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6170 | Алпийски и субалпийски тревни съобщества върху варовик 

 

                        
 
61 – Естествени тревни 
съобщества 
 
Класификация по EUNIS: 
E4.4 Алпийски и субалпийски 
съобщества върху варовик 
 
 
 
 

Алпийски тревни съобщества (ES2410023) в Западните Пиринеи, 
Испания. От столетия те се използват за паша на овце. Снимка: 
R. García-González 

 
 
 
Резюме 
 
Алпийските и субалпийските тревни съобщества върху варовик се срещат във високите 
планини на Европа, над горната граница на гората, върху алкални почви. Този тип 
природно местообитание е изложено на сурови климатични условия (т.е. ниски 
температури, дълги мразовити периоди, акумулиране на голямо количество сняг), поради 
което периодът на вегетация е ограничен в рамките на няколко месеца. Към този тип 
природно местообитание се отнасят много растителни съобщества, принадлежащи главно 
към фитоценотичните класове Elyno-Seslerietea и Ononidetalia striatae. Алпийските тревни 
съобщества върху варовик са изключително разнообразно местообитание, с голямо 
участие на ендемични и редки видове и поддържат популациите на консервационно 
значими алпийски видове птици (напр. Charadrius morinellus, Lagopus muta) и пеперуди 
(напр. Erebia, Glacies, Colias, Elophos). 
 
Повечето от тези растителни съобщества са стабилни, но много чувствителни на 
безпокойство. Когато има промяна в растителната покривка или значителна загуба на 
почва, е почти невъзможно да се възстанови първоначалното състояние на 
местообитанието. Не се изисква активно управление за съхранението на местообитание 
тип 6170. Предвид високата структурна комплексност и уязвимост на този тип природно 
местообитание, най-добрата управленска мярка е да се остави необезпокоявано.  
 
Основните заплахи за тези тревни съобщества са неправилните практики на пашуване, 
изграждането на инфраструктури (главно ски курорти) и безпокойството, причинено от 
промени в земеползването и от глобалното затопляне. Субалпийските и алпийските тревни 
съобщества толерират умерената паша, като прекратяването й може да доведе до 
изчезването на някои видове; но от друга страна, преизпасването и струпването на 
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пасящите животни на определени места, напр. местата за почивка, изменя значително 
растителността и причинява почвена ерозия. Местата от значение за Общността (SCI) и 
Специалните Защитени Зони (SAC1), които включват местообитание тип 6170, трябва да 
изготвят планове за управление на пашата, особено относно определянето на гъстотата на 
добитъка (напр. интензивност на паша <25% от нетната първична продуктивност), така че 
да бъдат изпълнени консервационните цели; напр. да се предотврати пашуването във 
високоалпийските съобщества, докато чувствителните видове не завършат репродукцията 
си. 
 
Новите ски курорти са една от основните заплахи за алпийските тревни съобщества върху 
варовик. Изграждането и поддържането на ски писти води до влошаване на състоянието на 
алпийското местообитание, поради което те не бива да се строят на места, където 
алпийската растителност има висока консервационна стойност. 
 
Има явни доказателства, че глобалното затопляне води до промени в съобществата на 
алпийската растителност (напр. навлизането на алпийските видове в по-големите 
надморски височини). Понастоящем, освен основните препоръчителни мерки за 
намаляване на ефектите от климатичните промени, не може да се направи друго освен 
създаване на мрежа от места за мониторинг, представителни за алпийската зона. 

1. Описание на типа местообитание и на свързаните с него видове
Алпийските и субалпийските тревни съобщества върху варовик се срещат върху 
карбонатни почви и включват богати на видове комплекси от ниски житни растения, аркто-
алпийски туфести тревисти растения и острицови треви. 
 
Разпространение 
 
Този тип природно местообитание се среща във високите части на варовиковите планини в 
Европа, чиято безлесна зона съставлява съществена част от площта на планината. Той 
включва алпийски и субалпийски тревни съобщества върху карбонатни почви в планински 
вериги като Алпите, Пиринеите, Карпатите и Скандинавските страни, тревните съобщества 
на субалпийската (оро-Средиземноморската) и алпийската зони на най-високите планини в 
Корсика, както и мезофилната, затворена, нискотуфеста растителност в субалпийската и 
алпийската зони на южните и централните Апенини, развита по места над горната горска 
граница върху варовити субстрати. В допълнение към горепосочените масиви, 
местообитание тип 6170 се среща в Бетската Сиера, Иберийската система и 
Кантабрийските планини в Испания, в Динарските Алпи, планините в Гърция и в 
Шотландските възвишения. Може да включва свързани с местообитанието съобщества в 
снежни долчинки (напр. Arabidion coeruleae Braun-Blanquet 1926). 

                                                 
1 Съгласно официалния български превод на Директива 92/43/ЕК на страницата на 
ЕК. Бел.р. 
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Процентно разпределение в мрежата Натура 2000 на площта, заемана от алпийските и 
субалпийските варовикови тревни съобщества 
 
Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества в защитени зони от 
мрежата Натура 2000  
 
Данните, посочени в таблицата по-долу, са взети от базата данни за мрежата Натура 2000 
на Европейската Комисия, с дата на последно обновяване – декември 2006. Общата площ е 
изчислена въз основа на площта на типа местообитание, посочена за всяка защитена зона, 
и трябва да се приема само като индикативна стойност за действителното покритие на 
местообитанието в мрежата Натура 2000. 
 
Биогеографски 
регион 

Брой зони Изчислена площ в 
рамките на 
мрежата Натура 
2000 (ха) 

% от общата площ 

Алпийски 308 303 273 56,31 
Средиземноморски 212 182 181 33,82 
Атлантически 38 19 967 3,71 
Бореален 4 17 368 3,22 
Континентален 41 15 828 2,94 
Държави Брой зони Изчислена площ в 

рамките на 
% от общата площ 

 % от общата    
територия в  
Натура 2000 
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мрежата Натура 
2000 (ха) 

Испания 169 137 157 25,46 
Италия 208 125 845 23,36 
Швеция 26 108 618 20,17 
Франция 92 82 460 15,31 
Гърция 16 33 421 6,20 
Германия 25 20 036 3,72 
Австрия 30 18 820 3,49 
Словения 10 7 712 1,43 
Словакия 9 2 371 0,45 
Полша 3 1 502 0,28 
Великобритания 15 675 0,13 
ОБЩО 603 538 617 100 
 
Главни характеристики на местообитанието, екология и изменчивост 
 
Голямото разнообразие на растителни съобщества, включени в този тип природно 
местообитание, се дължи на голямата изменчивост в екологичните условия, особено по 
отношение на растителната покривка, топографията, едафичните условия и климата. 
Краткото определение на хабитата, дадено в Интерпретативния наръчник на природните 
местообитание в ЕС (EК 2007), е недостатъчно, за да се опишат неговите екологични 
характеристики. 
На първо място, важно е да има единомислие по отношение на значението на термините 
„алпийски” и „субалпийски”. Едно от най-широко използваните определения е това на 
Körner (1999), прието от Grabherr et al (2003). То гласи, че алпийската зона обхваща 
територията над горната дървесна граница до нивалната зона, където растителната 
покривка е по-малко от 20%. Горната дървесна граница е въображаемата линия, която 
свързва най-високите места в планините, докъдето стигат отделни групи от дървета, 
високи поне 3 m. Субалпийската зона се простира от горната граница на гората (горната 
граница на склопените планински гори) до линията на отделните дървета (горната 
дървесна граница), което означава, че може и да има известно припокриване между 
алпийската и субалпийската зони. Поради тази причина, терминът “субалпийски” се 
избягва от много автори. Така, природно местообитание тип 6170 включва онези 
варовикови тревни съобщества в европейските планини, които се намират над горната 
граница на гората. 
Надморската височина на горната граница на гората варира в зависимост от влиянието на 
екологичните и антропогенните фактори, като не винаги е лесно те да бъдат разграничени. 
Горната граница на гората и линията на отделните дървета се влияят от климата (Körner, 
1999); в по-северните географски ширини, те са на по-ниска надморска височина, 
отколкото другаде (Ozenda 1983). Поради тази причина надморската височина не е добър 
критерий за характеризиране на природното местообитание тип 6170. В допълнение, в 
планините на Европа екотонът между алпийските тревни съобщества и горната граница на 
гоарата е бил променен в резултат на антропогенните дейности в летните пасища, които са 
довели до понижаване във височина на естествената горна граница на гората и на 
естествената линия на отделните дървета. 
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В повечето от големите европейски планини тези практики са имали значение още от 
Средновековието (Chocarro et al. 1990, Cruise 1991, Olsson et al. 2000, Coldea 2003). В 
следствие, съвременните субалпийски зони се характеризират с петниста мозайка от 
разпръснати дървета и голямо разнообразие от пасища, типични за алпийската и 
планинската зони (Ellenberg 1988). 
 
Екологични изисквания 
 
Пасищата във високите варовикови планини обхващат мезофилни и ксеромезофилни 
тревни съобщества и са свързани с карбонатите в почвата, най-вече калциеви и магнезиеви. 
На някои места те растат върху влажни, богати почви и се наторяват от диви и домашни 
копитни (напр. при съобщества на Caricion ferrugineae G. Braun-Blanquet et Braun-Blanquet 
1931 и някои съобщества от съюза Primulion intricatae Braun-Blanquet ex Vigo 1972). По 
други места почвите са плитки и бедни на хранителни вещества (напр. Oxytropido-Elynion 
myosuroidis Braun-Blanquet 1949, Seslerion caeruleae Braun-Blanquet in Braun-Blanquet et 
H.Jenny 1926). 
Широкото разпространение на алпийските съобщества в Европа води до разнообразие в 
географските и климатичните условия. Grabherr et al. (2003) определят четири главни 
алпийски растителни зони (средиземноморски, умерен, бореален и арктичен) и междинни 
състояния между тях. Бореалните и арктичните зони получават умерено количество 
снеговалежи през зимата и са подложени на сурови мразове. През лятото, дългият период с 
възможна фотосинтеза може да компенсира краткия период на вегетативен растеж. 
Планините в умерените зони обикновено акумулират големи количества сняг, който 
предпазва дълбоките слоеве на почвата от измръзване. Съобществата, които биват 
покривани от сняг, и тези, които не биват, се различават драстично. Във високите планини 
на Средиземноморския регион летата са относително сухи и топли. Периодът на растеж е 
относително дълъг и алпийската зона обхваща туфоподобни тревни съобщества (Stipa spp., 
Festuca spp.) и ксерофитни, бодливо-възглавничести съобщества (напр. Ononidetalia 
striatae Braun-Blanquet 1950). 
Körner et al. (2003) са определили обичайния климат за алпийските територии чрез анализ 
на данните от 23 станции в рамките на главните алпийски планини в Европа. В това 
изследване средната продължителност на вегетативния растеж е определена на 155 дни, а 
средната температура на дълбочина 10 cm под земята － 7-12◦C (с изключение на 
планините, разположени крайно на юг). Средните ниска и висока температури са съответно 
–5 ◦C и 17 ◦C. С изключение на Сиера Невада (Испания) и Етна (Италия), количеството на 
валежите не ограничава живота на алпийските растения, но влияе върху 
продължителността на вегетативния растеж чрез снежната покривка, за чието наличие се 
съди по температурата на земята. 
 
Главни подтипове на природното местообитание 
 
Много съобщества (съюзи и съобщества) могат да се причислят към алпийските и 
субалпийските варовикови тревни съобщества, но практически доводи ограничават 
изчерпателното описание на всички фитоценологични единици, които характеризират това 
комплексно природно местообитание. 
От биогеографска гледна точка е възможно да се разграничат тревните съобщества в 
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алпийската и субалпийската зони на Евросибирския регион от тревните съобщества в 
планините на Южна Европа на Оро-Средиземноморския регион. Тези в Евросибирския 
регион принадлежат към клас Elyno-Seslerietea Braun-Blanquet 1948, който обхваща голяма 
част от планините в Европа, има ограничено разпространение в Средиземноморския 
регион, но на изток се простира чак до планинските вериги на Далечния изток. Тревните 
съобщества в Оро-Средиземноморския регион се отнасят към разред Ononidetalia striatae 
Braun-Blanquet 1950. И двата типа тревни съобщества са включени в природно 
местообитание тип 6170, въпреки че са много различни в екологично и флористично 
отношение. 
Според Ръководството за интерпретиране на Природните местообитания на Европейския 
съюз EUR27 (версия – юли 2007), има пет главни подтипа, включени в хабитат тип 6170 
(кодовете са според Палеарктичната класификация от 1995): 
 
36.41. Затворени калцифилни алпийски тревни съобщества. Мезофилни тревни 
съобщества, повечето със затворена структура, с буйна растителност, често изпасвани или 
косени, върху дълбоки почви в субалпийската или ниската алпийска зони на Алпите, 
Пиринеите, планините на Балканския полуостров и, локално, в Апенините и Юрските 
планини. 
 
36.42. Тревни съобщества на Elyna myosuroides, растящи върху изложени на силен вятър 
скални зъбери. Мезо-ксерофилни тревни съобщества на Kobresia myosuroides (Elyna 
myosuroides), които са относително затворени и обрасли, формирани върху дълбоки, фини 
почви, върху издадени венци и зъбери, изложени на силни ветрове, в алпийската и 
нивалната зони на Алпите, Карпатите, Пиринеите, Кантабрийските планини, 
Скандинавките планини и, съвсем локално, в Абруци и планините на Балканския 
полуостров. В тях участват Oxytropis jacquinii (Oxytropis montana), Oxytropis pyrenaica, 
Oxytropis carinthiaca, Oxytropis foucaudii, Oxytropis halleri, Antennaria carpatica, Dryas 
octopetala, Draba carinthiaca, Draba siliquosa, Draba fladnizensis, Draba aizoides, Gentiana 
tenella, Erigeron uniflorus, Dianthus glacialis, Dianthus monspessulanus ssp. sternbergii, 
Potentilla nivea, Saussurea alpina, Geranium argenteum, Sesleria sphaerocephala, Carex atrata, 
Carex brevicollis, Carex foetida, Carex capillaris, Carex nigra, Carex curvula ssp. rosae и Carex 
rupestris.  
Включени са и тревните съобщества на Kobresia с участието на Carex ruprestis. 
 
36.43. Калцифилни стъпаловидни и гирляндоподобни тревни съобщества. Ксеро-
термофилни, отворени, оформени, стъпаловидни или гирляндоподобни тревни съобщества 
в Алпите, Карпатите, Пиринеите, планините на Балканския полуостров и в 
Средиземноморието, с локални аванпостове в планините Юра. 
 
36.37. Оро-Корсикански тревни съобщества. Тревните съобщества в субалпийската(Оро-
Средиземноморската) и алпийската зони на най-високите планини на Корсика. 
 
36.38. Оро-Апенински затворени тревни съобщества. Мезофилни, затворени съобщества с 
ниски треви в субалпийската и алпийската зони на южните и централните Апенини, 
развити локално над дървесната горна граница върху варовити субстрати.  
Ксерофитните Оро-Средиземноморски пасища на планините в Гърция и централна 
Испания може да се включат към последните подтипове. 
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Растения: 36.41 до 36.43 - Dryas octopetala, Gentiana nivalis, Gentiana campestris, 
Alchemilla hoppeana, Alchemilla conjuncta, Alchemilla flabellata, Anthyllis vulneraria, 
Astragalus alpinus, Aster alpinus, Draba aizoides, Globularia nudicaulis, Helianthemum 
nummularium ssp. grandiflorum, Helianthemum oelandicum ssp. alpestre, Pulsatilla alpina ssp. 
alpina, Phyteuma orbiculare, Astrantia major, Polygala alpestris; 36.37 - Plantago subulata ssp. 
insularis, Sagina pilifera, Armeria multiceps, Paronychia polygonifolia, Bellardiochloa violacea, 
Phleum brachysrachyum, Geum montanum, Sibbaldia procumbens, Veronica alpina; 36.38 – 
Festuca violacea ssp. macrathera, Trifolium thalii. 
 
Видове, които зависят от този тип природно местообитание 
 
Нито един от животинските видове, включени в Директивата за хабитатите, не е изцяло 
зависим от природно местообитание тип 6170, но има алпийски видове, които често 
намират в него храна и подслон. Сред бозайниците такива са Rupicapra rupicapra (дива 
коза), R. pyrenaica (пиринейска дива коза), Capra ibex (алпийски козирог), Capra pyrenaica 
(испанска дива коза), Marmota marmota (мармот) и Chionomys nivalis (снежна полевка). 
По отношение на видовете птици, посочени в Приложение I на Директивата за птиците, 
местата за размножаване на Charadrius morinellus (планински дъждосвирец) са тясно 
свързани с алпийските и субалпийските тревни съобщества (местообитания тип 6150 и 
6170) в Швеция, Финландия и Великобритания, като по-голямата част от размножаващите 
се двойки (повече от 90%) в Европа (без Русия) гнездят в тези страни и в Норвегия. Освен 
това, тундровата яребица (Lagopus mutus) може да бъде във висока степен зависима от този 
тип природно местообитание в някои райони, тъй като тя се изхранва предимно в някои от 
неговите съобщества (напр. Dryado octopetalae - Salicetum pyrenaicae Chouard 1943 в 
Пиринеите). 
В алпийските типове местообитания разнообразието на безгръбначни животни не е много 
голямо, но типичните видове обикновено са от консервационно значение поради 
приспособеността им към алпийските условия на живот. Сред пеперудите (Lepidoptera) 
има някои видове от родовете Erebia, Glacies, Colias и Elophos, които са ендемични за 
алпийските местообитания. Разнообразието сред пеперудите е по-голямо в алпийските 
тревни съобщества, отколкото е в силикатните тревни съобщества (Varga & Varga-Sipos 
2001). 
 
Близки типове природни местообитания 
 
В повечето планински райони, алпийските и субалпийските варовикови тревни съобщества 
образуват гъсти мозайки с други планински природни местообитания от Приложение I, 
като образуват сложни преходи към редица планински съобщества. Често имат връзка с 
4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. и с други храсталачни хабитати. В 
субалпийската зона някои от едафичните и климатичните характеристики, както и 
управлението на алпийските и субалпийските варовикови тревни съобщества са сходни с 
тези на тревните съобщества от клас Festuco-Brometea Braun-Blanquet & Tx. 1943 (напр. 
Bromion erecti W. Koch 1926, включен в природно местообитание тип 6210). 
В някои високопланински територии високите количества валежи водят до излужване на 
алкалните съединения от почвите и прогресивното им вкиселяване. Излужването може да 
доведе до появата на ацидофилни тревни съобщества върху варовикови субстрати (напр. 
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Nardion strictae Braun-Blanquet 1926), които са изключени от местообитание тип 6170, 
независимо от това, че могат да образуват преходни типове съобщества. 
В планините на Скандинавия участието на калцифилните растителни видове е решаващо за 
разграничаването на 6170 от силикатните алпийски тревни съобщества (местообитание тип 
6150). Ако проективното покритие на храстовия етаж е над 50%, растителността се 
класифицира като алпийски ерикоидни съобщества (местообитание тип 4060). 
На местата със снежна покривка, съобществата на местообитание тип 6170 са в контакт с 
тези на Arabidion coerulae, с които може да  формират мозайка. Където наклонът е голям, 
калцифилните стъпаловидни и гирляндоподобни тревни съобщества (подтип 36.43) са в 
контакт с тези на калцифилните съобщества върху скалните сипеи (клас Thlaspietea 
rotundifolii Braun-Blanquet 1947 – местообитание тип 81302), и ги заместват на местата, 
където подвижните сипеи са стабилни. В Карпатите в възможна връзката с местообитание 
тип 6190 - Скални панонски тревни съобщества (Stipo-Festucetalia pallentis), което е 
викариант на хабитат тип 6170 на по-малките надморските височини. 
 
Екологични услуги и ползи от хабитата 
 
Алпийските и субалпийските варовикови тревни съобщества са богати на видове и на 
съобщества, което ги превръща в резервоари за биоразнообразие. Väre et al (2003) 
изчислява, че алпийските хабитати съставляват около 20% от европейската флора, но 
покриват само 3% от територията. Обикновено разнообразието е по-високо в тези тревни 
съобщества, отколкото в силикатните (Coldea & Cristea 1998, Virtanen et al. 2003). 
Ендемичните и редките видове, както и видовете от висока биогеографска значимост 
изобилстват (Pawlowsky 1970). 
 
Съобществата, които съставляват този хабитат, допринасят за образуването и защитата на 
почвата, която е много недостатъчна и нестабилна в субалпийските и алпийските региони, 
като намаляват или забавят ерозията. В Централна и Западна Европа една от основните 
ползи, произтичащи от този хабитат, е неговата полезност като пасище за добитък. 
Мезофилните тревни съобщества от подтип 36.41, които имат високо растително покритие 
и богати почви, са добри за пашуване на овце, макар че продуктивността е ниска (Garcia-
Gonzalez et al. 2002, 2005). Тези тревни съобщества могат да покриват само малки 
територии, но овцете могат да се възползват от тях между юли и септември, когато 
достъпните пасища в по-ниските части са вече сухи или свръхексплоатирани от добитъка 
(Garcia-Gonzalez et al. 1990). Тревите от подтип 36.42 (Elyno-Seslerietea) са с ниска 
пасторална стойност и заемат малки територии, но козите и дивите тревопасни могат да ги 
използват. Гирляндоподобните тревни съобщества по средните склонове от подтип 36.43 
(напр. Festucion scopariae Braun-Blanquet 1948 в Пиринеите) заемат обширни територии в 
планините и макар че пасторалната им стойност е ниска, се използват умерено от овцете 
(Marinas et al. 2002). 
 
В Скандите на Швеция и Финландия пашуването на северния елен е дългогодишна 

                                                 
2 Според Приложение І на Директивата за хабитатите Thlaspietea rotundifolii е 
към 6120 - Сипеи върху варовикови терени и калциеви шисти на планинско до 
алпийско ниво (Thlaspietea rotundifolii), а 6130 са Западносредиземноморски и 
термофилни сипеи.Бел.р.  
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традиция, свързана с културата на народа Саами. Алпийските пустош и пасища над 
покритите с гори надморски височини са основните хабитати за пашуване за домашния 
северен елен и е очевидно, че пашуването на северния елен е ключов фактор, повлияващ 
състава на растителността и изобилието на видовете (Suominen & Olofsson 2000, Olofsson 
& Oksanen 2003). 
 
Алпийските пасища са най-важните местообитания за алпийските тревопасни като дивата 
коза, козирога и мармота. Хищните птици като скалният орел зависят от този открит терен 
за ловуване на мармоти например. Хабитат 6170 има съществена социална стойност. 
Флората, фауната и ландшафтът на високите варовикови планини осигуряват естетическа 
наслада, която все повече се цени от обществото. Този хабитат и други, които определят 
алпийските зони, подпомагат различни видове спорт и възможности за отдих 
(планинарство, ски бягане през пресечена местност, туризъм или катерене). 
 
Тенденции 
 
Алпийските и субалпийските варовикови тревни съобщества са един от типовете хабитати, 
които покриват големи площи и са сравнително по-малко засегнати от антропогенни 
фактори. Обикновено, изключителната суровост и недостъпност на околната среда пречат 
на широката експлоатация на този хабитат. Само когато потенциалните икономически 
ползи са високи (минна дейност, лесовъдство, хидрологични съоръжения) човешкото 
общество е мотивирано да действа, а когато го прави, често това действие оказва негативно 
въздействие върху местното природно местообитание. Изключение е ползването на тези 
пасища за пашуване на добитъка през лятото, което се практикува от стотици, а вероятно и 
хиляди години (Bahn 1983). Все пак, негативните ефекти от пашуването върху този тип 
хабитат обикновено са умерени или ниски, като същевременно се счита, че тази дейност 
играе и положителна роля в поддържането на  природното местообитание в определени 
територии. 
 
В отговор на природните сили след постглациалния период в Централна Европа,  
височината на горната горска граница варира с 200 до 300 м (Wick & Tinner 1997). По-
значителни са промените причинени от човешките дейности, включително ползването на 
тревните съобщества като пасища и добиването на дървесина. В Източните Карпати, 50-
60% от екотона на дървесната граница са били унищожени през 19-ти век, причинявайки 
ерозия и наводнения (Caldea 2003). В Западните Карпати по-голяма част от обезлесяването 
е извършено през 16-ти – 17-ти век по време на Валакианската колонизация. В западните 
Пиринеи често се среща снижаване на горната граница на гората с до 500 м, което е довело 
до изчезването на съществена част от субалпийските гори от Pinus uncinata (Vigo & Ninot 
1987). В други алпийски планини ситуацията е подобна (Ellenberg 1988, Olsson et al. 2000). 
 
Не всички антропогенни дейности винаги са вредни за алпийските и субалпийските тревни 
съобщества. Изчезването на горски видове в субалпийската зона е позволило експанзията 
на алпийските тревни съобщества, която е за сметка на други типове природни 
местообитания (напр. 4060, 4090, 9420, 9430). Някои от бозайниците в субалпийската зона 
са извлекли непряка полза от тези промени, например дивата коза (Loison et al. 2003) и 
мармотите (Herrero et al. 1994). 
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Заплахи 
 
Паша 
 
Пашуването на добитък в алпийските и субалпийските тревни съобщества не е значителна 
заплаха. Много вероятно е екосистемата да е съществувала съвместно с пашуването на 
едри диви тревопасни от хилядолетия (Bahn 1983, Ellenberg 1988, Cruise 1991, Ozenda & 
Borel 2003). В определени територии, дейностите на едрите тревопасни са от полза за 
поддържането на хабитата и е доказано, че преустановяването на пашуването може да 
доведе до загубата на някои съобщества и видове (Lomnicki 1971, Miller et al. 1999). 
 
Ефектът от пашуването на добитък върху алпийските тревни съобщества е комплексен, 
интерактивен процес. Отговорът на растителността зависи от първоначалните условия; 
напр. състав на растителността, сезон на пашуване, интензивност на пашуването, вид на 
животните, топография и управленски практики (Stewart & Eno 1998). Като цяло, ефектът 
от обезлистването върху растителността е минимален, особено при ниска интензивност на 
пашуване, и в съобщества с доминиращи житни растения. Други непреки ефекти от 
животните, като утъпкване и наторяване, са по-значими. Натрупването на екскременти в 
местата за почивка или на други места, редовно използвани от животните, често причинява 
значителни промени в растителността (Erschbamer et al. 2003). 
 
Няколко типа от тревните съобщества, свързани с този тип природно местообитание, 
особено онези в най-високите части, са съобщества, които са или напълно развити, или в 
краен етап от своето развитие (Ellenberg 1988). Въпреки това, ефектите от човешката 
дейност (палене и пашуване) благоприятстват други типове, особено алпийските тревни 
съобщества в субалпийската зона. Като цяло, числеността на добитъка в европейските 
алпийски летни пасища е намаляла (с някои изключения, например в Швейцария). 
Намаляването на натиска оказван от пашуването е позволило инвазията на храсти и 
самозалесяването в тези зони, което предполага намаляването на обхвата на този хабитат. 
 
В Скандинавия потенциалното негативно въздействие от пашуването (или прекомерното 
пашуване) на домашния северен елен върху природните богатства е предмет на дебати от 
дълго време, особено по отношение на лишеите (Bernes 1996). Все пак, резултатите от 
полевите проучвания и изследвания не са напълно ясни, а по-скоро представят една 
картина в повече нюанси. Като че ли в днешно време е налице консенсус по отношение на 
това, че въздействието от пашуването е много комплексно: това е фактор, определящ 
състава на растителните съобщества от много дълго време, и докато неговото влияние 
върху разнообразието на наличните видове изглежда слабо, въздействието върху 
относителното им изобилие е силно. 
 
Ски курорти 
 
Изграждането на ски курорти е една от основните заплахи за алпийските варовикови 
тревни съобщества. Растителността се унищожава дори само от заемането на терена при 
изграждането на съоръжения, сгради и други инфраструктури. По ски пистите почвата 
ерозира, снежната покривка е сбита, а фенологичното развитие на растенията се забавя, 

 13



което променя състава на растителността. За да се възстанови растителното покритие, 
териториите често се засяват наново с интродуцирани видове, което може драстично да 
промени структурата на растителността. 
 
Други инфраструктури (язовири, мини, електропроводи, пътища) 
 
Както е посочено по-горе, недостъпността и суровият климат на алпийската среда са 
ограничили територията, засегната от инфраструктурите. Все пак, технологичният 
напредък може да доведе до увеличаване честотата на тези типове негативно въздействие. 
Както в случая със ски пистите, разстройването засяга покритието, състава, биомасата и 
разнообразието на растителните съобщества, а възстановяването на растителността може 
да отнеме десетилетия (Curtin 1995). 
 
Туризъм 
 
В алпийските територии напливът на посетители расте. По-голяма част от въздействието 
от зимния туризъм е свързана със ските. В периодите, когато няма сняг, туризмът може да 
причини локална ерозия чрез утъпкване и безпокойство на алпийската фауна (ненужен 
разход на енергия, унищожаване на гнезда) (DPN 2007, Pepin et al. 1996). 
 
 
Ефекти от промяната на климата 
 
Промените в растителността на алпийската среда в отговор на повишаващите се 
температури се предсказват чрез множество модели. Една от прогнозите е прогресивна 
инвазия в субалпийските тревни съобщества на храсти и колонизиращи дървесни видове, 
като Pinus mugo в Алпите (Dullinger et al. 2003). По традиция, по-високите температури ще 
доведат до покачване във височина на горната горската граница и загуба на субалпийски 
тревни съобщества, а процесът ще засегне предимно варовиковите типове хабитати 
(Dirnböck et al. 2003). Някои алпийски растителни видове могат да изчезнат (Coldea 2003, 
Paulsch et al. 2003, Lesica & McCune 2004), а оцеляването на някои безгръбначни видове, 
които зависят от този тип хабитат, може да бъде застрашено (Brandmayr et al. 2003). 
Видовете на по-ниска надморска височина ще могат да завладеят високи алпийски 
съобщества (Grabherr et al. 1994). По-вероятно е прогнозираните промени да настъпят 
заради инвазията на други видове, отколкото от вътрешния срив на съобществата, които 
обикновено са доста стабилни (Grabherr 2003). Алпийските тревни съобщества имат 
голяма инерция и могат да търпят покачвания в температурата с до 1-2°C, но прогнозите са 
за настъпване на драстични промени, ако покачването е по-голямо от 3°C (Theurillat & 
Guisan 2001). 
 
Алпийските тревни съобщества са идеални места за постоянен мониторинг на промените, 
които могат да произтекат от промяната на климата, защото като цяло антропогенното 
въздействие е по-малко в алпийските хабитати, отколкото навсякъде другаде (Körner 1999). 
В момента, в алпийските тревни съобщества, извън основните мерки за минимизиране 
ефектите от климатичните промени, малко може да бъде направено освен изграждането на 
мрежа от места за мониторинг на най-представителните точки във високите планини. 
Опитът на ALPNET може да е добър пример (http://www.iccr-international.org/alp-net/). 
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2. Консервационно управление 
 
 
Общи препоръки 
 
Алпийските пасища са много стабилни съобщества. Повечето от доминантните видове са 
дългогодишни, трайни растения, които могат да живеят стотици години (Körner 1999). 
Въпреки това, те са много чувствителни към драстични увреждания (например загуба на 
почва). Щом растителното покритие се промени или е налице значителна загуба на почва, 
много е трудно, ако не и невъзможно, да се възстанови първоначалният тип природно 
местообитание (Grabherr 2003). Като цяло, консервацията на постоянни или 
предклимаксни съобщества от този хабитат не изисква активно управление. Предвид 
крехкостта и структурната комплексност на хабитата, най-добрата управленска практика е 
да бъде оставен възможно най-необезпокояван. 
Все пак, различни типове безпокойство засягат този тип хабитат. Сред най-важните са 
пашуването (едно от малкото ползвания, които, в умерена степен, са съвместими с 
поддържането на хабитата) и ски пистите (ползването с най-негативно въздействие). 
Повечето от опитите за възстановяване на този тип хабитат чрез повторно засяване и 
обогатяване на почвата са неуспешни. Въвеждането на машини на големи надморски 
височини и нестабилни склонове утежнява проблема. 
Най-добрият управленски съвет е да не се променя растителното покритие или едафичните 
условия на хабитата (Bensettiti et al. 2005). Ако изграждането на големи инфраструктури е 
позволено, отговорните мениджъри ще трябва да бъдат подготвени да приемат почти 
гарантираното унищожаване на хабитата, особено ако има загуба на почва. 
 
Активно управление 
 
Пашуване 
 
В няколко Европейски страни социално-икономическите промени са довели до 
преустановяването на практиката на екстензивно пашуване в планините. В повечето 
високи планини броят на добитъка е намалял. Различни проучвания предполагат, че този 
процес ще доведе до прогресивната инвазия в субалпийската зона на горски видове, 
вероятно подпомогната от прогнозираното покачване на температурите. Степента, в която 
този процес ще засегне съобществата на хабитат тип 6170 ще зависи от експанзията в 
субалпийската зона, която варира; все пак, вероятно най-високите алпийски съобщества ще 
бъдат в голяма степен незасегнати, поне по отношение на площта на включената 
територия. Изглежда отсъствието на пашуване е довело до локални загуби на някои видове 
и съобщества (Lomnicki 1971, Miller et al. 1999). Необходимо е да се проучат тези процеси 
подробно, за да се определи степента на заплахите за видовете и съобществата, както и 
степента на зависимост от пашуването. Не е ясно дали този проблем е значителен за 
природно местообитание тип 6170. Вероятно търсенето на храна от диви копитни, чиято 
численост се е увеличила (Loison et al 2003), ще бъде достатъчно, за да се гарантира 
адекватно ниво на пашуване. Плановете за управление за отделните територии (както е 
дискутирано по-долу) трябва да посочват дали и къде трябва да се поддържа пашуването 
на добитък и дали определени територии трябва да бъдат оставени да обраснат с шубраци. 
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Пашуване на северния елен в Скандите 
 
В Скандинавия, контролът върху придвижването на стада северни елени се дискутира, но 
рядко се прилага. Ключът е да се намери баланс между голям и малък натиск, оказван от 
пашуването върху по-голяма територия, което да позволи вариации в растителността и 
растителните видове, които зависят или са засегнати от различните степени на 
въздействие от северния елен. Това може също така да оказва непряко въздействие върху 
числеността на различните видове пеперуди и други насекоми, които зависят от различни 
растителни видове от пашата на северния елен (CBM 2006). 
 
Контролиране на навлизането на храсти 
 
Управленските инструменти за контролиране навлизането на храсти обикновено включват 
механично почистване и горене. Механичното почистване не е препоръчително заради 
увреждането, което може да причини на почвата. Типично, огънят причинява загуба на 
хранителни вещества, но умереното, контролирано използване последвано от паша се 
подкрепя от някои проучвания (Metailie 1981, Hope et al. 1996). Преди да се предприемат 
тези мерки, които могат да имат значително въздействие, властите, отговорни за околната 
среда, трябва да решат дали ще предприемат почистването и ще се нагърбят със 
съответните проблеми, или ще позволят на горската растителност да колонизира площи, 
които е много вероятно в миналото да са били заемани от нея. Освен това, някои от 
съобществата на колонизиращите горски видове могат да спадат към типове хабитати от 
интерес за Общността (напр. 4070, 9420, 9430), което може да породи конфликти между 
противоположните консервационни интереси. 
 
Оценка на капацитета на натоварване 
 
Прекомерното пашуване на алпийските тревни съобщества може да доведе до значителни 
промени в биомасата, флористичния състав, разнообразието, както и кръговрата на 
биогените в съобществата (Erschbamer et al. 2003). В някои територии на Южните Карпати 
пашуването е забранено в зоните, където се среща 6170 и други алпийски хабитати 
(проекти LIFE 03 NAT/000032 “Зоните от Натура 2000 в Национален Парк „Piatra 
Craiului”). Въпреки това, в съобществата от най-високата алпийска зона, натискът оказван 
от пашуването обикновено не е много висок, а растителните съобщества са се адаптирали 
към пашуването на алпийския козирог и дивата коза (Körner 1999). Някои алпийски видове 
търпят високи нива на пашуване (Diemer 1996, Lee et al. 2000). В допълнение, 
въздействията оказвани от тревопасните върху планинските тревни съобщества са по-скоро 
следствие от пространственото разпространение на обогатяването и утъпкването, 
отколкото ефект от изпасването (Erschbamer et al. 2003). 
 
За да се избегнат възможни вредни ефекти от недостатъчно или прекомерно пашуване, 
често е от полза да се оцени допустимото натоварване на дадена територия. Допустимото 
натоварване е максималната плътност на тревопасните, която една територия може да 
поддържа, и която все пак позволява запазване на екосистемата. Целите на управлението 
могат да определят кой подход да се използва, за да се постигне тази цел (Mysterud 2006). 
Все пак, прекомерно пашуване може да се наблюдава под нивото на капацитета на 
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натоварване, напр. прекаленото опустошаване на видове предпочитани от всеядни 
тревопасни. Някои твърдят, че концепцията за капацитета на натоварване е напълно 
безполезна в силно променливите условия (McLeod 1997). Според други видовете 
тревопасни оказват различно въздействие при пашуване, а понятия като Единица Добитък 
(Livestock Unit - ЖЕ) могат да са неуместни (Farnsworth et al. 2002). 
 
Концепцията за капацитета на натоварване търпи множество критики и представлява груб 
инструмент за пасторалното регулиране на дадена територия. В плановете за управление 
това може да е първата стъпка, но трябва да е придружена от други мерки. Типично, 
алпийските тревни съобщества образуват мозайка с други алпийски съобщества и 
обикновено всички заедно формират пасторална единица, която често е единицата за 
управление. По тази причина, допустимото натоварване се оценява за територия, на която 
съотношението между алпийските тревни съобщества варира. 
 
Обикновено броят на животните се изразява с ЖЕ, която се равнява на 500 килограмова 
нелактираща крава (макар че дефиницията в отделните страни е различна). Важно е да се 
определи критерий за еквивалентност сред видовете копитни животни. Точният еквивалент 
се основава на метаболитното тегло на животното (W0.75), защото консумацията на фураж 
е значително свързана с това. На базата на този критерий, една 40 килограмова овца се 
равнява на 0.15 ЖЕ, а 500 килограмова крава се равнява на 6.6 овце (Stewart & Eno 1998). 
Широко използван израз за капацитет на натоварване е следният: 
 

Капацитет на натоварване = (Фураж – Разходи) / Изисквания на Тревопасните 
 
Обикновено Фуражът и Изискванията на Тревопасните се изразяват в единици суха 
материя или енергия. Най-добре е, ако се изразяват като метаболитна енергия, защото това 
включва качеството и количеството на фуража, както и енергията, която е директно 
усвояема от тревопасното. В допълнение към енергийните разходи на опазването и 
поддържането на екосистемата, „Разходи” включва частта от тревната продукция, която е 
недостъпна за тревопасното заради ефектите от утъпкването, дефекацията и 
недостъпността на определени компоненти от растенията. 
 
Точните оценки на разходите изискват подробни и скъпи проучвания на структурата и 
функционирането на екосистемата на тревните съобщества (Biondini et al. 1998). Един от 
непреките методи за калкулиране на разхода е да се оцени нивото на ползване на едно 
пасище за известни пасищни норми, използвайки ограждения за предотвратяване 
пашуването на едри тревопасни. Калкулацията е следната: 
 

Ползване = 1 – (Пашувана биомаса / Изключена биомаса (McNaughton 1985) 
 
Проучванията са показали, че оценките на ползването (степен на усвояване) варират от 
20% до 60% от надземната продукция съответно за умерено и интензивно пашуваните 
територии (Milchunas & Laurenoth 1993). В алпийски пасища се препоръчва степента на 
усвояване на ключови растителни видове да не надвишава 20-30%, а ограниченията трябва 
да бъдат още по-големи в територии, където склонът е висок или разстоянието до 
водоизточник е голямо (Holecheck & Pieper 1992). 
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Оценките от няколко варовикови летни пасища в Пиринеите показват, че умереното 
пашуване (25% степен на усвояване) и една консервативна оценка на тревната продукция 
(т.е. долната граница на 95% граница на достоверност на средната стойност) са 
съвместими с консервационните цели (Garcia-Gonzalez & Marinas 2008). 
 
В Англия се препоръчва пасищната норма да не надвишава 0.4 ЖЕ ха-1 год.-1 в пасища, 
които могат да бъдат включени в хабитат 6170. Нормата трябва да е 0.14 ЖЕ ха-1 год.-1  
върху варовиково покритие (Backshall et al. 2001). Дефиницията на ЖЕ може да се 
различава от посочената по-горе. 
 
Информацията за продукцията на тревните съобщества включени в хабитат тип 6170 е 
ограничена. Таблица 1 представя данни от Алпите и Пиринеите. 
 
Таблица 1. Продукция и стойност (екологична и пасторална) на някои от тревните 
съобщества от хабитат тип 6170 в Алпите и Пиринеите 
 
Съобщество Пикова биомаса 

(g DM m-2) 
Източник Екологична 

стойност** 
Пасторална 
стойност*** 

Ниски 
съобщества със 
Sesleria  
 

260  Rehder 1976 в 
Körner 1999 

  

Elynion 
myosuroidis  

210  Labroue & Tosca 
1977  

8.8  2.9 

Primulion 
intricatae  

297*  Garcia-Gonzalez 
et al 2002  

11.1  4.9 

116  Marinas et al. 
2002  

7.8  1.2 Festucion 
gautieri  
Ononidion 
striate  

483  Canals 1992  16.7  

 
* средно от шест проучвания. 
** екологичната стойност е индекс, съчетаващ разпространение, рядкост, разнообразие и 
консервационен интерес на съобществото в качествено измерение. Тя варира от 3.5 до 16.7 
със средно ± от 8.4 ± 0.5 в 39 пиринейски пасищни съобщества (според Gуmez-Garcia et al. 
2002). 
*** пасторалната стойност се оценява като продукт от средните стойности на продукцията, 
азотното съдържание и усвояемостта на съобществото. Нейната единица няма измерим 
израз. Тя варира от 0 до 16.5 със средно ± от 5 ±0.7 в 24 пиринейски пасищни съобщества 
(според Gуmez-Garcia et al. 2002). 
 
В изключително суровия климат на арктическите територии, които са сравними с някои от 
тревните съобщества на Elyna myosuroides, растящи върху изложени на силен вятър скални 
зъбери, и с гъстотуфестите 3  алпийски съобщества на хабитат тип 6170, Bliss (1986) е 
                                                 
3 Плътно растящи до земята растения, които образуват гъсти меки туфи, подобни на възглавнички. Напр. 
Silene acaulis (безстъблено плюскавиче).Бел.р. 
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оценил нивото на ползване на 3-10% при пашуване на диви копитни. В случая 
предполагаемият максимален капацитет на натоварване е бил 2-3 северни елена или 1-1.5 
овцебика km-2 (след като са отчетени болести, хищничество, улов и сурово време). 
 
В няколко пасища в Алпите, изчисленият капацитет на натоварване е 1.3-4.0 овце ha-1 за 
100-дневен период на пашуване (Doree & Jouglet 1979). 
 
В едно пасище във варовиковите западни Пиринеи (Коларада), има малко (22 ha) плато на 
2,600 m надм. вис., което е заобиколено от стръмни скали (Somola Alto, виж снимката по-
горе). Растителността се състои от пасища от съюзите Primulion intricatae и Elynion 
myosuroidis, които са включени в хабитат 6170 (подтип 1 и 2). От десетилетия, всяко лято 
стадо от 2,900 овце навлиза в платото по собствена  инициатива и остава там да пашува 
свободно, докато реши само да си тръгне. Овчарите не се осмеляват да ги преместят, 
страхувайки се, че овцете ще паднат от скалите. Тази ситуация позволи да се направи 
оценката, че максималната пасищна норма, която някои пасища от хабитат тип 6170 могат 
да поддържат устойчиво е 22 овце (3.3 ЖЕ) ha-1 месец-1 (Garcia-Gonzбlez et al. 2007a). 
 
Процедури и източници на променливост при оценяването на капацитета на натоварване 
 
За да се определи количеството фураж: 
 
1. Определяне територията на проучване, което може да се направи като се използва 

един от няколко подхода; например, приема се, че цялата територия е на 
разположение на всички тревопасни, или чрез преки наблюдения се определят 
териториите, действително използвани от всеки тип добитък (видове или 
разпознаваеми стада). 

2. Разделяне на територията на проучване на различни тематични слоеве 
(стратификация), като се използва конвенционална карта на растителността или 
друг тип функционална класификация на тревните съобщества. Тази карта ще е в 
основата за оценка на продукцията заедно с другите слоеве информация 
(фенология, качество на пасищата, приоритетни хабитати, ключови видове). Силно 
се препоръчва разработването на ГИС, която да инкорпорира всички слоеве 
информация, свързани с пасторалния мениджмънт. 

3. Избиране на метода за изчисляване на растителната продукция. Съществуват 
множество методи за калкулиране продукцията в тревните съобщества над 
границата на гората (Singh et al. 1975). Резултатите могат да варират в широки 
граници в зависимост от използвания метод. Също така, препоръчително е да се 
оценява продукцията в поредица от няколко години (сезоните на отглеждане). 
Телеметрията с дистанционни сензори (сателити, малки въздухоплавателни 
средства) е много полезна за оценяване на продукцията в големи и в 
труднодостъпни територии (Goetz 1997). 

4. Оценяване на общия енергиен запас на територията на проучване, на базата на 
територията на всеки тип растително съобщество, за предпочитане с оглед на 
метаболитната енергия. Обикновено се прилагат коригиращи фактори; напр. към 
средна брутна енергия от алпийските пасища, равняваща са на 4.7 kcal g-1 DM, се 
прилагат 60% за смилаемостта на тревите и 82% за метаболитността на усвояемата 
енергия (Robbins 1993). 
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За да се определят хранителните изисквания на тревопасните: 
 
5. Не съществуват in situ мерки за метаболитните разходи за животните, пасящи в 

алпийските пасища. Като първа стъпка, информацията, необходима за оценка на 
енергийните нужди на тревопасните, може да се получи, като се използват приетите 
хранителни стандарти (INRA 1988, NRC 1996). 

6. Нивото на потребление или метаболитните нужди трябва да бъдат оценявани за 
всяка възрастова група и пол (женски и мъжки възрастни, ювенилни и 
едногодишни) и специфични физиологични състояния, например бременност и 
лактация (Stewart & Eno 1998). 

7. Определяне на състава на стадото по отношение на пол, възраст и физиологично 
състояние. Чрез съпоставяне на състава на стадото с енергийните нужди на всеки 
клас могат да се установят нуждите на средностатистическия индивид. 

8. Важно е да се установи територията, заемана от всяко стадо, както и времето, което 
животните прекарват в паша на тези територии. Едно от значителните ограничения 
на концепцията за капацитета на натоварване е неравномерното разпределение на 
пасищните норми в рамките на една пасторална територия. На местата с 
концентриране на животни (напр. водоизточници), пасищната норма може да е 
стотици пъти по-висока, отколкото на други места. 

 
Допълнителни проучвания 
 
Познаването на капацитета на натоварване на една пасторална единица често е 
недостатъчно за идентифицирането на недостатъчно или прекомерно пашуване. 
Алтернативно или допълнително действие трябва да определи група от ключови видове и 
да проведе подробен мониторинг на въздействието, което пашуването оказва върху тях (Du 
Toit 2000). Те могат да бъдат индикаторните видове за природните местообитания от 
интерес за Общността (JNCC 2006, 2007), редки видове с консервационна стойност или 
видове, особено чувствителни към пашуването. Stewart & Eno (1998) доразвиват 
концепцията, предлагайки употребата на „ключови характеристики”, които могат да са 
видове (растителни или животински) или растителни съобщества, върху които се оценява 
въздействието от пашуването. След като се идентифицират ключовите характеристики за 
дадена територия, се изготвя протокол за проучването, който конкретизира променливите, 
които ще се измерват, честотата на измерване, допустимите граници на пашуване и др. 
(виж Програми за Мониторинг по-долу). 
 
Програмите за мониторинг могат да се разширят, за да включат други важни фактори за 
поддържането на системата, като растително покритие, плътност на пътеките (Pringle & 
Landsberg 2004) и едафична ерозия. Иновативно и интересно допълнение към наземните 
проучвания е проучването със сателит (Schino et al. 2003). 
 
Еко-пасторални индекси 
 
Gуmez-Garcia et al. (2002) разработват индекс, който измерва екологичните и пасторалните 
стойности на алпийските тревни съобщества и оценява консервационния статус на една 
или няколко пасторални единици. От количествено изразените променливи от екологичен 
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тип (рядкост на видове и съобщества, разпространение, разнообразие) и фураж 
(продукция, смилаемост, съдържание на протеини, предпочитания на тревопасните), 
индексът калкулира поотделно еко-пасторалната стойност на всяко растително съобщество 
(Таблица 1). 
 
Изчисленията се базират на растителните съобщества; ето защо една карта на 
растителността в територията на проучване дава възможност за анализ на 
пространственото разпространение на индекса (Фиг. 1), което може да се инкорпорира в 
ГИС и да се комбинира с другите слоеве информация, което улеснява еко-пасторалното 
управление на територията. Използването на стандартизирани методи позволява 
провеждането на периодични проучвания на тревните съобщества, за да се установи 
научната база за пасторалното ползване и да се подпомогнат мерките за управление, които 
са съвместими с консервацията на територията. 
 

    
 
Фиг. 1. Разпространение на Екологичните и Пасторалните Индекси над границата на 
гората на Национален Парк Ордеса (Испанските Пиринеи). Екологичната стойност 
(ляво) е в негативно съотношение спрямо пасторалната стойност (дясно). Зоните на 
висока надморска височина (тъмно зелено) имат висока екологична стойност и ниска 
пасторална стойност, и обратно. Териториите в бяло са гори (Garcia-Gonzalez et al. 
2007b). 
 
В южна Европа пасторалният индекс на Daget & Poissonet (1971) се използва широко за 
оценка на качеството на алпийските тревни съобщества и техния капацитет на натоварване. 
Субективността в този процес на калкулиране прави използването на индекса 
непрепоръчително (Al Haj Khaled et al. 2006). 
 
Поведение на пашуване 
 
В някои алпийски страни числеността на овцете се е увеличила през последните 
десетилетия. Например, в Швейцария броят на овцете е нарастнал от 200,000 на 400,000 
през последните 40 години. Половината от стадата пашуват свободно в алпийските летни 

 21



пасища (Troxler & Chatelain 2005). Когато овцете пасат в отсъствието на овчар, те заемат 
по-високи участъци и могат да увредят някои от алпийските тревни съобщества на хабитат 
тип 6170. Ранното качване на овцете в най-високите части от летните пасища може да 
прекъсне растежа и възпроизводството на алпийските растения от специален интерес, чрез 
изпасване и утъпкване. Размножаването на чувствителни видове птици, като снежната 
яребица, може да бъде застрашено. Обратно, пасищата в по-ниските части не са 
използвани достатъчно за паша, което благоприятства навлизането на храсти. 
Пространственото разпределение на стадата в летните пасища трябва да е адаптирано към 
фенологията на видовете, които се срещат там, и техните консервационни нужди (Фиг. 2). 
 

 
 
Фиг. 2. Периоди с идеално пашуване в различните територии на едно типично пасище в 
Алпите, които са с И, Ю и З изложение, и в рамките на една средна година (по Chatelain 
& Troxler 2005) 
 
Някои промени в управлението на тревните съобщества и консервационните мерки са 
довели до промени в числеността на животинските видове, които могат да дадат отражение 
върху алпийските варовикови тревни съобщества. Например, популациите на вълка са се 
разширили в Западните Алпи (Breitenmoser 1998) и, следователно, овцете, които някога са 
пашували свободно и са наторявали по-хомогенно територията, сега оставят своите 
екскременти в кошарите за нощуване, което е довело до промени в състава на 
растителността и развитието на нитрофилни съобщества (Cugno 2002). Когато трябва да се 
създават нови кошари за нощувка, специално внимание трябва да се обърне на 
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местоположението им и продължителността на тяхното ползване. 
 
Мерки, които могат да смекчат проблемите, посочени по-горе, включват подпомагането на 
използването на повече овчари и изграждането на електропастири за ротационната паша. 
Troxler & Chatelain (2005) оценяват разходите за електропастири в две пасища в Алпите на 
€174/100 m или €9/овца. През 2003, Швейцария отпусна субсидии, които да помогнат за 
подобряване на използването на летните пасища (OFAG 2002), включително €200/ЖЕ за 
пашуване с присъстващ овчар или €147/ЖЕ за ротационно пашуване управлявано с 
електропастир (ЖЕ = 600 kg живо тегло). 
 
Орографията на някои от летните пасища предотвратява използването на огради. Освен 
това, оградите могат да възпрепятстват придвижването на едри диви бозайници. Ето защо, 
изглежда, че охраняваното пашуване е по-добър вариант. Овчарството в планините в 
Европа обикновено е резултат от културните традиции, които се предават от поколение на 
поколение, и то традиции, които изчезват (Pallaruelo 1988). Липсата и високата цена на 
опитните овчари се посочва като широкоразпространен проблем за поддържането на 
екстензивните системи на пашуване в много региони в южна и източна Европа (EFNCP, 
лично съобщение). Политиките за подпомагане обучението и наемането на овчари, 
съчетаващи традиционни познания и модерни техники, биха могли да осигурят значим 
принос към консервацията на пашуваните типове природни местообитания като 6170. 
 
Планове за управление на пашата 
 
Проблемите, разгледани в подточките по-горе, трябва да доведат до разработването на 
Планове за Управление на Пашуването, които са пригодени за характеристиките на 
отделни или групи от пасторални единици. Тези планове трябва да включват следното: 
 
1. Подробно описание на фауната, флората, екологията, както и миналите и 

настоящите ползвания на територията. 
2. Целите на плана и избрани „ключови характеристики” (видове или съобщества, 

които са от специален интерес за консервацията). 
3. Определяне на задълженията и политиките, от които зависят ключовите           
            характеристики. 
4. Въздействия от пашуването, които засягат ключовите характеристики. 
5. Препоръки и мониторинг за управление на пашуването, а също и за това как да се 

постигне или поддържа необходимият режим на пашуване (например, какви 
стимули се изискват, за да се насърчат подходящите модели). 

 
Stewart & Eno (1998) са разработили добро практическо ръководство за разработването на 
планове за управление на пашуването на добитък. 
 
Възстановяване на алпийски тревни съобщества, увредени от ски писти 
 
Множество проучвания показват пагубните ефекти от ски пистите върху алпийската 
растителност. Върху ски пистите съставът на растителността се променя, а 
биоразнообразието намалява. Сбиването на снега забавя снеготопенето и фенологичното 
развитие на растенията, което благоприятства растенията, растящи в задържащи се дълго 
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време преспи (Rixen et al. 2003). Почвите по ски пистите губят органичен въглерод, а 
размерът и обемът на микропорите намалява. Микроструктурата на почвите търпи 
значителни загуби на органичен цимент и гъбни хифи, което прави почвата нестабилна 
(Delgado et al. 2007). Изкуственият сняг поставя сериозна заплаха за разнообразието на 
растителни видове в бедните и сухи тревни съобщества (Kammer 2002). Добавките, които 
се използват при изкуствения сняг, например амониева селитра, могат силно да увеличат 
биомасата и растителното покритие само след еднократно прилагане, но богатството на 
видове може да намалее в някога разнообразните и богати ливади (Rixen et al. 2007). 
Семенната банка в почвата и притокът на анемохорни4 семена могат да бъдат отслабени и 
по-малко разнообразни по ски пистите (Urbanska & Fattorini 1998a, Urbanska et al. 1998b). 
Изграждането на ски писти може да намали разнообразието и плътността на популациите 
на алпийските птици (Rolando et al. 2007).  
 
Повторното засяване е добро решение за възстановяването на растителното покритие, но 
оригиналният флористичен състав не може да се възстанови поне 25 години (или може би 
никога), заради бавните темпове на колонизация на някои от ключовите видове и поради 
утъпкването на снега (Bayfield 1996). В една територия, например, почвеното микробно 
съобщество е останало много нестабилно в началния етап на възстановяването на 13-
годишна ски писта заради доминирането на опортюнистични микроорганизми (Gross et al. 
2004). 
 
Предвид неоспоримото доказателство, че изграждането и поддържането на ски писти води 
до влошаване на алпийския тип хабитат, те не трябва да се изграждат в територии където 
алпийската растителност е с висока консервационна стойност (Wipf et al. 2005). 
Отговорните власти трябва да са наясно с унищожението, което тези типове дейности 
причиняват в алпийската среда. При всички случаи те трябва да прилагат политика на 
компенсация на нетните загуби (политика „без нетни загуби”), така че случайна или 
умишлена деградация на която и да е екосистема да се коригира чрез възстановяване или 
законовото опазване на друга екологично еквивалентна територия (Cairns 1995). 
 
Други мерки 
 
Изследване и мониторинг 
 
Изследването и мониторингът са едни от ключовите инициативи, които могат да се 
извършват в този тип природно местообитание в случаите, когато не се очаква човешките 
дейности да окажат значително въздействие заради неговата недостъпност. Въпреки че 
знаем много за алпийските видове и хабитати (Körner 1998), на нас ни е необходима повече 
информация за адаптациите към живота във високите планини и цялостната реакция на 
тези екосистеми на заплахите, произтичащи от глобалните промени. 
 
Една мрежа за мониторинг във варовиковите алпийски и субалпийски тревни съобщества 
трябва да включва следното: 
 

                                                 
4 Анемохорен – разпространяващ се с помощта на вятъра.Бел.р. 
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• Синтаксономично уточнение на съобществата в хабитат тип 6170 (типове и подтипове) и 
техните характерни видове. 
• Дефиниране на целите на мониторинга и понятието „благоприятно състояние” 
• Подбор на места за мониторинг, които са представителни за хабитата 
• Картиране на типовете и подтиповете, използвайки възможно най-висока резолюция. 
• Разработване на ГИС, която включва слоеве с друга информация, свързана с 
консервацията на хабитата. 
• Определяне на променливите, факторите и индексите, които ще са предмет на 
мониторинг, които трябва да включват следното: 
- Флористичен състав, численост и разнообразие на растителните видове. 
- Площ, растително покритие и вертикална структура. 
- Наличие на безпокойство и неговата интензивност 
- Ефекти от пашуването върху възпроизводството на видовете и структурата на 
съобществото. Възможно ползване на ограждения. 
- Мониторинг на разнообразието и числеността на животинските видове свързани с 
хабитата. 
 
Структурните и функционалните променливи трябва да се измерват ежегодно. Промените 
в площта и растителното покритие на съобществото може да се изследват в интервал от пет 
години. 
 
Специални изисквания, породени от свързаните с хабитата видове 
 
Някои от типовете тревни съобщества, които са включени в хабитат тип 6170 (например, 
растенията на снежните долчинки, алпийските гъстотуфести растения и „гирляндовите” 
тревни съобщества) се благоприятстват от гнезденето и храненето на снежната яребица 
(Lagopus mutus). Много ранното пристигане на стадата овце в гнездовите територии в 
летните пасища (средата на юни – средата на юли) може да компрометира размножителния 
успех. Ефектите могат да включват обезпокояване на женските, стъпкване на яйцата, и 
частичното унищожаване на хранителните ресурси за малките. Препоръчва се да се 
предотвратява пашуването на стада овце по пасищата в най-високите зони (2,600 m) до 
август в южноевропейските планински вериги. 
 
Гнездовите популации на планинския дъждосвирец Charadrius morinellus са намалели в 
Обединеното Кралство и Финландия през последните десетилетия, докато в Швеция и 
Норвегия са останали стабилни. Така, консервационният статус в Европа е условно оценен 
като „сигурен” (BirdLife International 2004). Все пак, подробностите свързани с 
изискванията към хабитата, както о потенциалните проблеми и заплахи, не се разбират 
достатъчно, а причините за намаляването се свързват с промените в териториите за 
зимуване (Whitfield 2002). 
 
Добитъкът не създава значителни проблеми за дивата коза, козирога и мармотите. 
Обикновено няма конкуренция за храна освен ако плътностите не са много високи. 
Всъщност, дивите животински видове обикновено имат полза от присъствието на добитък. 
Например, дивата коза и козирогът се възползват от остатъците от сол, която овчарите 
дават на своите стада in situ. Мармотите често изравят дупките си близо до пасища, които 
са обогатени с екскременти от говеда. Единствената опасност идва от кучетата на овчарите, 
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които понякога убиват мармоти или млади диви кози. Рискът от предаване на болести 
между домашните и дивите животни обикновено е нисък. 
 
Оценка на разходите и потенциални източници на финансиране от ЕС 
 
Средствата трябва да са предназначени предимно за: 
 
• Изпълнение на местни планове за управление на пашуването, включително мерки за 
поддържане и стимулиране на подходящи системи на пашуване. Това включва осигуряване 
на икономическа подкрепа, обучението на нови овчари, въвеждането на подходящи 
технологии и пр. 
• Навременни действия за възстановяване на растителното покритие и забавяне ерозията на 
почвата, когато е възможно, например има натрупан опит в проекти по LIFE-Nature: 
LIFE05 NAT/RO/000165 и LIFE00 NAT/IT/007239. 
• Мониторинг. 
• Закупуване на частни земи, които съдържат целеви хабитати, за увеличаване на неговия 
обхват, напр. LIFE00 NAT/IT/007239. 
 
Предвид голямата площ и структурната комплексност на хабитат 6170, всяка страна или 
местна власт трябва да отпусне необходимите средства на базата на своите консервационни 
приоритети, съчетани с механизмите предоставени от ЕС (Miller и Kettunen 2007). 
 
Средствата от ЕС за Натура 2000 през периода 2007-2013 би трябвало да идват от различни 
съществуващи финансови инструменти на Общността, целящи подобряване на селското, 
регионалното и морското развитие в ЕС. Интегрираното използване на тези ресурси ще 
позволи финансиране на различни дейности по управлението на територии с хабитати 
включени в Директивата за Хабитатите и в мрежата Натура 2000. 
 
Всяка Държава Членка е идентифицирала проблемите, които са от най-голямо значение на 
местно ниво, и е приоритизирала средствата и фондовете от ЕС с оглед на тези проблеми. 
Националните и регионалните програми, които са изготвени от Държавите Членки на 
базата на Регламентите на ЕС определят конкретните възможности за финансиране за 
Натура 2000. Фондовете, които трябва да се вземат предвид са: 
 
- Структурните фондове: (Европейският Социален Фонд (ESF) и Европейският Фонд за 
Регионално Развитие (ERDF); 
- Кохезионният фонд (CF); 
- Европейският Земеделски Фонд за Селско Развитие (EAFRD); 
- Финансовият Инструмент за Околна Среда (LIFE+); 
- 7-та Изследователска Рамкова Програма (FP7). 
 
Сред разнообразието от източници за финансиране от ЕС, следните фондове могат да са от 
интерес за управлението на алпийските и субалпийските варовикови тревни съобщества. 
 
• Европейският Земеделски Фонд за Селско Развитие (EARDF): Тази програма има 
потенциал да покрие няколко дейности по управлението, въпреки че мерките трябва да се 
покриват в Националната Стратегия и съответните Планове за Селско Развитие (RDPs), за 
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да бъдат избираеми на национален принцип. Освен това проектите по Leader+ трябва да 
бъдат проучвани на национален принцип. 
 
• Европейският Фонд за Регионално Развитие (ERDF), Кохезионният Фонд и INTERREG: 
Тези фондове могат да са подходящи в отделни случаи, въпреки че дейностите свързани 
със зоните от Натура 2000 трябва предимно да бъдат интегрирани в по-широк контекст на 
развитие. Все пак, подходът на INTERREG е по-гъвкав, но изисква европейска цел и 
партньорство. Определени са различни географски нива и всички те имат своите 
специфични правила, критерии за избираемост и цели. 
 
• Финансовият Инструмент за Околна Среда (LIFE+): Компонентът „Природа” на LIFE+ 
подпомага най-добри практики и демонстрационни проекти, допринасящи за изпълнението 
на Директивите за Птиците и Хабитатите, но само по изключени извън зоните от Натура 
2000. Компонентът „Биоразнообразие” е за демонстрационни и иновационни проекти, 
допринасящи за целите на „Спиране загубата на биоразнообразие до 2010 – и след това”. 
Компонентите „Природа” и „Биоразнообразие” наблягат на конкретни, неповтарящи се 
управленски действия (минимум 25 % от бюджета). Повтарящите се дейности по 
управлението не са избираеми по LIFE+. 
 
Относно потенциалните източници на финансиране от ЕС, Европейската Комисия е 
публикувала Наръчник, който представя възможностите за финансиране от ЕС за зоните от 
Натура 2000 през периода 2007-2013, които по принцип са налични на национално и 
регионално ниво (Torkler 2007). Освен това, на уебсайта на ЕК е качен IT-инструмент: 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm). 
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LIFE 03 NAT/RO/000032 “Natura 2000 sites in Piatra Craiului National Park”. 

http://www.pcrai.ro/engleza/proiect02_05.html 
LIFE00 NAT/IT/007239 “Conservation of Tuscan Appennines mountain grasslands” 

http://www.rete.toscana.it/sett/agric/foreste/life/life-home.html 
LIFE05 NAT/RO/000165 “Conservative management of alpine habitats as a Natura 2000 site in 

Retezat National Park” http://www.retezat.ro/ 
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