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абстракт: В статията се разглеждат въпроси, свързани с поддържането и 
актуализацията на данни за вековните дървета на софия-град. данните са събрани 
в официален електронен регистър на вековните дървета, защитени по закона за 
биологичното разнообразие (зБр), публикуван от Изпълнителната агенция по околна 
среда (Иаос). регионалната инспекция по околна среда и води (рИосВ) – софия 
проверява екологичното състояние на дърветата всяка година и регистрира настъ-
пилите промени. грижа за дърветата има столична община, на чиято територия се 
намират те. В опазването и популяризацията на вековните дървета на територията 
на софия участват редица държавни и неправителствени организации. В процеса на 
прецизиране и актуализация на данните за вековните дървета също се включват и 
гражданите на столицата. 

В разработката е направено интегриране на съществуващите бази данни (Бд) 
за работа в среда на географски информационни системи (гИс) и добавяне като 
задължителен елемент на местоположението на всяко вековно дърво (по координати 
и по адрес). създаден е модел за паспорт на вековно дърво с необходимата инфор-
мация за биометричните му показатели и оценка на състоянието. резултатите от 
направената проверка и актуализация на данните са организирани в Бд на гИс. те 
са визуализирани в свободно достъпна web-гИс платформа, където e предоставена 
възможност за попълване на създадената електронна карта на вековните дървета 
от територията на софия-град. 

Ключови думи: база данни, гИс, интерактивна карта, вековни дървета, пас-
порт на вековно дърво

ВъВеДение

Вековни дървета са единични или малка група дървета извън 
горските масиви, които са с възраст над сто години, свързани с 
исторически или други забележителни събития и с местонахождение 
на специални сакрални места във или извън населените места. те 
представляват важен източник за научна информация и генетичен 
материал от индивиди, устояли във времето на различни неблаго-
приятни абиотични и биотични фактори, осигуряващи среда за жи-
вот и на други живи организми. В научните изследвания определения-
та за категорията „вековно дърво“ включват различни компоненти. 
Възрастта на дърветата е водещ фактор, информация за който 
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се извлича чрез различни източници и методи. В международните 
регистри с най-старите дървета на планетата класификацията се 
извършва по няколко критерия – по директно определена минимална 
възраст, по предполагаема възраст или по възрастта на екосисте-
мата, от която дърветата са част (Brown, 1996).

Вековните дървета в България се опазват и поддържат съглас-
но закона за биологичното разнообразие, чл. 2, ал. 6 и чл. 109 – 113 
(зБр, 2002); закона за защитените територии, чл. 16 – 20 (ззт, 1998) 
и закона за устройство на териториите, чл. 63, ал. 1 (зут, 2001). 
те не са обект на закона за горите. единични дървета, обявени за 
„исторически“, „вековни“ или „забележителни“ на територията на 
софия-град, защитени по зБр и ззт, извън обекти – паметници на 
културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред 
в зБр и ззт и съгласно предписанията в наредбата за изграждане 
и опазване на зелената система на столична община, чл. 33 и 34 
(нИозс, 2007) и дългосрочната стратегия за развитие на софия 
(Визия за софия, 2018).

според българското законодателство в категорията „вековно 
дърво“ попадат отделни вековни или забележителни дървета във или 
извън населените места, които са защитени и вписани в специален 
регистър в съгласие с техния собственик (зБр, 2002; ззт, 1998, зут, 
2001). Изучаването на вековните дървета е важно както от научна 
гледна точка (александров и др. 1998), така и в исторически, есте-
тически и емоционален аспект. Процедурата за обявяване на „ве-
ковно дърво“ се основава на инициатива от собственика (физическо 
или юридическо лице); проверка на място; съставяне на протокол 
от рИосВ; издаване на заповед от министерството на околната 
среда и водите (мосВ). съществуват редица заплахи за увреждане 
и изчезване на вековните дървета. те са от естествен характер 
(вятър, сняг, гъбни и насекомни вредители и др.) или с антропоге-
нен произход (инфраструктура, строителство и др.). унищожени, 
изсъхнали, паднали или невъзстановимо увредени вековни дървета се 
заличават от официалния регистър на Иаос. При недобросъвестни 
действия от гражданите и лошо стопанисване от собствениците се 
налагат парични глоби.

Целта на разработката е да се актуализират данните в съ-
ществуващите бази данни за вековните дървета в софия-град чрез 
технологията на гИс. Въз основа на определените местоположения 
и биометричните показатели на вековните дървета в изследвания 
обект и създадената интерактивна карта с публичен достъп са 
предложени препоръки за поддържането на базите данни за вековни-
те дървета у нас
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ОБеКТ и МаТериаЛи

избор на обект на изследването
за целите на изследването е избрана територията на софия-

град. Изследвани са няколко района на столицата, в които има 
по-голям брой регистрирани вековни дървета – софия-център, 
Борисова градина, лозенец, Южен парк, малинова долина, симеоново, 
драгалевци (фиг. 1). не са взети под внимание райони с малък брой 
дървета, разположени в периферните части на града. 

Съществуващи данни
Информацията за вековните дървета е публикувана в няколко 

регистъра и интерактивни карти. на територията на софия-град 
и софийска област има общо около 196 вековни дървета. над 70 от 
тях се намират в софия-град и са защитени по законите зрБ, ззт 
и зут. те са вписани в регистъра на вековните дървета в България, 
публикуван на сайта на Иаос на мосВ (регистър Иаос, 2014). 

Поддържането на регистъра на рИoсВ – софия и проверката 
на екологичното състояние на дърветата е задължение на рИосВ 
(регистър на рИосВ – софия, 2018). отговорна за поддържането 
и грижата за дърветата е столична община, както и всяко частно 
лице, в чийто имот се намира вековно дърво. Част от информаци-
ята за вековните дървета на територията на софия се намира в 
различни електронни сайтове с публичен достъп, което спомага за 
тяхното опазване и популяризиране.

В регистъра на вековните дървета на Иаос са разположени 15 
полета с данни за – номер в регистъра; дървесен вид (само на бъл-
гарски) и брой дървета; документ за обявяване (вид и номер, дата); 
номер/година на публикуване в „държавен вестник“ (дВ); населено 

фиг. 1. Визуализация на обектите в среда на isofmap и чрез google my maps
Fig. 1. visualization of study sites via isofmap and google my maps
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място, адрес (улица, номер местност); община, област, рИосВ; 
параметри на дърветата (възраст, височина, обиколка, диаметър); 
особености. В тези данни липсват координати на местоположени-
ята на дърветата, надморска височина, а информацията е само на 
ниво административен адрес без данни за собственост. за някои от 
дърветата е посочено само родовото наименование и не става ясно 
кой е конкретният вид. 

регистърът на рИосВ-софия съдържа 12 полета, съответно 
с данни за – тип, номер в регистъра на Иаос; дървесен вид на бъл-
гарски език, брой дървета; параметри на дърветата (възраст, висо-
чина, обиколка/диаметър); землище; община; координати (географска 
ширина и дължина); лесничейство; заповед за обявяване; брой дВ; 
местност, улица; заповед за заличаване. 

според публикуваните данни в регистрите и по наши данни 
може да се отбележи: 

• най-старото вековно дърво – черница Morus spp. (650 г., № 368 
от регистър на Иаос);

• най-високото дърво – обикновен (летен) дъб Quercus robur (30 
m, № 1870);

• дърво с най-голяма обиколка на стъблото – обикновен (летен) 
дъб Quercus robur (5.29 m, № 612);

• първите обявени дървета – черница Morus spp. (650 г.) и обик-
новен (летен) дъб Quercus robur (600 г.) през 1969 г.;

• последни обявени дървета – 7 бр. дървета източен чинар 
Platanus orientalis (100 г.) през 2011 г.

фиг. 2. разпределение на изследваните вековни дървета на софия  
по дървесни видове

Fig. 2. distribution of the old-growth in sofia trees by tree species
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Водещите дървесни видове и разпределението им са предста-
вени на фиг. 2.

най-старите вековни дървета в България са гранитският 
дъб на около 1650 години и Байкушевата мура на около 1300 години. 
гранитският дъб е от вида летен дъб (Quercus robur) и се намира 
в с. гранит, община Братя даскалови, област стара загора. През 
последните две десетилетия неговото състояние силно се влошава 
и към момента голяма част от клоните на дървото са изсъхнали. 
Байкушевата мура е от вида черна мура (Pinus heldreichii), открита 
в началото на XX в., с местоположение в национален парк „Пирин“.

съществуват различни международни списъци с най-старите 
дървета на планетата, както и за отделни части на света (national 
register of big trees, 2009). данните в тях са структурирани по различ-
ни критерии. В повечето регистри и бази данни се съдържат общи 
сведения, представени в полета за име на вековното дърво; възраст 
(директно определена възраст, предполагаема възраст или възраст 
на екосистемата); дървесен вид (латинско наименование); местопо-
ложение (район/област, щат); държава и др. В локалните регистри 
освен тази информация има и подробни данни за дърветата – био-
метрични данни; местоположение, координати; дата на обявяване, 
година на измерване, възраст и др.

данни за популярните вековни дървета в България са публику-
вани в няколко електронни сайта и интерактивни карти. Примери 
за това са Пътеводител на забележителните вековни дърве-
та в България, карта на забележителностите в софия-град и др. 
Проектът „Вековните дървета говорят“ чрез разработения наръч-
ник популяризира вековното богатство на столицата с цел да бъдат 
открити и регистрирани още вековни дървета в софия.

МеТОДи на раБОТа

Теренни методи за определяне на показателите на вековните дър-
вета

дървесен вид (българско и латинско наименование, род и вид). 
определянето на дървесния вид е извършено по експертна оценка 
посредством морфологичните белези на дърветата – листа, семена, 
шишарки, зимни клонки, кора и др. (ефремов и др., 2000). Използвани 
са още информацията от обозначителните табели на терена, да-
нните от съществуващите регистри на Иаос и рИосВ – софия, 
дендрологични определители и др.

Възраст на дърветата. Възрастта на вековните дървета е 
определящ фактор и най-често се определя чрез преслеров свредел. 
Поради големия диаметър, нарушенията в структурата и неправил-
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ната форма на стъблото и опасността за намеса в здравословното 
състояние на дърветата по-ефективни, макар и по-скъпи, са други 
методи като томограф, резистограф, радиовъглеродно датиране и 
др. (rinntech, 2018). ориентировъчно възрастта при някои от иг-
лолистните видове може да се определи и по броя на прешлените, 
които се образуват всяка година. Приблизителна преценка за възрас-
тта е възможна по данни от регистри, документи, описания, исто-
рически факти, снимков материал. В конкретния случай възрастта 
на вековните дървета е в съответствие с данните от регистрите.

Височина на дърветата. Височината на всяко избрано дърво в 
случая е определена с висотомери Blume-leiss и suunto. данните 
са записани с точност 0.1 m.

диаметър на стъблата (обиколка на стъблото). Формата на 
напречното сечение на дървесното стъбло е неправилна. диаметърът 
на стъблото в различни направления варира още по-силно при дърве-
та, растящи при по-голям светлинен простор, каквито са единично 
растящите вековни дървета в градска среда. това води до затрудне-
ния при измерването на диаметъра на стъблото им. алтернативен 
вариант е определянето на обиколката на стъблата на вековните 
дървета с ролетка. В тази разработка обиколката на всяко стъбло 
е измерена посредством дългометражна ролетка с точност до 0.01 
m на височина 1.3 m от основата на стъблото. 

ширина на короната. Поради неправилната й форма ширината 
на короната на всяко дърво може да се представи като средноарит-
метична стойност от измерени диаметри в поне две направления 
(с-Ю и И-з). Измерването на диаметрите на короните на терена 
в случая е направено с точност до 0.1 m. Част от короните са из-
мерени по техните спътникови изображения в свободно достъпни 
web-платформи чрез интерактивните инструменти за определяне 
на разстояние, периметър и площ.

Фитосанитарно състояние на дърветата. При наземното фи-
топатологично обследване oценката обхваща листната система, 
клоните и стъблата на дърветата. комплексната оценка на състоя-
нието на вековните дървета се базира на обезлистването и обезцве-
тяването на листата (иглиците) и е съобразена с международната 
5-степенна скала (наредба № 12, 2012). според фитосанитарното 
си състояние вековните дърветата са класифицирани като напълно 
здрави дървета – бал „0“; слабо, средно или силно засегнати – бал „1“, 
„2“ и „3“, и сухи дървета – бал „4“. В конкретния случай оценката е 
направена по няколко признака – състояние на короните, състояние 
на листата, наличие на сухи клони, наличие на болести и вредители, 
наличие на механични повреди, хралупи и водни леторасли. 
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фотограметрични и дистанционни методи за изследване  
на вековните дървета чрез ГиС

В основата на актуализацията на данните за вековните дърве-
та стои дешифрирането и анализът на разновременни изображения 
и цифрови данни в web-базирани платформи, като крайната цел е оп-
ределяне на местоположението им и измерването на параметрите 
на короните по дистанционен път от спътниковите изображения. 
В разработката са използвани настолни и мобилни гИс софтуерни 
продукти. Чрез тях са извършени следните дейности:

• анализ на изображения от google earth pro и street view за 
проверка на наличие/отсъствие, състояние и дървесен вид на дърве-
тата; 

• добавяне на географски координати и надморска височина и из-
мерване на короните на вековните дървета (диаметър, периметър, 
площ) в среда на google earth pro;

• проверка и актуализиране на адреси и местоположения чрез 
google maps;

• анализ на създадената база данни за вековните дървета чрез 
инструментите на гИс mapinfo.

реЗУЛТаТи и ОБСъжДане

анализ на структурата на съществуващите регистри
анализирани са характеристиките на вековните дървета на 

софия, заложени в двете основни съществуващи бази данни – пуб-
личните регистри на Иаос и рИосВ-софия. При анализа е акцен-
тирано върху структурата на двата регистъра и връзката между 
тях.

регистърът на рИосВ – софия съдържа уникален идентифика-
тор – номерът на всяко дърво от регистъра на Иаос. то е ключово-
то поле за връзка с регистъра на Иаос на национално ниво. Полето 
с дървесния вид е само с българското му наименование. на някои от 
дърветата не са посочени конкретните видови наименования, а са 
представени на ниво род. тук липсва поле с латинското наименова-
ние (вид – род – семейство). В същото поле е означен и броят на 
дърветата, обявени за вековни в една и съща заповед. необходимо е 
въвеждането на отделно поле за брой дървета. Биометричните дан-
ни за дърветата са включени в едно общо поле – възраст, височина, 
обиколка, а в някои случаи там фигурира и диаметърът на стъблото. 
В 12% от записите в това поле отсъстват данни. необходимо е 
генерирането на отделни полета за всеки показател, както е напра-
вено в регистъра на Иаос. В регистъра на рИосВ са отделени по-
лета за землище (само наименование, без екатте) и община. Важен 
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е въпросът в каква проекция, координатна система, мерна единица и 
формат трябва да бъдат представени координатите на местополо-
жението на вековните дървета. В полето „координати“ от регис-
търа на рИосВ са показани географска ширина и дължина, но не е 
указана правилно координатната система. В 86% от записите липс-
ват данни за координати. По-целесъобразно е за координатите да 
се направят 2 отделни полета и да се добави ново поле с надморска 
височина. Полето „лесничейство“ трябва да се преименува в „дгс/
длс“. В няколко полета са записани: заповед за обявяване, номер/
година на дВ, местност/улица, заповед за заличаване. тук също има 
некоректно именуване, не са отделени градските от извънградските 
дървета, няма данни за собствеността на имотите, в които попа-
дат вековните дървета.

Създаване на интерактивна карта на вековните дървета
създаването на базата данни в разработката, изборът на 

обекти за изследване и дървета за проверка на терена са направени 
в среда на google earth pro и google my maps. работата по при-
ложената технология за изследваната територия обхваща няколко 
етапа:

• създаване на атрибутна база данни за работа по табличните 
данни от регистрите (начална структура във формат Xls);

• конвертиране от Xls в kml и добавяне на местоположения 
и условни знаци за вековни дървета върху изображенията от google 
earth pro;

• анализ на разновременни спътникови изображения и дешифри-
ране на вековните дървета в избраните обекти чрез google earth 
pro и street view, измерване на диаметри на короните на избрани 
вековни дървета;

• създаване на актуализирана интерактивна карта на изследва-
ната територия в google my maps с местоположение и геокодирани 
атрибутни данни за вековните дървета (фиг. 3);

• подбор на дървета за теренна проверка с помощта на създа-
дената интерактивна карта (фиг. 4);

• актуализиране на адресите и местоположенията чрез интег-
риране на съществуващите данни, интерактивната карта, изобра-
женията и измерванията на теренна;

• конвертиране от формат kml във формат shp и анализ на 
данните в среда на гИс.

Теренни измервания
Извършени са теренни измервания и контрол на около 50% от 

всички вековни дървета в избраните обекти от територията на 
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фиг. 3. Избор на обекти чрез интерактивната карта и контрол на данните  
за дърветата на терена

Fig. 3. trees for measuremens and control the data using the interactive map

фиг. 4. снимки, координати от теренните измервания и измерване в web-гИс
Fig. 4. photos, coordinates of field measurements, and web-gis measurements
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софия-град, в резултат на което регистрите на избраната предста-
вителна извадка са актуализирани. на терена са проверени следните 
показатели (табл. 1) – дървесен вид, височина и обиколка на стъб-
лото; актуализирани и добавени са данните за местоположението и 
надморската височина чрез gps и мобилно устройство с навигация; 
направена е фитосанитарна оценка и оценка на заплахите за унищо-
жаване и повреда; необходимо е специалист да състави препоръки за 
опазване и защита при засегнатите от болести и повреди дървета; 
направен е анализ на заличените обекти и липсващите дървета на 
терена; направени са актуални снимки на всяко дърво (фиг. 4). 

Получените данни от терена и изображенията са основа за ак-
туализацията на регистъра на вековните дървета и създаване на спе-

Таблица 1. теренни данни за всяко проверено вековно дърво
Table 1. terrain data for each measured old growth tree

номер на дървото в регистъра
Registry number 613

дървесен вид
tree species летен дъб (Quercus robur)

Възраст на дървото, години 
age, years 350 години (по регистъра на Иаос)

Височина, m
height, m 22.0 m

обиколка/диаметър на стъблото, m
circumference/diameter dBh, m обиколка 4.26 m

състояние на дървото, фитосанитарна 
оценка по външни белези)

state of the tree (phytosanitary 
assessment of external features)

В много добро състояние, 
без външни белези за болести и 

повреди

Физиологично състояние на дървото 
physiological state of the tree

По дървото няма хралупи или убежища 
на диви животни. не се забелязва 

нападение от вредители. дървото е 
достатъчно отдалечено от тротоари 

и бордюри.

опасност от унищожаване на дървото
danger of destruction

Има опасност от застрояване на 
терена. В момента на 20 m от 
дървото има строеж на сграда.

становище и предписания за борба
с вредители и болести (от специалист по 

растителна защита и лесозащита)
opinions and prescriptions for pest and dis-
ease control (by a specialist for plant protec-

tion and forest protection)

-

местоположение (координати)
location (coordinates) 42° 38ˊ 23.3ˊˊ N , 23° 20ˊ 17.51ˊˊ Е

надморска височина, m
altitude, m 644 m

снимков материал
current photos актуални снимки
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Таблица 2. структура на атрибутните данни в създадената Бд на гИс  
за вековните дървета

Table 2. structure of attribute data in the created gis database for old-growth trees

но-
мер
ID

Местоположе-
ние

Location

Биометрични данни
Biometric data

Състояние 
State of the 

tree

Предписания
Prescriptions
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Фиг. 5. Примерен модел за паспорт на вековно дърво 

Fig. 5. Model of tree passport 
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циализирана Бд на гИс за вековните дървета. като краен продукт 
е получена нова атрибутна таблица с допълнените и актуализирани 
данни. така е структурирана специална Бд за вековните дървета, 
предназначена за работа в среда на гИс (табл. 2) и е разработен 
примерен модел за паспорт на всяко вековно дърво (фиг. 5).

иЗВОДи и ПреПОръКи

резултатите от изследването показват редица предимства в 
приложението на дистанционните методи и гИс при опазването на 
вековните дървета на софия. Постигнати са бързина, точност и по-
висока ефективност при проверката и актуализирането на регистрите 
на вековните дървета. резултатите могат да се обобщят в следното:

апробиран е технологичен подход чрез средствата на гИс за 
актуализация на съществуващата Бд за вековните дървета в изслед-
ваната територия.

създадена е специализирана Бд, проектирана за работа чрез гИс.
създаден е модел за паспорт на вековно дърво с администра-

тивни, биометрични данни и данни с оценка за състоянието му.
създадена и публикувана е интерактивна карта на вековните 

дървета на софия в google my maps с възможности за свободно раз-
глеждане и допълване на нови данни.

Въз основа на получените резултати и анализа на данните могат 
да се направят конкретни препоръки относно поддържането, актуали-
зацията и структурирането на Бд за вековните дървета на софия. 

за подобряване на процесите на измерване на биометрични дан-
ни е необходимо:

• използване на по-точни методи и инструменти, особено по 
отношение на възрастта;

• прецизиране на координатите на вековните дървета чрез gps 
или мобилни устройства с навигация и добавяне на надморската ви-
сочина като параметър; 

• по-рационално е измерването на обиколката на стъблото, 
като отпада въпросът за поддържане на двата типа данни (диаме-
тър и/или обиколка) и дублиране на данни в Бд.

за оптимизиране на структурата и съдържанието на базата 
данни е препоръчително:

• да се направи съгласуване на регистрите на национално и ре-
гионално ниво (в случая на Иаос и на рИосВ-софия) по отношение 
на брой и вид полета и тяхното съдържание;

• в регистрите да се използват точни научни наименования на 
дървесните видове (на български и на латински);

• да се запишат в отделни полета данните за различните пока-
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затели – възраст, височина, обиколка, диаметър на стъблото, диаме-
тър на короната и др.;

• географските координати и надморската височина да са задъл-
жителен елемент във всеки регистър, заедно с адреса; 

• да се въведат полета „собственост“ и „номер на имота“, в 
който е регистрирано вековното дърво, и да се направи връзка с ка-
дастралните карти.

за публикуването на електронните данни на вековните дървета 
е необходима актуализирана информация относно местоположението 
и състоянието им, както и поддържането на интерактивна карта, 
достъпна за гражданите с възможности за отразяване на сигнали и 
нарушения. Поддържането на актуален регистър на вековните дър-
вета и придружаваща го интерактивна карта с богата атрибутна 
информация ще спомогнат за засилване на контрола и опазването на 
вековните дървета в градска среда и привличане на вниманието на 
обществеността върху значимостта на вековните дървета. 
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gIS-BASED APPROAcH TO uPDATINg THE DATABASE  
OF OLD gROWTH TREES IN SOFIA

M. Asenova, Y. Ivanov, V. Karakiya
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(SummARy)

the article discusses issues related to the maintenance and updating 
of old growth trees data in the capital sofia. the data was collected in 
an electronic register of old growth trees protected under the Biological 
diversity act. the regional inspectorate of environment and Water (rieW) 
in sofia examines the ecological status of the old trees every year and the 
registers the changes. the care for trees on the territory of sofia municipality 
is in fact sofia municipality‘s responsibility. many governmental and non-
governmental organizations are involved in the protection and popularization 
of old growth trees. moreover, citizens take part in the process of updating 
and refining information on existing old growth trees in the capital. 

the purpose of this study is to integrate existing databases and to add 
location (coordinates and address) of each old growth tree as a mandatory 
element. the old growth tree „passport” was created to contain the necessary 
information about a tree‘s biometric characteristics and status assessment. 
the results of the tree study and data updates have been integrated in a gis 
database. they are visualized via freely available web gis platforms where 
the old growth tree map of sofia can be supplemented.
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Email(s): е-mails: m_asenova@abv.bg, ivanov.g.yordan@gmail.com, 
veysel.karakiya@gmail.com


