Този проект се осъществява със съфинансиране от ФМ на
ЕИП- Фонд за НПО България 2008 - 2010
“Обществена подкрепа за устойчивото управление на зоните по Натура 2000
по черноморското крайбрежие”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Черноморска мрежа на неправителствените
организации и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.
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“Докато старата наука се характеризира с обособеност,
експрориация, дисекция и редукция, новата наука се характеризира с
ангажираност, попълване, интеграция, холизъм. Старата наука гледа
на природата като на обекти, новата наука гледа на природата като
на взаимоотношения. Старата наука се е заела да направи природата
продуктивна, новата наука – да я направи устойчива. Старата наука се
стреми да обуздае природата, новата наука се стреми към
партньорство с нея. Старата наука поставя ударението върху
независимост от природата, новата наука – на връщне към природата.
Новата наука ни отвежда от колониалния възглед за природата като
противник, който трябва да бъде плячкосван и заробван, към нов
възглед за природата като общност, за която трябва да се грижим.
Правото да се експлоатира, употребява и владее природата под
формата на частна собственост се регулира със задължението
природата да се управлява и да се зачита. Утилитарната стойност на
природата бавно отстъпва пред присъщата стойност на природата.”
Джереми Рифкин, Европейската мечта, с. 334
Същността на екосистемата е нещо различно от простия сбор на
видовете, които я обитават, защото взаимоотношенията между тях
оределят функционирането й като част от биосферата.
Екосистемата е сложна мрежа от симбиотични, синергични и
конкурентни връзки в борбата за оцеляване на видовете. Тя се явява
относително самостоятелна структура на живата материя част от
макроструктурата биосфера. В екосистемата се извършват процеси на
пренос и трансформация на материя, при които се става обмен на
енергия. Този процес на трансформация и пренос на материя и енергия
се осъществява както между живите организми, влизащи в състава на
екосистемата, така и между организмите и средата.
Понятието екосистема е въведено от английския ботаник и еколог
А. Тенсли (1935) за означаване на екологичните връзки и единството на
биоценозата и биотопа. През 1940 г. руския еколог Вл. Сукачев предлага
понятието биогеоценоза, което по съдържание се припокрива с
екосистема. Според него биогеоценозата е съвкупност от еднородни
природни явления от определена земна повърхност. Според Одум (1975)
става дума за синоними, с които означаваме функционална система,
изградена от съобществото и неживата природа.
Като най-голяма саморегулираща се система се приема
биосферата. В нея се включват всички живи организми, които си
взаимодействат с неживата материя така, че протичащата енергия
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създава определена хранителна структура, видово разнообразие и обмен
на веществата. В екосистемата има два компонента - неорганична среда
и организми.
В екологията е прието да се смята, че класификацията на
екосистемите трябва да се основава на растителността, тъй като тя дава
облика на всяка екосистема. Най-често се прави по функционален или по
структурен признак.
За да се разгадаят тайните на обществото и природата е нужно да
се разберат и осмислят многобройните взаимовръзки между явленията, а
не само да се изучават свойствата на отделните компоненти. Голямата
промяна в подхода е свързана с прехода от старата идея, че явленията
могат да се разберат като се анализират техните съставни части, към
новата идея, че същността на отделните елементи може да бъде разбрана
само ако изследваме техните взаимотношения с цялото, към което те
принадлежат.
Поставяме ударението върху разбирането на мрежите,
взаимовръзките и обратните връзки. Във функциониращата екосистема
видовете се намират в толкова тясно преплетени общности, че всяка
екосистема проявява свойства, характерни за жив организъм.
Планът за управление на защитена зона “Босна” се отнася за една
пространствено организирана жива цялост. Основната цел поддържането на естествения характер на местообитанията изисква
подходящи методи за стопанисване на земята, съобразени с природните
условия на района, както и запазване за местните растения и животни на
необходимото жизнено пространство. Планирането трябва да се основава
на задълбочени топографски и геоложки проучвания на цялата територия
на зоната. Изучаването на конфигурацията на почвите и на растителните
ресурси дава възможност да се определи състоянието на средата.
Съществуващият ландшафт не може да бъде обяснен само с
наблюдаваните в момента дадености. Трябва да се отчитат, както
историята, така и някои трудни за възприемане аспекти от дейността на
социалните фактори при усвояване на природата. Нужна организирана
дейност за изучаване на следите, които оставя човешката дейност върху
ландшафта. Значимите изяви на човека в пространството и времето,
които променят ландшафта са изяви на общности, а не на отделни
индивиди.
За да се разберат факторите, които играят решаваща роля за
биоразнообразието в зона „Босна” трябва да се предприемат няколко
основни стъпки:
1. Да се определи значението, което има разнообразието на
релефа, осигуряващ комбинации на надморска височина, наклони,
изложения.
2. Да се направи характеристика на почвено-климатичните
условия като фактор за биологичното многообразие.
3. Да се опише и оцени значението на стопанските дейности за
формиране на биоразнообразието, както и на предизвиканите от
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кризи и катастрофи и ролята на цикличността в развитието на
екосистемата “Босна”
4. Да се формулират идеални и оперативни цели, приоритети и
мерки на Плана за управление и се предложат идеи за проекти за
тяхното постигане.

Географско положение, релеф и климатични условия
“Понятията “природа” и географска среда са принципно сходни, но
първото от тях е със значително по-голям обхват. Географската среда е
възникнала в резултат на продължително антропогенно въздействие
върху географската обвивка (геосферата). Така се създават антропогенни
ландшафти или “вторична природа”, т.е. градовете, заводите, каналите,
транспортните магистрали и др. Американските географи, изследващи
космическите снимки са дошли до извода, че близо 48 млн.кв.км от
земната суша (близо 1/3) са без видими следи от човешка дейност. В
Северна Америка не се забелязват следи от антропогенни ландшафти на
38% от територията, а в пределите на Русия и ОНД - 34%, в Азия 14%, а
в Европа – само 3%
Географската среда се разглежда в два аспекта: като източник на
природни ресурси и като условие за живот и дейност на хората. Като
цяло географската среда е природният фактор за живот и стопанска
дейност на обществото. Природните условия са тези тела и сили на
природата, които на даден етап от развитието на производителните сили
са от съществено значение за живота и дейността на човешкото
общество, но не участват непосредствено в стопанската дейност на
хората. Под природни ресурси трябва да разбираме тези тела и сили на
природата, които на даден етап от развитието на производителните сили
са достатъчно изучени и се използват за удовлетворяване на
потребностите на човешкото общество под формата на непосредствено
участие в стопанската дейност, т.е. те са предмет за потребление и
средство за производство. Такова деление в известна степен можем да
приемем като условно, защото едни и същи компоненти на природата
могат да се приемат като условие и като ресурс.” (7, с.51/52)
Към най-дългосрочно действащите фактори, определящи
биоразнообразието в зоната, трябва да отнесем местоположението,
топографията, климата и почвите. Географското положение и релефът
оказват ключово влияние върху формирането на местообитанията, тъй
като те са основните абиотични фактори, които определят развитието на
екосистемите. Местоположението или Географията в значителна степен
определя и посоката на развитието на Историята. Местоположението и
конфигурацията на зоната, които определят нейното положение в
пространството са представени на картата на зоната. (Приложение 1 –
Защитена зона “Босна”)
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Зоната носи името си от едноименния рид в Странджа, найсеверното от трите и/ основни била, разположен изцяло на територията на
България.
Ридът има формата на дъга, разположена в посока запад-изток от
граничния връх Кервансарай до връх Папия над село Варвара на
черноморското крайбрежие. От юг на Босна е разположена долината на
река Велека с областта Хасекия, а от север Факийската река. Най-висок
връх е Папия (502 метра) в източната част на рида. Като част от рида
Босна се смятат и уединените северни ридове Росен баир, Бакърлък и
Узунджа баир.
От рида Босна извират реките Изворска (Дъбрава или Кайнарджа),
Ропотамо (под името Церовска река), Дяволската река и Караагач от
северна страна, Стремница, Еленица както и няколко други малки
притока на Велека от южна.
Топографията на зоната включва описание на основните различия
в характера на земната повърхност: височини, долини, наклони с
различни ориентации на изложенията. Топографията в значителна степен
обуславя формирането на почвите и микроклимата и оказва голямо
влияние за развитие на човешките дейности. Изучаването и вярната
оценка на значението на различните елементи на топографията са важни
предпоставки за изготвяне на добър План за управление и за успешната
му реализация. Защото от голямото разнообразие на релефа на зона
“Босна” се получават специфични условия за биоразнообразието по
местности. Нанасянето на картата на господстващите топографски точки
в съответен мащаб ще помогне да се отрази тяхната природа, размери и
потенциалното влияние.
Най-високите точки в зоната, които оказват влияние са върховете
над 350 м. –Живак (453), Голеш, край Изгрев (434), Рошковец (418),
Острата чука (392), Зигрите, 390), Димова чука (376) и Дуденово (371).
Влияние за биоразнообразието оказват и възвишенията край Босна (454)
и Хаджийка (412), които са в близост до границите на зоната.
В геоложко отношение зоната, като част от Странджа, принадлежи
към Средногорието – това е преходна област между младите алпийски
образувания на север (Стара планина) и стария Тракийски масив на юг
(Родопите). Тя е част от сложно устроения странджански антиклинорий,
който се състои от по-малки гънкови структурни единици, процепени от
разседи, и вместени в ядрата им плутонични маси. Денудационните
процеси дълбоко са разкрили изграждащите ги скали. Смята се, че по
западната граница на Странджанската област минава т. нар. Маришки
шев.
Скалният състав на зоната е разнообразен – богата палитра от
магмени (плутонични) скали (габро, диорити, монцонити, гранит и др.),
които са процепени от по-млади вулканогенни материали (андезити,
туфобрекчи и др.), изграждащи по-голямата част от бреговата ивица на
планината. Широко разпространение имат и седиментните скали –
пясъчници, аргилити, мергели, глинести варовици и т.н.
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Зона “Босна” се разполага върху стара сушева земя, подложена на
бавно поетапно диференцирано издигане през неогена и кватернера и
потъване в съседните депресионни области – формирали са се
староплиоценски, младоплиоценски и вилафрански заравнени
повърхнини, които заемат стъпаловидно разположение една спрямо
друга, като понижават височината си на север в посока към Бургаската
низина.
Микроклиматът в зоната се формира под континенталното влияние
от северозапад, влиянието на Черно море от изток и на Средиземно море
от юг.
Територията на зона “Босна” попада в континенталносредиземноморската климатична област, която обхваща най-северните
части на средиземноморската субтропична област или най-южните части
на Черноморието. Характерна е значително по-меката и богата на валежи
зима и по-голямата засушливост през лятото.
Специфичният микроклимат на зоната вероятно се определя от
това, че зоната се намира на границата между две климатични
подобласти. Черноморската климатична подобласт има по-мека и
ветровита зима и значително по-хладна пролет. През по-топлата част от
годината, важен момент е добре изразената бризова циркулация, която от
една страна засилва лятната засушливост, но от друга осигурява
значително по-голяма влажност на приземните слоеве. Найсевероизточната част от зоната попада под влиянието на климатичния
район на Бургаската низина, който се отличава с мека и малоснежна зима
и характерно засушаване през втората половина на лятото. Поради липса
на защита от студените ветрове не са редки случаите на резки
застудявания. При средна януарска температура 1-2°С минималните
могат да достигнат до –16 –18°С. (Приложение 2 – Средна годишна
температура в зона “Босна”)
Средната сума на валежите около 630 мм. Централната и
югоизточната част на зоната попада в климатичния район на
Странджанското Черноморие, заемащ сравнително тясна крайбрежна
ивица между реките Ропотамо и Резовска. Средна сума на валежите
около 680 мм. (Приложение 3 – Годишни валежи в зона “Босна”)
Западните граници на зоната попадат в северната част на Странджански
район от Южнобългарската климатична подобласт, за който са
характерни значителни зимни валежи и летни засушавания. Средна сума
на валежите около 750 мм. В по-близките до морето части на зоната
устойчивото здържане на температурата на въздуха е между 28.02 и
05.03, за централната част между 05.03 и 10.03, а за най-южната част
между 10.03 и 20.03. Устойчивото задържане на температурата на
въздуха над 10 за североизточната част настъпва между 10 и 15.04, а за
южната част между 15 и 25.04. В източната част на зоната са изключение
годините с минимални температури под -10 през второто и третото
десетдневие на март, докато за западната част това са между 10 и 20%.
Почти по същия начин се разделя зоната и по отношение честотата на
годините с минимални температури по-ниски от -3 през април. За по6

голямата част на изток е между 0 и 5%, а за по-малката западна част
между 20 и 40%. Средната сума на валежите през април е между 40 и 50
мм. Средния брой на засушаванията с продължителност над 10 дни през
април за 10 години е между 11 и 15 засушавания. През зоната преминава
границата, която разделя източната част с температурна сума между
3800 - 4100 от западната с температурна сума между 3500 – 3800 за
периода с температура на въздуха по-висока от 10. Средната месечна
температура на почвата на дълбочина 10 см през юли е между 25 и 27 .
Честотата на годините с валежи до 5 мм на кв. м за десетдневието11 – 20
август в % за цялата територия е между 66 и 80%. Средния брой на
засушаванията през лятото с продължителност над 10 дни за десет
години е над 22. Малко по-различно се разделя зоната по отношение на
дефицита в баланса на атмосферното овлажняване. За по-голямата част
на североизток дефицита е между 200 и 300мм, а за по-високата част на
югозапад под 200 мм. Средния брой на засушавания с продължителност
повече от десет дни за десет години е между 20 и 22. Есенните валежи
през октомври в северната част са между 60 и 70 мм,а в южната част на
зоната са средно с около 10 мм повече. По същия начин се разделя
зоната и по отношение честотата на годините с валежи до 5мм през
първото десетдневие на октомври – за южната част 36-50%, а за севрната
51-65%. Валежите за времето от октомври до март се увеличават от
север на юг. За най-северните части между 300 и 400мм., за средната
част между 400 и 500 и за най-югозападната част между 500 и 600 мм. От
изток на запад се увеличават валежите за времето от средата на април до
средата на май., за най-източните част до 35мм за по-голямата част от
зоната между 35 и 40 мм и за крайните югозападни части между 40 и 50
мм.Средната сума на валежите за май, юни и юли от югоизток нараства
на северозапад. Под 125 мм край с. Изгрев, между 125 и 150 между
Писменово и Визица и между 150 и 175 на запад от язовир Ясна поляна.
Валежите за времето от 15 май до 15 юли за източната част са под 100
мм, а за по-отдалечната от морето част между 100 и 120 мм., а от 10 юни
до 10 юли за югоизточната част до 50 мм, а за територията на
северозапад към босненското било между 50 и 60 мм. Средната сума на
валежите за месеците юли и август е между 60 и 80 мм, от април до
август между 200 и 250 мм, а за периода май- септември между 250 и 300
мм.
В хидрологично отношение зоната се отличава с изразени
средиземноморски черти в режима на оттока. Тук и водоносността на
речните басейни относително нараства спрямо надморската им височина.
Това е свързано с по-големия отточен ефект на характерните за
континентално-средиземноморския климат максимални есенно–зимни
валежи при ограничено изпарение поради ниските температури.
Водността нараства от 130 мм в най-ниските до 500 мм в най-високите
части.
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Характерно за тази част на Странджа е крайно неравномерното
разпределение на речния отток в течение на годината. Тук основно има
есенно-зимно пълноводие (декември-февруари) с 50-55 % от годишния
отток, а заедно с пролетното вторично пълноводие (март-май) обемът
нараства до 80-85 % (за 6 месеца).
По време на маловодието, което при повечето реки обхваща
периода юни-ноември (също 6 месеца), се формират само 19-22 % от
годишния отток. Маловодието е продължително, но е най-устойчиво (без
изразени прииждания) през периода юли-октомври, като минимумът
настъпва през август.
Характерен белег за странджанските реки е, че въпреки
продължителното и дълбоко маловодие, с малки изключения те не
пресъхват поради постоянното си изворно подхранване.
Подчертаваме, че успоредно със засилващата се тревога от
климатичните промени се засилва и дефицита за достоверна информация
за основните показатели, характеризиращи микроклимата в различните
части на зоната. След Първата световна война с обединените усилия на
различни сектори – земеделско и горско ведомство, местна власт, пощи,
училища, започва да се изгражда мрежата за събиране и обработка на
агроклиматична информация. Тази мрежа достига максимум пльтност
през 60-те години на 20 век, когато във всички населени места около
зоната има дъждомерни постове. След достигнатата максимална
плътност започва процес на разграждане и разпадане на системата и
разместване на пунктовете за наблюдение, което прави невъзможно да се
изясни напълно значението на климатичните промени върху състоянието
на природните местообитания развитието видовете от дивата флора и
фауна.
При подготовката на Плана за управление еднакво внимание
трябва да се отделя на връзките в двете посоки. Трябва да се разкрие
значенето на климата за развитието на гората, но не по-малко важно е да
се изясни и ролята на гората за формиране на микроклимата. По точно
трябва да се определят възможностите на гората в зоната да смекчава
температурните амплитуди на въздуха и на почвата.

Почвена покривка
Най-важната част от всички сухоземни екосистеми и на
биосферата като цяло е почвата. Почвата е фактор и резултат от
биологичното разнообразие. Това разнообразие е зависимо от произхода
на почвата, но играе важна роля почвообразователния процес. Важна е
не само основата или качеството на материнската порода, но и
качеството на органичното вещество, което е резултат от
биоразнообразието. Най-важното качество е плодородието на почвата. За
да не се загуби тази способност на почвата да ражда плодове, тя трябва
да бъде жива. При изготвяне на Плана за управление на зоната, трябва да
се прояви истинско уважение към живота в почвата. Археологческите и
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историческите открития показват, че небрежното отношение към
почвата е било основна причина за гибелта на много от древните
цивилизации.
В зоната преобладават остатъчните почви, образувани на мястото
на изветрелите скали. Ограничени са териториите на наносните почви в
малките лъки край малките реки в зоната. (Приложение 4 – Основни
типове почви в защитена зона “Босна”)
За този тип почви е характерно, че имат рязка диференциация
между хумусния и илувиалния хоризонти. Хумусният е с мощност 25–40
см, има канелен цвят и сбит до плътен строеж. Илувиалният хоризонт е
мощен (до 70–80 см), глинест, уплътнен, червеникаво-кафяв.
Карбонатите са измити на дълбочина 80–100 см и реакцията на почвата е
слабо кисела. Съдържанието на хумус в орницата е около 2 % и почвите
са слабо запасени с азот и фосфор и добре с калий. Физичните свойства
на тези почви са неблагоприятни за класическото земеделие - слаба
водопропускливост, при навлажняване набъбват, а при изсъхване се
спичат, при обработка се къртят на твърди буци.
Голям дял имат и канелено-подзолистите (псевдоподзолисти)
глеевидни и неглеевидни почви предимно в северната и източната част.
Тези почви са плитки и заемат заравнените била и склоновете с по-слаб
наклон. Главната им особеност е силно разсветленият (оподзолен)
хумусно-алувиален хоризонт. Мощността на хумусния слой е 20-34 см.
Илувиалният В хоризонт е плътен, с призматична структура. Общата
мощност на профила е 104-136 см, а при силно оподзолените – до 60 см,
карбонатите са изнесени дълбоко. Тези почви имат глинесто-песъчлив и
леко песъчливо-глинест механичен състав в повърхностния хоризонт,
като вследствие оподзоляването и обработката почвената структура на
орницата е разпрашена. Физичната глина в хоризонт А е от 11 до 20%, а
по дълбочина на профила достига до 52%. Слабо запасени с органично
вещество, което в хоризонт А е от 0.5 до 2%. В миналото тези райони са
били заети с широколистни гори.
Източните граници на зоната достигат до границите на канелените
горски почви с тъмноцветните черноземни почви.
При тези почвено-климатични условия преобладаващите
естествени горски формации в източната част на зоната са дъбови с
голямо разнообразие от дървесни и храстови видове. (91M0 Балканопанонски церово-горунови гори съставляват 61.476 % от общата част на
хабитатите в зоната).

Особености на местната екосистема и влияние на човека върху
развитието й
Горските екосистеми в зоната
Основните характеристики, които превръщат една растителна
общност в гора, са две: значително биоразнообразие и наличие на
етажна растителност. Гората е екосистема, в която чисто пространствено
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всички места са заети, живот има на ниско и на високо. Тя се явява
последният стадий от развитието (сукцесия) на екосистемите по нашите
ширини. Прието е да се счита, че горската екосистема се намира в
равновесно състояние – климакс. При достигане на климакс биоценозата
се възпроизвежда без да променя значително видовия си състав дълго
време. Почти цялата биопродукция на екосистемата по време на климакс
се изразходва за поддържане на равновесно състояние.
Горските екосистеми функционират посредством абиотичните
фактори на средата - интензитет на слънчевото греене, наличието на
CO2 , H2O и неорганични вещества и много други.
Растенията са единствените организми, които могат да превръщат
слънчевата енергия в химични съединения и затова се наричат
продуценти. С помощта на органичните съединения, продукт на
фотосинтезата, водата и бедните на енергия неорганични съставки,
растенията синтезират биохимичните вещества, необходими за
развитието и метаболизма им и затова се наричат самоизхранващи се
т.е. автотрофни организми. С растителната биомаса, която произвеждат
растенията се изхранват паразитните растения и тревопасните животни
(консументи от първи ред или първични консументи).
Първични консументи са горските млекопитаещи (елени, сърни,
диви зайци, мишки, катерици), които се хранят със семена, плодове,
листа, корени и др. Птиците, хранещи се със семена и плодове, както и
хранещите се с растения насекоми се числят към същата категория. Към
тази категория се числят и насекомите, хранещи се с кората на
дърветата, както самите дървета и всички паразити, които увреждат
растенията. Хищните животни, хранещи се с тревопасни животни са т.н.
консументи от втори ред или вторични консументи. Те регулират
числеността на популациите на тревопасните животни и следователно
играят решаваща роля при запазването на равновесието между
растенията и тревопасните животни. Вторичните консументи на свой
ред представляват храна за по-големите хищници – консументите от
трети ред т.е. третичните консументи.
Общо в почвата се струпват големи количества органични
вещества (продукти от ежегодното опадване на листата на растенията,
секрети, трупове на умрели животни и др.), които на свой ред
представляват храна за една друга категория организми в екосистемата,
наречени редуценти т.е. разграждащи организми. Такива са някои
микроорганизми, както и някои червеи, членестоноги и др., хранещи се
с мъртва органична материя (сапрофаги). Редуцентите преработват
органичната материя и я превръщат в неорганични съставки, лесни
усвоими от растенията. По този начин цикълът започва отново.
При по внимателно изучаване на развитието на района в
исторически план се вижда, че равновесното състояние на горите в
зоната, далеч не е толкова статично, колкото изглежда от определението.
Тъй като районът е населен от хилядолетия, вследствие на дейността на
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човека местните гори дълго време се намират в състояние на динамично
равновесие, поддържано и едновременно застрашавано от дейността на
човека. “През вековното си съществуване горите на Странджа планина са
преживели жестока експлоатация, повсеместна паша и пожари, които
променят първичния характер на горските насаждения. Изсичането на
най-добрите стебла и на елитна дървесина влияят на генетичния фонд.
Изключително високото ползване през перода 1950-1975 год. нарушава
възрастовата структура и променя облика на горите.Заедно с това, след
1950 год. в района започва интензивна лесокултурна дейност. Създават
се стотици декари горски култури, които показват бърз растеж и висока
производителност.”(9, с.7)
Цивилизацията преди 18 век се определя като дървена. Дървото е
основен ресурс в производството на всички неживи средства за
производство: ралото, колата, вретеното, хурката, чакръците, стана,
ведрата, каците, бъчвите и т.н.. Дървото се използва в строителството:
егреците, кошарите, плевните и колибите са почти изцяло от дърво. За
местното население гората осигурява материал за къщата на
новодомците, за мебелите, за колата, за инструментите. Дървото широко
се използва дори в строителството на каменните постройки. Чрез
изгаряне от дървата направо се добива енергия за отопление на
жилищата, за приготвяне на храната. Но за да има какво да се готви
трябва да се разширяват нивите и пасищата. Тревата в пожарището е попитомна. Новата земя е по-плодородна. Много от горските пожари са
предизвикани от хората за увеличаване на площа на нивите и пасищата.
Един поглед назад във времето показва, че гората на зона “Босна” е била
силно интегрирана не само в местната икономика, но и в икономиката на
всички тракийски и последващи царства, империи и държави.
В продължение на хилядолетия дървото се използва като основен
източник на енергия във всички отрасли и дейности, използващи
нагряване: грънчарство, леярство, пивоварство, тухларство. Гората е
нужна на държавата за строителство на кораби, за армията. В зависимост
от предназначението са нужни материали с различни качества. За някои
по ценни видове опустошението може да бъде пълно. Може да се
предполага, че в определени периоди, някои по достъпни територии са
били подлагани за един век по два пъти на гола сеч.
На достъпните места в предишните векове горите многократно са
изсичани за нуждите на местната металургия, по-късно за износ на
дървени въглища и за разнообразните потребности от дървесина в поново време. Може да се предполага, че в резултат на това от първичния
състав на гората постепенно са отпадали видовете, които са били попретенциозни към влагата. На много места преобладават церът и
благуньт с подлес от келяв габър. Срешат се още: горун, планински ясен,
клен, бряст, сребриста липа, скоруша, брекина, дива круша. Подлесът
най-често е от обикновен дрян, глог, шипка, капина, обикновен
чашкодрян, бодлив залист и др.
Имаме всички основания да се доверим на изводите на Иван
Костов в неговата книга “Горските ресурси в Бургаска област в преход
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към многоцелево и устойчиво стопанисване” За да се предстви по-вярно
мнението и позицията на автора ще приведем един по-дълъг цитат:
“Редица псевдоеколози днес са привърженици на теорията за
естествената, природна гора, неповлияна по никакъв начин от човека, на
гора ветрина, обект само на съзерцание и духовна наслада.
Лесовъдството се е появило на по-късен етап от развитието на
човечеството и е свързано с необходимостта от грижи и разумно
ползване на горите. Макар че в природата трябва да има образци на
естествена, първична гора, необходимо е да се знае, че без добив на
дъвесина чрез лесовъдски сечи е невъзможно да се осигури макар и
просто възпроизводство и да се поддържа добро състояние на
насажденията. Разбира се сечта трябва да бъде в разумни, обосновани от
горската наука граници, предвидени в лесоустройствени проекти и найвече екологосъобразна. За съжаление за дълъг период от време добивът
на дървесина е бил над възможностите на гората.”(10.76) Авторът
нагледно представя планираното и реализираното ползване на гората
през периода 1960 – 2000 г. и прави извода, “че до 1975 г. реализираното
ползване е било по-високо от предвиденото и особено около 1965 г. и
това е довело до значително изчерпване на зрелите запаси. Може да се
каже, че от 1975 до 1985 г. то се е движило в нормални граници и след
това ползването пада под предвижданията, което води до натрупване на
запаси, а това също не е желателно особено за церовите зрели и
престарели гори.
Свръхползването вълнувало твърде много бургаските лесовъди.
Никола Костов, районен директор на горите, отбелязва през 1964 г.:
”Използването на горите в Странджа през последното десетилетие
достигна такива мащаби, които предизвикват основателна тревога за
бързото изчерпване на дървесинните запаси. При среден годишен
приръст 115 000 кум.м. лесоустройствените проекти от 1952 г.
предвиждат годишно ползване на 338 200 куб.м., а в действително се
сече от 400 000 до 450 000 куб.м. годишно, т.е. близо четири пъти
повече, отколкото гората дава приръст.” (10, с.77) Имаме основание да се
доверим на тези известни лесовъди и да приемем, че посоченото за
региона и Странджа се отнася в голяма степен и за гората на зона
”Босна”. Приемаме, че с влизането на България в ЕС вече се създават
икономически, социални и правни предпоставки специалните интереси
за едностранчиво и прекомерно ползване на горите да останат в
миналото. Дискусиите между “псевдоеколози” и “псевдолесовъди”
вероятно ще продължават и в бъдеще. По какъв начин трябва да се
развива естествената гора, за да не се ограничава биоразнообразието,
което искаме да съхраним. Кой може да определи какво е оптималното
разнообразие на биоразнообразието. Как трябва да се съчетават
различните ползвания или намеси в процесите на екосистемата за да
постигнем устойчиво биоразнообразие. Може ли изобщо да се говори за
консервация, когато става дума за местообитанията на живи организми.
Зоната в т.ч. и гората трябва да се стопанисва природосъобразно и от
всички ползвания да се гарантират повече блага и за бъдните поколения.
12

Уверени сме, че лесовъдите от горските стопанства Ново
Паничарево и Царево напълно разбират изискванията да се запази
биологичното разнообразие и уникалната флора и фауна в зоната и са в
състояние да преоценят водените досега горскостопански мероприятия.
Разумното стопанисване на гората в зоната трябва да стане основен
приоритет на Плана за управление на зона Босна.
Разход и възобновяване на природните ресурси
Природните ресурси се възобновяват в кръговрата на веществата и
енергията. Намесата на човека в този процес е ключов етап в развитие на
обмяната на веществата между човека и природата Възможностите на
хората за природоползване винаги са били ограничени от обективни
фактори. При един разбиращ поглед към миналото ще открием един
процес, при който за все по-голяма част от ресурсите се извършва преход
от
естествено
възобновяане
към
стопански
организирано
възпроизводство с цел съхраняване на ресурсите.
Жизнената и стопанска дейност на човека е неразделно свързана с
природните ресурси и тяхното възобновяване и много поколения са
изразходвали значителна част от труда си за създаване на по-добри
условия за възпроизводство. Целенасочено се променят условията на
функциониране на природните потенциали, за да се повишава общата
продуктивност природните екосистеми.
Естественото възстановяване се превръща в обществено
възпроизводство на природните ресурси. Създаването на природни
потенциали или потенциалообразуващи инвестиции – съвкупността от
всички дейности, насочени на съзнателно преобразуване на околната
природна среда с цел съхраняване и увеличаване на природните
потенциали или замяна и увеличение на невъзообновяваните ресурси.
За да разберем сегашното състояние на екосистемата в зона
“Босна” е необходимо да бъде проучено развитието на отношенията
между различните участници в един по-дълъг перод от време. Основната
част от територията на Зоната се разполага между 200 и 400 м.н.м.в,
надморско равнище, което през последните хилядолетия се приема за
оптимално за обитаване, защото липсват както миазмите и опасностите
на заблатените низини, така и ерозираните сипеи и непрходимостта на
високите планини. Част от селата, чиито землища попадат в зона “Босна”
или граничат с нея са колибарски. Колибарството е специфична за
Странджа форма на фермерство, предизвикана от голямата
разпокъсаност и разпръснатост на обработваемите ниви и пасищата.
Повечето семейства освен селската къща, в която се намират членовете
на семейството, които в момента не са пряко заети в стопанските
дейности, имат и друга база за подслон, наречена колиба, която се
намира в непосредствена близост до нивите и фермата. Успешното
развитие на няколко съседни колиби и откриване на благоприятни
условия за разширение на имотите могат да предизвикат преместване на
селото от едно място на друго. Малките екологични катастрофи,
предизвикани от претоварварване на местността с хора, животни,
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епидемии или нападения са водели до изоставяне за продължително
време на някои местности, което е довеждало до частичното им
възстановяване.
Когато се опитваме да разберем по-добре и да представим ролята
на човешкия фактор за развитието на зона “Босна” в миналото е добре да
припомним твърдението на Фернан Бродел за значението на
пространството: “Според географа Й. Цвиич планините в центъра на
Балканите (от нас зависи дали ще разширим неговите бележки) са
царство на разпръснатия начин на живот, на агломерациите от типа
махали; докато тези от равнините, обратно, са от селски тип.
Разграничаването е валидно за Влахия и до абсурд за Унгария, за
огромните села на Пустата, както и за планинска България, където
полупастирските някога махали са познати под името “колиби”... В доста
от случаите би било трудно да се отбележи на картата зоната на селата в
ниското – понякога истински градове – и тази на високопланинските
махали, които обхващат няколко къщи, понякога едно-единствено
семейство.” За правилното разбиране на миналото на планинската
икономика и на обществените отношения трябва да се отчита, че “
планинската населеност се губи в едно прекомерно широко пространство
със затруднено движение, ...потопени и те в прекомерно пространство, в
по-голямата си част ненужно или враждебно, следователно лишено
заради размерите си от контакти и обмен, без които цивилизацията не се
обновява. Планината е принудена да живее според собствените си
възможности за най-важните неща, всичко да произвежда, каквото и да
се случи, да отглежда лозя, жито и маслини, дори и земята и климатът да
не са подходящи. Обществото, цивилизцията, стопанството – всичко
носи характера на архаизма и недоимъка.” (16, с.29/30) Важно е да
разберем в каква степен това се отнася за селата и колибите в тази част
на Странджа. Овладяването на планината изисква непосилен и безкраен
труд. Щом спре, планината отново подивява и всичко трябва да започне
отначало. В територията на зоната са разпръснати достатъчно останки от
селища и колиби, които потвърждават, че всяко известно усвояване
ресурсите на местностите не е било първото.
Особеното място на зоната налага да не се пропуска влиянието на
големите политически събития върху отношенията на местните хора към
различните представители на биоразнообразието. Също така трябва да се
разбере връзката между продуктивността в производството на храна,
броя на хората и разпределението им за различни дейности. Това ще
разкрие тенденциите за промяна в човешкия натиск спрямо природата и
съотношенията между различните растителни и животински видове.
Начинът на хранене се формира в продължение на хилядолетия и
чрез дейността на човека оказва непосредствено влияние върху видовия
състав на заселения район. Човекът въвежда важни за изхранването му
видове и облагородява част от естествената флора и фауна. От друга
страна характерен за района на Странджа е непрекъснатият контакт
между културните растения и домашните животни и естествените
местообитания. С течение на времето, този контакт е довел до
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частичното интегриране на човека и съпътстващите го видове в местната
екосистема.
Не трябва да се подценява значението на традиционната местна
екокултура за опазване на биоразнообразието и за подобряване на
качеството на жизнената среда. Според нея много от екологичните
престъпления са определени като грехове. “Грехота е да се убива щръкъ
и ластовица, защото те са били някога хора т.е. станали са от хора, и
защото ходят всяка година на хаджилък...Смок, който е стопанинъ на
някое поле, гора, долъ, не бива да се убива пак от страхъ, защото е лошо
за самия човекъ. Има много хора, които са осакатели или ограисали
когато се опитвали да убиятъ такъвъ смокъ. ...И таралежъ не бива да се
бие; той е най-старо животно, от дето е старата приказка: “стара вяра
таралежъ”; той да не е билъ, днеска слънцето да бъде женено и щеше
светътъ да изгори. И орли по-големите орли не бива да се биятъ; тия
орли пазят нивите и топракъ от градъ. Където има в някой топракъ
такъвъ орелъ та си свил гняздо, тамо градъ не бие.”(8,с.43)
Поради сравнителната изолираност за района, тези отношения са
се запазили в основната си част непроменени до първата половина на
миналия век.
Устойчивост на развитието
През вековете е формирана устойчива система от отношения и
навици, в която всяко нещо е разположено на определено място:
растения, животни и хора. Овцевъдството в продължение на векове е
било главно занятие, осигуряващо приходи от външни територии. То е в
основата на устойчивостта на развитието. Прехраната на местното
население е предимно от растителни продукти, допълвани от
животински, но с твърде ограничено потребление на месо. Макар да са
производители на месо основната част от хората на Странджа потребяват
повече растителни храни. Основните зърнени култури са пшеница, ръж,
ечемик, овес, просо, фий, допълнени с леща, грах, бакла, нахут, фасул,
по-късно към тях се прибавя и царевицата. За формиране на състава на
тревите важно значение е имало развитието на системите на
сеитбообращение и на торене. Без да знаят местните хора повсеместно са
прилагали 14-ият принцип на Кене “да се подпомага увеличаването на
добитъка, защото той доставя на земята торовете, които носят богата
жътва.”(15, с. 92) Добитъкът пренася в нивите част от органичните
вещества, които консумира в горите и пасищата. Основният източник за
наторяване е дребния добитък: овце и кози, но важен принос има и поедрият – говеда, биволи, коне, магарета, мулета и катъри, които се
използват главно за земеделските работи и транспорт. Повечето
земеделци в района са и скотовъдци и затова широко се практикува
егречното торене. Земеделието и животновъдството на територията на
зоната са свързани едно с друго и взаимно се обуславят. Като много
важно го подчертава и Георги п. Аянов “Упадъкът на овцевъдството
неизбежно ще предизвика намаление на земеделското производство и
следователно, голямо обедняване на тукашното земеделско население.
15

Защото никъде другаде земеделието не е в по-голяма зависимост от
скотовъдството, както в този планински край. Никой тук не може да бъде
добър земеделец, ако не притежава поне 50-100 овце или кози, с които да
наторява слабите си ниви.”(6, 65)
Натискът към гората се е променял от големите колебания в
числеността на населението. Примитивното земеделие не може да
компенсира намалените приходи от овцевъдството след загубването на
пазара в Цариград. Главнят поминък осбено за селата в зоната, където са
насочени и голяма част от бежанците от Тракия и Странджа след
войните се свързва отново с гората. “Несигурността и рисковете с които
е свързано производството на дървени въглища, не позволява на
горското население да изостави всякаква друга стопанска дейност и да
се отдаде само на въгледобив. “В Странджа нямаше човек, който да се
занимава само с кюмур”. Работата се разпределя съобразно сезоните:
Есен обработват нивите, зимата секат дървата, лятото овъгляват”.
Всичките въглепроизводители в Странджа успяват да се грижат и за
секостопанските имоти, ако въобще могат да бъдат наречени така
нивичките им от по 10-15 декара”. (14, с. 28)
Щом хората станат по многобройни развива се усвояването на
запустели, гористи, блатисти изоставени терени, разширяват се селата.
Увеличаващото
се
население
е
принудено
да
променя
взаимоотношенията си със заеманото от него пространство и когато
премине критичните прагове разбира, че бъдещето му е подложено на
сериозни изпитания. Задълбочаващият се демографски натиск води след
себе си понижаване на жизненото равнище. Една лоша реколта може да
се преживее, но след втората ще дойде гладът, който отваря вратите на
епидемиите. Епидемиите и гладът възстановяват равновесието между
гърлата за изхранване и продуктивността на екосистемата. През цялата
известна история гладът се повтаря с такова постоянство, че става
неделима част от биологичния режим на хората и териториите. Така в
резултат на кризите и катастрофите се формира традиционната
екокултура на етносите населявали зоните в миналото. Миналото е било
богато на много подобни катастрофи, но за съжаление екокатастрофите
са по-неизвестни от тези в политиката. Щом хората се разредят се
осигурява повече пространство за дивите зверове и за хората от други
територии. Появяват се номадите или стадата от миграционната паша.
Топонимите “юрушката поляна” край Голеш и “юрушкото гробе”
североизточно от Кондолово вероятно са останали от времето, когато
юруците камилари от Мала Азия достигат до Балканите и Портата се
опитва да ги установи на постоянно местожителство в източната част на
полуострова, за да засили отбранителната линия. През много по-дълъг
период продължават проявите на “малка” и “голяма” нормална, обратна
и смесена миграционна паша. За нормална малка миграционна паша,
която местното население определя като отиване на “мерия”, приемаме
придвижване на стадата на местните собственици през лятото няколко
десетки км, към високите била на планината. За голяма обратна
миграционна паша става дума, когато каракачанските стада са слизали от
16

Старопланинските пасища да зимуват в землищата на селата Ново
Паничарево и Ясна поляна. За това свидетелстват и топонимите
“Каракачански колиби” на местност край Царево и “Каракачанското
дере”, което се спуска от гората на Папия. Очевидно миграцията на
домашните и дивите животни и най-вече на овцете има най-голям
приност за разнообразието на тревостоя във Странджа и в зона “Босна”
Потенциал и перспективи на развитието
За да съдейства за постигане на целите на опазване, Планът за
управление на зона “Босна” трябва да предизвика заинтересованост и
активност. Да предизвика интереса на повече хора, които виждат в
съхранените природни местообитания възможност за постигане на
желано бъдеще. Планът за управление трябва да формулира цели, да
определи приоритети, да посочи мерки и да открие ефективни стимули,
които да бъдат управляеми.
В продължение на хилядолетия гората е осигурявала поминък за
странджанци. Забогатявали са когато е имало добър пазар за дървесината
и продукцията на овцевъдството. “Стотици и хиляди селяни от околията
са вземали участие в превоза на дървен материал и въглища до скелите.
От ранна пролет до късна есен тия скели са гъмжели от работен народ.
Имало е села, които са се занимавали изключително с въглищарство.(6,
с.55)
Силното развитие на овцевъдство в района през 18 и 19 векове
създава и нови професии. “Браничари (джелепи) са били търговци на
дребен добитък, главно яловина, събиран напролет и продаван наесен
или зиме по пазарите на големите градове, особено в Цариград, където
странджанското овче месо, известно под името “каврджикъ”, особено се
предпочитало като по-вкусно.”( 6, с.61)
В процеса на планиране трябва да откриваме, да изучаваме и
преоценяваме миналото, но главното ни внимание да е насочено към
бъдещето.
Защото в както в развитието на света, така и на бита
промените са качествени. Връщането към миналото е не само
невъзможно, но и нежелано.“ В наше време пашата, тази най-древна и
примитивна форма на стопанисване на земята, се превърна в сложен
проблем. При обективно необходимата по-висока степен на
концентрация на животни в даден район в сравнениес миналото,
въпросът за състоянието на пасищата е от изключителна важност.
Фактът, че в миналото в даден район е имало определен брой животни,
не е и не може да бъде аргумент при определяне броя и размера на
комплексие и на животните в тях. Макар че са отглеждани примитивно,
екстензивно, в миналото овцете са оползотворявали в по-голяма степен
естествените фуражни източници, тъй като са били на малки стада из
планината.”(18, с.110)
Най-важните предпоставки за оптимизма в планирането бъдещето
на зона “Босна” са свързани с промяната в отношението към Природата,
изменението на значението на пространството, търсенето на екологична
и чиста храна. Зона “Босна” има природен и културен потенциал, с който
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местните общности да предложат свой принос в отговорите на
предизвикателствата на времето.
“Едно от най-големите предизвикателства за България в процеса на
икономическото преструктуриране е да осигури баланс между
достатъчното производство на хранителни продукти, увеличаване на
заетостта и превантивното опазване на околната среда.
Биологичното земеделие и други интегрирани агроекологични
дейности са конкретни практики, които пряко допринасят за устойчиво
развитие на селските райони в България и страната като цяло. Те могат
да доведат до стабилизиране на екосистемите, запазване и
възстановяване на природните ресурси, развитие на селските райони и
предотвратяване на процеса на изоставяне на земите.”(2, с.7)
За устойчиво развитие на биологично земеделие е нужно е да се
изследва и оцени значението на различните видове земеползване в
новите условия. Откриват се големи възможности биоразнообразието,
въздуха, водата и прохладата на гората на Босна да се използват не за
преработка и създаване на стоки, а да се потребяват на място от
туристите. При такъв подход и големите пространства, които досега само
са увеличавали разходите за всички дейности ще се превърнат в
предимства. Вместо да изнасят продукцията – дървесината или
продуктите на овцевъдството - извън района на глобалния пазар,
местните хора могат, ако запазят естествения характер на
местообитанията да ги използват за създаване и предлагане на скъпи
туристически продукти за ограничен брой платежоспособни туристи. По
този начин, основните оперативни цели на Плана за управление ще
съответстват на целите, определени в Директива 92/43:
“Главната цел на настоящата Директива е да съдейства за опазване
на биологичното разнообразие, при което обаче трябва да се зачитат
икономическите,
социалните,
културните
и
регионалните
изисквания.”(1)
Според директивата по този начин ще “допринася за общата цел на
устойчивото развитие. Опазването на биологичното разнообразие може в
определени случаи да изисква продължаването или също да способства
за развитието на определени човешки дейности.”
Необходимо е да прилагаме балансиран подход, за да оценим
доколко констатацията: “Състоянието на природните местообитания
в европейската територия на държавите членки се влошава
непрестанно. Сериозно застрашени са все по-голям брой от
различните видове диви животни и растения”(1) се отнася и за зона
Босна. При това е много важно вярно да се оцени: в кои случаи
основните заплахи идват от засилване на традиционни ползвания и
в кои главно от оттегляне на хората от територията, както и от
промяна в характера на ползванията на ресурсите на зоната.

Използвани източници:
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