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КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ И НА
ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЯХ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ

През 2015 година стартира проект „Гори и гористи местности
– картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА
2000 (FOR OUR FUTURE)” съфинансиран от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство
2009 – 2014 г., Програма BG03 „Биологично разнообразие и
екосистеми”. Програмен оператор на проекта е Министерство
на околната среда и водите, а бенефициент - Изпълнителна
агенция по горите, в партньорство с Регионална дирекция по
горите (РДГ) – гр. Кърджали и Норвежка горска група (NFG),
гр. Осло, Норвегия. Периодът за реализация на проекта е 17
месеца – до 31.01.2017 година. Общата стойност на проекта
възлиза на близо 439 000 евро.
Предвидените дейности по проекта, свързани
с картирането и оценката на горските екосистеми и
предоставяните от тях екосистемни услуги, ще бъдат
извършени съобразно разработената Методика за оценка и
картиране на състоянието на горите и горските екосистеми и
екосистемни услуги в България, предоставена от Програмния
оператор – Министерство на околната среда и водите.
Основната
цел
на
проекта
е
да
бъдат
идентифицирани, описани и достоверно оценени всички
представителни екосистеми до ниво подотдел, попадащи
в гори и гористи местности извън Национална екологична
мрежа НАТУРА 2000. За залесените горски територии
заемащи площ от около 1 850 000 ха, ще бъде създадена
централизирана база данни с информация, съдържаща
топологично обработени пространствени данни за обектите,
оценка на функционалното състояние на екосистемите и
оценка на потенциалните екосистемни услуги (ползи), които
те предоставят на обществото. Също така ще бъдат изготвени
карти в мащаб 1: 125 000, в PDF формат и на хартия, в размер
А2, представящи резултатите от оценката на състоянието на
горските екосистеми и на предоставяните от тях екосистемни
услуги.
Крайната цел на проекта е изработване на
широкодостъпна платформа с данни в Национален слой „Гори
извън НАТУРА 2000”, съдържащ комбинация от разнообразни
слоеве с информация в среда на географски информационни
системи (включително горска база данни, биофизична
оценка на горските екосистеми, оценка на всички видове
екосистемни услуги по набор от индикатори със съответните
параметри). Тази платформа ще стане част от Националната
информационна система за биологично разнообразие, целяща
повишаване на обществената информираност и насърчаване
на стопаните на горски територии за предоставяне на широк
набор екосистемни услуги.
Този проект се извършва с подкрепата на Финансовия механизъм
на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, Програма BG 03
Биологично разнообразие и екосистеми, Програмен оператор
Министерство на околната среда и водите.

