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Мениджър проекти 



Ситуацията в момента 

• Животинските и растителните видове в 
земеделските земи са се развивали 
паралелно със селското стопанство и са 
се адаптирали към него  
 

• Синорите, буферните ивици и другите 
свързващи елементи на ландшафта в 
земеделските земи са и оптимални 
местообитания   

 
• И до днес в Европа: земеделските земи 

са мултифункционални и не 
произвеждат само храна 
 

• Селското стопанство и земеделието се 
променят непрекъснато 
 
 

 
 
 



Ситуацията в момента 

• Arten der Agrarlandschaft haben sich 
über Jahrhunderte mit ihr entwickelt 
und an sie angepasst 

 
• Äcker und Begleitstrukturen waren 

optimale Habitate 
 

• Historisch in Europa eine 
Multifuktionale Landschaft, die nicht 
nur Nahrungsmittel produziert 
 

• Veränderung der Landwirtschaft 
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Увеличение на добивите в 
резултат от: 
 
• Използване на машини и 

адаптиране на селското 
стопанство за работа с тях  

• Комасация на земеделските 
парцели 

• Развъждане на животни, 
отглеждане на нови култури 

• Препарати за растителна 
защита/ Пестициди 

• Изкуствени торове 
• Нови знания 
 
 
 

  Странични ефекти: 
 
• По-големи стопанства с по-малко работници  
• По-малко елементи на ландшафта, по-малко разнообразие на ЗСИ… 
• Изоставяне на земеделски земи! 
 Качеството на местообитанията и парцелите в обработваемите земи и 

пасищата намалява 
 Ландшафтът става по-труднодостъпен (появяват се „острови“/ раздробяване) 



Разлики между отделните райони 



Изследвания 



Изследвания 



Качество на местообитанията? 

Нужди на животинските видове: 

Партньор за възпроизводство, жизнеспособна 
популация 

Храна 

Защита от неприятели, от атмосферните условия, 
подслон 



Качество на местообитанията? 

Храна: 

Различни нужди в различните периоди на годината 



Качество на местообитанията? 

Защита от неприятели и от атмосферните условия 



Качество на местообитанията? 

Защита от неприятели и от атмосферните условия 

 Основната част на местообитанието трябва да бъде 
достатъчно голяма 
 

Неприятели 

Атмосферни 
условия 

Светлина 



Качество на местообитанията? 

Защита от неприятели и от атмосферните условия 

 Ефект на буферните ивици 

Неприятели 

Атмосферни 
условия 

Светлина 



Качество на местообитанията? 

Защита от неприятели и от атмосферните условия 



Качество на местообитанията? 

Партньор за възпроизводство 



Качество на местообитанията? 

Минимален размер на (жизнеспособна) популация 

Условията на околната среда са нестабилни 
Размерът на популациите варира 
Може да доведе до изчезване на малки по размер 

популации 



Качество на местообитанията? 

Минимален размер на (жизнеспособна) популация 



Качество на местообитанията? 

Минимален размер на (жизнеспособна) популация 



Качество на местообитанията? 

Минимален размер на (жизнеспособна) популация 



Качество на местообитанията? 



Качество на местообитанията? 



Заключение 

Достъпност на земеделския ландшафт чрез наличието на 
каменисти пътечки и коридори за свързване на отделни 
местообитания  

Опазване, подобряване & създаване/възстановяване на 
местообитания 


