BG0000165
Лозенска планина

Тип: B

Предмет и цели на опазване
(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР)

на защитена зона

BG0000165

Лозенска планина

1. Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,
предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания
видов състав, характерни видове и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в
рамките на защитената зона.
2. Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:
Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.

3270

Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation
6110

*

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6210

*

6230

*

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи)
Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco
Brometalia)(*important orchid sites)
Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините
Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas,
in Continental Europe)
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

6430

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels
Низинни сенокосни ливади

6510

Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Планински сенокосни ливади

6520

Mountain hay meadows
Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

8210

Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation
Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

9150

Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion
40A0

*

Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества
Subcontinental peri-Pannonic scrub

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС
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Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

62A0

Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)
Балкано-панонски церово-горунови гори

91M0

Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

БОЗАЙНИЦИ:
Maлък подковонос
Rhinolophus hipposideros

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:
Жълтокоремна бумка
Bombina variegata
Обикновена блатна костенурка
Emys orbicularis
Голям гребенест тритон
Triturus karelinii

РИБИ:

БЕЗГРЪБНАЧНИ:
Ценагрион
Coenagrion ornatum
*
Callimorpha quadripunctaria
Лицена
Lycaena dispar
Полиоматус
Polyommatus eroides

Bolbelasmus unicornis

*

Осмодерма
Osmoderma eremita

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС
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