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България има уникално съчетание от изключител-
но разнообразни природни условия, което се дължи
на нейното особено преходно географско положе-
ние. Те формират богата природна среда, на която
се дължи популярното през последните десетилетия
биоразнообразие. За богатството на българската
природа допринася и специфичното природно явле-
ние карст. Той не само обхваща около ¼ от територи-
ята на страната, но също се отличава с голямо мно-
гообразие и формира своеобразна природна среда.

Като се има предвид, че територията на България
е заселена още в най-дълбока древност, вече хилядо-
летия с карста тясно е свързана и човешката дейност.
Нейните въздействия върху карстовата природна сре-
да придобиха особено големи размери през послед-
ните десетилетия на стопанска интензификация. Пос-
ледиците от това, както и опитите за прилагане на
актуалните за нашето съвремие принципи на устой-
чиво развитие, разкриват  редица сериозни проблеми
(част от тях дори още обществено неосъзнати) при
стопанисването и управлението на карстовите тери-
тории. Поради спецификата на карста като явление,
тези територии са изключително уязвими на антропо-
генни въздействия, което още повече налага те да бъ-
дат специално оценявани (експертно) при различните
видове земеползване.

Карстовите територии и обекти се отличават с ви-
сока атрактивност и много от тях са получили приро-
дозащитен статут. Той се гарантира чрез Закона за
защитените територии. Странното е, че защитените
територии в България се управляват от две минис-
терства – природните паркове от Изпълнителната
агенция по горите към Министерството на земедели-

ето и храните, а всички останали – от Министерство-
то на околната среда и водите. Заради характерни
местообитания редица карстови територии са под
защитата и на други нормативни актове във връзка с
международни конвенции и директиви, влезли в сила
в България (Рамсарска конвенция, Натура 2000, Ко-
рине място, Орнитологично важно място - ОВМ). За-
щитени карстови територии са обявени и по Закона
за паметниците на културата и музеите. Но при прос-
ледяване на действащата в страната законова и нор-
мативна уредба се разкриват редица нормативни про-
пуски, противоречия и дори недомислици относно ЗКТ
предвид тяхната специфика, както и все още липса-
та на синхронизация с европейското и световното
законодателство. Друг е въпросът, че и в световен
мащаб в областта на природоползването в карстови
територии има редица нерешени и пренебрегвани
въпроси.

Защитените карстови територии са уникални, по-
ради което са от изключителен обществен интерес.
Същевременно карстовият им произход ги прави сил-
но чувствителни и уязвими на човешки въздействия,
поради което те са рискови територии. В този ас-
пект обявените защитени карстови територии и обек-
ти имат важно научно, екологично, рекреационно-ту-
ристическо и образователно значение. Това ги прави
подходящи и за моделни райони на експериментал-
ни  изследвания за рационално природоползване и
устойчиво развитие. А предвид многообразието на
карста, България има всички потенциални възмож-
ности да се превърне в експериментален полигон за
разработване на ефективни практики за стопанис-
ване и управление на карстови територии.

ПЪРВА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА
ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ
ЗА КОМПЛЕКСЕН МОНИТОРИНГ НА
ЗАЩИТЕНИ КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ

  МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

От 21 до 27 юни 2009 г. в България се проведе Първата координационна среща на научния колектив на
проекта „Разработване на експериментален модел на комплексен мониторинг за устойчиво
развитие и управление на защитени карстови територии” (2009-2011), финансиран от българския
Фонд „Научни изследвания” (договор ¹ ДО 260.02/18.12.2008). Базова организация на проекта е Географ-
ският институт на БАН, а членовете на колектива са представители на 13 институции – 6 български и 7
чуждестранни (3 от Чехия, 2 от Япония и по една от Полша и Албания).
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* * *
Световният опит показва, че дори добрият менид-

жмънт на една защитена карстова територия не вина-
ги решава положително природозащитните въпроси.
Причина за това е преди всичко неотчитането на при-
родната специфика на  карстовите обекти и терито-
рии и съответно - отсъствието на ясно дефинирани
принципи, които да бъдат основа на природозащит-
ните дейности (Андрейчук, Стефанов, 2005, 2008). Те-
зи принципи са заложени в концепцията за карсто-
вите геосистеми (Воропай, Андрейчук, 1985; Михо-
ва, Стефанов, 1993, 2000; Stefanov, 2004; Андрейчук,
Стефанов, 2006; 2008; Андрейчук, 2007 и др.).

Специалният статут на защитените карстови те-
ритории по презумпция изисква висока степен на изу-
ченост (включително чрез плановете за управление),
но карстовата специфика налага и експертни оцен-
ки и провеждането на допълнителни специализира-
ни проучвания. Те не само трябва да бъдат комплекс-
ни и интердисциплинарни, но и да са обвързани с
приложението на системния подход, който от теоре-
тико-методологична гледна точка е най-ефективен
при карста. Практическата стойност на получените
резултати зависи от организацията им в специали-
зирана информационна система (кадастър на
карста) на ЗКТ и по-точно от умелото проектиране
на нейната структура и съдържание, попълването му
с липсваща информация (чрез инвентаризация, акту-
ализация и допълнителни специализирани изследва-
ния) и въвеждането на базите данни в ГИС-среда (Сте-
фанов и др, 2002).

Друг съществен момент е необходимостта от про-
веждането на специализиран мониторинг, който по-
ради спецификата на карста трябва да бъде комп-
лексен и съобразен с конкретните структурно-функ-
ционални особености на съответните геосистеми в
границите на защитените карстови територии. Про-
ектирането и експериментирането на модел на та-
къв комплексен мониторинг е голямо предизвикател-
ство и отговорност и изисква както сериозен профи-
сионализъм в карстологията, така и изследователс-
ки опит и познаване на особеностите в организация-
та и управлението на ЗКТ.

* * *
В рамките на България тяснонаучните изследва-

нията на карста имат продължителна история, но ком-
плексното разглеждане на това явление е много по-
слабо застъпено, особено от гл.т. на системния под-
ход и карстовите геосистеми. В тяхното научно-при-
ложно развитие добър опит е натрупан в Географс-
кия институт на БАН, където в средата на 80-те годи-
ни на миналия век се провеждат и първите експери-
ментални геосистемни изследвания на карста (Дъб-
раш, Западните Родопи) (Стефанов, 1984). През пос-
ледните 15 години благодарение на серия от научно-
изследователски проекти, финансирани от Фонд “На-
учни изследвания”, концепцията за карстовите геосис-
теми се обособи като устойчиво научно направления
в Института (Стефанов, 2004). Разработваната ши-
рока изследователска програма е насочена към ре-
шаване на един от най-сложните проблеми в карсто-
логията - взаимодействията “карстогенезис - почве-
но-растителна среда - антропогенна дейност”.

Създадените специализирани бази данни и вери-
фицираната методика за комплексни изследвания на
карстови геосистеми, доказала ефективност и за це-
лите на опазването и рационалното природоползване
в карстовите територии, са добра основа за разра-
ботване на експериментален модел на комплек-
сен мониторинг на ЗКТ – цел на новия междунаро-
ден проект, базиран и ръководен в Географския инс-
титут. С проекта се решават и възловите въпроси, за-
писани в заключителния документ на Международна-
та научна конференция “Защитени карстови терито-
рии - състояние, проблеми перспективи” (18-21 октом-
ври 2005, Шумен): приложение на концепцията  за кар-
стовите геосистеми и произтичащите от нея принци-
пи за опазване и управление; организиране, изграж-
дане и поддържане на специализиран комплексен мо-
ниторинг, “който освен наблюденията на природните
процеси да включи и човешката дейност и нейните
въздействия”; разгърната образователна програма в
различни форми и на различни нива; изграждане на
специализирани международни мрежи (Stefanov, 2006,
вж. и www.katst.iit.bas.bg). Проектът е естествен и не-
обходим резултат от решенията на тази конференция,

Цел на проекта е проектиране, експериментиране и съставяне на модел за комплексен мониторинг на
защитени карстови територии като основа за специализирани научни изследвания, управление и устойчи-
во развитие и образование.

За постигането на тази цел са планирани няколко основни задачи:
– Разработване и верификация на методика за специализиран комплексен мониторинг на ЗКТ на база-

та на световния опит, предходния опит на колектива и на допълнително проведени експериментални изс-
ледвания в моделни карстови геосистеми;

– Изграждане на отворена международна мрежа в интернет “ЗКТ: Наука – Управление - Образование”;
– Разработванe и реализиране на специализирана образователна програма за ЗКТ, базирана на въз-

можностите на комплексния мониторинг и съвременните ИКТ;
– Анализ на съществуващата нормативна база за стопанисване и управление на ЗКТ – национална и

световна, и разработване на експертни становища, проекто-документи и  законодателни инициативи, вкл. за
оптимизиране на мониторинга в ЗКТ в рамките на Националната система за мониторинг на околната среда;

– Адаптиране на резултатите от проекта в подходящи форми за трансфериране към потребителите и за
обществено популяризиране, с което да се гарантира и устойчивостта на идеите на проекта.



59

www.geography.iit.bas.bg           4/2009

ÇÀÙÈÒÅÍÈ ÒÅÐÈÒÎÐÈÈ       ÍÀÓ×ÍÈ ÔÎÐÓÌÈ

за която сп. „География ̀ 21” посвети специален тема-
тичен брой („Карст под защита”, 1/2006).

* * *
В света има много добри практики за специали-

зиран мониторинг на природната среда и процесите
в нея. Поради това при реализацията на проекта се
експериментират само онези елементи на комплек-
сния мониторинг, които са специфични за карстови-
те геосистеми и изискват модифициране и/или съг-
ласуване. Друг важен момент при тези експеримен-
ти е оптимизирането на мониторинговите изследва-
ния и дефинираната им локализация към елементите
на карстовите геосистеми. Решават се и редица дру-
ги методически и технически въпроси, като опреде-
ляне на честотата, обхвата, информационното про-
ектиране, оптималните технически спецификации на
апаратурата и специализираното оборудване и др.

Много е важно в моделните карстови геосистеми
да се определят експериментално (режимно, полус-
тационарно и стационарно) праговите стойности за
елементите на мониторинга и да се създаде крите-
риална система, на чиято база да се предложат ва-
рианти за организация и оборудване на комплексен
мониторинг на карстови територии.

Въз основа на предходен опит са планирани за
експериментиране (в станции, вкл. подземни-пещер-
ни, на опитни площадки и в точки – единични или по
профили) в реалните условия на представителните
моделни ЗКТ следните компоненти на мониторинг:

– Климатичен и микроклиматичен;
– Хидрометричен и хидрохимичен;
– Почвен и лизиметричен;
– Радиометричен (14СО2 и радон – в пещери и в

почвата).
Допълнително ще се проведат и някои верифика-

ционни за карстова среда мониторингови изследва-
ния на биоразнообразието (по общоприетите стан-
дартни методики).

Специално място в проекта заема социално-ико-
номическият мониторинг. Той се осъществява на ба-
зата на предходен опит от анкетни проучвания в две
ЗКТ – Защитена местност “Маарата” и Природен
парк “Шуменско плато” (Стефанова, Стефанов, 2005).
Въз основа на инвентаризация на съществуващата
инфраструктура и антропогенните въздействия (ак-
туално състояние) се определят конкретните обекти
и процеси, за които се организира специализиран
мониторинг (чрез предварително подготвени форму-
ляри и/или анкетни карти и интервюта). Той е сведен
до: обекти от инфраструктурата; нарушения от ант-
ропогенни въздействия; посетители. Следваща стъп-
ка са специализираните анкетни проучвания на 7 гру-
пи субекти, пряко или косвено свързани със съот-
ветната моделна ЗКТ: посетители, управляващи,
представители на бизнеса, контролни органи, мест-

ни власти, експерти, учащи се). Това проучване (чрез
стандартизирани анкетни карти) е планирано като
регулярно и цели да разкрие нагласи, интереси, ин-
формираност, знания, опит (при първичното анкети-
ране), както и тяхното развитие, промени и тенден-
ции (със следващите анкетирания).

Експерименталните мониторингови изследвания
по проекта се провеждат в моделни карстови гео-
системи в 4 представителни за карста в България
ЗКТ: Природен парк “Шуменско плато” (най-голяма-
та и опорна за проекта моделна територия), Природ-
на забележителност “Маарата” (най-голямата бигор-
на каскада в България), Природна забележителност
“Съева дупка” (най-посещаваната българска елект-
рифицирана туристическа пещера) и Защитена мес-
тност “Триградско ждрело” (с електрифицираната ту-
ристическа пещера Дяволското гърло). Подборът на
конкретните мониторингови изследвания в тези гео-
системи се съобразява със структурно-функционал-
ните особености на моделните ЗКТ. Съгласуват се и
паралелни сравнителни мониторингови изследвания
(по специално съставената методика) в Акиоши-ква-
зинационален парк в Япония и в Природен резерват
Моравски крас в Чехия (партньори на проекта)*.

Въз основа на резултатите от проведения експе-
риментален мониторинг, вкл. с приложението на но-
ви оригинални методи и съоръжения, конструирани
от колектива, ще се разработи структурно-функцио-
нален и информационен модел на комплексен мони-
торинг на ЗКТ. Той трябва да дава актуална и въз-
можно най-пълна информация за състоянието на сре-
дата  и за нейната природна и антропогенна натова-
реност. С проекта започва организирането и частич-
ното изграждане на комплексна мониторингова мре-
жа за продължителни и многоцелеви научни изс-
ледвания. Като се има предвид, че ЗКТ са едни  от
най-сложните и уязвими защитени територии, които
същевременно са и сред най-атрактивните и посе-
щаваните, техният комплексен мониторинг ще е при-
ложим както за научни и образователни цели, така и
за целите на тяхното оптимално управление и стопа-
нисване.

Стартиралият в началото на 2009 г. нов научно-
изследователски проект по тематика и целева на-
соченост на очакваните резултати (специализира-
ни научни изследвания; земеползване, стопанис-
ване и управление; образователни програми) е се-
риозна заявка за създаване модел на методическа
платформа за съвременно управление на карстови
територии с екологично защитен статут. Поради то-
ва първата координационна среща на колектива има-
ше много отговорни задачи и наситена работна прог-

* Тези защитени карстови територии са представяни и на страниците на списанието: ПП Шуменско плато”
в бр. 2-3/2003 на „Обучението по география” и 1/2006 на „География ‘21”; ПЗ „Съева дупка” в бр. 4/2004 на
„Обучението по география”; карстовият парк „Акиоши” в бр. 4/2004 на „Обучението по география” и 1/2006 на
„География ‘21”; карстовият парк „Моравски крас” в бр. 6/2006 на „География ‘21” (бел. ред.).
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РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПЪРВАТА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА

22 юни (понеделник):
Теренна дискусия в моделна ЗКТ Природна забележителност „Съева дупка”:
Възможности за организиране, изграждане и поддържане на комплексен мониторинг на туристическа

пещера. Перспективи и проблеми при изграждане на такъв мониторинг.
Работна среща с представители на местните власти (с. Брестница) и на местното туристическо дружес-

тво, стопанисващо пещерата.
Демонстрация на полево хидрохимично опробване на карстовия извор Глава Панега.

23 юни (вторник):
Теренни наблюдения в представителни карстови геосистеми и обекти от моделна ЗКТ ПП „Шуменско

плато”с представяне на резултати от досегашните изследвания, проведени от  Географския институт:
– пещерата Зандана (Бисерна) – запознаване с част от изградената и изоставена пещерна инфраструк-

тура и дискусия за перспективите за бъдещо използване на пещерата, вкл. и като експериментална подзем-
на станция за комплексен спелеомониторинг);

– опитни лизиметрични площадки в основните почвени типове – представяне на резултати от детайлните
проучвания на почвената покривка в участък Кьошковете (Б1:5000) и от мониторинга на почвените разтвори.
Дискусия за ролята на почвите и почвената покривка в карстогенезиса и за специализирания почвен монито-
ринг като част от комплексния мониторинг на карста.

– карстови форми, преоформени от минала и съвременна човешка дейност (древни скални светилища, църкви и
манастири, военни укрепления и съоръжения, водовземни съоръжения, крепости и селища, различни съвременни
строителни обекти, кариери) и типични антропогенни почви. Дискусия за ролята на антропогенния фактор в карсто-
генезиса и за възможностите за организиране на социално-икономически мониторинг в ПП „Шуменско плато”.

– обекти от биоразнообразието на парка и резултати от техния мониторинг.
– струкрура на карстовите геосисгеми в Шуменското плато и проблеми от несъответствието между структур-

но-функционалните (карстово-геосистемните) и формалните природозащитни граници на ПП „Шуменско плато”.

Работна среща с Дирекцията на ПП „Шуменско плато” – партньор по проекта. Представяне на новия план
за управление на парка. Дискусия за съвременните природозащитни проблеми и институционалните  несъ-
образности/противоречия и липса на координирани съвместни действия при тяхното решаване.

Работна среща-дискусия с представители на местните власти в община Шумен за представяне на проек-
та и на очакваните резултати от неговото реализиране.

Участие във вечерната програма на фестивала „Зелени слънца” (Еньовден), организиран от ДПП „Шумен-
ско плато”.

24 юни (сряда):
Първо работно заседание на международния научен колектив на проекта (в новия Информационен цен-

тър на ПП „Шуменско плато”):
– Представяне на основните акценти на проекта. Дискусия по организационни въпроси. Координиране на

дейностите по работната програма;
– Представяне на моделните защитени карстови територии в България. Представяне на чуждестранните

ЗКТ, партньори по проекта: „Моравски крас” (Чехия) и квазистационарен „Акиоши” (Япония): структура,
нормативна база на управление и национално природозащитно законодателство, опит в мониторинга.

– Дискусия върху методиката за комплексен мониторинг на карста. Дискусия по организационни въпроси.

25 юни (четвъртък):
Теренни наблюдения в моделна ЗКТ Природна забележителност „Маарата” – дискусия за възможностите

за комплексен мониторинг на бигорна каскада с туристическа пътека.
Посещение на пропастна пещера Голяма Гарваница и други обекти в моделната карстова геосистема на

ПЗ „Маарата”. Представяне на опитните лизиметрични площадки и на резултатите от мониторинга на почве-
ните разтвори. Наблюдения на селскостопански практики в карстови терени и на обекти за добив на ва
(землище на с. Горско Сливово). Дискусии върху методически въпроси от мониторинга на селскостопанска
и туристическа дейност (селски туризъм) в карстов терен.

Работна среща с местни власти от община Летница и с. Горско Сливово.

26 юни (петък): Второ работно заседание на научния колектив (гостоприемница „Маарата”, с. Крушуна):
Съгласуване на методиката на проекта. Съставяне на програма за съвместни дейности по проекта. Фор-

мулиране на инициативи по проекта.

Попътна теренна дискусия  (маршрут: с. Крушуна – пещера Мандрица – Деветашка пещера - гр. Ловеч) за
критериите и възможностите за обявяване на нови карстови територии за защитени (на примера на северни-
те склонове на Деветашкото плато).
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рама. Тя се проведе в полеви условия в три от мо-
делните ЗКТ в България.

Дългогодишният изследователски и организаци-
онен опит на българските организатори и домакини
на координационната среща допринесе за сполуч-
ливото съчетаване на научни дискусии и опознава-
не в детайли на съществените елементи на българс-
ките моделни карстови райони и проблемите при тях-
ното стопанисване и управление. Бяха докладвани
(чрез презентации, постери и демонстрации на те-
рена) редица конкретни резултати и полеви изсле-
дователски методики на участниците от Географс-
кия институт на БАН, използвани при провеждани-
те от тях дългогодишни оригинални карстоложки из-
следвания. Същевременно направените презента-
ции за състоянието на управлението и мониторинга
на карстови паркове в България, както и в Чехия
(„Моравски крас”) и в Япония („Акиоши”) спомогна-
ха да се набележат и разискват както добрите стра-
ни и практики, така и предстоящите трудности и
проблеми в осъществяването
на проекта. За успешната ра-
бота по време на координаци-
онната среща допринесе и
създалата се приятната ат-
мосфера от непринудените
дружески отношения между
членовете на колектива.

От решенията, приети на
първата координационна сре-
ща, особено внимание заслу-
жават международните ини-
циативи по проекта:

– специализиран между-
народен научно-приложен
форум “Защитени карсто-
ви територии – мониторинг
и управление” (Шумен, Бъл-
гария - септември 2011 г.). С до-
макинството на форума лично

се ангажира кметът на Шумен, г-н Красимир Кос-
тов, а Председателят на БАН акад. Никола Съботи-
нов даде своето съгласие да бъде патрон на форума.

– международен конкурс за ученици и учи-
тели “Карст под защита – дар за поколения-
та”, който ще се проведе на няколко нива. Конкур-
сът продължава инициативата на първата междуна-
родна конференция по проблемите на защитените
карстови територии в Шумен (2005), отразена в сп.
География ̀21 (бр. 1/2006, вж. и www.katst.iit.bas.bg).
Сп. „География ̀ 21” като медиен партньор на проек-
та ще публикува в началото на 2010 г. условията и
сроковете за участие в конкурса, който се очаква
да се превърне в традиционен. Предвижда се наг-
раждаването на отличените участници да стане по
време на международния научен форум в Шумен
през 2011 г. Очаква се този конкурс да се утвърди
като традиционен, а конкурсните творби да бъдат
представяни на изложби в различни ЗКТ по света;
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– учредяване на ново научно електронно спи-
сание „proKARSTerra”, базирано в България и
списвано от международна редколегия от изтъкна-
ти учени;

– изграждане на отворена международна мре-
жа в интернет “ЗКТ: Наука – Управление - Об-
разование”, базирана в специално изграждания по
проекта сървър “ЗКТ-мониторинг”. Тя ще има потен-
циалната и уникална възможност да се превърне в
ядро на междуинституционален, интердисциплина-
рен и международен център за научен анализ, тран-
сфер на знания и опит, консултации и експертни ста-
новища в организирането и поддържането на мони-
торнинг на защитени карстови територии.

Този център, привличайки и обединявайки вид-
ни специалисти по карстология и защитени терито-
рии, ще оказва и експертна помощ при управ-
лението на ЗКТ. Създаваните информационни ба-
зи данни при организирането на комплексния мо-
ниторинг (специализиран кадастър на ЗКТ), както
и данните от самия мониторинг, ще бъдат на разпо-
ложение на институциите, които управляват и конт-
ролират състоянието и развитието на ЗКТ. Освен
това, те ще получат възможност за допълнително
обучение за приложението на този най-модерен ин-
струмент за мениджмънт и контрол на територии
със специален природозащитен статут. Същевре-
менно експертите, които изграждат и поддържат
комплексния мониторинг в ЗКТ, ще имат възмож-
ност чрез мрежата и мониторинга да получават об-
ратна връзка за състоянието на средата в съответ-
ните ЗКТ и за резултатите от решаването или нере-
шаването на конкретни проблеми и ситуации. По
такъв начин ще се формира и отворен виртуален на-
учен съвет за всички ЗКТ, доброволно членуващи в
мрежата. Чрез нея ще се осъществява и достъпа до
електронното специализирано списание
„proKARSTerra”.

В работата на координационната среща особено
внимание беше обърнато и на планираната в проек-
та многоцелева образователна програма. Тя е
насочена както към администрациите на ЗКТ и мес-
тните власти, така и към студенти и ученици, посе-
тители и туристи в ЗКТ. Програмата ще бъде частич-
но експериментирана още при реализацията на про-
екта, но ще продължи да се развива и след неговото
приключване. По-важните очаквани резултати от об-
разователната програма са: специално разработе-
ни и апробирани обучителни е-пакети в ГИС-среда с
теми за карста карстовите геосистеми и защитени-
те карстови територии (на базата на предходен опит
в Географския институт при разработването и екс-
периментирането на концепцията “ГИС в класна
стая“); международният конкурс за ученици и учи-
тели “Карст под защита – дар за поколенията”; сту-
дентски практики (вкл. международни) в ЗКТ; спе-

циализирани обучителни курсове (“обучение през
целия живот” за администрации на ЗКТ и местни
власти; различни образователни форми за посети-
тели и туристи в ЗКТ, разработени и разпространя-
вани съвместно с администрациите на ЗКТ и с НПО.

Като допълнителен социален ефект от проекта
се очаква повишаване на интереса и познанията на
местното население и НПО към карстовите природ-
ни феномени и към спецификата на средата в ЗКТ и
ангажирането им с тяхното съхраняване и устойчи-
во развитие.

Повече информация за проекта ще бъде достъп-
на на електронния му адрес www.prokarstterra.bas.
bg, който ще бъде активиран в началото на 2010 г.

Своеобразно продължение на координационна-
та среща бяха дискусиите и теренните наблюде-
ния в Моравския крас по време на Международ-
ната конференция „Управление на тревната
растителност в карстовите райони” (хижа Ма-
цоха, Чехия, 16-18 септември 2009 г.). Нейни орга-
низатори и домакини бяха партньорите на проекта
- управлението на СНКО „Moravsky kras”.  В конфе-
ренцията имаше участници от Чехия, Полша, Бъл-
гария, Словакия, Япония.

Във връзка с работата по проекта бяха предста-
вени (с презентации или постери) 6 доклада: Про-
ект за експериментален модел на комплексен мо-
ниторинг на защитени карстови територии (П. Сте-
фанов, М. Йорданова, Д. Стефанова Д. Михова); Ек-
спериментално анкетно проучване за целите на уп-
равлението на защитени карстови територии в Бъл-
гария (Д. Стефанова, П. Стефанов); Почвените ре-
сурси на защитените карстови територии в Бълга-
рия и адаптиране на практики за рационално земе-
ползване (Н.
Нинов); По
някои въпро-
си на почве-
ните изслед-
вания в за-
щ и т е н и
карстови те-
ритории (на
примера на
Природен
парк „Шу-
менско пла-
то”, Бълга-
рия) (Н. Ни-
нов, П. Сте-
фанов, М.
Илиев); Ин-
формацион-
но осигуря-
ване и управ-
ление на



63

www.geography.iit.bas.bg           4/2009

ÇÀÙÈÒÅÍÈ ÒÅÐÈÒÎÐÈÈ       ÍÀÓ×ÍÈ ÔÎÐÓÌÈ

карстовия парк Акиоши, Япония (D. Mikhova, M.
Fujikawa); Мониторинг на 14СО2 във въздуха на карс-
тови пещери с използването на пасивни проби (об-
разци) (I. Svìtlik,  Р. Stefanov, L. Tomaškova). Докла-
дите са отпечатани в специално издадения за кон-
ференцията сборник.

* * *
 Осъществяваният проект „Разработване на

експериментален модел на комплексен мо-
ниторинг за устойчиво развитие и управле-
ние на защитени карстови територии” е мно-
гоцелеви, интердисциплинарен, интернационален и
интеринституционален. Той обединява усилията на
учени и изследователи от различни поколения, пред-
ставляващи различни научни школи и направления,
поради което в известна степен е и уникален, съз-
давайки големи възможности за трансфер на зна-
ния и широко поле за приложимост на резултатите.

Ясно е, че реализирането на идеите, заложени в
проекта, е труден и продължителен процес, изиск-
ващ много професионализъм, широко сътрудничес-
тво и координация. Поради това той до голяма сте-
пен е стратегически и наднационален - резултатите
от неговото реализиране се проектират в бъдещето
и ще ги постигнат привлечените и обучени чрез про-
екта млади последователи на идеята.
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