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1. УВОД
Традиционното използване на пасищата гарантира, както високо качество на
получената продукция, така също и допринася за подържане на биологичното
разнообразие в тях (HENLE et al. 2008). В тази връзка, пасищата се явяват важно
природно местообитание едновременно от икономическа и от екологична гледна точка,
като промените в тяхното управление водят и до промени в предоставяните от тях
екосистемни услуги (DIAZ et al. 2007). Въпреки осъзнатата им важност, площите заети
от пасища намаляват значително в Европейски мащаб поради преустановяване на
традиционния начин на тяхното ползване и последващите сукцесионни процеси на
превръщането им в храстови и горски съобщества (NEWTON et al. 2009; VEEN et al.
2009). На Балканите през последните 150 години възникват редица промени в
политическата обстановка, водещи до поредица от промени както на държавните
граници, така и в социално-икономическите и управленски похвати. За този период
България преминава от феодално подчинение на Османската империя през царско
управление последвано от тоталитарна република за да достигне до съвременната
демократична форма на управление, като през последните 7 години страната е част от
Европейския съюз. Всеки от тези етапи се характеризира със специфични особености
на начина на използване на пасищата.
Значението на натрупването на данни за миналото състояние на екосистемите и
използването им с цел прогноза за бъдещото управление на земите получава все пошироко признание. В повечето случаи има недостатъчно данни от сравнително дълги
времеви диапазони за състава и разпространението на растителните типове в
пространството (LANDRES et al. 1999).
Архивните въздушни фотографии отдавна са признати като важен източник на
информация за проучвания свързани с динамиката на растителността (DUNN et al. 1990;
GREEN et al. 1993). Въпреки, че развитието и използването на въздушната фотография е
значително ускорено по време на първата и втората световни войни (COLWELL 1997),
използването му за оценка на природните ресурси е започнало още през 40-те години на
миналия век (LOSEE 1942a,b). В България и на Балканския полуостров като цяло
подобен тип изследвания са рядкост. Необходимостта от тях, обаче, е безспорна поради
констатираното високо биоразнообразие в тази част на Европа и необходимостта от
правилното му управление.

2. Литературен обзор

2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
2.1. Развитие на дистанционните методи за изследване на
растителността
За първи път въздушни снимки са били използвани за целите на картирането на
растителността през 1942 година от Лозе в Канада (LOSEE 1942a). По-късно същата
година, авторът публикува изследване, в което прилага предложената методика към
друга горска територия в Канада, като предлага модификация за отразяване на
местните особености (LOSEE 1942b).
До средата на 90-те години на миналия век информацията за растителността получена в
резултат на използване на въздушни фотографии е била набавяна главно чрез ръчно
очертаване на границите между отделните растителни единици (SEHER and TUELLER
1973; SHIMA et al. 1976; NAGAO and MATSUYAMA 1980; JOHNSTON and NAIMAN 1990;
DIRZO and GARCIA 1992; SIMPSON et al. 1994: AKASHI and MUELLER-DOMBOIS 1995:
TURNER et al. 1996). Прилагайки подобен подход, изследователят е възпрепятстван да
използва пълния набор от информация наличен на снимката поради времеви
ограничения. Друг недостатък на ръчното очертаване на растителните единици е
липсата на стандартизирани процедури за определяне на контура, по който минават
границите между тях, поради което така получената информация от снимката не е
обективна.
С усъвършенстване на компютърните технологии след 1990 година се появява нов
алтернативен подход за извличане на информация за растителността от въздушни
снимки, който се основава на цифровата обработка на изображенията (AVERY and
BERLIN 1992; SONKA et al. 1993; CARMEL and KADMON 1998).

2.2. Прилагане на дистанционни методи за изследване на
растителността в България
Използването на дистанционни методи за изследване на растителната покривка в
България започва още през 80-те години на миналия век, с акцент върху картирането на
ландшафтите и за подпомагане на земеделието (МИШЕВ и др. 1981; РУМЕНИНА и др.
1989). През 90-те години основната тема се измества към оценка на земното покритие и
връзката му с начина на ползване на земята (MILENOVA et al. 1993; ROUMENINA et al.
1999) като внимание се обръща и на въздействието на индустрията върху околната
среда (ROUMENINA et al. 1991; SPIRIDONOV et al. 1992).
В периода 2000 - 2005 г. използването на дистанционните методи се засилва и наред с
картирането на земното покритие започва и анализирането на настъпилите в него
промени с течение на времето (РУМЕНИНА и др. 2000; ROUMENINA 2003). През същия
период се наблюдава и засилен интерес към слабо повлияните от човешката дейност
екосистеми в защитените територии като обект на изследванията с използване на
дистанционни методи (ЛЮБЕНОВА и др. 2002; РУМЕНИНА и др. 2003; LYUBENOVA et al.
2005; ВАЦЕВА 2005). Подобни изследвания започват да се прилагат и в горското
стопанство (ПАВЛОВА и НЕДКОВ 2005) и управлението на градските паркове (NEDKOV et
al. 2005).
През следващия период (2006-2010) основно се наблюдава интерес към изследвания на
динамиката на растителната покривка чрез създаване на пространствени модели
(VATSEVA et al. 2006; ROUMENINA et al. 2007; KOPECKA et al. 2008; FRANEC et al. 2009;
NIKOLOVA et al. 2010), като се обръща специално внимание на последиците от пожари
(ГИКОВ и ДИМИТРОВ 2009; ДИМИТРОВ и ГИКОВ 2010).
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През последния период (2011-2015) се наблюдава засилено използване на
дистанционните методи при изучаване на растителната покривка на страната и то във
всички нейни аспекти.

2.3. Данни за растителността на изследваната територия получени
чрез използване на дистанционни методи
Земното покритие на безлесната зона на НП Централен Балкан е картирано като част от
общоевропейския проект Корине Земно покритие (CORINE - coordination of information
on the environment). В рамките на проекта, територията на целия Европейски съюз е
разделена на 44 класа земно покритие и е картирана в 4 последователни момента с
данни от 1990, 2000, 2006 и 2012 година в мащаб 1:100 000.

2.4. Други пространствени данни за растителността на изследваната
територия.
През 1991 година Иван Бондев публикува карта на растителността в България в мащаб
1:600 000 (БОНДЕВ 1991), според която изследваната територия включва 3 картируеми
единици. Доминираща е „формация на сибирската хвойна (Junipereta sibiricae)
предимно в съчетание с производни храстови (Chamaecyticeta absinthioides) и тревни
формации“ а останалите две са формации на бука и елата и бука, които заемат много
малки площи. Според картата на потенциалната растителност на Европа в мащаб 1:2
500 000 (BOHN et al. 2004) изследваната територия попада в картируема единица F151 Балкано-Македонски храсталаци над горна граница на гората.
Данни за растителността от района на изследване при пряко картиране на терен се
съдържат в работата на МЕШИНЕВ и др. (2000), които картират безлесната зона на НП
Централен Балкан в мащаб 1:25 000. Най-широко е разпространена формация Nardus
stricta (около 50% от изследваната територия). Juniperus communis ssp. nana заема
големи площи (около 30% от изследваната територия), както в монодоминантни
съобщества, така и в мозайка със субалпийски тревни съобщества. По-малки по площ
са формациите на Agrostis capillaris и Bellardiochloa variegata. В изследваната
територия попадат и малки по площ територии с плитко разположена или излязла на
повърхността варовикова скала, заети от съобщества на Sesleria latifolia или Koeleria
penzesii. С много малки по площ участъци също така са картирани формациите на
Festuca balcanica и Poa bulbosa (МЕШИНЕВ и др. 2000).
През 2011 г. Министерството на околната среда и водите стартира проект "Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I". В рамките на този проект, наред с останалите зони от мрежата НАТУРА 2000
са картирани и природните местообитания на територията на Национален Парк
Централен Балкан. Територията на парка съвпада с границите на зона BG0000494
Централен Балкан. Получените пространствени данни са в мащаб 1:5000 и въпреки, че
отразяват растителността на ниво „природно местообитание“, това се явява найпрецизното картиране на изследваната територия. Според него почти половината от
изследваната територия е заета от природно местообитание 4060 Алпийски и бореални
ерикоидни сьобщества. Останалата половина е представена приблизително поравно от
природните местобитания 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества и 6230
*Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините. Много
малки по площ територии заема природно местообитание 6170 Алпийски и
субалпийски варовикови тревни съобщества.

3. Цел и задачи на изследването

3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Целта на настоящата работа е да се разкрие разнообразието и да се проследи
динамиката на растителността над горна граница на гората в района на прохода Троян –
Кърнаре чрез използване на фотографии, заснемани в резултат на облитане на
територията със самолет през периода 1947 – 2012 година.
За постигане на поставената цел бяха формулирани следните конкретни задачи:
1. Характеристика на растителността в района, чрез събиране на собствени
фитоценотични описания и включването им в анализ с наличните данни за
растителността на Стара планина;
2. Набавяне и предварителна обработка на аерофотоснимки от различни години до
получаване на орторатифицирани изображения;
3. Анализ на изображенията и изготвяне на карти на земното покритие за моментите в
миналото запечатани на въздушните фотографии;
4. Сравняване на картите на земното покритие и изготвяне на карти на промените,
настъпили през интервалите от време между наличните въздушни фотографии;
5. Установяване на динамиката в броя на пашуващите овце на изследваната територия
за периода на проучване;
6. Анализ на данните за климатичните условия в района за периода на изследване и
връзката им с промените в растителната покривка;
7. Анализ на промените настъпили в земното покритие през различните периоди от
време и разкриване на връзката им с конкретните социално-икономически условия.
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4. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
4.1. Характеристика на изследваната територия
Изследваната територия се намира на билото на Стара планина над горна граница на
гората при надморска височина 1200-1700 m в района на местността Беклемето (Фигура
1), между най-горните течения на реките Зеленика и Жеравица.

Фигура 1. Карата на изследваната територия с възстановка на основните типове земно покритие
от 1947 г. въз основа на аерофото изображения. Вмъкнатата карта показва местоположението
на изследваната територия и пасищата използвани от каракачаните преди 1912 г. (по Маринов
1964).

Климатът се явява планински вариант на умерено-континенталния климат. Високата
надморска височина (1200-1700 m) обуславя ниските зимни и прохладните летни
температури (средно годишна температура +7.5ºC) както и малката годишна
температурна амплитуда (средно януарска -8ºC, средна юлска 10ºC). Подпочвената
скала в по-голямата си част се състои от гранити, гранодиорити, кристалинни шисти и
пясъчници. При надморска височина от 1300-1500 m преобладават кафявите
планинско-горски почви, които са образувани под букови, иглолистни или буковоиглолистни гори. Над 1500 m н.в. почвите са планинско-ливадни от подтип торфенисти.

4.2. Изследване на растителността
Теренните проучвания са проведени през лятото на 2011 г. Фитоценологичните
описания са направени следвайки методичния подход на Браун-Бланке (BRAUNBLANQUET 1965; WESTHOFF and VAN DER MAAREL 1973). Размера на използваните
площадки следва препоръчаните в литературата площи за различните типове
растителност (CHYTRÝ and OTÝPKOVÁ 2003; VAN DER MAAREL 2005) – 16 m2 за тревните
и 25 m2 за храстовите съобщества.
За класифициране на растителността са използвани 70 фитоценотични описания на
тревната и храстова растителност, от които 20 лично събрани от автора. Останалите 50
описания са част от Българската фитоценотична национална база данни (GIVD код EUBG-001) и Балканската фитоценотична база данни (GIVD код EU-00-019).

4. Материали и методи
При класифицирането на описанията са използвани дивизионни и ординационни
методи. От дивизионните методи данните са анализирани с TWINSPAN (HILL 1979) и
TWINSPAN Modified (ROLEČEK et al. 2009) вградени в програмния продукт JUICE
(TICHẎ 2002). Използвани са 4 прага на псевдовидове (0%, 5%, 25% и 45%), минимален
размер на клъстерите – 6, „total inertia“ като мярка за хетерогенност и максимален брой
на клъстерите 8.
Изчислен бе phi коефициента като мярка за асоциираност (CHYTRẎ et al. 2002).
Размерът на клъстерите е стандартизиран, така че те да бъдат съизмерими при
анализите (DENGLER et al. 2012; LUTHER-MOSEBACH et al. 2012; TICHẎ and CHYTRẎ 2006).
Също така, е приложен Fisher’s exact test (P < 0.05) за да бъдат използвани в
последващите анализи само статистически значимите резултати. След формирането на
добре дефинирани клъстери, пристъпихме към анализа на формираните групи видове и
анализа на синтаксоните, които те характеризират. Във връзка с това беше използвана
достъпната литература, на базата на която са определени и диагностичните видове за
всеки синтаксон. По този начин клъстерите получени от TWINSPAN класификацията
бяха привързани към съществуващи синтаксони от висок ранг.
При анализите е приложен и ординационният метод Detrended Correspondence Analysis
(DCA) с помощта на софтуерния продукт R-project (IHAKA and GENTLEMAN 1996).
Клъстерите, които са получени при дивизионните и ординационните методи са
сравнени и са приети в работата онези от тях, които показват добра обособеност и
екологогична специфика.
Определянето на висшите растения следва ДЕЛИПАВЛОВ и ЧЕШМЕДЖИЕВ (2003) а
приетата синтаксономична схема се придържа към RODWELL et al. (2002).

4.3. Анализ на аерофото изображенията
Използвани са 18 аерофото изображения направени през 1947-а, 1969-а и 1989-а години
от Военно-топографска служба на Министерство на отбраната. За 2012-а бе използвано
ортофото изображение предоставено от архива на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Аерофото изображенията бяха орторатифицирани
(Фигура 2a) с използване на LPS-модула на програмата ERDAS Imagine 9.1. При
сравняване на изображенията от различните години не се установи промяна в нивото на
горната граница на гората, поради което площите заети от горска растителност бяха
изключени от анализа на промените в земното покритие.
Последвалите анализи бяха проведени с помощта на свободно-достъпния софтуерен
продукт SAGA-GIS (CONRAD 2006). Всяка мозайка съставена от аерофото
изображенията за съответната година бе класифицирана използвайки функцията
Geographical object based image segmentation (HAY and CASTILLA 2008) и операцията
Simple Region Growing (BECHTEL et al. 2008) на споменатия програмен продукт (Фигура
2b). Към всеки от получените сегменти бяха привързани осреднените стойности на
характеристиките на пикселите от изображенията, които попадат в обхвата му (RGB,
variance, homogeneity и entropy). След това съвкупността от сегменти от всяка мозайка
бе разделена в 10 групи, използвайки йерархичен класификационен метод достъпен в
SAGA-GIS.
Получените клъстери след това бяха ръчно сравнени с отговарящите им участъци от
аерофото изображенията, като накрая бяха групирани в четири растителни типа:
храстов, тревен, мозайка от тревен и храстов и ерозия и пътища. Така от всяка мозайка
от аерофото изображения бе създадена карта на земното покритие за съответната
година.
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Фигура 2. Схема на работния процес при анализа на аерофото изображенията. a)
предварителна подготовка на изображенията; b) сегментация на изображенията; c) последваща
обработка; d) локализиране на промените за всеки от периодите.

Коригираните карти (Фигура 5) след това бяха сравнени 2 по 2 от последователните
периоди чрез standard post-hoc comparison approach (LIU and MASON 2009), в резултат на
което се получиха карти на промените (Фигура 2d и Фигура 6) в земното покритие за
всеки период (1947-1969, 1969-1989, 1989-2012).

5. Резултати

5. РЕЗУЛТАТИ
5.1. Растителност
Анализираните 70 фитоценотични описания бяха класифицирани към 7 класа, 8
разреда, 8 съюза и 10 съобщества на ниво асоциации (Фигура 3 и 4).
Списък на установените синтаксони от района на изследване:

Клас 1: Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika & Novák 1941
Разред: Trifolio arvensis-Festucetalia ovinae Moravec 1967
Съюз 1.1: Armerio rumelicae-Potentillion Micevski 1978
Асоциация 1.1.1: Plantagini subulatae-Agrostietum capillaris
Pedashenko et al. 2013
Клас 2: Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. ex Klika & Hadač 1944
Разред: Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis Pop 1968
Съюз 2.1: Saturejion montanae Horvat et al. 1974
Асоциация 2.1.1: съобщество Potentilla cinerea - Sesleria
latifolia
Разред: Brachypodietalia pinnati Korneck 1974
Съюз 2.2: Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač & Klika in Klika &
Hadač 1944
Асоциация 2.2.1: съобщество Chamaespartium sagittaleFestuca nigrescens
Клас 3: Calluno-Ulicetea Br.-Bl. & Tx. ex Klika & Hadač 1944
Разред: Nardetalia strictae Preising 1950
Съюз 3.1: Violion caninae Schwickerath 1944
Асоциация 3.1.1: Festuco rubrae-Genistelletum sagittalis Issler
1929
Клас 4 Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948
Разред: Seslerietalia tenuifoliae Horvat 1930
Съюз 4.1: Seslerio-Festucion xanthinae Horvat 1949
Асоциация 4.1.1: съобщество Alchemilla flabellata Bellardiochloa variegata
Клас 5 Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977
Разред: Androsacetalia multiflorae Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934
Съюз 5.1: Silenion lerchenfeldianae Horv. et Pawl. in Horv. 1949
Асоциация 5.1.1: съобщество Festuca valida - Silene
lerchenfeldiana
съобщество Asplenium ruta-muraria-Asplenium trichomanes
Клас 6 Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944
Разред: Calamagrostietalia vilosae Pawlowski et al. 1928
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Съюз 6.1: Calamagrostion arundinaceae Oberd. 1950
Асоциация 6.1.1: съобщество Lathyrus linifolius-Calamagrostis
arundinaceae
Клас 7 Loiseleurio-Vaccinietea Eggl. 1952 ex Schub. 1960
Разред: Rhododendro-Vaccinietalia Braun-Blanq. in Braun-Blanq. et Jenny
1926
Съюз 7.1: Juniperion nanae Br.-Bl. et al. 1939
Асоциация 7.1.1: съобщество Sesleria latifolia - Juniperus
communis ssp. nana
Асоциация 7.1.2: съобщество Vaccinium myrtilus- Juniperus
communis ssp. nana
Асоциация 8.1.1: съобщество Lolium perennе-Viola dacica
При сравняване на клъстерите, получени при прилагането на TWINSPAN върху
описанията от тревната растителност и последвалите ръчни премествания на единични
описания между клъстерите и DCA се установи значителното сходство между тях
(Фигура 4). Получените ясно обособени облаци в ординационното пространство
отговарят на класовете, към които те са класифицирани отделните описания.

7

Фигура 4. DCA диаграма на описанията от тревна растителност от района на Беклемето.
Номерата на облаците отговарят на номерата на клъстерите от TWINSPAN анализа: 1-KoelerioCorynephoretea, 2-Saturejion montanae, 3-Brachypodietalia pinnati, 4-Calluno-Ulicetea, 5-ElynoSeslerietea, 6-съобщество Lolium perennе-Viola dacica, 7-Mulgedio-Aconitetea, 8-Asplenietea
trichomanis.

5. Резултати

5.2 Динамика на растителността
На база класификацията на аерофото-изображения от четирите заснемания в миналото
(1947, 1969, 1989, 2012) бяха създадени карти на растителността (Фигура 5).
Фигура 5. Карти на основните типове земно покритие през: а) 2012, b) 1989, c) 1969 и d) 1947 г.
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5.2.1 Общи тенденции при промените в земното покритие
При сравняване на картите на земното покритие за периода от първите 40 години на
изследването се установи постоянна тенденция на намаляване на площите заети от
мозайка от тревни и храстови съобщества, докато тревните и храстовите поотделно се
увеличават (Фигура 6, Таблица 1). През последните 20 години наблюдаваната
тенденция е обратна. Най-голяма промяна в типа земно покритие е установена за
периода 1947-1969 (Таблица 1), когато 56% от изследваната площ е променила типа
земно покритие.
Таблица 1. Промени в растителността между основните категории земно покритие през
изследвания период в проценти. Сивите клетки от таблицата показват площите неподложени на
промени през съответния период.

Период

Храстов
тип
67

Мозайка

Тревен тип

12

21

41

17

42

Тревен тип

20

12

67

Храстов тип

78

4

18

47

7

47

Тревен тип

17

5

77

Храстов тип

46

27

27

29

30

41

15

28

57

Храстов тип
1989–2012 Мозайка

1969–1989 Мозайка

1947–1969 Мозайка
Тревен тип

Общо променена
площ
36

48

56

За разлика от общия процент променена площ, най-голямата промяна при
индивидуален тип земно покритие бе установена през периода 1969-1989, когато
площите заети от мозайката от тревен и храстов тип намалява с 81%, храстите се
увеличават с 56%, а тревните с 18%. Обратно, периодът с най-малко промени се оказа
1989-2012, когато мозайката се увеличава с 132%, докато храстите намаляват с 2%, а
тревните с 12% (Фигура 6, Таблица 1).

5. Резултати
Фигура 6. Карти на промените в земното покритие през периодите: А) 1989-2012; B) 1969-1989;
C) 1947-1969. В кръга е показана площта на опита за механично премахване на храстите от
ДИМОВ (1970).
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5.2.2 Периоди и динамика на типовете растителност
Мозайката от тревни и храстови съобщества показва най-големи промени в площите,
които заема през различните периоди. В началото на изследвания период трите типа са
добре застъпени, а в края два от тях доминират над третия (Фигура 7).
През първия период от изследването (1947-1969), мозайката от храстови и тревни
съобщества се оказа най-динамичния тип растителност, когато само 30% от него са
останали непроменени.
Вторият период (1969-1989) се характеризира с драстично намаляване на площта на
мозайката чрез преминаването поравно, както в тревно, така и в храстово съобщество,
докато само 7% от територията е останала непроменена докрая.
През третия период (1989-2012) мозайката продължава да се превръща в двата типа от
които е изградена, но за пръв път по това време храстовият и тревният тип
растителност се превръщат в по-голяма степен в мозайка, отколкото мозайката
намалява, при което се наблюдава увеличение на площите заети от нея (Фигура 5,
Таблица 1).

Фигура 7. Брой на овцете на територията на общините попадащи в границите на изследваната
територия (черна линия) и площи на основните категории земно покритие през четири момента
в миналото. Числата в стълбовете показват площите, които всеки тип земно покритие заема в
хектари а числата между стълбовете показват процента променена площ за всеки тип земно
покритие от общата площ на изследваната територия. а) Период на Царство България; b)+c)+d)
Комунистически период; b) Период на екстензивно ползване; c) Период на аграрна реформа; d)
Период на интензивно ползване; e) Демократичен период (ниска интензивност на ползване).

6. Обсъждане

6. ОБСЪЖДАНЕ
6.1 Характеристика на установените синтаксони
На DCA диаграмата (Фигура 4) се виждат добре обособените в ординационното
пространство синтаксони на ниво клас и съюз. По първа ос ясно личи разпределянето
на описанията според почвената реакция. По втора ос се визуализира градиента на
степента на пашата – в най-ниската част на диаграмата е съобществото регистрирано
непосредствено до действащи овчарници, а в най-горната ѝ част са съобществата на
клас Koelerio-Corynephoretea, които се характеризират с ниско проективно покритие и
продуктивност.

6.1.1 Клас Koelerio-Corynephoretea
В България клас Koelerio-Corynephoretea е слабо проучен. HORVAT et al. (1974) го
споменават бегло при разглеждането на крайдунавските тревни съобщества върху
песъклив субстрат, както и тези по черномoрското крайбрежие (основно съюз Festucion
vaginatae Soó 1929). TZONEV et al. (2009) освен двата съюза по песъкливи тревни
съобщества (поставени от тях в клас Festuco-Brometea) добавят нови два съюза - AlyssoSedion Oberd. & T. Müller in T. Müller 1961 и Thero-Airion Tx. ex Oberd. 1957.
Сравнителни изследвания за територията на Европа все още липсват. DENGLER (2003,
2004a) приема осем разреда за частите от Европа, които разглежда, като поставя два в
подклас Sedo-Scleranthenea (Br.-Bl. 1955) Dengler in Dengler et al. 2003 (съобщества по
плитки, каменисти почви) и шест в подклас Koelerio-Corynephorenea (Klika in Klika &
V. Novák 1941) Dengler in Dengler et al. 2003 (съобщества на дълбоки песъкливи почви).
Съобществото от изследваната територия причислено към този клас показва сходства с
атлантическия разред Thero-Airetalia Rivas Go-day 1964, съобщен за района на страната
от SOPOTLIEVA (2008). Въпреки това затворените съобщества с доминиране на лишеи и
мъхове над едногодишните видове и присъствието на типични видове като Potentilla
argentea, Trifolium arvense и T. campestre както и честото доминиране на Agrostis
capillaris подкрепят поставянето на тези съобщества в разред Trifolio arvensisFestucetalia ovinae и съюз Armerio rumelicae-Potentillion, който се съобщава за пръв път
за Балканския полуостров.

6.1.2 Клас Festuco-Brometea
Според класическата концепция (BRAUN-BLANQUET and TUEXEN 1943; ROYER 1991; POTT
1995), клас Festuco-Brometea е съставен от географски обособени разреди, като
Brometalia erecti обединява синтаксоните от океанската част на Европа а Festucetalia
valesiacae тези в континенталната. По-съвременна трактовка на класа противопоставя
един географски широко разпространен мезо-ксерофилен разред (Brometalia erecti =
Brachypodietalia pinnati) на няколко ксерофилни разреда като Festucetalia valesiacae Br.Bl. & Tx. ex Br.-Bl. 1950 (континентални низинни сухи тревни съобщества върху мощни
почви), Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis (скалисти сухи тревни съобщества от
Алпите, Карпатите и съседните им планински масиви с изобилие от глациални реликти)
и Artemisio albae-Brometalia erecti Ubaldi ex Dengler & Mucina in Mucina et al. 2009
(съобщества от суб-медитеранските и суб-атлантически региони) (MUCINA and KOLBEK
1993; RODWELL et al. 2002; DENGLER 2004b; MUCINA et al. 2009; DENGLER et al. 2012a).
Досега регионалните класификации на клас Festuco-Brometеa от района на централните
Балкани (HORVAT et al. 1974, ROYER 1991) са основани на класическата концепция и
съответно поставят всички съобщества в географски отделения разред Festucetalia
valesiacae. HORVAT et al. (1974) приемат общо три съюза в рамките на разреда, които
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кореспондират добре на разредите от съвременната схема: Festucion rupicolae към
Festucetalia valesiacae, Chrysopogono-Danthonion към Brachypodietalia pinnati и
Saturejion montanae към Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis. ROYER (1991)
възприема междинно решение като поставя всички асоциации от източната част на
Европа (включително и тези от Балканския полуостров) във Festucetalia valesiacae, но
ги групира в подразреди Filipendulo-Avenulenalia, Stipo-Festucenalia valesiacae и
Seslerio-Festucenalia
pallentis,
кореспондиращи
съответно
на
разредите
Brachypodietalia pinnati, Festucetalia valesiacae и Stipo-Festucetalia pallentis. Ситуацията
се усложнява от MICEVSKI (1971) с предлагането на специален Централно-Балкански
разред Astragalo-Potentilletalia, към който по-късно някои автори поставят различни
сухи тревни съобщества от региона било то ксерофилни или мезофилни, на варовикова
или на алкална основа (MICEVSKI 1978; REDŽĆ 1999; BERGMEIER et al. 2009). TZONEV et
al. (2009) обединяват различните несъвместими подразделения на класа като за
територията на страната се съобщават шест разреда.
За целите на настоящото изследване приемаме добре аргументираната съвременна
схема на класа (MUCINA and KOLBEK 1993; DENGLER et al. 2012a) възприета у нас
частично от от Василев (2012), VASSILEV and PEDASHENKO (2014) и VASSILEV et al.
(2012a) а именно Brachypodietalia pinnati (мезо-ксерофилен), Festucetalia valesiacae
(ксерофилен, на мощни почви в равнините) и Stipo-Festucetalia pallentis (ксерофилен, на
каменисти почви в планините).
От данните събрани в района на Беклемето клъстери 6 и 7 представят разред StipoFestucetalia pallentis и могат да бъдат причислени към съюз Saturejion montanae, описан
от планините на Източна Сърбия. Разред Stipo-Festucetalia pallentis за пръв път е
съобщен за България от TZONEV et al. (2009), към който авторите причисляват съюз
Pimpinello-Thymion zygoidis Dihoru 1970 от Черноморското крайбрежие, без това да е
подкрепено с флористично или екологично сходство. По-късно PEDASHENKO et al.
(2013), отчитайки сходството на събраните данни от Врачанска планина с описанията
на JOVANOVIĆ-DUNIĆ (1955), на базата на които HORVAT et al. (1974) описват съюз
Saturejion montanae, и взимайки предвид екологичните особености, причисляват съюза
към разред Stipo-Festucetalia pallentis.
Клъстер 8 е отнесен към съюз Cirsio-Brachypodion pinnati, често описван от източните
части на централна Европа (MUCINA and KOLBEK 1993; CHYTRẎ et al. 2007; ŠKODOVÁ
2007; DENGLER et al. 2012a), поради изразения мезофилен характер на съобществата. За
България съюзът е известен от публикациите на PEDASHENKO et al. (2010); VASSILEV
(2012) и VASSILEV еt al. (2012a).

6.1.3 Клас Calluno-Ulicetea
Обхваща картълови съобщества и съобщества от дребни храстчета на кисели почви от
равнинния и планински пояс. Клъстер 4 показва голямо сходство с известния досега от
централна Европа съюз Violion caninae – картълови съобщества в равнините и
планините. За пръв път той се съобщават за територията на страната от PEDASHENKO et
al. (2013). Досега картъловите съобщества в България традиционно са отнасяни
предимно към съюз Potentillo ternatae-Nardion (VELEV and APOSTOLOVA 2008; VELEV and
APOSTOLOVA 2009), обединяващ субалпийски и алпийски съобщества на къртъла,
причислявани към клас Juncetea trifidi. Липсата на типични за клас Juncetea trifidi
видове и наличието на достатъчно диагнотични видове за Calluno-Ulicetea ни дадоха
основание за вземането на настоящото решение. Близки по видов състав съобщества от
района на западна Стара Планина се съобщават от VASSILEV and PEDASHENKO (2014),
които ги класифицират към съюз Nardion strictae и асоциация Nardetum strictae в
рамките на клас Calluno-Ulicetea. Допълнителни непубликувани данни и от други части
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на страната ни дават основание да смятаме, че разпространението на съюз Violion
caninae е значително по-широко от известното до този момент.

6.1.4 Клас Elyno-Seslerietea
Клас Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948 обединява алпийски и суб-алпийски тревни
съобщества върху карбонатни терени. Различните автори от страните на Балканския
полуостров го подразделят на различен брой разреди и съюзи поради големия брой
локални видове от родовете Sesleria, Edraianthus, Gentiana, Silene и Scabiosa, които
имат голяма диагностична стойност. Според REDŽIC (2003) на територията на България,
Сърбия и източната половина от Македония е представен единствено разред
Onobrychido-Seslerietalia Horvat 1949 с 5 съюза, а останалите 4 разреда (Seslerietalia
juncifoliae Horvat1930, Crepidetalia dinaricae Lakusic 1966, Onobrychido-Seslerietalia
Horvat 1949 и Daphno-Festucetalia/Daphno-Festucetea Quezel 1964) са разпространени в
западната част на Балканския полуостров. Именно към разред Onobrychido-Seslerietalia
е отнесена и единствената известна засега от страната асоциация на този клас (Saxifrago
ferdinandi-coburgi-Seslerietum actarovii Karakiev et Tzonev 2011, съюз EdraianthoSeslerion Horvat 1949). От петте съюза предложени от REDZIC (2003), RODWELL et al.
(2002) отнасят към разред Onobrychido-Seslerietalia единствено съюз EdraianthoSeslerion, докато KOIĆ et al. (1998) освен него прибавят и Onobrychido-Festucion Horvat
1936. Описанията от клъстер 3 най-много се доближават (географски, флористично и
екологично) до съобщества описани от JOVANOVIĆ (1955) от Сува планина, а по късно
установени и в планината Рътня в източна Сърбия. Те са отнесени от авторът им към
съюз Seslerio-Festucion xanthinae Horvat 1949, който различните автори поставят в
няколко разреда на класа. Поради липсата на сравнително изследване за територията на
целия Балкански полуостров, ние възприемаме концепцията на JOVANOVIĆ (1955), която
ги поставя в разред Seslerietalia juncifoliae. Описанията от клъстер 3 на дендрограмата
(Фиг. 3) също така показват сходство и със съобщества от съюз Poion violaceae Horv.
1937 на клас Juncetea trifidi Hadač 1946, който е характерен за пасищата и съобществата
на дребни храстчета над горна граница на гората в суб-алпийския и алпийски пояс на
силикатна скална основа. На територията на Беклемето се срещат, както варовикова,
така и силикатна скална подложка, но не бяха установени типични съобщества за клас
Juncetea trifidi.

6.1.5 Клас Asplenietea trichomanis
Това е растителност с отворен характер с доминиране на папрати и мъхове, развиваща
се по скални стени и техните пукнатини. У нас изучаването на този клас започва от
чужди учени SIMON (1958), MUCINA and KOLBEK (1989) и MUCINA et al. (1990). За
специфичността на тoзи тип растителност говори фактът, че от три съюза в този клас,
известни от България, два са само с Балканско разпространение (Silenion
lerchenfeldianae Horvat et Pawł. in Horvat 1949 – богати на видове съобщества
развиващи се в пукнатини на гранитни скали в югоизточните Балкани; Ramondion
nataliae Horvat ex Simon 1958 – растителност по огряти от слънцето варовикови скали в
алпийския пояс на източна Македония и България). На територията на Беклемето са
установени 2 описания с диагностични видове за този клас. Те са отнесени към съюз
Silenion lerchenfeldianae поради участие на Silene lerchenfeldiana в едно от тях. Второто
описание е доминирано от мъхове и съдържа видове които го доближават до съюз
Cymbalario-Asplenion Segal 1969 emend. Mucina 1993, но поради липсата на по-голям
брой налични описания то остава класифицирано до ниво клас.
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6.1.6 Клас Mulgedio-Aconitetea
Класът обединява храстови и високотревни съобщества при висока надморска височина
овлажнявани и обогатявани с хранителни вещества от процеждащата се през тях вода с
повишено съдържание на нитрати. За България класът е съобщен от ROUSSAKOVA
(2000) с два разреда - Adenostyletalia alliariae et Braun-Blanq. 1931 (високотревни и
храстови съобщества на плодородни почви от умерените и бореални части на Европа) и
Rumicetalia alpini Mucina in Karner et Mucina 1993 (суб-алпийски нитрофилни
рудерални съобщества). Установеното на територията на изследване съобщество
Lathyrus linifolius-Calamagrostis arundinacea с доминиране на Calamagrostis arundinacea
е отнесено към разред Calamagrostietalia villosae Pawlowski et al. 1928 (високотревни и
богати на папрати съобщества на кисели, бедни на хранителни вещества почви) и съюз
Calamagrostion arundinaceae Oberd. 1950 (богати на видове високотревни съобщества
доминирани от житни на сухи почви в горния планински и субалпийски пояс).

6.1.7 Клас Loiseleurio-Vaccinietea
Обхваща аркто-бореални и (суб)алпийски съобщества от дребни храстчета. На
територията на Европа е разпространен единственo разред Rhododendro-Vaccinietalia
Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926. В България са срещат съюзите Bruckenthalion spiculifoliae
Horv. 1949 (субалпийски ацидофилни съобщества от дребни храстчета от южните
Карпати и Стара планина), Rhododendro-Vaccinion A. Schnyd. 1930 (субалпийски
издържливи на вятър съобщества на дребни храстчета на местообитания с дълго
задържаща се снежна покривка) и Juniperion nanae Br.-Bl. et al. 1939 (храсталаци от
хвойна по сухи, вaровити местообитания в Алпите и Балканите). Макар в Стара
планина да се срещат съобщества и от трите съюза, в района на Беклемето е установен
единствено съюз Juniperion nanae с две асоциации – една на варовик и една на силикат.

6.2 Динамика на растителността
В рамките на изследвания период могат да бъдат отделени две големи групи от
събития, обуславящи наблюдаваните промени в растителността 1) национализация на
частните до тогава стада овце (1957 г.) и последваща реформа в животновъдството
(1958 г.); 2) приватизация на земите и животните след демократичните промени в
страната (1989 г.) и обявяването на централната част на Стара планина за Национален
парк (1991 г.). Тези две групи от събития разграничават три времеви периода, всеки от
които се характеризира с различен режим на управление и използване на
високопланинските пасища. С помощта на аерофото изображенията установяваме
ефекта на промените в начина на ползване на земята върху динамиката на
растителността в района.

6.2.1 Промени в типа земно покритие
Бяха наблюдавани две противоположни тенденции в промените на растителността
(Фигура 7, Таблица 1). Едната обхваща първите 40 години на изследването, когато
храстовия и тревния тип се увеличават за сметка на мозайката. В началото (1947-1969)
процесът е бавен, но след 1969-а година той се ускорява и достига своя максимум през
1989-а година, когато едва 14% от първоначалната площ заета от категорията мозайка
продължава да съществува като такава и почти половината от изследваната площ е с
променена категория земно покритие (Фигура 6b). Тази тенденция съвпада с период на
интензивно използване на земята, през който не само е било ликвидирано номадското
овцевъдство но също така са били въведени нови практики в животновъдството:
кооперативно отглеждане на животните, внедряването на големи по размер
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продуктивни породи овце и тяхното кръстосване с местната дребна и добре
приспособена към планинските условия порода закел, както и стремежът за подържане
на висок брой животни чрез изкуствена инсеминация (ПИМПИРЕВА 1998; ПАНАЙОТОВ
1996; РАЙЧЕВ и др. 1992). Режимът на използване на пасищата се променя към
интензификация на пашата след създаването и внедряването на шест нови породи овце,
имащи необходимост от по-големи количества фураж. Намаляването на мозайката
също така съвпада и с актуалната по онова време тема за механично премахване на
храстите от хвойна от високопланинските пасища (ДИМОВ и др. 1970). Резултатите от
подобни експерименти са видими на аерофото изображенията, при които границите на
обработените площи са с правилна геометрична форма (Фигура 6c).
Обратната тенденция се наблюдава след 1989-а година, когато високопланинските
пасища на Стара планина попадат в границите на Национален Парк Централен Балкан
и постепенно са подложени на намаляване на пасищното натоварване.

6.2.2 Резултати от различията в начина на ползване на пасищата
През първата половина на първия период (1947-1958), пасищата били използвани
екстензивно, предимно от овцевъдите номади. Те са отглеждали древна порода овце със
сравнително малък размер (средно 56.5 см височина и 30 кг тегло), която се нуждае от
малко количество храна (ХЛЕБАРОВ 1942). Въпреки, че през този период се наблюдава
най-голямата бройка овце от целия изследван интервал от време, пропорцията между
трите типа растителност е такава, че площите достъпни за паша (тревен тип и мозайка)
заемат над две трети от територията. Приемаме за екстензивен този тип на използване
на пасищата, въпреки големия брой на овцете, тъй като Каракачаните имали тяхна
собствена представа за оптималния брой овце, които биха могли да пасат на дадено
пасище, придобита чрез дългия им опит като овцевъди (MARINOW 1961). Именно това
традиционно познание е осигурявало екстензивното ползване на високопланинските
пасища от векове.
Втората половина от първия период (1959-1969), когато настъпват повечето промени в
растителността, се характеризира с обединяване на формираните преди това
кооперативи (ТКЗС) в по големи комплекси (АПК). Те били създадени за да се
използват предимствата на широкомащабната социалистическа икономика от гледна
точка на комплексното и пълно използване на механизацията, използването на
химически агенти и организацията на труда (ЙОРДАНОВ 1981). Това било междинен
период, в началото на който се наблюдава минимума в броя на овцете в района, а в
неговия край техния максимум (Фигура 7). По това време също така се преминало от
екстензивно към интензивно животновъдство след окончателното одържавяване на
каракачанските овце. За разлика от първата половина от периода, когато основния
стимул на каракачаните бил постигане на максимална продукция (вълна и мляко) от
даденото пасище в дългосрочен план, то през втората половина на периода стремежът
на управляващите бил максимално да се увеличи броя на животните с цел постигане на
ръст в селскостопанския отрасъл. Най-вероятно всички тези причини са довели до
факта, че сумата от непроменените през този период площи е най-малка за целия
изследван интервал от време (Таблица 1, Фигура 6).
Следващият период (1969-1989) е бил време на постоянна висока интензивност на
използване на пасищата и повишаване на продукцията от животновъдството
(ДАРДЖОНОВ 1994). За разлика от предишния период, когато повишаването на
продуктивността е било за сметка на увеличаване на броя на животните, тук то се
дължи на повишаване на добива от глава животни. Броят на животните през този
период е висок и остава стабилен за около 15 години (Фигура 7). При такава
интензивност на използване на пасищата е обясним фактът, че този период се
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характеризира с най-големи промени в площите на отделните растителни типове
(Таблица 1, Фигура 7).
През третия период (1989-2012) за пръв път мозайката се увеличава по площ,
преобладаващо за сметка на тревния тип. Този процес съвпада с голямо намаляване на
броя на овцете на изследваната територия (Фигура 6a и 7). През този период пашата е
ограничена от разпоредбите в плана за управление на новосъздадения Национален
парк, който изисква издаване на разрешително за паша на всяко стадо за всяка година.
От началото на 90-години, когато се разпадат ТКЗС-тата, броят на животните
постоянно намалява. Собствениците на животни вече нямат познанията и необходимата
апаратура за да се грижат за тях в домовете си, поради което не продължават тяхното
отглеждане и развъждане. Наблюдава се възстановяването на храстовия тип и
мозайката на места, където в предишни периоди са били изсечени хвойновите
храсталаци за освобождаване на нови пасища. С присъединяването на България към
Европейския съюз собствениците на животни са стимулирани от въведените
агроекологични мерки за поддържане на високопланинските пасища в националните
паркове (Мярка 214) да ги извеждат във високите части на планината, за да получат
предлаганите субсидии за всяка бройка животно. Парковата дирекция започва да се
притеснява този път от евентуално преизпасване ако удовлетворят всички молби.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Използването на серии от стари аерофото изображения се явява полезен инстумент за
идентифициране и реконструкция на минали промени в растителната покривка дори
отпреди 65 години. Получените траектории на промените на земното покритие във
времето помагат за интерпретирането на ефектите от динамиката в натовареността на
пашата. След 65 години неподходящо управление на високопланинските пасища,
растителността губи част от разнообразието си, като от три еднакво застъпени
растителни типа в началото на изследвания период остават два доминиращи типа а
третия почти изчезва. От друга страна, екстензивният режим на използване на
пасищата (1947-1959) и постепенното изоставяне на площите (1989-2012) спомагат за
по-стабилното състояние на растителността, при което динамиката протича с бавни
темпове и се поддържа пропорционално съотношение между всички растителни
типове. Установен бе факта, че мозайката от тревен и храстов тип се явява най-силно
засегната от промените в растителността. Обяснихме промените в земното покритие,
използвайки данните за броя на животните в района и открихме връзка между
състоянието на растителността и политическите/икономическите промени. От гледна
точка на управление на ландшафтите, резултатите от това изследване са полезни за
Дирекцията на Национален парк Централен Балкан при определяне на оптималния
режим за пашуване във високопланинските пасища.
***
Резултатите, обсъжданията и изводите са лично дело на докторанта и не са заимствани
от други източници без съответното цитиране.

8. Приноси

8. ПРИНОСИ
8.1. Научни приноси
1. Установено е синтаксономичното разнообразие в изследваната територия по
метода на Браун-Бланке, което дава възможност за интерпретация на ландшафтните
типове към конкретни синтаксони;
2. Описана е нова асоциация за науката от клас Koelerio-Corynephoretea
(Plantagini subulatae-Agrostietum capillaris);
3. Установена е за пръв път за страната асоциация Festuco rubrae-Genistelletum
sagittalis;
4. За пръв път за територията на Централна Стара планина са установени клас
Elyno-Seslerietea и съюз Cirsio-Brachypodion, както и съподчинените им синтаксони;
5. Доказано е на базата на ортофотоснимки, че горната граница на гората в
района на изследване не се е променила в рамките на последните 60 години;
6. Приложени са съвременни методи, в резултат на които е направен анализ на
типовете земно покритие в проучвания район и са идентифицирани 4 отделни типа. На
базата на това е възстановено разпространението на типовете земно покритие за
годините 1947, 1969, 1989 и 2012;
7. Установена е динамиката на промените настъпили в разпространението на
типовете земно покритие за последните 60 години на интервали от около 20 години; За
територията на НП Централен Балкан подобно наблюдение до този момент не е
правено.
8. Установена е динамиката в броя на пашуващите овце на изследваната
територия за периода на проучване и е направена връзка между интензивността на
пасищното натоварване и промените в земното покритие в разглеждания исторически
период;

8.2. Научно-приложни приноси
9. Идентифицирана е най-уязвимата категория земно покритие в следствие на
промените в начина на ползване на земите в изследваната територия – мозайка от
тревни и храстови съобщества, която същевременно съхранява най-високо
биоразнообразие;
10. Установен е типа на управление на земята, при който се постига
едновременно висока концентрация на пашуващите животни и оптимално съотношение
между типовете земно покритие – екстензивно използване на цялата площ на пасищата.
На базата на тази констатация е направена препоръка за устойчиво ползване на
високопланинските пасища; След преустановяване на интензивния начин на
управление на територията се наблюдава тенденция към увеличаване на мозайката,
което свидетелства за благоприятни промени в развитието на земното покритие.
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land cover transformation processes on rangelands in the Balkan Mountains between
1947 and 2012– Tuexenia.

10. СПИСЪК НА ЦИТИРАНИЯТА НА ТРУДОВЕТЕ ПО ДИСЕРТАЦИЯТА
Публикация:
Pedashenko, H. Apostolova, I., Boch, S., Ganeva, A., Janišová, M., Sopotlieva, D., Todorova,
S., Ünal, A., Vassilev, K., Velev, N. & Dengler, J. 2013. Dry grasslands on NW
Bulgarian mountains: first insights into diversity, ecology and syntaxonomy. –
Tuexenia, 33: 309-346.
Цитати:
1. Fotiadis, G., Vrahnakis, M., Kazoglou, Y., Tsiripidis, I. 2013. Dry grassland types in the
Prespa National Park (NW Greece), including the southernmost occurrence of the
priority habitat type “Pannonic sand steppes” (code 6260). – Haquetia 13(1): 171–189.
2. Aćić, S., Šilc, U., Jovanović, S., Kabaš, E., Vukojičić, S., Dajić Stevanović, Z. 2014.
Nomenclatural revision of dry grassland syntaxa of the Central Balkan. – Tuexenia 34:
355–390.
3. Hodkinson, B., Hodkinson, S. 2014. Recent literature on lichens-233. — The Bryologist
117(2): 209-214

11. СПИСЪК НА УЧАСТИЯТА В НАУЧНИ ФОРУМИ,ДОКЛАДВАЩИ
РЕЗУЛТАТИ ПО ДИСЕРТАЦИЯТА
1. Участие в работна среща на Работната група по проучване на европейската
растителност (22 EVS Meeting) към Международната Асоциация за Растителни науки
(IAVS) - 08.04.2013 - 11.04.2013, Рим - Италия. Участие с постерен доклад:
Dry grasslands of NW Bulgarian mountains: first insights into diversity, ecology and
syntaxonomy
2. Участие в работна среща на Работната група по проучване на европейската
растителност (23 EVS Meeting) към Международната Асоциация за Растителни науки
(IAVS) - 08.05.2014 - 12.05.2014, Любляна - Словения. Участие с устен доклад:
Vegetation diversity and dynamics on the highest part of the Balkan Range (Stara planina
Mt.)

Библиография

БИБЛИОГРАФИЯ
БОНДЕВ, И. 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600 000 с обяснителен текст.
Изд. СУ “Климент Охридски”, София.
ВАСИЛЕВ, К. 2012. Растителни съобщества по варовити терени западно от София. –
Докторска дисертация ИБЕИ, София: 185 стр.
ВАЦЕВА, Р. 2005. Изследване на земното покритие на природен парк „Врачански
балкан“ за 2000 г. по сателитни изображения на LANDSAT. – В: Сборник на
научна конференция с международно участие – Космос, Екология, Сигурност,
10–13 юни, 242-250.
ГИКОВ, A., ДИМИТРОВ, П. 2009. Приложение на геоинформационните технологии за
оценка на щетите и последиците от големия пожар в района на х. Мальовица,
Рила планина. – В: Сборник на пета научна конференция с международно
участие – Космос, Екология, Сигурност, 2–4 ноември, 150-159.
ДАРДЖОНОВ, Т. 1994. Фермерското земеделие и проблеми към прехода към него. –
София: 116 стр.
ДЕЛИПАВЛОВ, Д., ЧЕШМЕДЖИЕВ, И. (ред.). 2003. Определител на растенията в България.
Академично издателство на Аграрния У-т, Пловдив.
ДИМОВ, С., ТОТЕВ, Т., ГЕРГОВ, И., АТАНАСОВ, А., АНДРЕЕВСКИ, Х. 1970. Проучване на
възможностите за механизирано почистване на хвойната във високопланинските
пасища на Централна Стара планина. – В: Юбилеен сборник на комплексната
опитна станция Троян. – Земиздат, София: 279-287.
ЙОРДАНОВ, Т. 1981. Характеристика на факторите на развитие и географско
разпределение на земеделието. – В: ЙОРДАНОВ, Т. (ред.) География на България
Икономическа география. 2:241-258.
ЛЮБЕНОВА, М., РУМЕНИНА, Е., ДИМИТРОВ, В., ИВАНОВ, Е. 2002. Изследване на
екосистеми от биосферен резерват “Чупрене” с фитоекологични методи и
пространствено моделиране. – В: Сб.Научна конференция с международно
участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, Варна, том 1, 260-269.
МЕШИНЕВ, Т., АПОСТОЛОВА, И., КАЧАУНОВА, Е., ВЕЛЧЕВ, В., БОНДЕВ, И. 2000. Флора и
растителни съобщества. – В: МЕШИНЕВ, Т., ПОПОВ, А. (ред.), Високопланинска
безлесна зона на Национален парк Централен Балкан. Биологично разнообразие
и проблеми на неговото опазване. Пенсофт, София.
ПАВЛОВА A., НЕДКОВ, Р. 2005. Приложение на различни вегетационни индекси по
отношение на физиологията на горските екосистеми и климатичните сезони. – В:
Сборник на пета научна конференция с международно участие – Космос,
Екология, Сигурност, 10–13 Юни, 263-268.
ПАНАЙОТОВ, Д. 1996. Наръчник по животновъдство Том 2 Овцевъдство. Издателство на
Тракийски университет. Стара Загора: 185 стр.
ПИМПИРЕВА, Ж. 1998. Каракачаните в България. Второ издание. ИМИР. София: 220 стр.
РАЙЧЕВ, С., ТАНЕВ, Д., ТЯНКОВ, С., ДИМИТРОВ, И., СТАНКОВ, И. 1992. Овцевъдство.
Стара Загора: 314 стр.
СОПОТЛИЕВА, Д. 2008. Синтаксономична характеристика на тревната растителност в
Стралджанско-Айтоски геоботаничен окръг. Дисертация, ИБ-БАН, София
ХЛЕБАРОВ, Г. 1942. Каракачанската овца. – Годишник на Софийския Университет
Аграрно-Лесовъдски Факултет – 20(1) Земеделие: 1-39.
AKASHI, Y., MUELLER-DOMBOIS, D. 1995. A landscape perspective of the Hawaiian rain
forest dieback. – J. Veg. Sci. 6:449–464.

25

26

Динамика на растителността в НП Централен Балкан
AVERY, T. E., BERLIN, G. L. 1992, Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto
Interpretation, 5th ed., Macmillan, New York: 472 pp.
BECHTEL, B., RINGELER, A., BOEHNER, J. 2008. Segmentation for Object Extraction of Trees
using MATLAB and SAGA. – IN: BOEHNER, J., BLASCHKE, T., MONTANARELLA, L.
(eds.): SAGA – SECONDS OUT. – HAMBG. BEITR. PHYS. GEOGR. LANDSCH. ÖKOL. 19:
59–70.
BERGMEIER, E., KONSTANTINOU, M., TSIRIPIDIS, I., SẎKORA, K.V. 2009. Plant communities on
metalliferous soils in northern Greece. – Phytocoenologia 39: 411–438.
BOHN, U., GOLLUB, G., HETTWER, C., NEUHÄUSLOVÁ, Y., RAUS, T., SCHLÜTER, H., WEBER,
H., HENNEKENS, S. (EDS.) 2004. Map of the natural vegetation of Europe. Scale 1:2 500
000. Interactive CD-ROM: explanatory text, legend, maps. – Bundesamt für
Naturschutz, Bonn: CD-ROM + 19 pp.
BRAUN-BLANQUET, J. 1965. Plant Sociology. The Study of Plant Communities. Hafner
Publishing Company. New York and London.
CARMEL, Y., KADMON, R. 1998. Computerized classification of Mediterranean vegetation
using panchromatic aerial photographs. – J. Veg. Sci. 9:445–454.
COLWELL, R. N. 1997: History and place of photographic interpretation. – In: PHILIPSON, W.
R. (ed.). Manual of photographic interpretation. 2nd ed. American Society for
Photogrammetry and Remote Sensing, Bethesda, Md.: 3–47.
CONRAD, O. 2006. SAGA – Program Structure and Current State of Implementation. – In:
BÖHNER, J., MCCLOY, K. R., STROBL, J. (eds.): SAGA – Analysis and Modelling
Applications – Gött. Geogr. Abh. 115: 39–52.
CHYTRÝ, M., OTÝPKOVÁ, Z. 2003. Plot sizes used for phytosociological sampling of European
vegetation. – Journal of Vegetation Science, 14: 563-570.
CHYTRẎ, M., TICHẎ, L., HOLT, J., BOTTA-DUKÁT, Z. 2002. Determination of diagnostic
species with statistical fidelity measures. – J. Veg. Sci. 13: 79–90.
CHYTRẎ, M., HOFFMANN, A., NOVÁK, J. 2007. Suché trávníky (Festuco-Brometea) – Dry
grass-lands [in Czech, with English summaries]. – In: CHYTRẎ, M. (Ed.): Vegetation
of the Czech Repub-lic – 1. Grassland and heathland vegetation: 371–470. Academia,
Praha.
DENGLER, J. 2003. Entwicklung und Bewertung neuer Ansätze in der Pflanzensoziologie
unter be-sonderer Berücksichtigung der Vegetationsklassifikation. – Arch. Naturwiss.
Diss. 14: 1–297.
DENGLER, J. 2004a. Klasse: Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika & V. Novák 1941 –
Sandtrockenrasen und Felsgrusfluren von der submeridionalen bis zur borealen Zone.
– In: BERG, C., DENGLER, J., ABDANK, A. & ISERMANN, M. (Eds.): Die
Pflanzengesellschaften Mecklenburg-Vorpommerns und ihre Gefährdung – Textband:
301–326. Weissdorn, Jena.
DENGLER, J. 2004b. Artenzusammensetzung und Phytodiversität von Trockenrasen auf
Granitgrus entlang eines Höhentransektes in der Serra da Estrela (Portugal). – Kiel.
Not. Pflanzenkd. Schlesw.-Holst. Hamb. 32: 49–56.
DENGLER, J., BECKER, T., RUPRECHT, E., SZABÓ, A., BECKER, U., BELDEAN, M., BITANIKOLAE, C., DOLNIK, C., GOIA, I., PEYRAT, J., SUTCLIFFE, L.M.E., TURTUREANU, P.D.,
UĞURLU, E. 2012. Festuco-Brometea communities of the Transylvanian Plateau
(Romania) – a preliminary overview on syntaxonomy, ecology, and biodiversity. –
Tuexenia 32: 319–359 + 2 tables.
DIAZ, S., LAVOREL, S., MCINTYRE, S., FALCZUK, V., CASANOVES, F., MILCHUNAS, D.G. 2007.
Plant traits responses to grazing: a global synthesis. – Global Change Biol 13: 313–
341.

Библиография
DIMITROV, P., A. GIKOV. 2010. Identification and assessment of fire scars in Rila mountain
using spectral indexes of Landsat data. – In: Proceedings of the Fifth Scientific
Conference with International Participation “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety
– SENS` 2009”, November 2009, Sofia, Bulgaria. SRI-BAS,: 142-149, ISSN 13133888
DIRZO, R., GARCIA, M.C. 1992. Rates of deforestation in Los Tuxtlas, a neotropical area in
southeast Mexico. – Conserv. Biol. 6:84–90.
DUNN, C.P., SHARPE, D.M., GUNTENSPERGEN, G.R., STEARNS, F., YANG, Z. 1990. Methods for
analyzing temporal changes in landscape pattern. – In: TURNER, M.G., GARDNER, R.H.
(eds.). Quantitative Methods in Landscape Ecology, Springer-Verlag, New York, p.
173–198.
FRANKE, J., MENZ, G. 2007. Multi-temporal wheat disease detection by multi-spectral remote
sensing. – Precision Agriculture. 8(3):161-172.
GREEN, D.R., CUMMINS, R., WRIGHT, R., MILES, J. 1993. A methodology for acquiring
information on vegetation succession from remotely sensed imagery. – In: HAINESYOUNG, R., GREEN, D.R., COUSINS, S.H. (eds). Landscape ecology and GIS. Taylor &
Francis Ltd., London.: 111–128.
HAY, G.J., CASTILLA, G. 2008. Geographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA): A new
name for a new discipline. – In: BLASCHKE, T., LANG, S., HAY, G. (eds.): Object-based
image analysis. – Springer, Berlin/Heidelberg: 75–89.
HENLE, K., ALARD, D., CLITHEROW, J., COBB, P., FIRBANK, L., KULL, T. 2008. Identifying and
managing the conflicts between agriculture and biodiversity conservation in Europe –
A review. – Agric Ecosyst Environ 124: 60–71.
HILL, .M. 1979. TWINSPAN – A FORTRAN program for arranging multivariate data in an
ordered two-way table by classification of the individuals and attributes. – Cornell
University, Ithaca, NY: 90 pp.
HORVAT, I., GLAVAĆ, V. , ELLENBERG, H. 1974: Vegetation Südosteuropas. – Fischer, Jena:
XXXII + 768 pp. + 2 maps.
IHAKA, R. & GENTLEMAN, R. 1996. R: A language for data analysis and graphics. – Journ. of
Computational and Graphical Statistics, 5(3): 299–314.
JOHNSTON, C.A., NAIMAN, R.J. 1990. The use of a geo-information system to analyze longterm landscape alteration by beaver. – Landscape Ecol. 4:5–20.
JOVANOVIĆ, B. 1955. Fitocenoza krivuljau Srbiji. Šumarstvo, 6. Beograd.
JOVANOVIĆ-DUNIĆ, R. 1955. Weiden- und Wiesentypen der Suva Planina [in Serbian, with
German summary]. – Srpska Akad. Nauka Inst. Ekol. Biogeogr. Zb. Radova 6: 104 pp.
KOJIĆ, M., POPOVIĆ, R. & KARADŽIĆ, B. 1998. A syntaxonomic Review of Vegetation in Serbia.
Belgrade.
KOPECKA, M., FERANEC, J., OTAHEL, J., BETAK, J., VATSEVA, R., STOIMENOV, A. 2008.
Driving forces of the most important landscape changes in selected regions of
Slovakia and Bulgaria in the period between 1990 and 2000. – In: KABRDA, J., BIČÍK,
I. (Eds.) Man in the landscape across frontiers: Landscape and land use change in
Central European border regions. CD-ROM Conference Proceedings of the
IGU/LUCC Central Europe Conference 2007, Slovenia – Austria – Slovakia – Czech
Republic, August 28 – September 4 2007. Faculty of Science, Charles University in
Prague, Czech Republic: 100-111.
LANDRES, P.B., MORGAN, P., SWANSON, F. J. 1999: Overview of the use of natural variability
concepts in managing ecological systems. – Ecol. Appl. 9: 1179–1188.
LIU, J.G., MASON, P. 2009. Essential image processing and GIS for remote sensing. – John
Wiley & Sons, Oxford: 462 pp.

27

28

Динамика на растителността в НП Централен Балкан
LOSEE, S.T.B. 1942a: Air photographs and forest sites I Mapping methods illustrated on an
area of the Petawawa forest experiment station. – The Forestry Chronicle 18(3): 129–
144.
LOSEE, S.T.B. 1942b: Air photographs and forest sites II Application of aerial site mapping
methods to areas in Sasktchewan and Quebec. – The Forestry Chronicle 18(4): 169–
181.
LUTHER-MOSEBACH, J., DENGLER, J., SCHMIEDEL, U., RÖWER, I.U., LABITZKI, T.,
GRÖNGRÖFT, A. 2012. A first formal classification of the Hardeveld vegetation in
Namaqualand, South Africa. – Appl. Veg. Sci. 15: 401–431.
LYUBENOVA, M., VALTCHEVA, TS., PACHEDJIEVA. K. 2005. Assessment of the risk for the
beech vegetation in the biosphere reserve “Chuprene”, connected with climatic,
orographic and soil factors. – Annuire de l’Universite de Sofia “St. Kliment
Ohridski”,Part II, 96(l): 4, 27-35.
MARINOW, V. 1961. Die Schaftzucht der nomadisierten Karakatschanen in Bulgarien. – In:
FÖLDES, L. (ed.): Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa Ethnographishe
Studien. – Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest: 147–196.
MICEVSKI, K. 1971. „Steppenvegetation“ in Mazedonien [in Macedonian, with German
summary]. – God. Zb. Prir.-Mat. Fak. Univ. Skopje 23: 131–150.
MICEVSKI, K. 1978. Typologische Untersuchungen der Wiesen- und Weidenvegetation der
Gebeite Maleš und Pijanec [in Macedonian, with German summary]. – Maleš i Pijanec
1: 9–41 + 8 tables.
MILENOVA L., ROUMENINA, E., RASHKOV, S., KOROTKEVICH, O.1993. Land cover assessment
of Rybinsk catchment basin sector using satellite and ground-based data. – In:
WINKLER, P. (ed.). Remote Sensing for Monitoring the Changing Environment of
Europe. A.A. Balkema/ Roterdam/Brookfield: 239-243.
MUCINA, L., KOLBEK, J. 1989. Some anthropogenous vegetation types of South Bulgaria. –
Acta Bot. Croat., 48: 83-102.
MUCINA, L., DENGLER, J., BERGMEIER, E., ČARNI, A., DIMOPOLOUS, P., JAHN, R., MATEVSKI,
V. 2009. New and validated high-rank syntaxa from Europe. – Lazaroa 30: 267–276.
MUCINA, L., KOLBEK, J. 1993. Festuco-Brometea. – In: MUCINA, L., GRABHERR, G.,
ELLMAUER, T. (Eds.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs – Teil I: Anthropogene
Vegetation: 420–492. Fischer, Jena.
MUCINA, L., VALACHOVIČ, M., JAROLIMEK, I., ŠEFFER, J., KUBINSKA, A. & PIŠUT, I. 1990. The
vegetation of rock fissures, screes and snow beds in the Pirin Mountains (Bulgaria). –
Stud. Geobot., 10: 15-58.
NAGAO M, MATSUYAMA T. 1980. A structural analysis of complex aerial photographs. New
York: Plenum Press.
NEDKOV, R., ROUMENINA, E., JELEV, G. 2005. Monitoring of green urban areas in the central
part of Plovdiv city with high resolution satellite data. – Aerospace Research in
Bulgaria. 19: 91-94.
NEWTON, A.C., STEWART, G.B., MYERS, G., DIAZ, A., LAKE, S., BULLOCK, J.M. 2009. Impacts
of grazing on lowland heathland in North - West Europe. – Biol Conserv 142: 935–
947.
NIKOLOVA, M., VATSEVA, R., NIKOLOV, V. 2010. GIS assessment of global change impacts
on the dynamics of the Srebarna lake ecosystem. – In: BANDROVA, T., KONECNY, M.
(Eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on Cartography and GIS –
Nessebar, Bulgaria, International Cartographic Association, University of
Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, CD-ROM, ISSN: 1314-0604.

Библиография
PEDASHENKO, H., APOSTOLOVA, I., BOCH, S., GANEVA, A., JANIŠOVÁ, M., SOPOTLIEVA, D.,
TODOROVA, S., ÜNAL, A., VASSILEV, K., VELEV, N., DENGLER, J. 2013. Dry grasslands
of NW Bulgarian mountains: first insights into diversity, ecology and syntaxonomy. –
Tuexenia, 33: 309–346.
REDŽIĆ, S. 1999. The syntaxonomical differentiation of the Festuco-Brometea Br.-Bl. & R.
Tx. ex Klika & Hadac 1944 in the Balkans. – Ann. Bot. (Roma): 167–180.
REDŽIĆ, S. 2003. The syntaxonomy and syngenesis of the Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948 in
the Balkan peninsula. Annali di botanica 3:53-74.
RODWELL, J.S., SCHAMINEE, J.H.J., MUCINA, L., PIGNATTI, S., DRING, J., MOSS, D. 2002. The
diversity of European vegetation – An overview of phytosociological alliances and
their relation-ships to EUNIS habitats. – Rapp. EC-LNV 2002(054), National
Reference Centre for Agriculture, Nature and Fisheries, Wageningen: 168 pp.
ROLEČEK, J., TICHẎ, L., ZELENẎ, D., CHYTRẎ, M. 2009. Modified TWINSPAN classification
in which the hierarchy represents cluster heterogeneity. – J. Veg. Sci. 20: 596–602.
ROUMENINA, E., PELOVA, N., ACHKOV, N. 1989. Interactive processing of multichannel air
photos to study the condition of farming crops. – Earth Study from Space. 5: 60-64.
ROUMENINA, E., PELOVA, N., VELIKOV, V. 1991. Aerospace remote sensing and landscape
geochemical methods of observation of the antropogenic factor in the Devnja region. –
In: Proceedings of international symposium on hydro-and aerodynamics in marine
engineering. HADMAR '91. Varna. 1: 42-1 - 42-3.
ROUMENINA, E., NEDKOV, R., JELEV, G. 1999. Earth observation of dynamics of land cover/
land use using multichannel aeroimages and GPS measurements. 50th internat.
astronautical congress. Amsterdam, Netherlands. Paper IAF. B.6.07.
RUMENINA, E., DIMITOV, V., PELOVA, N. 2000. Land use monitoring in part of the Plovdiv
district by employing images from Landsat TM and GIS. – In: Proceedings of Int.
Scientific Session “50 years institute of geography”. Sofia: 540-551.
ROUMENINA, E. 2003. Spatial and temporal analysis of the land use on two territories in
Rakovski district. – Aerospace Research in Bulgaria. 17: 97-106.
ROUMENINA, E., DIMITROV, V., IVANOV, E. 2003. Spatial model of ecosystem changes in
Chouprene region, west Balkan mountains. Bulgaria. – Journal of Balkan Ecology.
6(1): 64-76.
ROUMENINA, E., LYUBENOVA, M., DIMITROV, V. 2003. Ecologic risk assessment of spruce
vegetation in chouprene biosphere reserve through spatial modeling in GIS. – In:
Proceedings of international conference “75 years of the forest research institute of
BAS”. Sofia. 1: 61-64.
ROUMENINA, E., JELEV, G., NEDKOV, R., NAYDENOVA, V. 2007. Mapping green urban space
using high spatial resolution images. – In: 4th International Conference Recent
Problems in Geodesy and Related Fields with International Importance. Inter Expo
Centre, Sofia, Bulgaria: 222-228.
ROUMENINA E., JELEV, G., NEDKOV, R., NAYDENOVA, V., KANEV, G. 2007. Spatial model for
evaluate man-induced transformation using geoinformation technologies. – Aerospace
Research in Bulgaria. 21: 35-47.
ROUSSAKOVA, V. 2000. Vegetation alpine et sous alpine superiore de la montagne de Rila
(Bulgarie). – Braun-Blanquetia, 25: 3-132.
ROYER, J.-M. 1991. Synthèse eurosibérienne, phytosociologique et phytogéographique de la
classe des Festuco-Brometea. (Phytosociological and phytogeographical Eurosiberian
synthesis of the class Festuco-Brometea) [in French] – Diss. Bot. 178: 1–296 pp. + 8
tables.
SEHER, J., TUELLER, P. 1973. Colour aerial photos for marshland. – Photogramm Eng Remote
Sensing 39:489–499

29

30

Динамика на растителността в НП Централен Балкан
SHIMA, L.J., ANDERSON, R.R., CARTER, V.P. 1976. The use of aerial color infrared
photography in mapping the vegetation of freshwater marsh. – Chesap Sci 17:74–85
SIMON, T. 1958. Uber die alpinen Pflanzengesellschaften des Pirin-Gebirges. – Acta Bot.
Acad. Sci. Hung., 4(1-2): 159-189.
SIMPSON, J.W., BOERNER, R.E.J., DEMERS, M.N., BERNS, L.A., ARTIGAS, F.J., SILVA, A. 1994.
Forty-eight years of landscape change on two contiguous Ohio landscapes. –
Landscape Ecol. 9:261–270.
ŠKODOVÁ, I. 2007. FBE Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika ex Klika 1951 [in
Slovak, with English summary]. – In: JANIŠOVÁ, M. (Ed.): Grassland vegetation of
Slovak Republic – electronic expert system for identification of syntaxa: 78–86.
Botanický ústav SAV, Bratislava.
SONKA, M., HLAVAC, V., BOYLE, R. 1993. Image Processing, Analysis and Machine Vision,
1st ed., Cambridge University Press, Cambridge.
SPIRIDONOV, H., ROUMENINA, E., MILENOVA, L. 1992. Complex investigation of a system
“industrial site-environment” using remote sensing and landscape-geochemical
methods. – In: Proceedings of European ISY`92 Conference Environment observation
and climate modelling through international space projects. Munich.: 114 – 119.
TICHẎ, L. 2002. JUICE, software for vegetation classification. – J. Veg. Sci. 13: 451–453.
TURNER, I.M., WONG, Y.K., CHEW, P.T., IBRAHIM, A.B. 1996, Rapid assessment of tropical
rain forest successional status using aerial photographs. – Biol. Conserv. 77:177–183.
TZONEV, R., DIMITROV, M., ROUSSAKOVA, V. 2009. Syntaxa according to Braun-Blanquet
approach in Bulgaria. – Phytologia Balcanica, 15(2): 209-233.
VAN DER MAAREL, E. 2005. Vegetation ecology – an overview. – In: VAN DER MAAREL, E.
(ed.). Vegetation ecology. Blackwell Publishing: 1-52..
VASSILEV, K., PEDASHENKO, H. 2014. Grassland Vegetation of Ponor Special Protection Area
(Natura 2000), Western Bulgaria. – Acta zool. bulg. 5: 61-73.
VASSILEV, K., APOSTOLOVA, I., PEDASHENKO, H. 2012а Festuco-Brometea in Western
Bulgaria with an emphasis on Cirsio-Brachypodion pinnati. – Hacquetia 11: 233–254.
VATSEVA, R., STOIMENOV, A., BORISOVA, N. 2006. Assesment of the land cover changes in
the Plovdiv region for the period 1990-2000 based on CORINE Land Cover data – In:
Proceedings of the second scientific conference with international participation SENS,
14 – 16 June 2006, Varna: 1-7
VEEN, P., JEFFERSON, R., DE SMIDT, J., VAN DER STRATEN, J.(eds.). 2009. Grasslands in Europe
of high nature value. Zeist: KNNV Publishing. pp. 320.
VELEV, N., APOSTOLOVA, I. 2008. Successional changes of Nardus stricta communities in the
Central Balkan Range (Bulgaria). – Phytol. Balcan., 14(1): 75-84.
VELEV, N., APOSTOLOVA, I. 2009. A review of Potentillo ternatae-Nardion strictae alliance. –
Hacquetia, 8(1): 49-67.
WESTHOFF, V., VAN DER MAAREL, E. 1973. The Braun-Blanquet approach. In: WHITTAKER, R.
H. (ed.) Ordination and classification of plant communities. W. Junk, The Hague, NL:
617-737.

Summary

SUMMARY
The historical transition from the Bulgarian Kingdom through the Soviet period to the present
state of Bulgaria has affected humans and their land use preferences, leading to repeated
transformations of the vegetation. We analysed the proportional change of vegetation types in
the Tsentralen Balkan National Park in Bulgaria using aerial imagery over the last 65 years
and object based image segmentation. The 10 communities at association level belonging to 7
phytosociological classes and 8 alliances (Koelerio-Corynephoretea, Festuco-Brometea,

Calluno-Ulicetea, Elyno-Seslerietea, Asplenietea trichomanis, Mulgedio-Aconitetea,
Loiseleurio-Vaccinietea) were classified into three land cover classes (vegetation types):
shrubland, grassland, and shrub-grassland mosaic. In order to interpret the observed
proportional changes of these vegetation types we collated livestock numbers over the same
period. The shrub-grassland mosaic constantly decreased over the first 20 years, whereas
shrublands and grasslands both increased. During the period 1969–1989, the trend continued
and areas covered by the shrub-grassland mosaic decreased by 82%, while shrublands
increased by 56% and grasslands increased by 18%. The species rich shrub-grassland mosaics
were most affected by the land use changes. The overall land cover diversity pattern reduced
to two classes. The period with the least changes was 1989–2012, when changes in landscape
cover stabi-lized after the area was designated a National Park. Livestock numbers varied
throughout the study period due to the transformation processes. This probably also affected
the change in the vegetation patterns analyzed, as few other drivers are known from the Stara
Planina Mts. The aerial imagery time series was helpful to reconstruct the changes in the
vegetation of the study area, however, extending the time series would allow for a better
correlation with livestock numbers.
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