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„УЗАНА – ВРАТА КЪМ СЪРЦЕТО НА ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА „




ФЛОРА, РАСТИТЕЛНОСТ  И МЕСТООБИТАНИЯ

Изготвен от:
Асоциация на парковете в България 


Общи цели на раздел „Флора, растителност и местообитания „

Поставяне начало на: 
   разработване на стратегия за устойчиво развитие на туристическата дестинация “Узана”, в това число за нейното реиновиране на базата на принципите за устойчиво развитие и устойчив туризъм; 
   принципни насоки на управление на територията по модела за устойчиво развитие, което означава определяне на ключови детерминанти за устойчивост, прилагане на ландшафтно-еко зониране.

Основни стратегически постановки на раздела към  проекта
Запазване и повишаване атрактивността на района, способността за привличане на туристи. Установяване рекреационните възможности на територията - с какъв природен ресурс разполага и към привличане на какви туристи следва да се насочат усилията. 


Основни компоненти на рекреационната среда на туристическа дестинация Узана – флора, растителност и местообитания

Роля на растителната покривка за атрактивността на туристическата дестинация. - Растителността в цяло и нейния видов състав и структура в частност, играят основна роля за облика на ландшафта, за пораждане у туристите на естетически чувства на радост, възхищение, преклонение пред природата, очарование, одухотвореност, нежност и т.н., когато растителността е ненарушена (или слабо нарушена), естествена. Когато туристите виждат опустошена природата у тях възникват чувства на обърканост, страх, безпокойство (както е в случая с оголените, лишени от растителност участъци в района под хотел Еделвайс). Растителността е незаменим природен капитал, който трябва да остане по възможност непроменен, или поне да се сведе до минимум нейното директно използване при рекреационната дейност поради изключителното значение, което тя има за устойчивото съществуване и развитие на екосистемите, които пък са в основата на рекреационните функции на туристическата дестинация. 

Съхраняване на естествените екосистеми, в които преобладават тези с доминиране на близки до коренната растителност съобщества е от изключително рекреационно и познавателно значение. Върху тези ресурси не трябва да се оказва натиск чрез антропогенно въздействие, тъй като това ще доведе до изместване на близките до коренната растителност фитоценози с по-слабо устойчива деградирала растителност, способна, при по-нататъшен натиск, да бъде напълно унищожена, растителната покривка да изчезне и да настъпи развиване на ветрова ерозия, каквато има на значителна площ в района на хотел Еделвайс. Този участък е пример за крайно негативни последствия върху растителността, почвата и ландшафта на района в резултат на неправилна експлоатация на природата в Узана и предупреждение за бъдещи негативни последици от нерегламентирано ползване на природната среда.


         Обща физико-географска характеристика на територията на Узана

Основна част от територията на Узана представлява ливаден тип ландшафт. Тревната растителност е значим, но чувствителен природен капитал. Тя изпълнява важни функции при формирането на природните компоненти: климата, почвите и т.н., играе изключителна роля за ландшафтно-естетическия облик на района.
Административно местността Узана не е част от ПП “Българка”, но тя е заобиколена от парковата територия, която в района е горска. Узана е част от природата и историята на парка. 

Общо територията на Узана има изразен хълмист характер със заравнени широки била и склонове с умерен наклон, с някои изключения. Релефът на Узана се отличава с умерен общ наклон на запад. Площта на поляната е 420 ха. Между най високата точка разположена в източната част на територията и най-ниската, която е от юг, денивелацията е около 130 m. 
Климатът на Узана има същите регионални черти, както климата на парковата територия в този район. Билната поляна се намира между 1224,3 и 1352,2 m н.в., като изцяло попада в пояса на буковите гори и по-конкретно на границата с неговата долна половина. Това означава, че валежите са около 900 mm в година. Средната годишна температура е около 8,0˚. В цяло климатът е устойчиво хумиден през цялата година, без периоди на съществени засушавания. Продължителността на вегетационния период е около 7 месеца. Такъв климат е подходящ за развитие на мезофилна растителност (Бондев 1991). 

Микроклиматът на поляната е в тясна взаимовръзка с този на горската растителност наоколо. Разликата в характера на растителната покривка на двете територии води до известни локални различия в климатичните им характеристики. Например, осветлението, което достига до тревната покривка, влажността и температурите на въздуха и почвите, както и техните амплитуди, мощността и продължителността на снежната покривка на поляната са различни от тези в горите наоколо. Хидроложките условия в цяло са сходни – атмосферните валежи са еднакви, но на територията на поляната има изворни участъци, които играят особена роля в природната среда на Узана като създават условия за развитие на хигрофилна растителност. От част от тях води началото си рекичката в Узун дере. 
Почвите на Узана са формирани под влияние на горската растителност и в по-слаба степен на съвременната тревна покривка.
Тези физико-географски характеристики на Узана създават условия за растеж на различни по екология видове растения, които формират няколко типа растителни съобщества, различни също така от тези в околните букови гори. 
В миналото тази местност е била заета от букови гори. След изсичането им човекът целенасочено е спирал тяхното възстановяване и е поддържал формирането и развитието на тревна растителност. Всички растителни съобщества на територията на Узана са вторични, с изключение на част от формираните върху скалните комплекси. Човешкото въздействие върху растителността продължава да е съществен фактор, който определя нейния състав и структура. 


Флористичен състав
    
Първоначалните теренни проучвания на района на планинската билна поляна Узана и прилежащите към нея терени налагат извода за изключително богатата флора в района. До момента са установени повече от 60 семейства с над 250 дървесни, храстови и тревни видове. Осем вида са включени в Червената книга на Р. България, седем от които са в категория рядък и един е защитен (Campanula transsilvanica), пет вида са включени в Закона за биологичното разнообразие, един в Бернската конвенция (Haberlea rhodopensis), пет са българските ендемити, от които два са локални за Централна Стара планина (Viola balcanica и Festuca neicevii), а седем са балкански ендемити. Това доказва високото консервационно значение на обсъжданата територия. Защитените видове се оценяват като незаменим природен капитал, който не може да бъде създаден или заменен с друг от човека. Изчезването на видове от естествената флора е престъпление, което не може да бъде изкупено. 

Табл.  Консервационно значими видове растения в района на  планинската билна поляна „Узана”
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Sesleria latifolia
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Festuca balkanica
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Festuca neicevii
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Ornithogalum oligophyllum
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Laurocerasus officinalis
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Участие на рудерални видове. Присъствието на рудерални (плевелни) видове, особено когато имат значително обилие и разпространение предизвиква неприятни емоции. В някои участъци от територията (особено в Малък Узан) се срещат: Urtica dioica,  Sambucus ebulis, Arctium lappa, Plantago major, Lamium purpureum и други. За ограничаване на тяхното разпространение е необходимо да се избягва човешкото въздействие върху екосистемите, включително извеждане извън територията на Узана на лесовъдските дейности, каквито сега има в Малък Узан. 


Растителност

Растителната покривка на територията на Узана е почти изцяло тревна. Различията в екологичните условия в отделните участъци от изследваната територия са в основата на формиране на различни по състав и структура растителни съобщества. В същото време те са продукт и на човешкото въздействие. През последните 10-15 години антропогенното въздействие значително намаля и това създаде условия за по-добро развитие, известно възстановяване и формиране на няколко типа растителни съобщества. Техният състав и структура, обаче продължават да отразяват в голяма степен силата на антропогенния натиск в отделните части на тази територия осъществяван десетилетия върху растителността на поляната. 

В най-високата част, която се намира в южния край на поляната и в същото време е и с най-слаб антропогенен натиск – Марков стол, значителни площи заемат ценози, в които доминиращи видове са широколистна гъжва (Sesleria latifolia) и няколко вида от род власатка: Festuca pratensis, F. nigrescens, F. pseudovina, F. rubra, F dalmatica. В тези ценози участието на обикновената полевица (Agrostis capillaris) е ограничено, както и това на отделните видове бобови (Trifolium alpestre, T. repens, Lotus corniculatus и др.) и от разнотревието (Thymus sp., Alchemilla sp., Scabiosa ochroleuca, Veronica jaquinii, Primula veris, Plantago media, P. lanceolata и др.). Ценози с участието на широколистната гъжва са разпространени и в други райони на Стара планина, както и в други планини на страната, така че те са характерен елемент за тревната растителност в буковия пояс и конкретно на територията на Узана. Растителни съобщества от този тип са формирани по северната граница на поляната край гората, където те носят по-силно изявени черти на антропогенно въздействие изразени в участието на повече рудерални видове, но все пак антропогенното въздействие е по-слабо от това в заравнената централна част от поляната, която се намира пред западния хотелския комплекс. 

С изключение на връх Марков стол, на почти всички разлати била на поляната, често с малък наклон или заравнен релеф, растителната покривка е съставена от ценози, които са значително по-силно повлияни от антропогенното въздействие. В тях доминират къдравата пластица (Deschampsia flexuosa), обикновената полевица (Agrostis capillaris), а присъствието на картъла (Nardus stricta) е още едно доказателство за значително утъпкване на почвата след продължителна пасищна експлоатация на територията. Все пак има и някои типични ливадни видове като ливадната власатка (Festuca pratensis), полска овсига (Bromus arvensis), както и видове от разнотревието: Alchemilla, Hypericum perforatum, Scabiosa ochroleuca, Leontodon  automnalis, Acinos alpinus, Stellaria graminea, Veronica chamaedrys и др. Тази група растителни съобщества покрива  заравненото било в западната част, където описаното растително съобщество е много сходно с дискутираното току-що, с тази разлика, че носи по-силно изразени черти на прекомерна човешка намеса и по-слабо овлажнение на почвата. Тук силно доминира къдрава пластица (Deschampsia flexuosa), повишено е обилието на жълтия кантарион (Hypericum perforatum), който се развива масово в антропогенизирани растителни съобщества, a участието на обикновената полевица (Agrostis capillaris) е силно ограничено, както и това на останалите видове характерни за планинските ливадни ценози (Festuca pratensis, Thymus sp., Hieracium hoppeanum, Campanula patula, Veronica chamaedrys ), които са по-малко отколкото в другите растителни съобщества от поляната. 
В отделни участъци на тази територия доскоро подложена  изцяло на интензивен антропогенен натиск, се е запазила растителност, макар и вторична, но по-близка до първичната, като доминиращи видове са обикновената полевица (Agrostia capillaris) и ливадната власатка (Festuca pratensis). Останалите видове в тези ценози са малко и с незначително обилие: Koeleria eriostachia, Nardus stricta, Lotus corniculatus, Medicago falcata, Thymus sp., Hypericum perforatum, Stellaria graminea, Leontodon crispus, Veronica officinalis, Veronica chamaedrys и др.

Хигрофилната растителност на Узана не заема големи площи, но допринася за разнообразяване на ландшафта както с ярките цветове на някои от видовете, така и със свежия зелен цвят в периодите на засушаване или естествено пожълтяване (отмиране изцяло на едногодишните видове и на надземните части на многогодишните растения) в края на вегетационния период през август и септември. В изворната част на Узун дере растителността има хигро-мезофилен ливаден характер – в състава й участват активно ливадната власатка (Festuca pratensis), отличава се с присъствието на много мезофилни видове, привързани към почви с добро овлажняване и хигро-мезофилни видове растения (Ranunculus flammula, Geum rivale, Alchemilla monticola, Filipendula ulmaria, Mentha arvensis, Sanguisorba officinalis, Juncus conglomeratus, Allium schoenoprasum и др.). В по-ниско разположените участъци на Узан дере върху преовлажнени почви се развиват типични хигрофилни високотревни ценози в които доминиращи видове са салатния лук (Allium schoenoprasum), туфестата пластица (Deschampsia caespitosa), двуреда острица (Carex distans), в състава им участват още видове на влажните почви Ranunculus flammula, Geum rivalе, Ranunculus reptans, Potentilla reptans, Juncus inflexus, Bistorta major и др.

Пейзажът на Узана се разнообразява забележимо от неголяма по площ група скали, но само някои от тях са лишени от почвена покривка. По-значителна част от скалните комплекси вече има повече или по-малко развита почвена покривка, където растат значителен брой видове, много от които не се срещат в ценозите на останалата част от поляната. От дървесните видове само белият бор (Pinus sylvestris) е представен от няколко индивида, има поници и млади индивиди на мукина (Sorbus aria), офика (Sorbus aucuparia), от храстите са представени обикновена хвойна (Juniperus communis), дребна хвойна (Juniperus pygmaea), шипка (Rosa sp.). Ако бъдат защитени от човешко въздействие тези, сега единични, представители на горската и храстовата растителност ще формират групи, които ще допринесат съществено за разнообразяване на пейзажите на Узана. Заедно с това в скалните местообитния растат тревни видове, които извън тях не се срещат. Такива са Sedum album, Haberlea rhodopensis, Arabis sagittata  , Draba lasiocarpa, Micromeria frivadszkyana и други.              Някои от тях са защитени от законите на България, тъй като са редки. Това налага задължително опазване на въпросните растителни ценози и местообитания.

Иглолистни култури. Горските ландшафти заемат незначителна част от територията на рекреационния комплекс. Това са изкуствено създадени насаждения от иглолистни видове в южния край и западната част на поляната. На фона на тревната растителност на поляната и широколистната високостъблена горска растителност от обикновен бук, която обкръжава от всички страни Узана, иглолистните ценози внасят визуално разнообразие на общата ландшафтна обстановка и имат значителен декоративен ефект, особено през зимния сезон на годината.

Влиянието на човешкото въздействие върху екосистемите на Узана може да бъде представено чрез три степени на дегресия: 
1-ва степен на дегресия включва територии с ограничена степен на намеса, няма пътеки, няма ерозия над естествената, няма участъци с унищожена растителност – главно територията на и около Марков стол.
2-ра степен на дегресия – има пътеки, но унищожената растителност не е повече от 5-10 % от площта. След ограничаване на човешката намеса растителността ще се възстанови по естествен път в кратки срокове – част от южната половина на територията на поляната.
3- степен на дегресия –значителна част от територията е без растителност и почва, съществуващата растителност е силно рудерализирана, екосистемите са изгубили способност да се самовъзстановят - участъци предимно около хотелите и в най-северната част на поляната.

Особеностите на флората и растителността на Узана очертават нейната изявена индивидуалност и се явяват предпоставка за високи рекреационни показатели на тази територия.

Местообитания от европейска значимост и в Закона за биологичното разнообразие на Р. България от 2002 г. по и около месността Узана

За опазване на дивата флора и фауна и на природните местообитания в Европейския съюз са приети редица програми, конвенции и директиви по които България е страна. Сред тях особено място има Директива 92/43/ЕЕС (Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания - Бернска конвенция), която въвежда система от европейска мрежа от територии със специална защита – NATURA 2000. Нейна главна цел е да съдейства за запазване на биологичното разнообразие, при което се реализира и концепцията за устойчиво развитие на териториите. В Закона за биологичното разнообразие от 2002 г. са посочени онези природни местообитания у нас, които имат също европейска значимост. Основна част от територията на Узана отговаря на критериите и може да бъде отнесена към местообитанието дефинирано като Планински сенокосни ливади, чиито код е 6520 (38.31).
6520 (38.31) – Планински сенокосни ливади. Това са богати на видове мезофилни сенокосни ливади от планинския пояс, най-вече над 1000 m н.в., обикновено доминирани от обикновената полевица (Agrostis capillaris), видове от род власатка (Festuca rubra agg.), обикновен сеноклас (Cynosurus cristatus), развиващи се при сравнително постоянна почвена и въздушна влажност. Почти цялата група от диагностични видове на този тип местообитания е установена на територията на Узана: Agrostis capillaris, Deschampsia flexuosa, D. Caespitosa, Festuca rubra, F. Pratensis, Phleum pratensis, Alopecururs pratensis, Holcus lanata, Nardus stricta, Agrostis canina, Briza media, Bistorta major, Trifolium repens, T. pratense, Rhinantus rumelicus, Silene roemeri, Cmoanula glomerata, Salvia pratensis, Polygonatum bistorta, Anthoxanthum odoratum, Crocus veluchensis, Campanula glomerata, Alchemilla spp., Geranium phaeum, G. Sylvaticum, Muscari botryoides, Viola tricolor и др. Този тип местообитания покрива голяма част от територия на Узана.
? 7230 (54.2) – Алкални блата. Това са мезо до еутрофни водоеми, подхранващи се от подпочвени, стичащи се и дъждовни води с неутрална или слабо алкална реакция на водата. Съобществата се развиват върху постоянно подгизнали почви, подхранвани с твърда вода. Обикновено доминират калцефилни острици?  и други видове от семейство острицови (Cyperaceae). Характеризират се с добре развит килим от кафяви мъхове. Без да е напълно типична, тази единица все пак има място главно на територията на Малък Узан. От диагностичните видове са установени Calliergonella cuspidata, Campyllum stellatum, Eriophorum latifolium, C. lepidocarpa, Scirpus sylvaticus, Eleocharis palustris, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palusris. Участват още значителен брой хигрофилни видове като Calliergonella lindbergii, Cratoneuron filicinum, Philonotis seriata, Equisetum arvense, E. palustre, Carex hirta,C. acutiformis, C. tomentosa и др.               
8210   (62.1) - Скалните разкрития на територията на Узана са с незначителни размери и не отговарят напълно на изискванията за единица 8210 (62.1) – Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове. Но някои от характерните за нея видове са установени в дискутираните участъци от територията на Узана: Asplenium ruta muraria, Draba lasiocarpa, Micromeria frivaldszkiana,     Макар да е известно, че спомената единица се характеризира със значително локално разнообразие, на основна част от площта на скалните разкрития в Узана вече има развити почвена покривка и растителни ценози, които не се отнасят към въпросния таксон. Все пак фрагментарно разпространение на 8210 (62.1) в Узана би могло да се приеме.
6430   (37.7,  37,8) – Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планиския до алпийския пояс. Този тип местообитания включва влажни и нитрофилни високи тревни съобщества по водни течения и по границите на горите принадлежащи към клас Betulo-Adenostyletea. На територията на Узана такива ценози има в няколко участъка в които са установени някои от най-характерните за тях видове растения: Ranunculus flammula, Geum rivale, Alchemilla monticola, Filipendula ulmaria, Mentha arvensis, Sanguisorba officinalis, Allium schoenoprasum, Deschampsia caespitosa, Carex distans и др., в състава им участват още видове на влажните почви Ranunculus flammula, Geum rivalе, Ranunculus reptans, Potentilla reptans, Juncus inflexus, Bistorta major и др.
8310	(65)  - Неблагоустроени пещери,които не са достъпни за широката публика. Те са обитавани от тясно специализирани, проритетни за опазване или ендемични видове. Мъхове и водораслови килими са развити около входа на пещерите. Фауната е изключително специализирана, високо ендемична и реликтна. 
8311	(41.13) - Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, които се развиват върху неутрални или близки до неутрални почви. Преобладаващ дървесен вид е обикновения бук (Fagus sylvatica).. 
Срещат се няколко  подтипа:
                              - Типични мезофитни букови гори – асоциация Аsperulo-Fagetum;
                              - Мезофитни букови гори върху бедни почви и със сравнително по-  нисък склоп – асоциация Festuco drymejae-Fagetum;
                              - Мезофитни букови гори, преходни към асоциация Luzulo-Fagetum – Luzula sylvatica – Fagus sylvatica;
                              - Хигромезофилни и мезохигрофилни букови гори с участието на Lunaria rediviva; Circea lutetiana; Phylitis scolopendrium. Тук се отнасят и реликтните гори с лавровишна – Laurocerasus officinalis;
                               - Преходни към Мизийските букови гори – асоциация Allio ursini-Fagetum.

. 

Критерии за оценка на природните ресурси като база за устойчиво развитие на рекреационната и туристическа дейност в Узана:


         - Степен на чувствителност – степен на промяна при въздействие.
 Растителната покривка в Узана се отличава с висока степен на чувствителност.
         - Степен на необратимост при промени.
 Съществува ясно изразена възможност за необратими промени в екосистемите при нерегламентирано натоварване. 
         - Първична стойност – степен на значимост на екосистемите, биоразнообразието. Въпреки, че в цяло растителната покривка на Узана има вторичен характер, част от фитоценозите са близки до коренната растителност, в състава им участват редки и защитени от закона видове. 
        - Възможност за рекреация и естетическа наслада.
 Съвременният състав и структура на флората и растителната покривка на Узана се отличават със значително разнообразие, което е сигурна основа за значителен рекреационен и естетически капацитет на територията.
       - Значение за устойчива и благоприятна среда. 
Растителността на Узана има достатъчен потенциал за прилагането на нормите за устойчиво развитие на дестинацията в благоприятна среда.


Предложения за постигане на баланс на интересите бизнес – природа

           Узана и ПП “Българка” са единна територия за растенията и животните и мерките за опазване на природните дадености, които са и туристически ресурси, следва да се основават на обща стратегия.

Разработване на рекреационни и развлекателни програми и мерки за управление на природния капитал, подготовка на туристически продукт, който да интригува както редови любители на природата, така и специалисти от различни дисциплини на природознанието, особено ботаници: 
Да се направи ландшафтно-еко зониране на територията като се обособят различни участъци за рекреация в зависимост от степентта на съхраненост или нарушеност на растителната покривка, достъп и отдалеченост от хотелите, интерес за туристите, уникалност и участие на редки видове и ценози. За всяка от зоните да се прилагат определени стандарти и мерки за управление съобразно техните екологични характеристики.
Установяване на рекреационния капацитет на комплекса чрез допустимата поемна способност на отделните зони отразяваща оптималното теоретично разпределение на посетителите..
Установяване на мотивите за избор и посещение на Узана като рекреационен и познавателен обект с цел тяхното развитие.
	Изграждане на посетителски център и разработване на образователни програми за посетителите на Узана. Особено внимание да се отдели на програми за ученици от долните и средни класове на училищата.
Да се разработят добре подбрани туристически маршрути, които показват красотата, биологичното и ландшафтното разнообразие, очарованието на природата на Узана и прилежащите територии. Разработване на познавателни маршрути както на територията на комплекса, така и в прилежащите територии.
Регламентиране на допустимите дейности за осигуряване на опазването на природната среда. 
Чрез спортни площадки до хотелите да се предотврати негативното въздействие върху екосистемите в комплекса и прилежащите територии.
Проектиране на пътно-линейна мрежа


В заключение отново следва да се подчертае, че билната поляна Узана и прилежащите към нея гори се характеризират с богато биологично разнообразие и наличие на местообитания от европейска значимост, включени и в ЗБР  на Р. България.
         Тези факти са предизвикателство както към екипа на ДПП “Българка”, така и към всички заинтерисовани институции за пълно систематизиране, опазване и популяризиране на наличния ресурс с цел развитие на природощадящ туризъм и съхраненение на прекрасната природа на района.




                                                     


