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Съдържание
1. Въведение
2. Защо е необходими нов стандарт
за класификация и политика в
Норвегия
3. ПвН като научно основана система
– главна концепция
4. Картиране в ПвН – пространствени
адаптации
5. ПвН общ стандарт с много
приложения
Висока алпийска зона, Aurlandsfjellet, Aurland (SF). Снимка: Арилд Линдгаард (CC-BY-SA)

Въведение

НИЦБ преглед
• Създадена през 2005, екип от 23 експерта
• Национален орган на подчинение на

Министерството на Образованието и
Изследванията, който назначава съвета на
НИЦБ

• НИЦБ се помещава в Норвежкият Университет
за Наука и Технологии в Трьондхайм (NTNU)

• 70% от бюджета се разпределя за
изследователски институции

• НИЦБ бе създаден като част от норвежката
политика за укрепване на знанието за
управление на биоразнообразието

• НИЦБ има неутрална роля като доставчик на
знание за органите от сектора

Ministry of Education and Research

Защо НИЦБ?

Преодоляване на различията между науката и
политиката

 За укрепване на знанието за управление на биологичното
разнообразие
 Да изпълнява ролята на национален източник на
информация за видовете и екосистемите в Норвегия
 Да предоставя актуална широко и лесно достъпна
информация за биоразнообразието на обществото
Ролята ни изисква цялостно взаимодействие с научната
общност и тясното сътрудничество с политици, мениджъри и
други потребители на данни.

Основни области
Инфраструктура на знания за биоразнообразие

•
•
•

Таксономия
Екологична типизация
Методология за картиране

Оценки, основани на науката

•
•
•

Червена книга за видовете
Червена книга за типовете Екосистеми и Хабитати
Оценка на риска за Инвазивните видове

Нови и увеличени познания

•
•

Инициативата Норвежка таксономия
Образование по таксономия

Разпространение на знания

•
•
•
•

Услуга Карта на Видовете
Система за Наблюдение на Видовете
Интернет услуги за видове и типове местообитания
Нова Инфраструктурна Карта за типове
местообитания и екологична информация

Международно сътрудничество

Защо “Природата в Норвегия (ПвН)”?
 Защо друга система на класификация?

 Много съществуващи и различни системи за
класификация с голямо припокриване на
базата с малко по-неясни принципи
 Конкурентни системи, които нямат
възможности за сравнение или
междусекторно сътрудничество
 Неефективно използване на публично
финансирани усилия в картографиране и
наблюдение
 След Национален семинар и анализ през
2006 г., беше очевидна необходимостта от
национален стандарт за описване на
околната среда и екологичните вариации

Полуестествена поляна, Rennesøy (RO) Снимка: Arild Lindgaard (CC-BY)

Природата в Норвегия (ПвН)


Национален стандарт за описване на околната
среда и екологичните вариации



Първата версия публикувана от НБИК през 2009
г. (вер.1.0) – новата версия стартира през
пролетта на 2015 г. (вер. 2.0).



Типизацията и системата за описание осигурява
общ научен стандарт за много различни цели с
включени картиране и придобиване на знания



Научна платформа - Научен съвет



Фондация за Норвежките Червени книги за
екосистемите и за типовете местообитания



Голям набор от инструменти за вариациите на
околната среда

Плитък Седимент от морското дъно, Rinnleiret (NT). Снимка: Arild Lindgaard (CC-BY-SA)

ПвН – Екологични инструменти
Типизация:

•
•
•
•

Класификация на различни мащаби - от основи до
ландшафт
Описва Норвежките екосистеми - сухоземни,
сладководни и морски
Обхваща цялата Природа на Норвегия за
северното полукълбо
Научни принципи

Променливи на околната среда:

•
•
•
•
•

Всички съответни променливи във всички среди
Стандартизация на променливите на околната
среда
Създаване на блокове в типизацията
Гъвкава система за Описание
Системата за Описание цели да опише всички
екологични вариации

Полу-естествените ливади в успешно прераждане. Nedbergo, Aurland (SF). Снимка: Arild Lindgaard (CC-BY-SA)

Какви знания са необходими в областта на
политиката и вземането на решения? - Екосистеми

Коралов риф в студената вода, Снимка: MAREANO/IMR



Международен фокус – CBD, MA,
TEEB, Европейски политики (WFD,
MAES)



Тема в Норвежките политики - главен
оперативен акцент представлява
управлението на морските ресурси



Официален Доклад на Норвежкото
правителство (NOU (2013: 10)) –
“Природни ползи - стойност на
екосистемните услуги”



Главен последващ и важен акцент в
Бялата книга за биологичното
разнообразие на новия парламент
(юни 2016)

Необходими познания за типове
природни местообитания и екосистеми



Национални цели на околната среда за типовете природни местообитания и
екосистеми



Закон за Природното разнообразие § 4. - управленските цели за типовете природни
местообитания и екосистеми и наредби за “избрани типове местообитания” (глава
VI)



Изявление от Постоянния комитет по въпросите на Енергетиката и Околната среда
в Норвежкия парламент през пролетта на 2015:
Комитетът посочва, че картиране на типовете местообитания, както и всички
други изследователски дейности, трябва да се извършват след най-обективна,
неутрална по стойност и проверим метод, и с приоритет на най-ценните
видове местообитания.



Също Комитетът посочва, че екологичната типизация и описание на системата на
Норвежкият Информационен Център по Биоразнообразие, ”Природата в Норвегия"
(ПвН), ще бъде в основата на такива карти.



Следва да се разгледат в следващата Бяла книга на Парламента от Норвежкото
правителство

Бяла книга на проследяване
• “Природата в Норвегия ще
представлява ядрото на
общественото картографиране
на природата, в съответствие с
предходни решения на
парламента”
• Създаване на "Основна
екологична карта" за Норвегия

Meld. St. 14 (2015-2016)
Природа за живота
Норвежки План за действие за
биоразнообразието
Снимка: Mari Hovland

• Екологични условия
• Червена/Черна Книги

Практическо проследяване
 Нова ревизирана програма за картиране на базата на ПвН от
Норвежката Агенция по околна среда - Картографиране на
застрашените видове местообитания
 Програма за картографиране на Защитените зони
 Национална карта на типовете
 Основни екологични карти – нова арена за сътрудничество с много
доставчици на данни
 Ревизия на регистрацията на околната среда в горите – Норвежка
Агенция по Земеделие
 Пилотни проекти за Националната Горска Инвентаризация и
проучване на земните ресурси – NIBIO
 Очаквани инициативи в картографиране на сладки води и
проследяване от страна на Норвегия на Рамковата директива за
водите,както и програмите за морско картографиране

Да обобщим – “Ефекта на кетчупа”

ПвН – 3 Размера
1. Мащаб
2. Типизация (обобщение)
3. Система на
описване(променливи)

Приливна поляна, Fimreite, Sogndal (SF). Снимка: Arild Lindgaard (CC-BY-SA)

ПвН Нива – мащаб за работа
Определяне

Пълно покритие

Типове ландшафт

Екологичен
комплекс

Екологична система

Екологичен
компонент

Микро хабитат

Нарастваща сложност

Първични (напълно
покрити) нива
и
Вторични (определени)
нива

Екологична система – Основни групи
7 Основни групи:
• Морски басейни
• Сладководни басейни
• Сухоземни (не-влажни)
системи
• Влажни системи
• Морски водни обекти
• Сладководни обекти
• Снежни и ледени ситеми

Гъба Хондрокладия Гигантея. Снимка: MAREANO/IMR

Типизация
Екологична система
Основна група

Сухоземна система

Основен тип
Гори

Острота на суша

Подтип

Боровинкова гора
(Варовиково-бедни и
свежи/submesic)

Съдържание на
варовик
Снимка: Rune Halvorsen, NHM-UiO

Модели за разпространение на видовете

Количество на видовете

• Определяне на типизацията на
видовия състав на ниво на
екологичната система
• Разделя се в рамките на 4-те
доминиращи компонента на
екосистемите: Земя, Морско дъно,
Сняг и Лед, и Водни маси
• Различните групи видове показват посилно и по-слабо влияние в
различните системи
• Разликата в количество на
видовете изразява
"Екологична разстояние”

Променливи на околната среда представени в мащаб в екологични единици за разстояние

Типизация и система на описване
(не влажни земни зони) Гори (T4)

Система на Описване
Видов състав

Единични видове състав

Норвежки смърч

Видов състав

3 слоево покритие

Средно гъсти гори

Горска динамика

Нормално наследени
гори

Неутрални обекти

Профил на мъртва
дървесина за трупи

Голямо-размерна дървесина
в късен стадий на разлагане

Регионални
вариации

Биоклиматични раздели

Подчертано океански

Регионални
вариации

Биоклиматични зони

Южни бореални

…

…

…

Променливи условия

Стари обикновени гори

…

Описание на системата
1.

Местни променливи на околната среда
(съдържание на варовик, насищане с вода, соли
и др.)
2. Видов състав (доминиращи видове, инвазивни
видове, и др.)
3. Геоложки състав (скали, изкопаеми и др.)
4. Релеф (кватернерни геоложки форми,
ледникови форми и др.)
5. Естествени обекти (мъртва дървесина, големи
дървета и др.)
6. Изкуствени обекти (каменни стени, сгради и др.)
7. Регионални вариации(алпийски, океански и др.)
8. Състояние на променливи (стара гора,
еутрофикация и др.)
9. Теренни форми
10. Пространствени структури

Lime-rich mire expanse, Valdres (OP). Photo: Arild Lindgaard (CC-BY)

Картиране на ПвН – как?
Главно – Ръководство и Методология за картиране

ПвН

&

Специфично = Цел/Обхват

Проекти за картиране

Следващи:
• Сладки води
• Морски води

Инструкции за
целта
+
Спецификации
за картиране

Мащаби за картиране

Ръководство и блокове за картиране
 Общото Ръководство за картиране служи
като рамка за основното картиране на ПвН
 Единиците при картиране на ПвН са
Мащабно адаптирани единици
 Определени за всички сухоземни типове в
мащаб 1:500, 1:2500, 1:5000, 1:10 000 и 1:20
000
 Полеви ръководства като допълнителна
помощ за картографи са разработени за
приоритетни единици през 2015/16 в мащаб
1: 5000
 Нашата цел е да завършим всички сухоземни
единици в М 1: 5000
 Подпомагане за М 1:20 000 - таблици
Sand-dune system, Lista (VA). Photo: Arild Lindgaard (CC-BY-SA)

ПвН – общ стандарт за много цели
Червена книга за
Екосистемите и типовете
хабитати
Хабитати за видовете
(екологични
характеристики)
Моделиране –
предвиждане

Статистика за площта
Изборно картиране

NiN

Инвазивни видове –
оценка на риска
Основни екологични карти

Широкоплощно
картиране
Индикатори за
наблюдение
Екосистеми –
Определения
и условия

Червени книги – защо са важни?
• Червената книга е сортиране на групи от видове и/или
екосистеми, базирано на риска от изчезване или срив в
района, за който се отнася списък в нея
• Важна роля в насочването на дейности по опазването са

–
–

Важна основа за управление на биоразнообразието, основано
на знанието
Критичната първа стъпка към решаването на приоритетите за
управление

• Предоставяне на информация за биологичното
разнообразие до всички съответни групи

• Увеличава нашето познание на застрашените видове и
екосистеми

–

Положение и тенденции

Критерии за оценка на “Екосистемите
и типовете хабитати”
1. Намаляване на площта
2. Малко местоположения и намаления
3. Много малко местоположения
4. Намаление в Условията (Упадък)
 Допълнителни критерии за подобрение или
намаление

Градина от меки корали (VU). Снимка: MAREANO/IMR

Норвежка Червен книга на екосистемите
и местообитанията 2011 г.
Сладки води
Влажни зони

Полу-природни обекти

Дълбоководни морски зони

Гористи територии

Плитки морски води

Планини, скали, сипеи и други плиткопочвени земи

Приливни зони

Високо Арктически земни територии

Негативни фактори за въздействие

Основни резултати
 80 типа от Червената книга,
 40 застрашени (CR, EN,
VU)

категории

1. Намаляване на площта
2. Малко местоположения
и намаления
3. Много малко
местоположения
4. Упадък

Основна екологична карта = много карти
Основни принципи
в ГИС – различни
слоеве карти
И така, кое е новото в това?
• Нов национален стандарт за Норвежката природа
(видове, екология, ландшафт)
• Повече достъпни основни данни в карти
• По-добри инструменти за работа с големи бази данни
от много източници

Данни от картографски програми

предишна Норвежка агенция по околна среда - Картографиране на
типове местообитания от Червената книга в райони с натиск през
2016 г.

Променливи на околната среда в карти

Биоклиматични зони - сътрудничество с
Норвежкия Институт за Природни изследвания
и Природонаучния музей, Осло

Съдържание на варовик в
скалите - сътрудничество с
Геоложки проучвания на
Норвегия

Съдържание на варовик в скалата и
растения изискващи варовик в
алпийски пояс от картата за видовете
на НИЦБ

Благодаря Ви за вниманието!

