: 25 000 на 
лесоустройствения проект на ДЛ „Дикчан“, след което бе извършена камерална 
обработка на събрания материал. Геоботаническата карта (Приложение № 2) съдържа 
28 формации, 16 асоциации, 10 картируеми единици на изкуствени дървесни 
насаждения и 4 картируеми единици агрофитоценози. Оригиналният вариант в М 1:50 
000 съдържа 28 формации, 73 непълни дървесни асоциации, 11 тревисти асоциации, 24 
групировки от изкуствени насаждения и четири картируеми единици агрофитоценози. 

5. 1. 2. 3. Фаунистично разнообразие. 
Фаунистичното разнообразие в нашата страна е много по-голямо спрямо 

флористичното. Общият брой на  видовете е около 30 000, а се предполага, че той може 
да достигне около 60 000  (Хубенов, 2002). Много групи безгръбначни животни са 
недостатъчно изучени, като се счита, че най-голям е броят на неизвестни видове от 
сухоземната фауна. На първо място това са насекомите (Insecta) с около 20 000 
установени вида (при предполагаем брой около 40 000), следвани от паякообразните 
(Arachnida) с установени 2343 вида и предполагаем брой  4000 вида. Повечето от добре 
проучените фаунистични групи организми в българското биотично пространство са с 
по-високо видово разнообразие спрямо средноевропейското. 

5.1. 2. 3. 1. Биоразнообразие на “нисшите” безгръбначни животни. 
Според зоолозите едноклетъчните животни се отделят в самостоятелно 

подцарство Protozoa. Таксономичното видово разнообразие на паразитните 
едноклетъчни животни у нас обхваща 580 вида, като 38 от тях са открити в България, а 
свободноживеещите едноклетъчни протозои наброяват 1606 вида, като 90 от тях са 
открити в нашата страна (Големански и др., 2005). Независимо че разнообразието от 
свободно живеещи протозои в Р България не е изучено напълно, в ризоподната фауна 
на Западните Родопи са установени 197 вида и вариетета (Golemansky et al, 2006). В 
същото изследване авторите са посочили хабитатите, в които са открити съответните 
видове, описани като почвени мъхове и епифитни мъхове. Независимо че конкретните 
местонаходища не съвпадат с изследваното от автора пространство, то широкото 
разпространение на  мъхови мочури и епифитни мъхове върху Quercus sp., Fagus, Picea 
и Juglans в района дава основание да се предположи, че 85 вида ризоподи (Rhizopoda), 
принадлежащи към класовете Lobosea и Filosea,са разпространени в българската част 



(вероятно и в гръцката) на историко-географската област Чеч, което съставлява 5,3% от 
разнообразието на свободно живеещите едноклетъчни протозои в Р България. 
 

Фиг. 5. (в дис. Приложение № 2) Геоботаническа карта на Горен Чеч 

 



Към нисшите безгръбначни животни принадлежат и кръглите червеи от Тип 
Nematoda (Nemathelminthes) включващи 1007 вида, 53 от които открити в България 
(Големански и др., 2005), а броят на сладководните видове у нас е 81 (Stoichev, 2006). 
Същият автор е установил в Западните Родопи наличието на 32 вида сладководни 
кръгли червеи, което представлява 39,5% от известните в Р България сладководни 
нематоди. Неговите изследвания  (Stoichev, 2006) са проведени в басейните на реките 
Въча и Чепеларска и е направен извод, че  установените в Западните Родопи нематоди 
са евритопни видове с широка екологична валентност, което дава основание да 
приемем, че в реките на Чеч обитават същите 32 вида нематоди или сладководното 
нематодно разнообразие на българската част от историко-географската област Чеч 
отговаря също на 39,5% от сладководното нематодно разнообразие на Р България.  

 Прешленестите червеи от Тип Annelida наброяват 245 вида, 8 от които открити в 
България. Според Узунов (Uzunov, 2006) в Родопите и по-конкретно в басейните на 
Арда, Марица и Места са установени 74 вида анелиди или водни олигохети (Oligochaeta 
limicola). Тези 74 вида представляват 30,2% от биоразнообразието на анелидите в Р 
България, а 54 вида са от Западни Родопи или това е приблизително 22% от анелидното 
разнообразие на Р България, докато само 6 вида от всичките са от басейна на р. Места  
(Чеч) или това е само 2,5% от биоразнообразието на анелидите разпространени унас. 
Отчитайки честота на повторяемост на находищата на някои от видовете олигохети във 
водосборите на Чепинска, Мътница, Триградска, Широколъшка, Девинска и Чепеларска, 
можем да добавим още 19 вида анелиди, разпространени в българската част от 
историко-географската област Чеч или общо 25 вида анелиди, което представлява 10,2% 
от разнообразието на анелидите у нас. Сухоземната безгръбначна фауна е много по-
богата на видове, сред които се наблюдават представители на медитерано-
централноазиатският комплекс. Тук са установени лумбрицидните земни червей (Клас 
Oligochaeta, Lumbricidae) - Allolobophora rosea rosea Savigny, 1826, A. terestris longa 
(Ude, 1885) и Lumbricus rubellus Hofmeister, 1843.  

От общо 243 вида многоножки (Myriapoda) в Р България (Големански и др., 
2005), 32 вида стоножки Chilopoda са разпространени в района, а многоножките 
(Diplopoda) са с 5 вида или общо 37 вида от Myriapoda формират 15,23% разнообразие 
за този надклас в българската част от Чеч. 

5. 1. 2. 3. 2. Биоразнообразие на  “висшите” безгръбначни животни. 
След ракообразните и многоножките, следващата група безгръбначни 

фаунистични представители са паякообразните от Клас Arachnida, наброяващи 2343 
вида (Хубенав, 2002), а според друга оценка (Делчев и др., 2005) в шест от разредите, 
скорпиони (Scorpiones), псевдоскорпиони (Pseudoscorpiones), солифуги (Solifugae), 
сенокосци (Opiliones), палпигради (Palpigradi) и паяци (Araneae), са установени 1091 
вида, от които със световно значение са 52 вида (локални и български ендемити и 
застрашени видове), с европейско значение са 80 вида (балкански ендемити и 
субендемити), а 240 вида имат национално значение (реликтни и редки форми, 
непринадлежащи към предните две категории). Паякообразните са една от групите 
безгръбначни животни у нас, които имат най-много видове с консервационна 
значимост.  

Ако направим обобщение на разред Araneae,ще установим, че от 975 вида 
разпространени в Р България (Делчев и др., 2005), в Западните Родопи се предполага, 
че са разпространени 253 вида паяци от този разред. Въз основа на по-широката 
екологична амплитуда на видовете, може да се предположи, че поне 99 вида обитават 
българската част от историко-географската област Чеч, сред които са 2 балкански 
ендемита и 5 български ендемита. 

Групата на акарите (Acari, Acarina, Acarida, Acaroidaea или Acaromorpha) са 
представени от паразити по птици, гризачи и прилепи, известни като кърлежи. По 
отношение  класификацията на акарите, няма единно приета система, но много автори 



възприемат разпределението им в три разреда (Берон, 2005): Разред Opilioacariada, 
които не се срещат у нас; Разред Acariformes с установени у нас 1228 вида, като Том 21 
от “Фауна на България” е посветен на второто по-брой на видовете семейство акари в Р 
България, сем. Trombiculidae, наброявящо 57 вида (Колебинова, 1992)или 56 вида 
(Берон, 2005). Въз основа на описаните находища и гостоприемниците, по които са 
открити, може да се посочат 12 вида (сем. Trombiculidae), обитаващи Западни Родопи, а 
6 от тях: палеарктичният вид - Neotrombicula (Neotrombicula) autumnalis (Shaw, 1790), 
евросибирските видове - Leptotrombidium (Leptotrombidium) europaeum subsp. 
Europaeum (Daniel & Brelih, 1959),  Neotrombicula (Neotrombicula) austriaca Kepka, 
1964, Neotrombicula (Arctrombicula) earis (Kepka, 1964) и Neotrombicula (Hirsutiella) 
zachvatkini (Schluger, 1948), както и източномедитеранският вид - Neotrombicula 
(Neotrombicula) acomys (Radford, 1957) (Големански, 1992) със сигурност се срещат в 
историко-географската област Чеч; Разред Parazitiformes=Gamsiformes обхваща 355 
вида у нас (Берон, 2005) и вероятно много от тях поради това, че са паразити по 
растения, се срещат в Западни Родопи и Чеч, но липсата на информация за 
разпространението им у нас затруднява определянето на видовото разнообразие в тези 
райони.  Както се изразява авторът, изследващ акарите в България (Берон, 2005), това е 
първият преглед на биоразнообразието на тази таксономична група и той посочва 1538 
вида акари познати у нас, а Хубенов (1996) счита, че у нас има 2500 вида акари. Въз 
основа само на сем. Trombiculidae може да определим, че видовото разнообразие на 
акарите в Западни Родопи е приблизително 1%, а в българската част на Чеч - почти 
0,5%. 

В България са известни 23 772 вида висши безгръбначни, от които в Западни 
Родопи се срещат 6275 вида или 26,40%, а в Горен Чеч са разпространени 1710 вида 
или това е 7,2% от разнообразието на висшите безгръбначни в България. 
Консервационно значими таксони, разпространени в Горен Чеч само като ендемични 
представители от висшите безгръбначни, са 3 родопски ендемита, 9 български ендемита 
и 9 балкански ендемита (Приложение № 3). 

 
Таблица 5. (в дис. Приложение № 3.) Таксономично фаунистично 

разнообразие 

ТАКСОНОМИЧНО - ФАУНИСТИЧНО БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
 

№ 

 
Таксони 

Установени 
видове в Р. 
България 

Установени 
видове в З. 

Родопи 

Процент от 
всички 

Установени 
или 

предполагае
ми видове в 

Чеч 

Процент от 
всички 

Консерва
ционно 

значими в 
Чеч 

1 Нисши безгръбначни 4076 294 7,21 130 3,19 41 

2 

Едноклетъчни животни.    Подцарство 
Protozoa          Свободно живеещи 
едноклетъчни:                               Клас 
Lobosea; Клас Filosea 1606 197 12 85 5,3 41 

3 Тип Водни гъби Spongia (Porifera) 29 n/a n/a n/a n/a   
4 Тип Мешести Cnidaria 32 n/a n/a n/a n/a   
5 Тип Ктенофори Ctenopfora 3 n/a n/a n/a n/a   

6 Тип Плоски червеи Plathelminthes 827 n/a n/a n/a n/a   

7 Тип Кръгли червеи Nematoda 1007 32 3 32 3   

8 Тип (сухоземни) Ротатории Rotatoria 262 n/a n/a n/a n/a   

9 Тип Акантоцефали Acanthocephala 52 11 21 7 13,46   

10 
Тип Прешленести червеи Annelida,                           
Клас Водни олигохети Oligochaeta 245 54 22 6 2,5   



11 Тип Бриозои Bryozoa 13 n/a n/a n/a n/a   
12 Висши безгръбначни 23772 6275 26,4 1710 7,2   

13 
Тип Членестоноги Arthropoda,   Клас 
Ракообразни Crustacea 904 96 10,62 13 1,4   

14 Надклас Многоножки Myriapoda 243 93 38,27 37 15,23   

15 Клас Многоножки Diplopoda 120 21 17,5 5 4,16   
16 Клас Стоножки Chilopoda 105 52 49,5 32 30,5 1Rh.E 
17 Клас Паякообразни Arachnida 2343 315 11,8 128 4,79   
18 Разред Pseudoscorpiones 51 17 33 12 23,52   

19 Разред Сенокосци Opiliones 61 33 54 11 18,03 2BGE;1BE 
20 Разред Паяци Araneae 975 253 25,95 99 10,15 5BGE, 2BE 

21 
Подклас Акари - Acari,             Разред - 
Acariformes 1583 12 0,75 6 0,38   

22 Клас Insecta 17387 5698 32,77 1532 8,81   

23 Разред Еднодневки Ephemeroptera 109 83 76,15 36 33   
24 Разред Водни кончета Odonata 75 20 26,66 14 18,67   
25 Разред Перли Plecoptera 101 30 29,7 5 4,95 2BE 

26 Разред Правокрили Orthoptera 225 132 58,66 26 11,55 2BE 
27 Разред Ухолазки Dermaptera 7 3 42,86 3 42,86   
28 Разред Хлебарки Blatodea 16 7 43,75 7 43,75   
29 Разред Богомолки Mantodea 4 3 75 3 75   
30 Разред Термити Isoptera 2 1 50 1 50   

31 Разред Равнокрили Homoptera 1300 
Източни 
Родопи    141 10,85 n/a n/a   

32 Разред Полутвърдокрили Heteroptera 1050 
Източни 
Родопи    468 44,5 47 4,5   

33 Разред Твърдокрили Coleoptera 6000       4607 1838 39,89 749 16,26   

34 Adephaga 877 338 38,54 110 12,54 
2RhE, 
2BGE, 1BE 

35 Polyphaga 3730 1500 40,21 639 17,13   

36 Разред Камилки Raphidoptera  14 4 28,57 1 7,14   
37 Разред Едрокрили Megaloptera 3 3 100 0 0   

38 Разред Мрежокрили Neuroptera 116 30 25,86 10 8,62   
39 Разред Ципокрили Hymenoptera 4000 882 22,05 264 6,6   
40                    Symphita 600 159 26,5 10 1,7   
41              Apocrita 3400 723 18,08 254 6,35   
42 Разред Двукрили Diptera 3500 1176 33,6 101 2,89   
43         Nematocera 1000 270 7,71 11 0,3   
44          Brachycera 2500 906 25,86 90 2,6   
45 Разред Ручейници Trichoptera 258 115 44,23 20 7,69   

46 Разред Люспестокрили Lepidoptera 2900 822 28,3 245 8,45 1BE 
47 Тип Мекотели Mollusca 262 110 41,98 19 7,25   

48 
Клас Охлюви                           (сухоз.+ 
сладководни) Gastropoda 238+71=309  106+14=120 38,83 18 5,83   

49 Клас Миди Bivalvia 24 4 16,66 1 4,16   
50 Тип Хордови Chordata 780 399 51,15 244 31,28   

51 Kлас Висши риби Actinopterygii 218 41 18,8 25 11,5   
52 Клас Земноводни Amphibia 17 12 70,5 9 53   
53 Клас Влечуги Reptilia 36 27 75 12 33   
54 Клас Птици Aves 409 247 60 132 32,27   
55 Клас Бозайници Mammalia 100 72 72 66 66   



От мекотелите у нас са известни 262 вида като 110 от тях са описани за Западни 
Родопи или това е 41,98%, а в Горен Чеч се срещат 19 вида или 7,25% от 
разнообразието на мекотелите. 

Хордовите животни у нас наброяват 780 вида като 399 от тях се срещат в 
Западни Родопи или това е 51,15% от разнообразието на тип хордови, а 244 вида са 
разпространени в Горен Чеч или 31,28% от  разнообразие на тези животни, като само 
разнообразието на птиците в Горен Чеч, съставляващо 132 вида или 32,27% от птиците 
в България, надхвърля процентното разнообразие на всички хордови в района.  

5. 2. Функционално биоразнообразие. 

5. 2. 1. Хабитатно разнообразие. 
Авторът на това изследване е участвал в инвентаризирането на хабитатите в 

регионите  “Доспат дере” и “Долна Места”, който включват южната половина на Горен 
Чеч. Теренните проучвания на автора допълниха информацията за хабитатното 
разнообразие на изследвания район (Приложение № 4). Хабитатното разнообразие на 
Горен Чеч включва 15 основни хабитатни типа, представляващи част от 198-те 
хабитатни типа с европейска значимост според Директива 92/43 ЕЕС. 

8210 (PAL. CLASS.:62.1; (62.1А123 по Мешинев, 2005) Хазмофитна 
растителност по варовикови скални склонове 

Този хабитат е разпространен единствено (в изследвания район) по мраморните 
скали на десния долинен склон на р. Доспат, където тя изпълнява ролята на държавна 
граница с Р Гърция (Приложение № 4). Подобно на хабитат 6210 и тук конкретната 
разлика с наименованието на хабитата е скалната основа от мрамор, а не от варовик. 
Във фитосоциологично отношение към този хабитат принадлежи клас Asplenieta 
trichomanis (Br.-Bl. in Miler & Br.-Bl. 1934) Oberd. In Oberd. В приложение І на 
Директива 92/43 е посочено, че към този клас в съответния хабитат принадлежи разред 
Potentiletalia  caulescentis Br.-Bl. 1926, а конкретното местообитание принадлежи към 
съюз Cystopteridion fragilis Richard 1972 (Асенов, 2003). Основание за 
принадлежността към този съюз дава присъствието в съобществата на конкретния 
хабитат и регион на характерните видове зелено изтравниче – Asplenium viridae, и 
мъховидна кутявка – Moehringia muscosa. 

5. 2. 2. Ландшафтно разнообразие. 
Връзката между хабитатно и ландшафтно разнообразие има особено значение в 

научните изследвания и този въпрос логично възниква в съзнанието на тези, които 
изследват биоразнообразието като научна категория. Членството на нашата страна в 
структурите на ЕС изисква съобразяване с приетите правни документи от комисиите на 
съюза по отношение на биоразнообразието и внимателно анализиране на чисто 
научните и терминологични аспекти във взаимоотношенията между хабитатното и 
ландшафтното разнообразие. Европейската конвенция за ландшафта е ратифицирана 
със закон от Българския парламент на 13.10.2004 г. /ДВ. бр. 94, 2004 г./ и влиза в сила 
за Република България от 01.03.2005 г. 

Би могло да се прави сравнение между деветте групи природни формирования 
(при класификацията на хабитатите) и висшите таксономични ландшафтни единици 
като клас и тип ландшафти, а голяма част от хабитатите на второ и трето ниво попадат 
към категорията на родовите ландшафти. Четвъртото и петото ниво на хабитатите са 
съпоставими с категорията вид ландшафт, но тук възниква проблем, който не е решен 
задоволително от самата ландшафтна екология. Третият основен принцип на 
геоекологичната класификация на ландшафтите в България (Попов, 2001) се отнася за 
единната пространствена размерност на класификационните категории и както посочва 
цитирания автор този принцип е по-трудно да бъде обоснован, отколкото спазван. 



Фиг. 6. (в дис. Приложение № 4) Карта на хабитатното разнообразие на 
Горен Чеч 

 
 
Във връзка с този принцип възниква въпросът за систематизацията на т. нар. 

топологични (морфологични) части на ландшафта – обект на едромащабните 
ландшафтни изследвания, терминологията на които все още не е окончателно 
унифицирана в научната литература (фации, урочища, елементарни ландшафти, 
микроландшафти, местности, ландтопи и др. (Попов, 2001). Тази констатация е 
изключително съществена и много често разликите между различните ландшафтни 
класификационни системи изпъкват най-ярко именно на елементарно таксономично 
ниво. Елементарното ландшафтно таксономично ниво най-често има пряка връзка с 
четвъртото и петото ниво на хабитатите, а тук понякога може да има припокриване с 



категорията хабитат на вида. Съпоставянето на хабитатите и ландшафтите не е 
подчинено на еднакви изходни позиции, защото докато при хабитататите и в ЕС, и на 
национално ниво съществува унифицирана единна система, в която отсъства 
възможност за алтернативни или други възможности на тълкуване, при ландшафтите 
липсва такава единна система в ЕС и на национално ниво, което е предпоставка за 
твърде различна съпоставимост и възможности за разнообразни тълкувания. 

  
Фиг. 7. (в дис. Приложение № 5) Карта на съвременните ландшафти 

 



Липсата на единна класификационна система в България е засегнато в 
Европейската конвенция за ландшафта, а според Петров и Борисова (2005) във фокуса 
на конвенцията е задължението на всяка държава да идентифицира ландшафтите на 
своя територия. Процедурите по идентификация и оценка на ландшафтите следват 
общите стандарти, опит и методология, които са и ще бъдат съгласувани между 
страните на европейско ниво и на един заключителен етап целят да се определят 
конкретни качества на природните комплекси (Petrov, Borissova, 2005). Европейската 
конвенция за ландшафта е много внимателно анализирана като перспектива за опазване 
на ландшафтите в България (Коntevа, 2005), където детайлно са посочени проблемите, 
свързани с нашата страна.  

По проект “Опазване на глобалнозначимото биоразнооразие в ландшафта на 
Родопите” са изработени ландшафтни карти на всички общини в планината, 
включително и на община Сатовча. При изработването на ландшафтната карта на 
общината е използвана типологична класификация, обхващаща категориите клас, тип, 
подтип, род и вид ландшафти, която отговаря на класификационната система 
използвана при разработването на ландшафтната карта на България в М 1 : 500 000 
(Велчев и др., 1992). В представената ландшафтна диференциация са картирани 1 Клас, 
3 Типа, 3 Подтипа, 15 рода и 51 вида ландшафти. 

 
6. Остойностяване на екосистемните услуги в община Сатовча 

чрез условния метод.  
 Терминът екосистемни услуги е придобил гражданственост, въпреки схващането 

на автора, че няма особена разлика дали тези услуги се разглеждат в ландшафтната 
сфера или в екосферата. Тази теза се подкрепя от факта, че границите на екосистемите 
от различен тип винаги имат твърде континуален характер, докато границите на 
ландшафтите на всяко ниво притежават относително дискретен характер. Това 
предполага, че оценката на екосистемните услуги или на ландшафтните услуги може да 
се извърши по-прецизно в рамките на определен ландшафт. 

6.1. Същност на екосистемните услуги. 
Общоприетата формулировка и типология на екосистемните услуги в света е 

извършена от над 2000 автори в рамките на “Програмата на ООН за околна среда” в 
периода 2001-2005 г. и е известна като “Екосистемна оценка на хилядолетието” 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). В рамките на този документ са определени 
четири категории екосистемни услуги (табл. № 17), които са теоретичният фундамент 
за оценка на екосистемните услуги. 

  
Таблица 6. (в дис. е Табл. 17.) Оценка на екосистемните услуги за 

хилядолетието (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) 
 

Материални услуги 
Продукти, добити от 

екосистемите. 

Регулиращи услуги 
Ползи от регулиращата 

роля на процесите в 
екосистемите. 

Културни услуги 
Нематериални ползи от 

екосистемите. 

Поддържащи услуги 
Услугите, създаващи условията, които са необходими за предоставянето на всички 

останали екосистемни услуги. 

 
 
 
 



6. 2. Профил на анкетираните. 
Разпределението на анкетираните  по пол показва леко превишение на мъжете над 

жените в 13 от всичките 14 населени места като само в Жижево това превишение е 
чувствително (Фиг. № 9). Опитът, който придоби авторът на настоящето изследване 
сред местното население, показва, че е нормално сред анкетираните мъжете да 
превишават жените, което се дължи на месната патриархална структура на обществото, 
особено в по-малките населени места като Жижево. Разбира се, тази закономерност има 
и изключение в обратна посока, а именно в Долен анкетираните жени са повече от 
мъжете. Това се дължи от една страна на личната ангажираност на кметицата при 
провеждане на анкетата и от друга - на многото собственици на имоти от гр. София и 
други градове от вътрешността на страната, което нарушава патриархалния модел.  

6. 3. Остойностяване на екосистемните услуги.  
Убедително утвърдителен е отговорът на въпрос № 6 в анкетата, че в община 

Сатовча има екологични проблеми, но изключение прави с. Долен, където 
преобладаващата част от мъжете и 50% от жените заявяват, че няма екологични 
проблеми (Фиг. № 15). Това се дължи от една страна на географския фактор, изразен  в 
относително по-високото местоположение на селото (1050 м н. в.), което осигурява 
непосредствена близост до планината, а от друга страна част от населението идва от 
големия град и оказва влияние върху психологическите нагласи.  

 
Фиг. 8 (в дис. Фиг. 15.) Наличие на екологични проблеми според 

анкетираните 
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С по-малка степен на убеденост в съотношение 2 към 1 и мъжете, и жените 

отговарят положително на въпрос № 7 дали могат да бъдат оценени в парични 
стойности екосистемните услуги в общината (Фиг. № 16). Тук не е конкретизирано за 
какъв тип екосистемни услуги става въпрос, за да не възникнат объркващи асоциации 
сред анкетираните. Преобладаващият положителен отговор на анкетираните за цялата 
община се дължи на смътна представа за понесени щети от неблагоприятни природни 
явления като прииждане на реки, заболявания по културите, които се отглеждат и др., а 
не въз основа на някакъв реален познавателен капацитет в областта на оценката на 



екосистемните услуги. На фона на доминиращия утвърдителен отговор отново се 
откроява отговорът като цяло на жителите от Долен, където преобладаващата част от 
мъжете (36% от всички анкетирани) и преобладаващата част от жените (43% от всички 
анкетирани) отговарят отрицателно (Фиг. № 16). В някаква степен повлияни от 
предходния въпрос, анкетираните смятат, че екосистемите са безценни и не могат да се 
отъждествяват в парични измерения. 

 
Фиг. 9. (в дис. Фиг. 16.) Възможност за оценяване на екосистемните услуги 

в парични стойности 
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 Въпрос № 8 е отворен и позволява свободен избор за всеки от анкетираните и 
само около 16% (или 46 души) от всички анкетирани не са отговорили. По-голямата 
част от неотговорилите на този въпрос са в категорията на безработните. Общата 
осреднена стойност за общината от всички анкетирани е 91,14 лв., сума която отговаря 
на заявеното желание, че анкетираните са готови да платят за екосистемните услуги 
(Фиг. № 17). Естествено при този въпрос се наблюдават твърде големи различия в 
отговорите, както между самите анкетирани, така и между самите населени места. С 
най-високи стойности изпъква Боголин, където средната стойност е 323,1 лв. и по-
голямата част от анкетираните са посочили много по-ниски стойности, но няколко 
човека са посочили твърде високи суми, които не са крайни стойности, за да бъдат 
елиминирани. С най-ниска осреднена стойност е Крибул, където анкетираните са готови 
да заплатят едва 9,58 лв. за екосистемните услуги. Във Фиг. № 17 се вижда, че в 
зависимост от осреднените стойности, които са готови да плащат анкетираните за 
екосистемни услуги, населените места могат да бъдат групирани в пет категории. 
Първата категория  включва готовността за заплащане на най-високи стойности, където 
са селата Боголин и Вълкосел. Във втората категория са селата Годешево, Ваклиново и 
Слащен също с висока стойност, надвишаваща осреднената за общината. 

Третата категория обхваща селата Осина, Долен и Кочан с готовност за плащане 
на стойност по-ниска от средната за общината, но относително близка до нея. В 
четвъртата категория с много близки осреднени стойности са Сатовча, Фъргово и 
Туховища. В петата категория са селата Жижево, Плетена иКрибул, чиято готовност за 
плащане на екосистемни услуги е най-ниска, отдалечена от 2,5 до 8 пъти от осреднената 
за общината. Само с този въпрос трудно може да се направят изводи за начина, по-
който анкетираните са определили стойността, която са готови да плащат за 
екосистемни услуги. 



Фиг. 10. (в дис. Фиг. 17.) Готовност за заплащане за екосистемни услуги 
 

 

 
Средната стойност на всички материални екосистемни услуги, които се третират 

във въпрос № 10 за цялата община въз основа на отговорите на анкетираните, възлиза 
на 374,83 лв./чов./год. (Фиг. № 23). 

Определено недостатък на анкетата при въпрос № 12 е липсата на единица площ 
за остойностяване на екосистемните нематериални ползи от природата, която най-често 
в световната и българската практика е 1 ха. Авторът на това изследване не е включил 
към въпрос № 12 изискването, че остойностяването е за 1 ха, за да не утежни анкетата и 
да не се създаде допълнително объркване сред анкетираните. В разяснителния текст 
към анкетата са включени примери за остойностяване на екосистемните услуги 
предимно в умерените ширини на планетата, където стойностите са отбелязани в 
лв./ха/год. с цел ориентация на анкетираните, но не считам, че всички са разбрали или 
видели това насочване, а вероятно някои просто не са прочели тези примери. 
Независимо от разбиранията и подбудите на анкетираните, авторът приема  посочените 
стойности така, както са зададени във въпрос № 12. 
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Фиг. 11. (в дис. Фиг. 23.) Обща стойност на материалните екосистемни 
услуги годишно на човек в лева 
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 7. Заключение. 
Съобразно основната цел на дисертационния труд, да се изследват всички 

съставни части на категорията биоразнообразие в географското пространство на 
община Сатовча, като индикатор за устойчиво развитие, чрез географски 
изследователски алгоритъм (модел) за биоразнообразие, приложим за всяка община в 
България, бяха решени четири групи задачи.   

Преминавайки от общото към частното, първоначално в докторската теза е 
анализирано мястото на нашата страна в структурата на световния природен капитал. 
Откроено е мястото на България спрямо големите силно развити страни, както и по-
малките, но близки до нашата страна по размери и население силно развити страни, а 
накрая е направена съпоставка с непосредствените ни съседи на Балканския 
полуостров. Нашата страна притежава сравнително висок процент (14%) природен 
капитал в разпределението на общото богатство, но определено след приемането ни в 
ЕС и включване на допълнителни пространства от територията ни в екологичната 
мрежа “НАТУРА 2000” относителната тежест на природния капитал ще нарасне. 

Извършеният покомпонентен анализ дава основание да се направят следните 
обобщения: 

В историческото развитие и съвременното състояние на литоложката основа и 
релефа не са настъпили чувствителни изменения по отношение на възможностите им за 
остойностяване като природен капитал. Независимо от това разгърналата се 
манифактурна индустрия за добив на облицовъчни и покривни камъни не отговаря на 



никакви екологични изисквания и е далеч от разбирането за екосистемни или 
ландшафтни услуги, които населението на общината получава. 

Климатичните особености и водите като природен капитал задоволяват 
насъщните нужди от вода за населението, но при бъдещо развитие на производствени 
мощности изискващи вода е необходимо да се оценява тяхната употреба като критичен 
природен капитал. Изместването на средиземноморските циклони на север пряко засяга 
района и честата проява на интензивни извалявания в края и началото на топлото 
полугодие, съчетано с ниската лесистост в ниската част на общината, е предпоставка за 
режим на изостряне, което може да има катастрофални последици. 

Почвената покривка в общината се възприема като производствен капитал, а 
темповете на ерозия, свързани с тютюнопроиезводството и добива на облицовъчни 
камъни, са достигнали нива, които налагат възприемането на почвите също като 
критичен природен капитал. Почвеното разнообразие и запазването на естествената 
структура на почвения профил трябва да се разглежда не само като производствен 
капитал, а и като природен капитал, представляващ среда за обитание на различни 
организми, съставляващи част от биоразнообразието на общината и изпълняващи 
екосистемни и ландшафтни функции. 

Динамичните процеси на миграция на дървесни видове в Западни Родопи 
(респективно и в Чеч) приключват през Субатлантика като съвременния иглолистен 
пояс с доминанти Pinus и Picea се е оформил след 2000 кал. год. В.Р., а съвременната 
растителност, преминавайки през непрекъснато засилваща се антропогенизация, се 
оформила от 2000 кал. год. В. Р. до наши дни. Флористичното разнообразие на Горен 
Чеч обхваща 1834 вида или това е 45,88% от висшите растения на България. В 
Родопите са описани 364 вида мъхове, от които 75 чернодробни вида мъх и 289 
листнати вида мъх. Независимо че точното мъхово видово разнообразие на българската 
част от историко-географската област Чеч не може да бъде посочено, може да се 
предполага, че поради относително добре запазената естествена среда в района поне 
половината от видовете описани досега в Родопите се срещат и тук. Тук са 
разпространени 576 вида водорасли, което представлява 18,80% от водорасловото 
разнообразие на страната. Вероятно тази цифра е твърде занижена, защото в 
българската част на Чеч съществуват микроязовири, в които някои от изключените 
видове се срещат. Общият брой на гъбите разпространени в Западните Родопи е 925 
вида, в което количество не са включени 484 лихенизирани и лихениколни гъби, 
защото за тях липсва разпределение на находища от западната, централната и източната 
част на Родопите. Посочените 925 вида гъби за Западните Родопи представляват 
18,88% от общото гъбно разнообразие на Р България. 

Разнообразието от растителни съобщества съдържа 28 формации, 73 непълни 
дървесни асоциации, 11 тревисти асоциации, 24 групировки от изкуствени насаждения 
и четири картируеми единици агрофитоценози. Растителността на Горен Чеч е запазила 
естествения си облик в значителна степен и показва  височинна зоналност, характерна 
за южните планински склонове в нашата страна. Особеното разположение на този 
вътрешнопланински склон е дало отражение върху височинната зоналност на 
растителността и независимо от северноприсредиземноморския й характер показва 
елементи на преходност, каквато е флората и растителността в Южна България. 
Навлизането на брезата в ксеротермния дъбов пояс засилва преходния характер на тази 
вертикална зоналност, която няма аналог нито в пределите на нашата страна, нито в Р 
Гърция. Изключително ограниченото присъствие на съобщества от обикновен габър 
дава основание на автора да счита, че не само специфичното височинно разположение 
на растителните пояси е различно, а вместо Габърово-горунов пояс тук има Брезово-
горунов пояс. Голяма част от доминиращите растителни родове във формациите 
описани в Горен Чеч имат автохтонен произход и тяхното развитие е било заложено в 
началото на холоцена. Съвременното флористично разнообразие показва присъствието 



на почти половината видове в българската флора. Съобществата, които формират тези 
видове, имат сравнително добър еколого-географски статус, но удовлетворяват 
нерационално местното население. 

Биоразнообразието на “нисшите” безгръбначни животни в България обхваща 4076 
вида, от които 294 са описани за Западни Родопи или това 7,21%, а в Горен Чеч, според 
автора, обитават 130 вида или това е 3,19% от разнообразието на нисшите безгръбначни 
в България, сред които има 41 консервационно значими таксона (Приложение № 3).  

В България са известни 23 772 вида висши безгръбначни, от които в Западни 
Родопи се срещат 6275 вида или 26,40%, а в Горен Чеч са разпространени 1710 вида 
или това е 7,2% от разнообразието на висшите безгръбначни в България. 
Консервационно значими таксони, разпространени в Горен Чеч само като ендемични 
представители от висшите безгръбначни, са 3 родопски ендемита, 9 български ендемита 
и 9 балкански ендемита.  

От мекотелите у нас са известни 262 вида като 110 от тях са описани за Западни 
Родопи или това е 41,98%, а в Горен Чеч се срещат 19 вида или 7,25% от 
разнообразието на мекотелите. 

Хордовите животни у нас наброяват 780 вида като 399 от тях се срещат в 
Западни Родопи или това е 51,15% от разнообразието на тип хордови, а 244 вида са 
разпространени в Горен Чеч или 31,28% от разнообразие на тези животни, като само 
разнообразието на птиците в Горен Чеч, съставляващо 132 вида или 32,27% от птиците 
в България, надхвърля процентното разнообразие на всички хордови в района   

Хабитатното разнообразие на Горен Чеч включва 15 основни хабитатни типа 
представляващи част от 198-те хабитатни типа с европейска значимост според 
Директива 92/43 ЕЕС. В представената ландшафтна диференциация са картирани 1 
Клас, 3 Типа, 3 Подтипа, 15 рода и 51 вида ландшафти. Независимо от направените 
забележки по отношение на границите между подтиповете ландшафти, приемам 
картата като завършен картографски продукт и тя има висока стойност за онагледяване 
и остойностяване на ландшафтните нематериални услуги предоставяни от природата в 
общината. 

Установеното биоразнообразие е част от природния капитал на община Сатовча, 
независимо че това е все още неосъзната категория за голяма част от населението на 
общината. Проведеното анкетно проучване за възприемането на екосистемните услуги 
и тяхната стойност от страна на населението показа реалното ползване на 
материалните екосистемни услуги и нагласи за възприемане и остойностяване и на 
нематериалните услуги, предоставяни от природата. 

Може да се приеме, че осреднените стойности на материалните екосистемни 
услуги максимално се доближават до техните реални измерения, които могат да бъдат 
допълнени само с реализираните на пазара стойности от обла дървесина, добита в ДЛ 
“Дикчан”. При остойностяване на материалните екосистемни услуги се забелязва 
детерминираност според разположението на отделните селища в пространството на 
общината, независимо че в някои от най-малките села като Жижево, Фъргово и Крибул 
броят на анкетираните е твърде непредставителен. Анкетата показва, че използването 
на условния метод за остойностяване на екосистемните услуги е приложим за всяка 
община в Р България и може да служи за съпоставка там, където има остойностяване на 
екосистемни услуги чрез други методи. Остойностяването на екосистемните услуги в 
община Сатовча илюстрира, че населението от периферията, селата и планините в Р 
България оценява нуждата от съответното качество и количество на екосистемни 
услуги, а това е предпоставка за използването на този подход при въвеждането на 
екотакси в бъдеще, каквато е практиката в по-развитите държави на ЕС и в света.  

Използваният подход за оценка на различните аспекти на биоразнообразието, на 
основата на синтез на специализираните изследвания и ниво на познание, показва, че 
предложената методика може да служи като инструмент за изследване и оценка на 



биоразнообразието като част от природния капитал на общинско ниво и е 
препоръчително да се извърши за всички общини в страната, като основа за обобщение 
на по-високо пространствено равнище. 

 

Научни и приложни приноси 
 

1. Разработена е методологична концепция за изследване на биоразнообразието 
на общинско ниво, приложима на областно и регионално ниво. 

2. Разработен е нов подход в изследване на биоразнообразието, диференцирано 
на генеалогично със своите подсистеми: генетично, таксономично-флористично и 
фаунистично, растително (синтаксономично) и функционално с подсистемите 
хабитатно и ландшафтно разнообразие. 

3. За първи път е приложен у нас метода за условно остойностяване на 
екосистемните услуги и получените резултати за материалните екосистемни услуги 
имат напълно достоверен характер, като са съпоставими с резултатите от проведените 
изследвания по проект „Родопи”. 

4. Разработени са едромащабни карти, в т.ч. Геоботаническа карта и Карта на 
хабитатното разнообразие. 

5. Убедително е доказано, че геоботаническо и зоогеографско изследване и 
оценка може и следва да се извършват по административно-териториални единици, за 
да бъдат приложими в развитието на съответната административно-териториална 
структура. 
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