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6210 | Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания за орхидеи) 

 

      
 
 
*Приоритетно местообитание 
 
62 - Полуестествени сухи тревни 
и храстови съобщества 
 
Класификация на EUNIS: E1.2 
Многогодишни тревни 
съобщества върху варовик и 
основни степи 
 

 
Местообитание 6210 в регионалния парк „Alto Garda Bresciano“ (Италия) Снимка: ERSAF 

Резюме 

Тревните съобщества от разреда Festuco-Brometalia са разпространени почти в цяла Европа. 
Те са сред най-богатите на видове растителни съобщества на континента и поддържат голям 
брой редки и застрашени видове. Обхващат от сухи до полусухи тревни и храстови 
съобщества, срещащи се от равнините до планините, както върху варовити, така и върху 
неутрални почви. Тревните съобщества върху варовик имат важна роля за обществото 
(производство, работна ръка), околната среда и биоразнообразието, макар и не винаги 
тяхното значение да е признато или  разбрано. Те са ключово местообитание за много видове: 
билки, тревопасни животни, пеперуди, влечуги и много птици. 

Хищни птици като Falco biarmicus (далматински сокол), Pernis apivorus (осояд), Circaetus 
gallicus (орел змияр) и Circus pygargus (ливаден блатар) използват този тип местообитание 
като ловна територия по време на размножителния си период; много врабчоподобни птици, 
като например Emberiza hortulana (градинска овесарка), Sylvia nisoria (ястребогушо 
коприварче), Lullula arborea (горска чучулига) и Lanius collurio (червеногърба сврачка) 
използват тези тревни съобщества за гнездене и място за почивка, докато други птици, като 
например Burhinus oedicnemus (турилик), за размножаване. Заслужава си да бъде спомената и 
безгръбначната фауна, свързана с този тип хабитат, особено пеперудите. 

Натискът върху местообитанията на тревните съобщества все повече се увеличава, най-вече 
поради изоставяне или промяна в ползването. В ЕС общата територия, покрита с тревни 
съобщества, е намаляла с 12% между 1975 и 1998, като увеличение има само на някои места. 
Там, където този тип местообитание все още се среща, липсата на управление води до 
непрекъснато намаление в броя на видовете, които зависят от него. Активното управление на 
този хабитат включва паша, косене или комбинация от двете. В селските райони пашата е 
важна както за местната икономика, така и за поддържане на естетическата стойност на 
ливадите и пасищата в полза на местните общности. Целите на управление на тревните 
съобщества са различни от място до място, както и в границите на една и съща територия; за 
различните райони могат да се поставят различни цели; балансиран подход е този, който 
определя за главна цел поддържането на основните тревни съобщества, както и на главните 
характеристики на местообитанието, които са от значение за животните, като например 
площи с гола почва, разпръснати храсти, окрайнини с храсти. 
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Тъй като особеностите, консервационната стойност и контекстът (история и развитие) на 
този тип местообитание се различават значително в отделните страни и биогеографски 
региони, важно е да се вземат предвид, при планирането на управлението му, следните 
основни аспекти, които ще позволят вземането на разумни управленски решения: 

- специфичните цели и предмет на опазване на защитената зона, предвид консервационния 
статус на видовете; 
- Местните/регионалните традиции, практики и техники в земеползването и 
животновъдството – днешната консервационна стойност на местообитанието често е резултат 
от земеползването и режимите на паша в миналото. 
 
1. Описание на местообитанието и на свързаните с него видове 
 
Разпространение 
 
Местообитанието включва от сухи до полусухи тревни и храстови съобщества, срещащи се 
от равнините до планините, както върху варовити, така и върху неутрални почви (DET 2005a, 
ARPA Emilia-Romagna 2006, Lasen and Wilham 2004, Pihl et al. 2001).  

Тревните съобщества върху варовик се срещат на територията на почти целия европейски 
континент (Royer 1991, Essl 2005). Сухите типове са концентрирани предимно в Южна и 
Югоизточна Европа (EEA 2001). Средиземноморският биогеографски регион съдържа най-
големия процент от значителни по размер територии, заети със сухи тревни съобщества.(виж 
таблицата по-долу). 

% от обща
територия

та 
 в 

Натура 2000

% от общата 
територия в 
Натура 2000 

 
Процентно разпределение на общата площ на сухите тревни съобщества в границите на 
мрежата Натура 2000 
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Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовити субстрати (Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания за орхидеи) в защитени зони от Натура 2000  
 
Следните факти са взети от базата данни на мрежата Натура 2000, разработена от  
Европейската комисия и последно обновена през декември 2006. Размерът на площта е 
изчислен въз основа на покритието на местообитанието, посочено за всяка защитена зона, и 
трябва да се приема като показателен само за местообитанията, които са включени в мрежата 
Натура 2000. 
 

Биогеографски 
регион 

Брой 
защитени зони

Изчислена площ в 
Натура 2000 (ха) 

Изчислена площ в 
Натура 2000 (ха)  

Средиземноморски 460 261 998 43.96 

Континентален  1 538 148 558 24.93 

Атлантически 328 90 058 15.11 

Алпийски  284 76 973 12.91 

Бореален 277 10 064 1.69 

Панонски  80 8 322 1.40 

Държави  Брой 
защитени зони

Изчислена площ в 
Натура 2000 (ха) 

Изчислена площ в 
Натура 2000 (ха) 

Италия 576 256,115 42.96 

Франция 423 104,641 17.54 

Испания  170 97,897 16.42 

Великобритания  62 33,419 5.60 

Германия  924 31,079 5.24 

Португалия 9 9,676 1.62 

Словения  14 7,970 1.33 

Дания 79 7,371 1.23 

Швеция 164 6,800 1.14 

Австрия  44 6,781 1.13 

Унгария  52 6,608 1.10 

Полша  37 6,227 1.04 

Естония  79 5,518 0.92 

Чехия  57 4,812 0.82 

Словакия  82 4,261 0.71 

Ирландия  33 3,335 0.56 

Латвия  25 1,336 0.22 

Белгия  72 1,126 0.19 

Финландия  25 458 0.08 

Литва  20 228 0.04 

Люксембург  15 227 0.04 
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Холандия  5 87 0.02 

Общо  2 967 595,973 100 

Забележка: Съгласно националния списък на местообитанията, включен в Директива за 
хабитатите (92/43/CE EU) полуестествените сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания за орхидеи) се срещат също така и в 
България и Румъния. 
 
Основни характеристики на местообитанието, екология и изменчивост 

По брой растителни видове, поддържани на единица площ, тревните съобщества на 
местообитание тип 6210 са сред най-богатите на видове растителни съобщества в Европа. 
Така например, тревните съобщества върху варовик в Северозападна Европа поддържат до 80 
растителни видове на квадратен метър (WallisDeVries et al. 2002). В тях се срещат също така 
голям брой редки и застрашени видове (Werner & Spranger 2000), включително и 
приоритетния вид Pulsatilla slavica, включен в Приложение II от Директивата за хабитатите, 
ранната тинтява (Gentianella anglica) и различни мъхове и лишеи (JNCC 2007a). Достойна за 
отбелязване е безгръбначната фауна, която е свързана с този хабитат, особено пеперудите 
(JNCC 2007a). Сред тях има  множество видове, включени в списъците на Директивата за 
хабитатите, като например Maculinea arion (голяма синевка, Приложение IV) (Colas & Hebert 
2000). 

Местообитанието се счита за приоритетно (6210*), само ако е важно местообитание за 
орхидеи (EC 2007a). Приоритетни са местообитанията, които отговарят на един или повече 
от следните три критерии: 

(a) местообитанието поддържа голям брой видове орхидеи; 

(b) местообитанието поддържа важна популация на поне един вид орхидея, която не се счита 
за често срещан вид на територията на страната; 

(c) местообитанието поддържа един или няколко вида орхидеи, които се считат за редки, 
много редки или са изключение за територията на страната. 

Този тип растителни съобщества се характеризират с голямо разнообразие на житни и други 
тревисти растения, сред които има поне умерено присъствие на калцифилни видове (такива, 
които предпочитат богати на калций почви) (JNCC 2007a; Pihl et al. 2001). Някои видове са 
привързани към места с висока растителност, други – към горските окрайнини и открити 
пространства в горите, а трети са по-типични за открити растителни съобщества, които са 
както с висока, така и с ниска растителност(Pihl et al. 2001). 

 
Екологични изисквания 

Местообитание 6210 е разпространено върху тънки, добре дренирани, неплодородни, богати 
на варовик почви, като основната скала от която са образувани може да бъде съставена от 
различен тип варовик (JNCC 2007a; Rodwell et al. 2007). 

Това местообитание съдържа няколко добре различими растителни типове. Основният 
фактор, на който се дължат разликите, е различният воден режим (Essl 2005), но освен това 
структурните и флористичните особености на хабитата силно зависят и от климатичните 
фактори, топографските особености, почвените условия и управленските практики, особено 
от интензивността на изпасване (Ellenberg 1986; JNCC 2007a). В субпланинските и 
планинските зони например, по-голямата надморска височина компенсира летните горещини 
и суша (Rodwell et al. 2007) и субпланинският характер на растителността се вижда по 
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наличието на северни/планински видове; някои места поддържат дори аркто-алпийски 
видове  (JNCC 2007a). 

Тясната връзка между вариантите сред тези тревни съобщества и вариациите в климатичните 
и почвените условия се илюстрира в Европа чрез постепенния географски преход от по-
мезофилни тревни съобщества върху по-слабо дренирани почви в Атлантическата зона към 
степни растителни съобщества върху много сухи почви в екстремния континентален климат 
на регионите, разпростиращи се от Югоизточна Европа до планините Урал (Rodwell et al. 
2007). 

Освен това, проучване върху централноевропейските полусухи тревни съобщества показва, 
че видовият състав се изменя значително по линията северозапад-югоизток, минаваща през 
Централна Европа (Willems 1982), което отговаря географското местоположение и 
климатичните променливи (валежи и температура). В райони, характеризиращи се със 
субокеански климат, този тип тревни съобщества съдържат субатлантически видове; докато, 
напротив, на по-сухи места, в полусухите тревни съобщества се срещат видове с 
континентално разпространение или континентални степни видове (Illyes et al. 2007). 

Измененията в растителността на местообитанието са до голяма степен свързани с човешката 
дейност. Където експлоатацията е намаляла, тревните съобщества върху варовик обикновено 
биват превзети от груби треви и съответно нискорастящите растения стават по-малко (JNCC 
2007a). Различни видове храсти (напр. Crategus spp. глог, Rosa spp. роза, Prunus spinosa 
трънка, Corylus avellana леска и други) могат да се установят там, където ползването на 
земята е с по-ниска интензивност, и дори могат да образуват по-големи групи от храсталаци 
(JNCC 2007a, Provincia di Prato 2007b). Местата, където има преходи към храстова и дървесна 
растителност, появили се в резултат на отслабване на управлението, са също част от 
местообитание 6210 (DET 2005a, Rodwell et al. 2007). 

Преходът тревни-храстови съобщества осигурява важни местообитания за голям брой редки 
и местни видове. Където сред тревните съобщества има храсти, обикновено има и по-голям 
брой размножаващи се видове птици (Crofts & Jefferson 1999). Важно е да се отбележи, че 
присъствието на храсти рядко е свързано с присъствието на видове орхидеи (Pihl et al. 2001). 

В Дания, например, този тип местообитание доминира на варовити склонове с морени, по 
настоящи и бивши речни брегове, в речни долини и в странични формации от морени. 
Важните местообитания за орхидеи са с най-голямо разпространение върху варовитите почви 
на Mon, централен Sjalland и в Himmerland. Този тип се среща почти изключително на север 
и изток от границата на последното заледяване, и то в най-хълмистите територии (Pihl et al. 
2001). 

В Италия местообитанието, предимно вторично, е концентрирано в Алпите (Lasen 1989, Feoli 
Chiappella & Poldini 1993, Cerabolini 1996, Frisinghelli et al. 1996) и в централните Апенини 
(Biondi et al. 1995, MATT 2003), където Mesobromion е най-разпространената тревна 
формация (Lombardi & Viciani 2003). 

В Австрия, като още един пример, тази тревна растителност, срещаща се в субпланински и 
хълмисти райони, има по-голямо разпространение в сухите долини на централните Алпи. 
Полусухите тревни съобщества имат по-голямо разпространение и по-голяма честота, докато 
сухите се появяват най-вече в панонския регион, в източноалпийския край и в сухите долини 
във вътрешността на Алпите. (Essl 2005). 
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Идентифицирани основни подтипове  

Типът местообитание 6210 включва голям брой тревни съобщества, които основно се отнасят 
към фитоценологичния клас Festuco-Brometea (EC 2007a, DET 2005a). Този клас от тревни 
съобщества и степи се среща върху свободно дрениращи се, бедни и варовити до бедни на 
варовик почви (Rodwell et al. 2007). 

По-конкретно, местообитанието се състои от растителни съобщества, които принадлежат към 
два разреда от клас Festuco-Brometea: степни или субконтинентални тревни съобщества 
(разред Festucetalia valesiacae) и тревни съобщества в по-океански или субсредиземноморски 
региони (разред Brometalia erecti или Festuco-Brometalia). В последния случай се прави 
разлика между първичните сухи тревни съобщества от съюза Xerobromion и вторични (полу-
естествени) полусухи тревни съобщества от съюза Mesobromion (или Bromion) с Bromus 
erectus (EC 2007a). 

Festucetalia valesiacae 

 Разредът Festucetalia valesiacae включва най-степните особености на местообитанието с 
участие на видове като Festuca valesiaca and Stipa capillata (DET 2005a). Разредът е 
съответствие на Festuco-Brometalia в същинските континентални части на Европа, на места с 
постепенен преход от субатлантическата към субконтиненталната зона (Rodwell et al. 2007). 
Той включва преходна растителност между централноевропейските полусухи тревни 
съобщества и източноевропейската първична степна растителност (Oberdorfer & Korneck 
1978, Rūsiņa 2006). 

Характерни видове са (EC 2007a): Adonis vernalis, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, 
Silene otites, Stipa capillata, S. joannis.  

Xerobromion 

Тревните съобщества от съюза Xerobromion са по-ксерофилни, т.е. те са климатично и 
едафично привързани към сухи територии (Essl 2005). Този съюз включва ксерофилни 
отворени тревни съобщества със същинско субсредиземноморско влияние  (Rodwell et al. 
2007). Те са постоянни съобщества, локализирани на екстремно сухи места, често върху 
склонове с южно изложение, където растежа на храстите е ограничен от твърде големите 
наклони, скалиста почва, от пожари или почвена ерозия (Provincia di Vicenza 2006). По тези 
причини тези тревни съобщества са сухи през лятото, с топъл микроклимат (LIFE 
2002/NAT/D/8461). Няколко автори са използвали разликите в микроклиматичните условия, 
за да обяснят дребния мащаб на растителната мозайка на сухите тревни съобщества (Janišova 
2005). Тревните съобщества на съюза Xerobromion са като цяло доста редки, но много 
интересни от флористична гледна точка (Lasen & Wilham 2004). 

Характерни видове (EC 2007a): Bromus erectus, Fumana procumbens, Globularia elongata, 
Hippocrepis comosa. 

Mesobromion 

В Европа голяма част от тревните съобщества върху варовик принадлежат към съюза 
Mesobromion (Werner & Spranger 2000). Този съюз обхваща полусухи съобщества в 
океанските части на северна и централна Европа. Тревните съобщества на Mesobromion  се 
развиват върху по-малко каменисти терени и тези, които са върху по-дълбоки почви, 
обикновено се характеризират с богата орхидейна флора (Lasen & Wilhalm 2004). 

Като изключим онези, които се срещат върху каменисти оголени места и върху много 
фрагментирани, плитки и склонни към осушаване почви,  тревните съобщества върху 
варовик в Европа са антропогенни растителни типове, които са изместили различни видове 
гори, разпространени върху богати на варовик скали или други порести повърхности 
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(Rodwell et al. 2007). Съобществата на Mesobromion са полусухи съобщества: естествени 
съобщества, които са били трансформирани в резултат на земеделска или пасторална дейност 
(екстензивна паша или косене, но без наторяване) и в които естествените видове доминират. 
Тези съобщества се запазват  като такива, само докато се извършва върху тях човешка 
дейност (косене, паша) (EFN & RDSNC 2001). След изоставянето на тези традиционни агро-
пасторални практики, те са податливи на инвазия от храсти (BFN 2006, Vecchiettini et al. 
2007). По този начин полуестествените съобщества се превръщат в естествени чрез 
естествена сукцесия. 

Видовият състав на съюза Mesobromion изглежда е резултат на векове на човешко 
въздействие. Обикновено доминира Bromus erectus, който е особено приспособен към 
варовите, сухи и огрети почви (Provincia di Vicenza 2006), има добра способност да се 
разпространява след пожари (Pignatti 1982) и е устойчив на изпасване. 

Характерни видове(EC 2007a): Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, 
Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, 
Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, 
Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. 
morio, O. purpurea, O. ustulata, O. mascula, Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, 
Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium.  
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Тенденции 
 

Полуестествените тревни съобщества върху варовик, някога широко разпространени в 
Европа, сега са рядък и застрашен хабитат (JNCC et al 2007a), който е изтласкан през 
последните десетилетия в изолирани остатъчни територии (LIFE 2002/NAT/D/8461). Общата 
площ на тревните съобщества в ЕС е намаляла средно с 12% между 1975 и 1998, с 
увеличение само в няколко райони (EEA 2001). 

Натискът върху тревните съобщества нараства постоянно, главно поради изоставяне  или 
поради промени в ползването им (EEA 2001). Тревните съобщества претърпяват прогресивна 
качествена и количествена регресия, като естественото развитие на растителността ще доведе 
на много места до почти изцяло изчезване на местообитанието (LIFE99NAT/IT/006229). 
Запазените територии с местообитанието са станали крайно фрагментирани, ограничени до 
варовити оголени места или стръмни склонове, където настъпването на гората е 
възпрепятствано (Butaye et al. 2005). 

В Дания, например, основната тенденция на влошаване на този тип местообитание се 
онагледява при повторното картиране през 1989 на склонове, които преди това са били 
картирани от Bocher и Fredskild през 1940 и 1951 (Feilberg 1990). Леките наклони, които 
първоначално са поддържали затворена тревна растителност, в последствие са се променили 
значително. Една трета от склоновете са напълно обрасли с дървесни видове; много други 
склонове са превзети от Arrhenatherum elatius (висок райграс). При повечето склонове се 
наблюдава очевидно намаляване в броя на видовете, свързани с бедните на хранителни 
вещества почви, и инвазия на типични селскостопански видове (Pihl et al. 2001). 

Местообитанието сега е много рядко в Дания и състоянието му се е влошило неимоверно в 
резултат на култивиране, засаждане, торене и захрастяване на тревните съобщества през 
последните 200 години. За това влошаване може да се съди по намаляването на броя на 
характерните за него видове като например Orchis ustulata (опърлен салеп), която е имала 50 
находища, от които сега са останали само две в Jutland (Ejrnas et al. 1998). 

В Австрия този тип местообитание е подложен на значителна редукция поради изоставяне, 
нахлуване на храстовидна растителност и торене (Essl 2005). 

Във Великобритания площта на тревните съобщества върху варовик рязко намалява през 
последните поне 50 години: оценка на тревните съобщества върху варовик в Dorset показва, 
че над 50% са загубени в периода между средата на 50-те и ранните 90-те (UK Biodiversity 
Group 1998). Тези съобщества са се запазили главно върху стръмните варовити склонове на 
сухи долини или върху стръмни склонове, където е невъзможно подобрение/модернизация в 
земеделските практики (Crofts & Jefferson 1999). 

В Белгия, урбанизацията, спирането на пашата и въвеждане на торенето след Втората 
световна война са довели до драстично намаление в площта, заета с тревни съобщества 
(Butaye et al. 2005). 

Заплахи 

Главните причини за влошаване на състоянието на тревните съобщества върху варовик са 
нерегулираната паша, залесяването, сукцесията, промените в земеползването и изоставянето 
на земите.  

Нерегулиранa паша 

В много части на Европа пашата на домашните животни е била и остава ключов фактор за 
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поддържане на сухите варовикови тревни съобщества. В тази връзка, промените в 
интензивността на изпасване се отразяват върху тези местообитания (Rodwell 1992) и са 
главна причина за неблагоприятно им състояние (Rodwell et al. 2007, Pihl et al. 2001).  

Освен това, тревните съобщества, които са се запазили благодарение на присъствието на 
домашните животни, често се управляват неадекватно от екологична гледна точка. 
Причините за това се дължат най-вече на натиска, оказван от селскостопанската дейност. 
Например, в много случаи, районите с най-тучните ливади са подложени на прекомерно 
изпасване, а други – на съвсем малко или никакво (Provincia di Prato 2007b).  

Преизпасването, особено през летния период, води до прегризване и прекомерно утъпкване 
на тревната покривка. Това причинява едновременно ерозия на почвата, намаляване на 
видовото богатство и структурното разнообразие на съобществата; придружено е със загуба 
на високотревието и навлизане на бодливи инвазивни видове растения, които се избягват от 
добитъка (LIFE04NAT/IT/000173, Buglife 2007).  

Еутрофизацията, застрашаваща някои места, също е процес, свързан с преизпасването. 
Сухите тревни съобщества зависят от почви, бедни на хранителни вещества, тъй като тези 
условия определят изключителното богатство на видове; допълнителното подхранване на 
добитъка води до по-голямо производство на тор и съответно до повишаване на нивото на 
внасяните в почвата хранителни вещества (Pihl et al. 2001; Rodwell et al. 2007).  

Недоизпасването благоприятства развитието на високотревието и причинява загуба на 
биологично разнообразие. Груби треви като Brachypodium pinnatum (перест късокрак), в 
миналото ограничавани от изпасването, сега започват да доминират над големи участъци от 
варовити терени. Когато перестият късокрак превземе богата на видове тревна площ, 
нейното консервационно значение обикновено спада поради обедняване на видовия състав и 
разнообразие (Crofts & Jefferson 1999). Доминирането на Brachypodium pinnatum се дължи на 
промените в количеството на хранителни вещества в почвата (по-специално на повишената 
наличност на азот), на повишеното отлагане на суха растителна маса и на ограниченото 
количество светлина. Но все пак, не е напълно изяснено дали нарастващото доминиране на 
Brachypodium pinnatum е резултат от повишеното количество азот или повишеното 
количество азот се дължи на повишеното отлагане на суха маса от Brachypodium pinnatum 
(Bobbink et al. 1988, Hurst & John 1999).  

Изоставяне и сукцесия към гори 

Изоставянето на старите пасищни режими (планинска лятна паша) и на номадския 
пасторализъм (годишни миграции на пасящите стада) или тяхното напълно изчезване е 
довело до изоставянето и изчезването на големи територии, заети с тревни съобщества (EEA 
2001, LIFE99NAT/IT/006229, Provincia di Vicenza 2006). Това са сухи и топли земи, с бедни 
почви, т.е. бедни на хранителни вещества, поради което са с малка значимост за 
съвременното земеделие (LIFE 2002/NAT/D/8461). 

Изоставянето на агро-пасторалните дейности води до нахлуването на храстова растителност 
(LIFE 2002/NAT/D/8461), представена от термофилни храсталаци, смесени с междинни 
стадии на термофилната тревна растителност в окрайнините на горите (Trifolio-Geranietea) 
(EC 2007a). Тревните съобщества на Festuco-Brometea се развиват в посока формиране на 
съобщества с Rosa spp., Amelanchier ovalis, като сукцесията може да доведе до поява на по-
сложни горски формации. Този процес на развитие може да продължи от 10 до 15 години за 
храстовите формации и 70 и повече години за превръщането им в гори (DET 2005a). 

Нахлуването на храстова растителност е най-често регистрирания случай на промени в 
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местообитание 6210*. Инвазията на храсти се счита за голяма заплаха, защото с напредване 
на сукцесията може да доведе до увеличаване на хранителните вещества в почвата и до 
намаляване на видовото богатство (Buglife 2007). Така много места обрастват, а в тях 
популациите на орхидеи са толкова малки, че оцеляването им във времето става под въпрос 
(Pihl et al. 2001). 

Трябва да се отбележи, че въпреки че изоставянето и сукцесията към гори се считат за 
заплаха за тревните съобщества върху варовик, в Приложение I на Директивата за хабитатите 
определението на местообитание 6210 включва и окрайнини с храсталаци. Растителността в 
окрайнините може да бъде много богата на видове и с подходящи условия за популации на 
орхидеи. Особено, някои редки видове като Himantoglossum hircinum и Orchis militaris, които 
са в действителност свързани с този тип преходна растителност (Rodwell et al. 2007). Обаче, 
ако няма никаква намеса, твърде вероятно е тя да се развие бързо в бедни на видове храстови 
съобщества (JNCC et al 2007a), което води до изчезване на местообитанието (LIFE 
99NAT/IT/006229). По тази причина не е препоръчително да се позволява на храстова 
растителност да навлиза за сметка на съществуващите полуестествени тревни съобщества с 
висока консервационна стойност (Crofts & Jefferson 1999). 

Инвазия на плевелна растителност 

Под определението плевел може да се разбира всеки вид, чието присъствие е нежелано за 
предназначението/целта на управление на тревните съобщества. При определени условия 
някои растителни видове (напр. различни видове магарешки бодили, орлова папрат, спореж и 
др.) могат да се размножат прекомерно и бързо да изместят съобщества, които имат по-
голяма консервационна стойност (Pearson et al. 2006). Тези растения са с висока конкурентна 
способност, често са отровни и хвърлят плътна сянка през вегетационния сезон, което  
възпрепятства развитието на други видове (включително и орхидеи) (Crofts & Jefferson 1999). 

Подобрения в земеделието 

Докато, от една страна, тенденцията към изоставяне на най-малко достъпните територии все 
повече нараства, от друга страна, експлоатирането на лесно достъпните за механична 
обработка пасища се засилва. Последващата интензификация на земеделските практики – 
внасяне на хранителни вещества чрез торене и прилагане на хербициди - води до 
трансформирането им в по-бедни на видове тревни съобщества (Essl 2005), като например 
низинни сенокосни ливади и планински сенокосни ливади (6510, 6520) (Lasen & Wilham 
2004), и в други по-малко ценни местообитания. 

Превръщането на сухите тревни съобщества върху варовик в обработваема земя чрез 
прилагане на химични торове, разораване и внасяне на семена в почви, които са достатъчно 
дълбоки за култивиране, е довело до драстична еутрофизация (Rodwell et al. 2007). 

Промени в земеползването 

Промяната в ползването на пасищата и ливадите, зависи от политиките на земеползване в 
различните държави, отразявайки, например, плановете за превръщане откритите територии 
в гори (EEA 2001). Местообитанието често пъти бива преобразувано в различни други типове 
тревни съобщества, в които  нараства растителната продукция, но намалява видовото 
богатство. Така тези тревни съобщества, които поначало са локално различими, стават 
сходни с повсеместно разпространените подобрени мезофилни ливади и пасища (Rodwell et 
al. 2007). Това води до влошаване на състоянието на специализираната към това 
местообитание флора и фауна (RSPB 2004b). 

Отлагане на атмосферен азот 
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Повишеното количество азот, резултат от атмосферно отлагане и промени в климата, е най-
вероятно от голямо значение в редица тревни съобщества върху варовик в Европа. 
Растителността на местообитанието се характеризира с множество нискорастящи видове, 
които изискват бедни нахранителни вещества почви (Ellenberg jr. 1988). Поради тези причини 
се очаква, че тези богати на видове тревни съобщества ще бъдат засегнати от повишеното 
внасяане на атмосферен азот в почвата (Wellburn 1988, Liljelund & Torstensson 1988, Ellenberg 
jr. 1988). 

Отлагането на съединения на азота от атмосферата нарушава нормалната конкуренция между 
растителните видове (EEA 2001). И по-конкретно, ефектът от обогатяването с азот се 
проявява като силно намаляване на видовото разнообразие и промяна на вертикалната 
структура на растителността на местообитанието. Причината за това е повишеният растеж на 
някои неместни по-конкурентоспособни високорастящи житни растения, особено такива, 
които са устойчиви на стрес, имат незначително по-висока потенциална скорост на растеж и 
по-ефективно усвояват азота (Werner & Spranger 2000). 

Други местни фактори, които въздействат върху местообитанието 

Човешки дейности: дейности като експлоатирането на мини и кариери и строителството на 
пътища, сгради и сметища може да унищожи напълно или да фрагментира и изолира 
участъци от местообитанието. Добиването на варовик и други калциевокарбонатни скали е 
местен, но значим фактор, водещ до загубата на тревни съобщества върху варовик. В 
Словакия увеличаването на урбанизираните територии в последно време има директно 
въздействие върху местообитанието. 

Рекреационният натиск и неправилното рекреационно използване предизвикват флористични 
изменения, дължащи се на ерозия и унищожение на почвите (UK Biodiversity Group 1998, 
1999). Туристите, които напускат пътеките, оказват натиск върху местообитанието чрез 
утъпкване на флората и безпокойство на фауната (LIFE 2002/NAT/D/8461). 

Чужди видове: инвазивните чужди видове са заплаха  за това местообитание, като например 
във Великобритания, където то е разпространено по скалисти места. По такива места видове, 
които се разселват от птиците, като Cotoneaster и Berberis, могат да се вкореняват в 
цепнатините и да се разпространяват нашироко, засенчвайки и потискайки местните 
растителни видове (Rodwell et al. 2007). 

Пожарите са типична заплаха за местообитанието в Средиземноморските региони, която 
води до промяна във флористичния му състав и/ли до интензивна ерозия. Районите, засегнати 
от пожари, са предразположени към доминиране на Molinia arundinacea, което води до 
намаляване на биоразнообразието (DET 2005b). 

Ефекти от промени в климата 

Климатичните промени са бъдеща заплаха за консервационния статус на местообитание 
Festuco-Brometalia като цяло (JNCC 2007b). Част от особеностите на сухите тревни 
съобщества се дължат на тяхната устойчивост на суша или, както е в някои случаи, на 
зависимостта им от недостига на вода за поддържане на техния характерен флористичен 
състав и структура на растителността. При все това, вероятността за климатични промени с 
по-продължителни и жестоки периоди на суша представлява особена заплаха за тези 
растителни съобщества, които вече, тъй или иначе, са на места, които са със силно изразен 
ксерофилен характер (Rodwell et al. 2007). 

Моделите предсказват потенциално увеличаване на диапазона на климатичните условия, към 
които са приспособени тревните съобщества върху варовик (Walmsley et al. 2007) и 
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калцифилните тревни съобщества (JNCC 2007b), въпреки че тяхното разпространение зависи 
също така и от геологичните и едафичните условия. 

Отговорът на растителността на тревните съобщества върху варовик спрямо климатичните 
промени изглежда зависи от историята на живот на даденото съобщество. Тревните 
съобщества върху варовик, когато са в ранен стадий на сукцесия, са съставени от 
бързорастящи видове или от видове с кратък жизнен цикъл (едногодишни и двугодишни) и е 
по-вероятно да бъдат повлияни от климатичните промени в сравнение с по-старите 
съобщества. При засушаване, тревистите видове с по-дълги корени и едногодишните и 
двугодишни рудерални видове ще се увеличат, докато житните ще се увеличат само в случай, 
че се повиши количеството на дъждовете (Brown et al. 1998). По тези причини, под 
въздействие на климатичните промени, видовият състав на растителните съобщества върху 
варовик ще се измени в полза на тревистите и рудералните видове (JNCC 2007b). 

По-меките зими също могат да повлияят фенологичното развитие на тревните съобщества 
върху варовик (Rodwell et al. 2007). Ранната пролет ще причини намаляване на броя на 
видовете, които се срещат в местообитанието, тъй като пролетните видове ще бъдат 
изместени от конкурентни видове. При все това, бъдещето на тревните съобщества върху 
варовик в низините е трудно да се определи. Някои модели предсказват, че те ще имат ниска 
чувствителност спрямо климатичните промени, докато експериментални изследвания 
показват значителни  промени във флористичния състав на местообитанието. Температурата, 
дъждовете и нивата на CO2 влияят върху динамиката на азот в тези съобщества (т.е. летните 
суши ще ускорят процеса на минерализиране на азот), но резултатите не са еднозначни, тъй 
като факторите си взаимодействат един с друг (JNCC 2007b).2. Природозащитно 
управление 

Основни препоръки 

Като се вземе предвид естествената склонност на тревните съобщества на съюза 
Mesobromion да се превръщат в храсти и гори, управлението трябва да позволява локалното 
възстановяване на ядра от храстова и дървесна растителност по начин, който е съвместим с 
автохтонните серии на развитие на растителността (MATT 2003). Изключение трябва да се 
направи за местата с Mesobromion, в които се срещат редки Флористични елементи като 
орхидеите, които ще изчезнат, ако местообитанието се остави да се развива естествено. В 
тези случаи управлението трябва да цели запазването на Mesobromion, предотвратявайки 
неговата сукцесия чрез косене и/или паша. 

Този тип местообитание трябва да се изключи от плановете за залесяване (ARPA ER 2006, 
DET 2005a). Тъй като тревните съобщества на Mesobromion  са полуестествена растителност, 
само едно постоянно управление ще предотврати превръщането им в гори и ще позволи 
поддържането на флористичната и растителна стойност на местообитанието (Lasen & Wilham 
2004). 

Тъй като особеностите, консервационната стойност и контекста (история и развитие) на 
местообитанието са твърде различни в различните държави и биогеографски региони, важно 
е, когато се планира управлението му, да се вземат предвид следните основни аспекти, които 
позволяват вземането на разумни управленски решения: 

- специфичните цели и предмет на опазване на защитената зона, като се вземе предвид 
консервационния статус на видовете; 
- Местните/регионални традиции, практики и техники в земеползването и животновъдството 
– днешната консервационна стойност често е резултат от земеползването и режимите на 
паша в миналото. 
- Въпреки че често нито е възможно, нито е подходящо, нито е нужно да се наподобяват 
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начините на управление от миналото, добре е управлението да се основава на вече 
съществуващите знания и опит. 

Освен това, преди взимането на решения относно начина на управление на тревните 
съобщества е необходимо да се определят специфичните цели за специфичната територия. 
Целите на управление на тревните съобщества ще се различават от една защитена зона до 
друга и в границите на една зона може да се поставят различни цели за различните площи; 
един балансиран подход приема за главна цел едновременното поддържане и на основните 
растителни съобщества, и на основните елементи на територията, които са от значение за 
животните, като например площите с гола почва и разпръснатите групички и ивици от 
храстова растителност (Kirby 1992). Като допълнение, полезно би било, от време на време, да 
се преразглеждат целите, за да могат да се вземат предвид новопостъпилите данни за зоната 
и за променящия се статус на типовете тревна растителност и на видовете от други места 
(Crofts & Jefferson 1999). Илюстрираните по-долу примери за управление са „добри 
примери” за това как различни проблеми са били разрешени в практиката: те не трябва да се 
приемат като „инструкции”, които са приложими във всички случаи. 

Целите на консервационното управление на тревните съобщества върху варовик биха могли 
да включват следното (Crofts & Jefferson 1999): 

- поддържане на консервационното значение на тревните съобщества заедно с видовете от 
флората и фауната; 

- ограничаване на нашествието на нежелани груби конкурентни житни и други тревисти 
растения; 

- разнообразяване на структурата на тревните съобщества и увеличаване на видовото 
богатство; 
- създаване на конкретни условия за съществуването на определени видове; 
- премахване/проверка на инвазията на храстовидна растителност и, където е възможно, 
подсилване на екологичното й значение; 
- запазване на площи с неподдържани тревни съобщества, ако е подходящо. 

Целта на природозащитното управление на този тип местообитание е да се осигури 
разнообразие в неговите структура и състав както на макро, така и на микро ниво, (Crofts & 
Jefferson 1999). Това може да стане чрез подсилване на различните структурни елементи, като 
се формира мозайка от редуването на по-високорастящи с по-нискорастящи житни растения, 
на храстова растителност с малки голи площи, които да допринесат за популациите на 
различни диви животни(RSPB 2004b). Насекомите, например, се нуждаят от отворени площи, 
които да се редуват с храсти, в размер от един квадрат метър, докато птиците или 
бозайниците имат нужда от по-голямо пространство – в размер от един хектар (Croquet & 
Agou 2006). Желаната структура на тревната площ или мозайката от структури за дадена 
територия с местообитанието ще зависят от конкретните консервационни цели. 

Не е препоръчително да се използват торове и фуражи върху местообитанието, тъй като 
обогатяването на почвата води до намаляване на видовото богатство и повишава 
възможността за внедряване на конкурентноспособни видове и увеличаване на растителната 
биомаса (Crofts & Jefferson 1999). За да се поддържа голямо биоразнообразие, торенето 
трябва да се избягва (Werner & Spranger 2000, Lasen & Wilham 2004, Essl 2005). 

Активно управление 

За запазване на консервационната стойност на полуестествените тревни съобщества 
управлението трябва да е нискоинтензивно или екстензивно. Пашата и косенето поддържат 
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тревните съобщества чрез (Crofts & Jefferson 1999): 

- ограничаване на развитието на храстовата и тревната растителност чрез премахване 
растежните им точки; 

- възпрепятстване на доминирането на грубите житни и високорастящите тревисти растения 
и предоставяне на нискорастящите видове възможност да се конкурират; 

- премахване на опадалата листната маса, която би могла да потисне растежа на растенията и 
да повиши количеството на хранителни вещества в почвата; 

- предоставяне на пониците на видовете с по-кратък жизнен цикъл възможността да се 
установят в освободените чрез паша площи. 

На въпроса, дали пашата или косенето е най-подходящият начин на управление на 
висококачествени тревни съобщества върху варовик, не може да се отговори еднозначно 
(Butaye et al. 2005). При проучване на ефектите от няколко режими на управление (паша, 
косене, ненамеса) върху биоразнообразието на калцифилни тревни съобщества в Холандия, 
най-висок резултат е дало изпасването, а ненамесата - най-ниския (съответно по около 42 и 
15 брой видове на m2) (During & Willems 1984). Освен това, изпасването се оказва по-
ефективно от косенето в борбата с повишените нива на азот (Butaye et al. 2005). Въпреки че 
повечето проучвания препоръчват пашата като най-подходящия начин за управление на това 
местообитание, Fischer & Wipf (2002) откриват, че при горната субалпийска зона, тревните 
съобщества върху варовик, които са били традиционно косени, се повлияват в положителен 
аспект само при косене, но не и при изпасване. По тези причини, историята на използване и 
природата на растителното съобщество са от голямо значение при определянето на 
подходящи режими на управление (Grime et al. 2000, Britton et al. 2001). 

Ливадите се обитават от различни видове животни и растения в сравнение с пасищата. Само 
40% от видовете се срещат и в ливади, и в пасища, тъй като по-голямата част от тях са 
приспособени към определена земеделска практика. Въпреки че пашата на втората трева 
(след първо косене) е често срещана и широко разпространена практика през късното лято 
или ранна есен, такова смесено използване на тревните площи – и косене, и изпасване – не е 
желателно от биологична гледна точка, тъй като води до намаляване на броя на характерните 
видове, които са свързани само с една от практиките, и до увеличаване на по-
невзискателните, но пък по-обикновени видове (Pearson et al. 2006). 

По същата причина, там, където не имало практиката да се коси, трябва да се оценят 
ефектите върху консервационната стойност на местообитанието, които ще възникнат при 
смяна на режима на изпасване с режим на косене. Това може да се окаже особено критичен 
момент за безгръбначната фауна. Безгръбначните животни, които обитават дадена тревна 
площ, обикновено са видове, чиито жизнен цикъл е приспособен към съществуващия от 
дълго време режим на използване. По подобен начин, ако една ливада се трансформира в 
постоянно пасище, това ще се отрази и на видовия състав на растителността (Rodwell 1992). 
Ранноцъфтящите видове, които разчитат на производство на семена за поддържане на 
жизнени популации, ще намалеят или ще отпаднат в резултат на такава промяна. Ако има 
съмнение за ефекта от смяната на режимите на използване, трябва да се приеме, от 
консервационна гледна точка, принципа на предпазливостта -  за избягване на промените в 
дългогодишния начин на управление на дадена тревна площ (Crofts & Jefferson 1999). 

Паша 

Полуестествените тревни съобщества се използват или за паша, или за коситба, или 
комбинация от двете. В селските райони, пашата носи важни ползи за местното население не 
само от икономическа, но и от естетическа гледна точка. Тревните съобщества върху варовик 
са ниско продуктивни системи, които произвеждат малко количество усвоим тревостой, 
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поради което обикновено се поддържат не чрез коситба, а чрез изпасване (Crofts & Jefferson 
1999, JNCC 2007a). 

Пашата от консервационен тип все повече и повече се използва при поддържането на 
територии със запазена дива природа (RSPB 2004b) и е предпочитана възможност на 
управлението за опазване на безгръбначната фауна (Crofts & Jefferson 1999). 

Освен при твърде големи струпвания на пасящия добитък, изпасването премахва тревостоя 
по-постепенно отколкото косенето. Това дава шанс на подвижните безгръбначни да се 
придвижат навреме в други участъци от тревната площ (Crofts & Jefferson 1999). 
Неизпасаните участъци са важни като убежища и места за презимуване на микрофауната 
(Pearson et al. 2006). Изпасването има и други ползи. Умереното утъпкване може да даде 
добър резултат: тежките животни, като например едър рогат добитък, докато трамбоват 
повърхността на почвата, раздробяват опадалата листна маса и стъпкват и смачкват грубата 
растителност (Crofts & Jefferson 1999). В допълнение, утъпкването от животни води до 
оголване, на почвата в някои участъци. Това е важен момент за жизнения цикъл на много 
безгръбначни животни, както и за някои растения, които изискват гола почва, за да могат да 
покълнат и да се развият (RSPB 2004b). 

Пасящите животни подпомагат кръговрата на хранителните вещества в пасищната 
екосистема. Хранителните вещества се добавят под формата животинска тор и урина. Това 
може да доведе до внасяне на повишени количества хранителни вещества и може да причини 
проблеми в тревните съобщества от консервационно значение, които са с доста по-малък 
запас от хранителни вещества. Както и да е, на местата, където  има внесени твърди и течни 
животинки изпражнения, се отбягват от добитъка за известно време и позволява 
образуването на туфи с по-висока трева сред по-ниските чимове, което е от полза за някои 
безгръбначни животни. Самата тор е много ценно местообитание за различни видове 
безгръбначни. Освен това, пасящият добитък може да пренася на нови места някои по-слабо 
подвижни видове. И на края, трупвете на животните, от време на време (Crofts & Jefferson 
1999), които са важен хранителен ресурс за много безгръбначни и грабливи птици. 

Проучвания на влиянието на пасищните дейности върху тревни съобщества върху варовик в 
Бургундия показват, че въпреки нарастването на флористичното разнообразие, последиците 
върху ентомофауната могат да са както положителни, така и негативни, в зависимост от 
практиките на пашуване (Croquet & Agou 2006). 

Режим на изпасване. Биологичните особености на тревните съобщества силно се повлияват, а 
в някои случаи изцяло определят от режима на изпасване, упражняван върху тях. 
Възможностите за въвеждане на подходящ консервационен режим на паша се основават на 
няколко различни параметри: 

- вид добитък (едър рогат добитък, овце, дребни коне и др.) 

- период на изпасване (сезон на изпасване) 

- гъстота на животните (брой пасящи животни на единица площ) 

- продължителност на изпасването (период, за който е разрешено изпасването) 

- система на изпасване (последователност и модел на пасищните дейности). 

Начинът, по който тези параметри си влияят при оценка на въздействието им върху пасището, 
е често сложен, поради което е трудно да се направят точни предсказания за резултата. Но 
това означава, че често желаният резултат може да се постигне чрез множество режими. 

Вид добитък. В Европа тревните площи се поддържат с помощта на различен вид пасящи 
домашни животни: едър рогат добитък, коне, овце, кози (EEA 2001). Всеки вид добитък, при 
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ниска гъстота, създава необходимата неравна структура на растителността – тревостой с 
различна височина, което е консервационна цел на много режими на паша. Моделът и 
размерите на растителната мозайка са тези, които обикновено се различават в зависимост от 
вида добитък (Crofts & Jefferson 1999): различните животни създават различен тип 
микроместообитание. Едрият рогат добитък, по принцип, е по-добър от овцете при 
създаването и поддържането на структурното разнообразно в едно пасище, което е 
облагодетелства безгръбначните животни. Едрият рогат добитък издърпва растенията, докато 
пасе, създавайки структура с редуване на туфи; овцете създават плътно изпасан чим (RSPB 
2004b). Много от сухите пасища в Югоизточна Европа, обаче, като правило, са по-подходящи 
за изпасване от овце, отколкото от едър рогат добитък, тъй като първите издържат повече на 
екстремни условия. Места, които се пасат от коне и понита, обикновено също се различават в 
структурно отношение и поддържат необикновено разнообразна безгръбначна фауна. Това се 
дължи на неравномерния ефект на изпасването (Crofts & Jefferson 1999). 

Всички животни пасат избирателно. По-предпочитаните елементи на растителността се 
изяждат първи, докато по-малко предпочитаните видове растения се оставят за накрая или 
въобще не се изпасват. Има значителна разлика между пасящите животни според това какви 
растения предпочитат – избирателното изпасване може да доведе до преизпасване на някои 
площи (Crofts & Jefferson 1999). Някои видове животни са по-взискателни от други спрямо 
различните видове растения и могат да се използват за управление на определен растителен 
вид (RSPB 2004b). Избирателното изпасване може да изиграе важна роля при поддържане на 
видовото богатство и определяне на структурния и видовия състав на тревното съобщество: 
изпасването може да ограничи възможността за доминиране на конкурентните груби треви 
чрез постоянно премахване на тяхната излишна биомаса (Crofts & Jefferson 1999). 

Едрият рогат добитък се различава от овцете по това, че предпочита по високи треви и не 
може да пасе толкова избирателно. Козите могат да пасат както трева, така и листа и млади 
клонки; магаретата са близки до понитата по това, че пасат избирателно. Зайците не пасат 
висок тревостой и са високо избирателни; при умерена гъстота те създават неравномерна 
мозайка от малки площи, в които тревостоят е изгризан на различна височина. 

Ефектът от утъпкването също е различен спрямо видовете животни. Физическият натиск, 
оказван върху тревната площ от овцете е изчислен между 0,8 to 0,95 kg на cm2, а от едрия 
рогат добитък – 1,2-1,6 kg на cm2 (Spedding 1971). 

Видът на домашните животни има малко значение, когато натискът от изпасването е голям; 
щетите, във вид на цялостна намаление на богатството на растителни видове,  се открива на 
места, които се пасат прекомерно както от коне, така и от едър рогат добитък (Crofts & 
Jefferson 1999). 

Въвеждането на редуване на изпасване от различни видове домашни животни в 
местообитания, където такова редуване не е имало преди, ще има негативен ефект. Много 
характерни растителни видове, които са се адаптирали към изпасване само от определено 
животно, имат склонност да отпаднат при смяна на вида на пасящото животно, тъй стават 
уязвими спрямо различния начин на изпасване (Pearson et al. 2006). 

Обаче, смесеният тип на изпасване може да понякога да бъде от полза, тъй като може да 
доведе до получаването на различни структури на тревната растителност в зависимост от 
изискванията към пашата на различните животни; изискванията към храната на различните 
пасящи животни е малко вероятно да си съвпадат. Режимът може да изисква те да бъдат 
извеждани на паша поотделно: едрият рогат добитък, например, може да се пуска първи - за 
изпасване на високия тревостой, който израства в края на сезона, и след като той достигне 
необходимата височина, да се изведат овцете или понитата, които могат да се справят с 
ниския тревостой по-ефективно. 
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Различните източници на паша трябва да бъдат идентифицирани и оценени поотделно, така 
че да се приспособи най-подходящият режим на изпасване (Crofts & Jefferson 1999). 

Едър рогат добитък  Овце 

Най-подходящи за поддържане на тревни 
съобщества 

- не пасат избирателно: добро въздействие 
върху голям набор от видове; 
- не вредят на тревния чим. 

Младите животни, с по-ниско тегло, са 
особено подходящи. 

 

Най-подходящи само за по-малко продуктивни и 
много сухи места: 

- много избирателни (намаляват туфите); 
- риск от увреждане на тревния чим. 
За намаляване на негативното въздействие: 
- къси периоди на извеждане на паша, следвани 
от дълги паузи (поне по 8 седмици); 
- ограничаване на броя животни. 

Овцете са по-леки и по-подвижни, отколко 
едрия рогат добитък и могат да бъдат по-
подходящи за изпасване на стръмни склонове 
(Crofts and Jefferson 1999). 

Кози Коне и понита 

Особено подходящи за храстова 
растителност: 

- не са особено избирателни; 
- предпочитат да пасат дървесна 
растителност. 

За да се избегне опасността от прекомерна 
експлоатация, трябва да се позволява 
тяхната пашуване само на определени 
места и за ограничен период от време. 

Пашуването на коне и понита е трудна задача: 

- те са много избирателни; 
- прегризват основата на тревостоя; 
- могат повредят тревния чим от чрез утъпкване.

 

Магарета 

Магаретата са дребни и много по-леки от конете и понитата със същата височина и са 
подходящи за изпасване на стръмни склонове. Освен това, те са много лесни за управление 
(LIFE03NAT/IT/000147) и полезни при контролиране на изобилна растителност (Crofts and 
Jefferson 1999). В допълнение, магаретата не са селективни и са устойчиви на липсата на 
вода и високи температури. 

Смесено изпасване 

Смесеното изпасване от едър рогат добитък и кози, или от кози и овце, може да бъде 
подходящо на места, където има постепенно увеличаване на храстовата растителност, но 
само ако времето и броят на козите се ограничават. 

По: Pearson et al. 2006. 

Период на изпасване. Изпасването на тревните площи може да се извършва по всяко време на 
годината, включително периодите, когато растителността се развива, цъфти или семеноси. В 
резултат, някои видове, които се срещат в сенокосни ливади, в повечето случаи отсъстват или 
са ограничено разпространени в пасищни тревни площи, дължащо се на тяхната липса на 
толерантност към изпасване (Hopkins 1990). 
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Атрактивните елементи на полуестествените ливади и пасища са най-видими при 
отсъствието на лятно пашуване, когато растенията и животните могат да завършат жизнения 
си цикъл, необезпокоявани от големи тревопасни животни. Поради това, отлагането на 
началото на изпасването до някое време преди края на вегетационния сезон, ще позволи на 
растителността да цъфти, даде семена и да остарее (Crofts & Jefferson 1999). 

От друга страна, изпасването през пролетно и лятно време може да възпрепятства развитието 
и стабилизирането на растителността: цветните пъпки могат да бъдат изядени, като по този 
начин ще бъде спряна продукцията на семена, а през зимата почвата може да бъде 
изпотъпкана от копитата на животните (RSPB 2004b). Изпасването през тези периоди 
намалява структурното разнообразие на растителността и местата за хранене на насекомите, 
хранещи се с цветове (по време на цъфтеж сухите тревни съобщества представляват чудесен 
източник на нектар и полен за много видове), което може да окаже пагубно въздействие 
върху безгръбначната фауна. 

При все това, едрият рогат добитък или понитата, пасящи през лятото, спомагат за 
намаляването на местата, обрасли с орлова папрат (Pteridium aquilinum). Добри резултати се 
получават, когато животните се изкарат на паша скоро, след като младите растения са 
започнали да се появяват и се оставят на място, докато листата на папратта започнат да 
отмират. 

Изпасването през зимата е по-малко увреждащо за безгръбначните животни, които 
обикновено презимуват в основата на туфите от растителност. Умереното утъпкване 
раздробява почвената покривка и разкрива гола почва, която може да бъде колонизирана от 
едногодишни растения на следващата пролет. Освен това, зимното изпасване може да бъде от 
полза за безгръбначната фауна, тъй като утъпкването разкрива ценна почва през лятото. 

Зимното изпасване може да осигури по-ефективно поддържане на пасища и ливади с по-
ниска продуктивност, където остатъчната биомаса не е прекомерна и може да се премахва 
през повечето години чрез комбинация от изпасване и/ли косене. Дори и в не много 
плодородните площи, обаче, изпасването, ако е само през зимата, в повечето случаи ще 
позволи нахлуване на храстова растителност (Crofts & Jefferson 1999). 

Гъстота на животните. Натовареността на пасището е мярка за количеството растителност, 
което се изпасва от определен брой пасящи животни от даден вид за единица време върху 
единица площ. Когато се позволи натовареността на пасището да надхвърли неговата 
допустима степен на натоварване, това ще доведе до увреждане в характерните екологични и 
продуктивни особености на пасищната растителност, което е равнозначно на общата 
представа за преизпасване (Crofts & Jefferson 1999). Броят на пасящите животни и периодът 
от време, за което те пашуват на дадено място, са факторите, които определят резултата от 
режима на паша (Crofts & Jefferson 1999). 

За да се прецени броя пасящ добитък, с който може да се натовари пасището е полезно да се 
направи проучване на растителността му (LIFE97 NAT/IT/004145). Същността на пашата с 
цел поддържане на местообитанието се състои в премахване на ежегодната растителна 
продукция преди началото на следващия вегетационен сезон. 

Годишната продукция на растителна биомаса поставя горната граница на степента на 
натоварването, което може да издържи дадена тревна площ, подложена на изпасване. 
Природозащитните цели, в повечето случаи, изискват гъстота на добитъка, която да е по-
малка от допустимото ниво на натоварване на тревното съобщество. По този начин ще се 
позволи на значителна част от годишната продукция на пасището да се пренасочи към други 
хранителни вериги (напр. растителноядни безгръбначни или редуценти) и да се увеличи 
структурното разнообразие на местообитанието. За това трябва гъстотата на добитъка да се 
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намали много под теоретичната степен на допустимо натоварване на тревната площ, за да се 
подсигури запазването през вегетационния сезон на достатъчно количество растителност, 
отговарящо на природозащитните цели (Crofts & Jefferson 1999). 

Въпреки това, не е възможно да се определи оптималният стадий на сукцесия и на практика 
гъстотата на добитъка (Pihl et al. 2001). В малки участъци на местообитанието може да бъде 
особено трудно да се установи баланс в интензивността на пашата, така че да се избягват и 
инвазията на храстовата растителност, и преизпасването. Не се знае дали този тип на 
управление, сам по себе си, е достатъчен за борба с храстовата растителност (Pihl et al. 2001). 

Таблицата по-долу представя примери за нива на гъстотата на добитък, които се считат за 
ефективни за запазване на съществуващи полуестествени варовикови  тревни съобщества 
върху плитки почви. Може да се окаже необходимо увеличаването на гъстотата на домашните 
животни при съобщества на по-дълбоки почви, като например в дъното на долини. Таблицата 
показва как по-дългата паша на едър рогат добитък или овце, компенсира по-малкия брой 
животни при постигането на същото цялостно ниво на изпасване. 

Таблица 1. Наръчник за гъстотата на домашните животни за тревни съобщества върху 
варовик в низините (брой животни на хектар) (Nature Conservancy Council 1986) 

Брой седмици на паша на година  О  ЕРД 
2 60 15 
4 30 8 
6 20 5 
8 15 4 
10 12 3 
12 10 2,5 
14 8,5 2 
16 7,5 2 
20 6 1,5 
24 5 1 
36 3,5 1 
52 2,5 0,5 
Годишна гъстота на добитъка 
(ЖЕ/ха/година) 

0,25  

 
О=овце  ЕРД=едър рогат 

добитък 
ок. 60кг ЖТ  ок. 250кг ЖТ 
ЖЕ = Животинска единица 
ЖТ = Живо тегло 

Забележка: Четири възрастни овце (всяка по 60 кг живо тегло) се приемат, че отговарят 
на един брой едногодишен ЕРД (240кг живо тегло). Ето защо, всеки брой възрастно 
животно ЕРД е равно приблизително на 0,5 ЖЕ и всяка овца на 0,125 ЖЕ. Броят на 
животните, които могат теоретично да пасат през 52-те седмици на годината е равен на 
годишната гъстота на пашуващия добитък, когато се превърне в ЖЕ/ха. 

Продължителност на изпасване. Приема се, че зависимостта между броя на пасящите 
животни и продължителността на пашата е обратнопропорционална (виж таблицата по-горе). 
Но това важи само, докато размерът на продукцията на съответната тревна площ се запазва 
един и същ. Това означава, че по отношение на  допустимото натоварване на дадено пасище, 
потенциалните нива на гъстота на пасящите животни ще бъдат по-високи през лятото, когато 
растителността продължава да расте и да се възстановява по време на изпасването, докато 
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през зимата пасището е със спряла продукция. Това, обаче, не се отнася за сухите региони на 
Южна Европа, където лятото е период, в който растителността не се развива, и съответно е 
сезонът с по-малка степен на допустимо натоварване. 

Късите периоди на интензивна паша може да са подходящи в случаи, където има проблем с 
плевелната растителност. Но, техният ефект, в повечето случаи, е катастрофален за някои 
видове безгръбначни животни, които се нуждаят от непрекъснатост в структурата на 
растителността по време на целия им жизнен цикъл. Най-малко вредно ще е това въздействие 
през зимата, когато повечето надземни насекоми са в период на летаргия. Същата степен на 
годишна натовареност може да се получи и при по-ниска гъстота на добитъка, която се 
поддържа за по-дълъг период от време; не само се поддържа желаната структура на 
пасището, но и се дава повече време на безгръбначните животни да се разпространят (Crofts 
& Jefferson 1999). 

Система на изпасване. Системата на изпасване представлява редовната, организирана 
последователност на придвижване на пасящия добитък върху територията на пасището. 
Различните системи на изпасване могат, всъщност, да се опростят до две основни стратегии: 
паша с фиксиран брой животни на фиксирана площ (непрекъсната паша) и паша на 
ротационен принцип, които може и да се комбинират. 

Система на непрекъсната паша. Съществуващите понастоящем полуестествени тревни 
съобщества са на места, където  основната форма на използване на земята е екстензивната 
паша (Crofts & Jefferson 1999). Оцеляването на екологичния характер на тези полуестествени 
местообитания, които досега са били поддържани чрез органични, екстензивни системи на 
паша, трябва да е основна грижа на природозащитниците (Tubbs 1997). При малка гъстота на 
пасящите животни, непрекъснатата паша (пашуването на фиксиран брой животни на 
фиксирана площ през цялото време, разрешено за паша) позволява неизпасаните площи от 
пасището да се развият фенологично, като по този начин предоставят повече екологични 
ниши за експлоатация от различни видове животни (цветя, семена, стояща и опадала мъртва 
материя) (Crofts & Jefferson 1999). Чрез поддържането на ниска гъстота на добитъка може да 
се контролират инвазивните видове и същевременно да се подържа безгръбначната фауна, 
зависеща от растителността (RSPB 2004b). 

Гъстотата на добитъка може да се нагласи според изискванията, като обикновено се намалява 
с напредването на вегетационния сезон и намаляването на продуктивността на пасището. 
Наличието на корито с вода ще повлияе върху характера на изпасване при екстензивните 
системи на паша (Crofts & Jefferson 1999). Ограничените запаси от вода обикновено водят до 
съсредоточаване на животните в местата, където тя е налична; последствията са влошаване 
на състоянието на пасището на локално ниво, като храна за добитъка и като природна 
стойност на местообитанието (Provincia di Prato 2007a). 

Където изпасването или утъпкването заплашват особено ценни растителни видове, може да 
се окаже необходимо да се създадат специални площи, в които тези растения да бъдат 
защитени от изпасванe (Colas & Hebert 2000). 

Всъщност, възможно е да се подобри съставът и качеството на тревните площи, като се 
стимулира възстановяването на редки и защитени видове, които са характерни за 
местообитанието, чрез затварянето им в заградени площи. 

Ефекти от екстензивната паша върху растителността на тревните съобщества (Colas & Hébert 
2000) 

- намаляване на средната височина на растителността; 

- разнообразяване на общия вид на растителността, която може да бъде от къси,  рехави до 
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високи и гъсти туфи с растителнсот; 

- повишаване на видовото разнообразие, особено поради появата на многогодишни или 
едногодишни растения; 

- контрол и потискане на инвазивни житни растения (Brachypodium pinnatum, Bromus erectus); 

- ограничаване на разпространението на нитрофилни видове, освен на местата за почивка; 

- почти никакво безпокойство на микрофауната. 

Пашата на ротационен принцип се провежда на места, където територията за паша е 
разделена на две части (полета, заградени места, ивици), или там, където стадата са под 
активното управление на пастир, който води стадото на места със свежа трева през определен 
интервал от време. Животните се местят на нови територии през равни и чести интервали, 
напредвайки из цялата територия на пасището в структурирана последователност. Те се 
завръщат на същото място, след като тревната растителност вече се е възстановила напълно, 
но все още не e почнал цъфтежа (Brockman 1988). 

Ротационната паша може да се използва за постигане на природозащитни цели на 
управление, особено когато се изисква, при по-специализираните съобщества, поддържането 
на нисък тревостой и когато пасищната територия е разпръсната върху множество отделни 
места. Този подход често работи най-добре на места, където се изисква зимна паша, тъй като 
тогава единствената цел е изпасването на колкото се може повече от прираста на 
растителността, получен през изминалия сезон. След  това пасището е готово за започване на 
нов сезон на продукция(Crofts & Jefferson 1999). 

За ограничаване и за да се създадат няколко зони, където пашата ще се провежда на смени, е 
подходящо създаването на ограждения за домашните животни. Видовете ограждения, които 
се използват (напр. огради от бодлива тел, дървени колове, различни порти и др.), трябва да 
се съгласуват с пастирите (LIFE97 NAT/IT/004145). В планините, където пасищата с малки 
размери (по-малко от 10 ха), се срещат по принцип в гористи райони, може да се окаже 
полезно за улесняването на движението на добитъка да се използват временни 
електропастири с широки ленти, закрепени към дървени колове и фиксирани  с пластмасови 
колчета. Проект на LIFE Nature показва, че електропастирите с ниско напрежение, 
захранвани от слънчев панел, са лесни за инсталиране, не са твърде скъпи и позволяват 
използването на  енергия, която не замърсява околната среда (LIFE03NAT/IT/000147). 

Косене и подрязване 

Косенето и подрязването са методи на използване/управление на тревните площи за 
получаване на сено (сенокосни ливади). Като се изключат местата, където е традиционно, 
косенето може да се използва като алтернатива на изпасването на места, където последното 
дори и да е предпочитано, не е практична възможност (Crofts & Jefferson 1999). 

Подобно на изпасването, редовното косене предотвратява масовото развитие на грубите 
конкурентни житни растения, на други тревисти растения и нахлуването на тревна и храстова 
растителност, поддържайки тревните съобщества за вечни времена (Crofts and Jefferson 
1999). 

Поддържането на по-голямо структурно разнообразие в дадено тревно съобщества може да е 
необходимо за запазване на определени комплекси от редки видове на безгръбначната фауна 
(Kirby 1992). Косенето не създава същата мозаечност в условията на местообитанието, както 
изпасването. Окосените ливади имат по-малко структурно разнообразие и съответно са с по-
слабо значение за безгръбначните отколкото добре изпасаните територии (Crofts & Jefferson 
1999). 
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Таблица 2. Разлики между косене и изпасване (Crofts & Jefferson 1999) 

Признак  Косене  Изпасване 

Премахване на плява и биомаса Да Да 

Поддържане на обичайното бедно 
на хранители вещества състояние 
на почвата 

Да, ако се премахне 
всичката окосена 
растителност 

Да, но ще има внасяне на 
хранителни вещества в 
почвата чрез торенето/ 
уринирането 

Създаване на площи с оголена 
почва, които да предоставят 
възможност за регенерация на 
екологичните ниши и 
местообитания за безгръбначните 
животни  и др. (Оголените от трева 
пространства са много важни за 
набирането на нови индивиди в 
тревното съобщество и за да се 
поддържа, подсилва богатството от 
видове) 

Не Да, чрез утъпкването от 
едрия рогат добитък, 
понитата, магаретата и 
овцете 

Подбор и премахване на 
определени растителни видове 
(виж и по-надолу) 

Няма подбор Да, има подбор с важни 
последствия:  изборен 
контрол на апетитните 
видове, благоприятствайки
невкусните видове и 
благоприятствайки 
нискорастящите, по-трудно 
достъпни видове 

Създаване на разпокъсаност, 
неравномерност на растителната 
покривка 

Не Да, освен ако гъстотата на 
добитъка не е много голяма. 
Това е резултат от 
избирателността на на 
животните, посочена по-
горе 

Подбор на цветните и семеносни 
връхчета на растенията 

Не, може всички да бъдат 
премахнати или да се 
оставят,  в зависимост от 
времето на косене 

Да, подборът зависи от 
вида добитък и времето на 
паша  

Постепенно неравномерно 
премахване на биомасата във 
времето 

Не, наведнъж и 
равномерно 

Да 

Създаване на структурно 
разнообразна растителнсот (петна, 

Не Да, освен ако натоварването 
от изпасването не е 
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туфи, морави, голи площи и т.н.) прекомерно и 
продължително 

Създаване на плътен тревен чим 
 
 

Може да се получи чрез 
редовно ниско косене 

Може да се получи чрез 
засилено и непрекъснато 
изпасване, особено от овце 

Методите на управление чрез косене се различават по (Pearson et al. 2006): 

- период; 

- честота; 

- обхват; 

- методи. 

Период на косене. Датите за косене на полуестествените ливади и пасища, върху които не са 
използвани изкуствени торове, обикновено са по-късно, отколкото датите на косене на по-
продуктивните ливади. Това е с цел осигуряването на разумни добиви и за поддържане на 
тяхната консервационна стойност. Управлението на ливади с природозащитна цел 
обикновено означава една единствена късна коситба. Датите се различават съществено в 
зависимост от местоположението и от особеностите на местните видове (Crofts & Jefferson 
1999). 

Късното косене може да бъде полезно за (Pearson et al. 2006): 
 защита на животинските видове, които имат нужда от растителност с разнообразна 

структура за своите прехрана и убежище, особено птици и насекоми 
 по-късно цъфтящите видове, които ще имат време да произведат семена  

Ранното косене е полезно: 

- там, където има обилна растителност, която ще започне да се разлага, ако не се коси 

- за забавяне на процеса на развитие на чужди видове 

Известно е, че продължителната ранна коситба води до намаляването на видовото  богатство 
на тревните съобщества (Smith 1994). Косенето не трябва да предшества излюпването на 
гнездящите птици или узряването на семената на „желаните“ растителни видове, чиито 
популации разчитат на семенно размножаване за своето оцеляване. Освен това,  практично е 
от време на време (напр. веднъж на пет години) да се провежда късна коситба (късния 
август/септември)  на места, които поддържат късноцъфтящи видове (Crofts & Jefferson 
1999). 

Честота на косене. Тревните съобщества от съюза Mesobromion в повечето случаи се косят 
веднъж в годината, а понякога веднъж на всеки две години – поради тяхната ниска 
продуктивност (Pearson et al. 2006), въпреки че по-мезофилните и продуктивни пасища и 
поляни могат да издържат и две коситби (Rodwell et al. 2007). Повече от две коситби в 
годината може да са необходими като симулация на пасищен режим, на места където такъв 
вече не е възможен. 

Wells & Cox (1993) демонстрират, че косенето повече от веднъж годишно увеличава до най-
голяма степен видовото разнообразие на тревните съобщества върху варовик.  Докато, точно 
наопаки, едно единствено косене, макар и поддържащо видовото богатство, все пак води до 
увеличението на по-грубия тип тревна растителност, в която изправената овсига (Bromus 
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erecta1) е често срещана, а тревистите растения, характерни за тревните съобщества върху 
варовик, са с по-малка честота на срещане. Подчертано е, че горепосоченото изследване 
касае ботаническата важност на тревните съобщества върху варовик (Crofts & Jefferson 1999). 
По тези причина, основно правило е косенето да не се прави повече от веднъж, най-много 
два пъти, годишно, тъй като по-честото косене ограничава възможностите за развитие на 
много животински и растителни видове (Essl 2005). 

Обхват на косенето. Препоръчително е да се избягва окосяването на цялата тревна площ 
наведнъж, а този процес да се разпредели във времето, така че да се избегне увреждането на 
микрофауната. Влечугите, насекомите и паяците се движат или много бавно или въобще не се 
движат, поради което е много важно да се оставят неокосени площи, където те да могат да се 
укриват. Разтеглени във времето дати на косене удължават фазата на опрашване на 
растенията и на достъп до нектар и полен. Поради това е разумно да се изключи при косенето 
малка част (около 5-10%) от общата площ, която да бъде окосена на следващото лято. Това би 
трябвало да се прави всяка година с различни участъци от площта, на ротационен принцип, 
като всеки оставен неокосен участък от земята се окосява отново след всеки 4-6 години 
(Pearson et al. 2006). 

Методи. Ако е възможно, по-добре е да се използват сенококосачки с косяща греда. 
Употребата на дискови косачки убива много повече животни, които нямат път за бягство. 
Дисковите косачки трябва да се комбинират с промяна на обичайната височина на подрязване 
на тревата (8 - 10 cm) и с преминаване към косене отвътре-навън, за да се улесни бягството на 
животните (Pearson et al. 2006). 

Трябва да се избягва косенето на твърде ниска височина, тъй като има голяма вероятност за 
прекомерно „скалпиране“, водещо до създаването на голи петна сред тревната покривка. Тези 
петна създават условия за нахлуването на нежелани видове. И все пак, понякога може да има 
нужда от някои малки по размер оголвания на земята – за покълване на семената и за 
развитие на безгръбначната фауна. Не се препоръчва използването на машини, утъпкващи 
тревата, тъй като причиняват големи щети на фауната(поне 30 до 60% смъртност на пчелите). 

Там, където тревната растителност се коси, но без намерение да се използва за фураж през 
зимата, или когато косенето се извършва само с природозащитна цел, окосената растителност 
трябва да се премахне в по-голямата си част, за да се избегне обогатяването на почвата с 
хранителни вещества. Някои автори също така считат, че задушаването на растителността от 
оставения окосен материал намалява видовото богатство (Crofts & Jefferson 1999). 

Контролиране на храстовата растителност 

Изоставените пасища и ливади могат да бъдат завладени от различни видове храсти, в някои 
случаи формирайки нов вариант на тип местообитание 6210: храстова растителност върху 
варовикови тревни съобщества (RSPB 2004c). По тази причина, въпреки че понякога се 
разглеждат като нашественици във важни места с  местообитанието и като скъпи и 
времеемки за контрол, отделните видове, колективно наричани „храсталаци“, сами по себе си 
са важни местообитания дотогава, докато балансът с отвореното тревно съобщество е 
запазен. Управленските мерки трябва да поддържат захрастяването да е под 20% от общата 
площ на местообитанието (Pearson et al. 2006). 

Проблемните видове обикновено са Crataegus monogyna (обикновен глог), Prunus spinosa 
(трънка), Ligustrum vulgare (маслинка), Viburnum lantana (черна калина), Ulex europaeus 
(европейски фасул), Cornus sanguinea (кучешки дрян) (RSPB 2004b) и Buxus sempervirens 

                                                 
1 Бел.прев. Bromopsis erecta е остарял синоним на Bromus erecta 
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(чимшир). За тези видове често се приема, че имат ниска  стойност, тъй като са банални, 
широко разпространени, поддържат ниско видово богатство, често са със съвременен 
произход и лесно се възпроизвеждат. При все това, решенията относно тяхното премахване 
трябва да се разглеждат за всяко място поотделно. В северните страни, например, Crataegus 
spp. и до известна степен Prunus spinosa не се считат за проблемни видове. Някои типове 
храстова растителност имат особена консервационна стойност, тъй като са редки, поддържат 
редки видове храсти или са относително богати на дървесни видове (Crofts & Jefferson 1999). 

За да се предотврати колонизирането с храстова растителност и за да се поддържа желаният 
баланс, възможно е премахването на някои стари групи с храсталаци, тъй като по-
дългоживущата храстова растителност акумулира азот и обогатява почвата на хранителни 
вещества. След като се премахнат храстите и дърветата, от техните корени и дънери 
продължават да израстват издънки, които също трябва да се отстранят. Понякога тази 
операция трябва да се повтори само веднъж, след което може се продължи с изпасване или 
косене (Pearson et al. 2006). В други случаи, през първите години има нужда от по-нататъшни 
и сложни мерки на изрязване чрез машини, от мулчиране (покриване със слама и др.) 
(LIFE04NAT/IT/000173) и  прекопаване (Essl 2005). Където не е възможно да се „премахне“ 
храстовата растителност по този начин, препоръчително е да се използва изпасването и/ли  
ротационно подрязване на храстите. Насърчаването на храсталаците да се „движат“ из 
местообитанието, ще запази възрастовото и структурното разнообразие (RSPB 2004c,d). Във 
всички случаи, и особено когато еутрофизацията е голяма, ще отнеме много години за 
възстановяването на тревно съобщество, богато на тревисти видове  (RSPB 2004d). 

Където е практически приложимо, уместно е да се разнообразяват големите, едновъзрастови 
групи от храсти, чрез частично подрязване, например 1/15-та всяка година или 3/15-ти на 
всеки три години. Съседни сегменти с храсталаци могат да се режат последователно, за да се 
облагодетелстват дивите животни с по-малка способност за разпространение. Това помага   
чрез предостявянето на последователни площи с предпочитания от животните хабитат (RSPB 
2004d). Където храстите да започнали да колонизират отново, младите поници трябва да се 
отстранят незабавно, тъй като при масово намножаване е по трудно да се отстранят. 
Проверката за появата на нови растения трябва да се извърши на следващата пролет и 
съответно да се отстранят на ръка или по друг подходящ начин (RSPB 2004d). 

Целта трябва да бъде поддържане на храстова растителност в стадий на сукцесия, съставена 
от растения като къпина, които растат на нивото на земята, до по-големи храсти със стъбла. 
Насекомите се облагодетелстват от разнообразието във възрастта и в периодите на  
разлистване и цъфтеж. Поради тези причини, преди да се разчистят отмрялите храсти, е 
разумно да се направи проучване върху безгръбначната фауна. Освен това, ежегодното 
премахване на малки количества храстова растителност, която е в различен етап на развитие, 
спестява в дългосрочен аспект голяма доза тежка работа, като същевременно запазва част от 
жизненоважното местообитание и хранителния ресурс за птиците (RSPB 2004b). 
Избирателното изтъняване на храстите осигурява подходящ субстрат за мъхове, лишеи и 
гъби, които изискват непрекъснатост във възрастта, сянката и влажността (RSPB 2004d). 

Някои видове храсти, в частност – трънката, кучешкия дрян и маслинката, са трудни за 
отстраняване, тъй като техните дънери, в отговор на изсичането, образуват буйни издънки. 
Където е необходимо и където няма ограничаващи фактори (напр. достъп, релеф, дивата 
флора и фауна), старата или нежеланата храстова растителност може да се изгребе бързо и 
ефикасно с помощта на багер. По този начин се премахват храстите, техните корени и 
повърхностният слой почва, богат на хранителни вещества, като се открива минералната 
почва, за да може да започне отначало естествен процес на сукцесия. Да не се използва багер 
там, където има опасност от увреждане на дивата флора и фауна: в тези случаи храстите 
трябва да се изсичат. Дънерите са важен субстрат за много видове, особено гъби и насекоми. 
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Те трябва да оставят на място, освен ако не пускат издънки или не се изисква достъп или 
поддържащи дейности в даденото място, като например косене. В тези случаи, дънерите 
могат да се третират с хербициди – или чрез третиране на отделните дънери или чрез 
унищожаване на издънките, с последващо изпасване от домашни животни. 

Изсичането на храстова растителност се извършва през есента или зимата, за да се избегне 
навреждането върху дивата флора и фауна през размножителния период 
(LIFE04NAT/IT/000173). Изсичането в периода между ранния септември и края на февруари 
избягва размножителния период на птиците, докато изсичането в края на зимата предоставя 
на птиците и животните достатъчно време за хранене с горски плодове. Изсичането може да 
се извърши със специални резачки, които не вредят на дребните животни (Pearson et al. 2006). 

Пашата на ротационен принцип може да бъде подходящ начин за контролиране на храстовата 
растителност, но трябва да се следи внимателно да няма преизпасване или прекомерно 
утъпкване (Buglife 2007). Магаретата могат да пасат нахлуващата храстова растителност, 
предоставяйки полезен контрол върху полуестествената растителност. Едрият рогат добитък 
е много добър в раздробяването и разреждането на висока груба растителност, като например 
орлова папрат и храсти. Козите могат да оголват кората и, при правилен контрол, да 
произведат структурно разнообразие. Овцете не пасат върху площи с висок тревостой 
подобно на едрия рогат добитък или понитата, но пък са много ефективни в изпасването на 
ниски храсти, като са способни да премахнат напълно листната покривка на даден вид. Освен 
това, някои породи овце са приспособени да преминават през храстова растителност, но 
младите животни и по-леките породи могат да се оплетат в нея. Поради тези причини е 
препоръчително да се започне с ниска гъстота на пасящите животни (около 0,25 ЖЕ/ха), да се 
следят ефектите и да се регулира броя спрямо резултатите (Crofts & Jefferson 1999, RSPB 
2004d). 

Пашата сама по себе си не е достатъчна за управление на храстовата растителност. Пасищен 
режим, основан на зимна паша, например, обикновено има нужда и от мерки за редовно 
прочистване на храстите с цел премахването на постоянния прираст на дървесните растения 
(Crofts & Jefferson 1999). Препоръчително е, в някои случаи, косенето да се комбинира с 
изпасване. Най-подходящото време за това зависи от присъствието на представители на 
дивата флора и фауна. Яйцата и ларвите на насекомите са обикновено най-уязвими. Добре е 
да се избягва косенето до края на лятото/есента, за да има време да узреят семената на 
растенията, или до късна зима/ранна пролет, за да се оставят убежища за презимуване на 
насекомите. 

Таблица 3. Контролни мерки за задържане на разпространението на някои видове храсти 
(Pearson et al. 2006) 

Вид храст  Контролни мерки 

трънка  - първо изпасване през пролетта, когато 
издънките са все още нежни и се харесват за 
ядене, особено от кози 
- и/или едно остраняване веднъж годишно 
през вегетационния период 

къпина и шипка - изсичане поне веднъж през вегетационния 
сезон 
- и/или засилване на пашата в по-
проблемните участъци 
- и/или цялостно премахване на растенията 
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Контролиране на плевелната растителност 

Плевелът може да се определи като растителен вид, който е нежелан за целите/предметите на 
управление на тревните съобщества. При определени условия някои видове растения (напр. 
магарешки бодил, орлова папрат, спореж и др.) могат да се размножат прекомерно и бързо да 
изместят съобщества, които имат по-голяма природозащитна стойност (Pearson et al. 2006). 
Тези растения са високо конкурентоспособни, често отровни и, веднъж установили се, 
хвърлят гъста сянка през периода на развитие на растителността, което потиска развитието 
на другите растителни видове (включително орхидеи) (Crofts & Jefferson 1999). Поради това, 
премахването на плевелната растителност трябва да се извършва на ранен етап от нейното 
развитие, когато се изискват по-малко усилия и се получават добри резултати. Много от тези 
плевелни видове се предвиждат за премахване по закон, така че е препоръчително да се 
направи предварителна справка с националните власти дали съответният вид е нежелан. 

Добрите практики на управление са най-важните мерки за предотвратяване на масовото 
развитие на плевели. Една такава мярка например е избягването на големи площи с гола земя, 
тъй като предлагат възможност на плевелните видове да ги превземат и да се разпространят. 
Веднъж установили се, може да се приложат следните мерки за борба с плевелите (Crofts & 
Jefferson 1999): 

- техники на ръчна обработка: ‘окопаване’ или подрязване (не е подходящо за спореж) на 
ниво малко по-ниско от земята и/или изкореняване на ръка (това е подходящо само за малки 
по размер площи), точно преди разтварянето на цветовете на целевия плевел; ръчното 
изкореняване трябва да се провежда в период от няколко години, за да има ефект; 

- механично изкореняване или подрязване: за различните видове магарешки бодил и спореж, 
изкореняването трябва да се проведе след максималното издължаване на цветоносното 
стъбло, но преди образуването на семената. Изкореняването трябва да се провежда в няколко 
последователни години, за да се намали разпространението на многогодишните видове. 
Bacon and Overbury (1998) докладват, че при проведени опити, този метод е намалил 
драстично жизнеността и броя на цветоносните стъбла на магарешките бодили след две 
години. Повторящото се подрязване (връхно подрязване) може да предотврати образуването 
на семена и да намали жизнеността на плевелните растения, но не убива растенията и те 
могат да регенерират буйно от основата на стъблото. Както при косенето, подрязаните части 
от растенията трябва да се отстраняват (Crofts and Jefferson 1999). 

- контрол на целевото изпасване; 

- химически контрол: въпреки че обикновено се предпочитат ръчните методи на контрол и че 
употребата на химични продукти в повечето случаи не е разрешена, целевият контрол чрез 
хербициди (локално третиране, унищожаване на плевелите) на такива видове е често приет 
метод в природозащитни обекти, особено там, където е важно да има продължително 
управление на пашата/ливадата с природозащитна цел. 

И накрая, важно е да се отбележи, че в някои случаи някои от плевелните видове могат да 
имат положителни качества от природозащитна гледна точка. Различни видове плевели могат 
поддържат разнообразна безгръбначна фауна и да допринасят за структура на 
местообитанието, която да е подходяща за различни видове животни, напр. размножаващи се 
птици, или да предоставят хранителен ресурс, напр. семена за врабчовите птици (Pearson et 
al. 2006, Crofts & Jefferson 1999). Програмите за контрол трябва да се планират правилно, 
обмисляйки се и вариантите  за непълно премахване на плевелните видове: в някои случаи, 
пълното унищожение, дори и възможно за постигане, би могло да бъде вредно от гледна 
точка на дивите животни. 
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Таблица 4. Контролни мерки за задържане на масовото разпространение на плевелите 
(Pearson et al. 2006) 

Плевел  Мерки за контрол 

Орлова папрат - Подрязване 2-3 пъти в годината, щом като 
листата започнат да се развиват, след като се 
вкара под контрол - по веднъж годишно. За 
най-добри резултати подрязването трябва да 
прави между началото на юни и средата на 
юли; второ подрязване се прави през 
септември (LIFE97 NAT/IT/004145; Crofts & 
Jefferson 1999). Сроковете трябва да са 
такива, че орловата папрат да се подрязва на 
интервали през 4-6 седмици по време на 
растежа й. 

- Подрязване на младите издънки през 
пролетта. 

- И/или изпасване от кози на площта, заета с 
плевела; понитата могат да поемат 
изненадващо количество от свежа орлова 
папрат, особено през късното лято и ранната 
есен, когато тревостоят е нисък и 
токсичността на папратта е намаляла (Oates
& Bullock 1997); изпасването от едрият рогат 
добитък  съвместно с утъпкването е най-
ефективно при предотвратяване на ново 
развитие на на орловата папрат в 
дългосрочен аспект (Crofts & Jefferson 1999). 

Магарешки бодил - Подрязване веднага щом като растенията 
достигнат височина от 5-10 cm. Избягване на 
разпръсване на семената. 

Спореж - Подрязване или изкореняване преди 
цъфтежа и отстраняване на растенията, за да 
се предотврати разпръсване на семената след 
отрязването. Да се помни, че спорежът е 
отровен за домашните животни, в свежо 
състояние и след отрязване. 

Други местни мерки 

Завръщане на земеделските земи към полуестествено състояние 

Тревните съобщества върху варовик може да се възстановят чрез превръщане (завръщане) на 
обработваемите земи към полуестествено състояние. Във Великобритания има финансови 
стимули за земевладелците, които искат да приложат този тип мярка, чрез т.нар. Схема за 
Областно Управление (CSS) и Схема за Екологично Чувствителни Зони (ESA). 
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Доказано в практиката правило е, че първо трябва да се направи тест за определяне на 
количеството на хранителни вещества в почвата, за да може после да се определи какъв да 
бъде методът на превръщане на земята. Ако нивото на хранителните вещества е ниско и 
земята е близка като състояние до варовиковите тревни съобщества, ще е идеално 
протичането на естествена регенерация, придружена с ежегодно подрязване на връхчетата на 
проблемните плевели, за да се предотврати образуването на семена. Ако има много 
хранителни вещества в почвата, може да се наложи засаждането на някакъв вид култура, 
която да ги извлече, след което да се окоси, получената сено да се отстрани и накрая да се 
проведе екстензивна паша. Когато нивата на хранителните вещества се намалят, може да се 
засеят семена с местен произход (RSPB 2004b). 

Възстановяване 

Когато тревните съобщества върху варовик са били изоставени за известно  време и 
сукцесионните процеси, протичащи в посока превръщането им в гора, силно са изменили 
техния състав, трябва да се предприемат правилните мерки на управление (виж по-горните 
параграфи). Но тяхното успешно възстановяване няма да зависи само от стратегията на 
управление, но и от наличието на размножителен материал и от условията, благоприятстващи 
покълването (Partel et al., 1998). Впоследствие, доброто управление ще подобри развитието 
на зрели, семеносещи индивиди (Willems & Bik, 1998). 

Семенните банки в почвената повърхност са потенциален източник на размножителен 
материал за възстановяване и са били проучвани често (Akinola et al. 1998, Davies & Waite 
1998, Kalamees & Zobel 1998). Повечето автори са единодушни относно факта, че 
растителните видове на типичните тревни съобщества върху варовик са лошо представени в 
постоянната семенна банка в почвената покривка. Не само това, но Verkaar et al. (1983) 
показват, че по-голямата част от семената се разсейват на разстояние до 0,5 m от майчиното 
растение, което показва, че способността за разпръсване на семенната на повечето растения е 
твърде ниска. 

Тъй като много видове на варовиковите тревни съобщества са високо специфични спрямо 
местообитанието, не образуват постоянна семенна банка и имат ограничен капацитет на 
разселване, възстановяването на пашата с овце и придвижване на стадата между 
пространствено изолирани съобщества изглежда много полезна алтернатива за успешно 
разпространение на размножителен материал и съхранението в дългосрочен аспект на малки 
и често пространствено изолирани тревни съобщества върху варовик (Butaye et al. 2005). 

Мониторинг 

Мониторингът на растителността позволява преориентация на стратегията за управление на 
местообитанието, съгласно наличието на характерните видове за разред Festuco-Brometalia 
(LIFE97 NAT/IT/004145). Небалансираната гъстота на пасящите животни, например, би могла 
да промени флористичния състав на местообитанието (MATT 2003), лесно видимо в 
постоянните площи, или натовареността на пасището може да се нагласи според 
количеството растителен материал, който остава в тревостоя в края на годината: повече, ако 
изпасването е слабо и по-малко, ако е по-силно (Crofts & Jefferson 1999). 

В тревни съобщества, където се отстранява храстовата растителност, използването на 
моделни изследвания е важно за следене на развитието на храстовата растителност и на 
завръщането на растителността на местообитанието (LIFE04NAT/IT/000173). 

Качеството на местообитанието и обосноваността на управленските мерки може да се 
оценява също посредством използването на някои видове птици и насекоми като индикатори 
за добро качество, тъй като те зависят от флората, типа почва и растителността, свързани с 
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местообитанието (Piazzini 2006). 

Защита 

- Заангажиране на заинтересованите страни. Често има ситуации, където местните жители не 
знаят за присъствието и/или значението на това местообитание. За да се изпълнят 
устойчивото опазване и защита на тези ценни тревни съобщества, необходимо е да се 
извършат мерки по повишаване на информираността на местните жители и туристите за 
стойността на местообитанието. Това може да се осъществи по редица начини, чрез 
образователни програми за училища, посещения с водач, семинари, печатане на брошури и 
др. (LIFE99NAT/IT/006229, LIFE97 NAT/IT/004145, LIFE 2002/NAT/D/8461, 
LIFE03NAT/IT/000147). 

- В някои случаи може да се окаже необходимо да се пренасочи или блокира трафика или да 
се оградят местата с местообитанието, за да се попречи на достъпа на коли 
(LIFE04NAT/IT/000173). Където местообитанието е красиво място за посещения, 
паркирането може да се забрани, за да се избегнат увреждания (LIFE97 NAT/IT/004145). 

- В някои случаи е важно да се пази генофонда на най-чувствителните видове и да се избягва 
генетичната ерозия. 

Специални изисквания, наложени от съответните видове 

Растения 

Gentianella anglica. Бъдещето на този вид е в заплетена връзка с бъдещето на 
доброкачествените неусвоени тревни съобщества във Великобритания, особено 
местообитанията, които са традиционно използвани за паша (JNCC et al 2007b). Ранната 
тинтява изглежда всъщност, че предпочита плътно изпасаните варовикови тревни 
съобщества. 

Местата с местообитание 6210, които са екстензивно изпасвани от овце и едър рогат добитък,  
се оказва, че поддържат най-добрите популации на този вид, но местата, където 
комбинацията от плитки почви, летни жеги и изложение поддържат  нисък тревостой, са 
също подходящи (Worcestershire County Council 1999). Този вид има нужда от ниска тревна 
растителност, най-добре не по-висока от 5 см в местата, които са в непосредствена близост 
до негови индивиди. Видът също така изисква ниска степен на безпокойство (например това, 
което се оказва при изпасването) (Plantlife 2006), защото критични за покълването и 
установяването му са местата с гола почва, тъй като там конкуренцията е минимална 
(Worcestershire County Council 1999). Растенията изглежда виреят добре на места, където се 
пасе в правилните количества; гъстота на добитъка от около 1,5 ЕРД/ха между месеците 
април и октомври, с по-малко животни през зимата, изглежда е оптималното натоварване, 
въпреки че се мени в зависимост от продуктивността на почвата, възрастта и породата ЕРД. 
Когато има екстензивна паша с ЕРД, няма особена нужда от премахване на добитък през 
сезона на цъфтеж (ранната тинтява цъфти от април до ранното лято – от април до юни) 
(Plantlife 2006). 

Има някои доказателства , че видът може да преживява в почвата като семе дълго време, 
поради което има потенциала да се възстановява на места, където е бил изчезнал. Управление 
като гореописаното би трябвало да възпроизведе оптималните условия за завръщане на 
растението (Plantlife 2006). 
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Pulsatilla slavica*. 2 Косенето или изпасването се препоръчва на всеки две или три години. 
Резултатите от опити в Централна Словакия (Mackov bok) показват, че косенето и горенето не 
са достатъчни за постоянно управление на популациите на Pulsatilla – броят на цъфтящите 
стръкове е намалял значително въпреки тяхното прилагане. Те са подходящи само като мерки 
на възстановяване за деградирали места. Изпасването изглежда да е единствената приложима 
мярка за поддържането на жизнеспособна популация на вида, защо премахва избирателно 
видовете, които конкурират Pulsatilla и създават отворени пространства в тревната покривка, 
където младите поници могат да се развият (Turis & Galvanek 2003). 

Орхидеи, типични за местообитание 6210*. Пашата е много важна за опазване на орхидеите 
(Pihl et al. 2001), но е съществено да се избягва изпасването през периода на цъфтеж на 
орхидеите (май-юли), тъй като изпасването на цветоносните стъбла предотвратява 
образуването на семена и това се отразява съответно на жизнеността на популацията. 
Изпасването и утъпкването биха могли също така да създадат проблеми и през есента 
(Pearson et al. 2006). Коситбвата трябва да се извършва само през големи интервали от време 
(Pearson et al. 2006). 

При контрола върху храстовата растителност, би било по-добре, ако е приложимо, да се 
премахнат храстите в централната част на територията, като се оставят тези, които са по 
краищата, където храстовите съобщества биха могли да сформират естествен преход към 
дървесната растителност (LIFE03NAT/IT/000147). По този начин е възможно да се разшири 
територията, заета с по-ранни сукцесионни стадии на дървесна растителност, които биха 
могли да облагодетелстват присъствието и разпространението на орхидеи 
(LIFE03NAT/IT/000147). 

Инвазията на плевелната растителност води до загуба на подходящи местообитания чрез 
лишаване на орхидеите от светлина и подходящи микроместообитания за покълване на 
семената. Премахването на плевелните видове (напр. Pteridium aquilinum, орлова папрат, и 
други индикаторни видове за повишаване на хранителните вещества като Lolium perenne, 
многогодишен райграс, и Trifolium repens, пълзяща детелина) позволяват по-голямо огряване 
на тревната площ, с директна полза за хелиофилните видове орхидеи. Отстраняването на 
плевелните видове, обаче, не трябва да се извършва през периода на цъфтеж на орхидеите. 

Птици 

Освен специалните изисквания за гнездене и хранене на някои видове, има и значително 
разделение на птиците, обитаващи сухи тревните съобщества, спрямо предпочитанията им за 
местообитание: птици, които се нуждаят от гъсти тревни площи, тук-там с парчета гола земя, 
и птици, които предпочитат по-висока растителност за гнездене и/или за хранене, често в 
комбинация с по-ниска растителност. Управлението на сухите тревни съобщества трябва да 
отговори на различните изисквания и на двете групи птици чрез постигането на съответния 
баланс между площите с къс и висок тревостой (Crofts & Jefferson 1999). 

За видовете птици, включени в Приложение I на Директивата за птиците, трябва да се 
разгледат някои приспособителни мерки, специфични за конкретното място: 

· Burhinus oedicnemus може да гнезди най-късно до август. Поради това може да се наложи 
отлагането на извеждането на добитък на паша дотогава, за да се предотвратят щетите от 
утъпкването. Въпреки това изпасването е жизненоважен процес, който осигурява 
необходимите за този вид структура на местообитанието и безгръбначна фауна, обитаваща 
екскрементите на домашните животни (Crofts & Jefferson 1999). 

                                                 
2 Бел.прев. 
У нас този вид не се среща. Видове от този род, които се срещат в това местообитание са P. montana и др.. 
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· Sylvia nisoria може да пострада от прекомерното разчистване на храстовата растителност и 
затова може да се окаже наложително да се направи специфично за съответното място 
подреждане на приоритетите съгласно изискванията на вида към местообитанието и целите 
на управление, свързани с флористичната стойност на местообитанието. Освен това видът 
може да бъде негативно повлиян и от твърде голямо развитие на храстовата растителност, 
така че е необходимо фино настройване на управлението, свързано с конкретното място. 

· Lanius collurio често отговаря позитивно и бързо на премахването на храстова растителност 
от обрасли тревни местообитания, но също така може да пострада, ако разчистването е 
твърде голямо. Препоръчително е при разчистването да се оставят по 10-15% храстова 
растителност с хвойна или други видове (напр. Prunus spinosa, Rosa ssp., Crataegus ssp.). 

Птиците, които имат нужда от места с ниска растителност за гнездене или изхранване, 
печелят от изпасването и периодичното окосяване/подрязване, поддържащи ниска растителна 
покривка, но същевременно могат и да пострадат при извършването на тези дейности. 
Подрязването очевидно не трябва да се извършва по време на размножителния сезон на 
птиците (април-юни) или гнездовия период на полските птици (между април и август 
включително), за да се избегне безпокойствието на гнездящите върху земята птици. Трябва да 
се обмисли прилагането на метода на косене „отвътре-навън” в местата, където се 
размножават важни видове птици, тъй като дава шанс на възрастните птици и на техните 
малки да избягат. Ползването на този вид техника на косене е особено полезна на местата, 
където е невъзможно да се отложи времето на косене (Crofts & Jefferson 1999). И накрая, един 
ранен и кратък период на паша, започващ от април и последван от дълга пауза (поне 8 
седмици), дава възможност да видовете, които се размножават рано да отгледат и второ 
поколение след периода на безпокойство (Pearson et al. 2006). 

Птиците, гнездящи в сухи тревни съобщества в низините, са особено изложени на 
безпокойствие от страна на хората. Уместното управление на посетителите е съществен 
фактор за свеждане на безпокойството до минимум по места с публичен достъп (Crofts & 
Jefferson 1999), особено по време на излюпване и гнездене на птиците (MATT 2003). 

Приблизителни разходи и потенциални източници на финансиране от ЕС 

Разходите за активно управление на това местообитание са различни в зависимост от 
местоположението му и вида на дейността. Примерите, предоставени по–долу, предлагат 
обща представа за разходите за някои видове дейности, изхождайки от различни документи, 
включително и такива от проекти по LIFE. 

Паша 

Редукцията в числеността на домашните животни предполага загуба за животновъдите, 
например по-малко количество мляко/сирене, които се продават. Трябва да се изчислят 
разходите за допълнителен транспорт, необходимата инфраструктура, например корита за 
поене на добитъка и временни ограждения, както и разходите за работна ръка. 

Таблицата по-долу, от провинцията Тренто, предлага пример за допълнителните разходи и 
пропуснатите ползи вследствие на прилагането на задълженията по развитие на селските 
райони за периода 2007-2013, особено по отношение на пашата (Provincia di Trento 2007). 

Вид дейност Описание Фиксирани 
разходи 

Разходи 
на ха. 

Разходи на ха. 
при 
традиционните 
дейности 
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Отглеждане на 
млекодайни 
крави 

 

1 пастир на 50 ЖЕ 
при агро-екологична 
дейност / 125 ЖЕ при 
традиционна дейност. 

Сезонни разходи 
за всеки фермер: 
€5000 

 

€ 100,00 € 40,00 

 

Отглеждане на 
юници 

 

1 пастир на 80 ЖЕ 
при агро-екологична 
дейност / 200 ЖЕ  при 
традиционна дейност. 

Сезонни разходи 
за всеки фермер: 
€5000 

 

€ 62,50 € 25,00 

 

Грижа за 
мигриращо 
стадо 

 

1 пастир на  100 ЖЕ 
при агро-екологична 
дейност / 200 ЖЕ при 
традиционна дейност. 

Сезонни разходи 
за всеки фермер: 
€5000 

 

€ 50,00 € 25,00 

 

Таблицата по-долу, взета от плана за развитие на селските райони в региона Пиемонте, дава 
представа за допълнителни разходи, свързани с прилагането на екстензивни пасищни 
режими. Разходите варират в зависимост от надморската височина (хълм или планина) 
(Regione Piemonte 2000). 

Дейност  Разходи (€/ха) 

Ограждане и/или грижа за животните 15 

Ротация и изграждане на подвижни и фиксирани огради (разходи за труд)  17,5 

Поставяне на корита за поене (разходи за труд)  13 

Паша на ротационен принцип (разходи за труд) – планина 13 

Паша на ротационен принцип (разходи за труд) – хълм 8 

Друг пример за разходи за съоръжения, необходими при управлението на пашата в открити 
пространства във Франция (Colas & Hebert 2000) 

Съоръжения Разходи (вкл. такси) (€) 

Кошари за овце и кози 2286 

Кошари за едър рогат добитък От 1830 до 3050 

Корита за вода, 1000 до 3000 литра От 915 до 2745 

Автоматични корита за водопой От 685 до 990 

Корита за хранене 457 

Корита за хранене с концентрирана храна 190 

Подвижни електрически огради €0,3 /метър 

Подвижни електрически разделителни огради От €0,3 до 0,46/метър 

Огради с бодлива тел От €3,05 до 15,24/метър според 
условията

По-надолу е представен друг пример за действителните разходи, поети в Италия, за пасищни 
дейности и съоръжения в рамките на проект по LIFE Natura: “Възстановяване на биоценоза в 
Valvestino Corno della Marogna 2” (LIFE03NAT/IT/000147). 

Дейност Разход 
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Поставяне на електрически огради за овце (косене по 
периметъра за избягване на електрическо разреждане; 
поставяне на дървени и пластмасови стълбове; поставяне на 
мрежа и на батерия, захранвана със слънчеви панели). 

€520 /ха 
 

Поставяне на електропастири за магарета (поставяне на 
дървени и пластмасови стълбове и на батерия, захранвана 
със слънчеви панели).  

€390 /ха 

Поставяне на корита за водопой €60 

Паша на ротационен принцип върху ниско до умерено 
високи места, с овце и коне – на места, лесно достъпни с 
превозни средства. 

€125/ха/годишно (летен 
сезон май-септември). 

Паша на ротационен принцип върху ниско до умерено 
високи места, с овце и коне – на места, които не са достъпни 
с превозни средства. 

€200/ха/годишно (летен 
сезон май-септември) 

Съоръжения Разход (вкл. такси) (€) 

Батерия, захранвана със слънчев панел. От €500 до 700 според 
електрическата енергия 

Електрическа ограда, захранвана от батерия (акумулатор, 
трансформатор и слънчев панел). 

€720 

Тел за овце. €1.87/метър 

Канап за ограждане на магарета. €0.11/метър 

Пластмасови колове за оградата. €2.35/брой 

Кол от кестен (1.80 м дълъг и 8 см широк; обелен и заострен 
на върха). 

€5/брой 

Подвижни корита за вода. €336 

Местните породи домашни животни са по-подходящи за паша върху полуестествени тревни 
съобщества, за разлика от внесените, тъй като са способни да използват по-нискокачествени 
пасища (Crofts & Jefferson 1999). Използването на местни породи, някои от които заплашени 
от изчезване, може да повиши приходите на фермерите, ако последните се възползват от 
плащания за редки породи (Colas & Hebert 2000). 

Косене и подрязване 

Обработването на пасища и ливади съгласно природозащитните критерии означава по-
големи разходи и по-ниски приходи за селските стопани. Таблицата по-долу дава представа 
за повишаването на разходите, когато се работи на територията на защитена зона от Натура 
2000. Информацията е въз основа на приблизителни данни от Плана за развитие на селските 
райони в провинцията Тренто за периода 2007-13, сравнени с това, което се изисква от 
регионалното прилагане на Добрите земеделски и екологични условия (GAEC), които 
фермерите и без това трябва да съблюдават. 

Повишаването на разходите е свързано с по-ниското темпо на окосяване и използвания метод 
„косене от центъра навън”. 

Увеличение на разходите за сухите тревни съобщества 
Задължение GAEC (добро 

земеделско и 
екологично 
състояние ) 

Увеличение на 
времето 

Увеличение на 
разходите 

Движение от центъра 
навън 

28 часа/ха + 2 часа/ха + €26/ха 
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стръмен наклон ( >25%) 

Движение от центъра 
навън 
лек наклон ( <25%) 

8 часа/ха + 0,5 часа/ха + €6,5/ха 
 

Ниска скорост на косене 
лек наклон 

8 часа/ха + 0,5 часа/ха +€6,5/ха 
 

В условията на стръмни склонове, към загубите от продукцията и съответно спадането на 
приходите, трябва да се прибавят и по-големите разходи, произтичащи в резултат на 
невъзможността да се механизират адекватно селскостопанските операции. Нуждата от 
работна ръка често надхвърля 100%, докато допълнителният товар по отношение на общите 
разходи възлиза на средно над  200 евро/ха (Provincia di Trento 2007). 

Следната таблица показва средното време на работа на хектар, отнасящо се за сенокосни 
дейности (косене, събиране и оформянето на купи сено на подходящи места и премахването 
на органичната материя), разходите за труд на час и разходите на час за използването на 
оборудване, съответстващо на степента на механизация и наклона (Colas & Hebert 2000). 

Дейност Ниво на 
механизация 

Наклон Необходимо 
средно време 
на човешки 
труд (час/ха) 

Необходим
о време на 
механизир
ан труд 
(час/ха) 

Разходи 
за труд 
на час 
(€/час)  

Разходи за 
оборудван
е на час 
(€/час) 

никакъв - 
среден 

29 14 Ръчно 

стръмен – 
много 
стръмен 

47 19,5 

6,1 2,9 

Полу-
механизирано 

 6 2 5,64 12,35 

Косене 

Селскостопанск
о оборудване 

 5 4 8,54 17,68 

никакъв - 
среден 

27,5 0 Ръчно 

стръмен – 
много 
стръмен 

27,5 0 

6,56 0 Събиране 
на сеното 
на купи 

Селскостопанск
о оборудване 

 7,5 6,5 12,35 30,18 

никакъв - 
среден 

29,5 0 Ръчно 

стръмен – 
много 
стръмен 

29,5 0 

6,4 0 Отстраняв
ане 

Селскостопанск
о оборудване 

 8,5 4 8,69 17,23 

По-ниските приходи са свързвани с намалената продукция на фураж, която е следствие на по-
редуцираното косене, на избягването на торове и на намалената хранителна стойност на 
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сеното заради късния период на косене. Друго намаление в приходите се дължи на 
поддържането на територия с храстова растителност, която намалява общото количество 
фураж. 

Разходите за труд за земеделски/горскостопански дейности по време на проекта LIFE Natura 
“Възстановяване на биоценоза във Valvestino Corno della Marogna 2”, са варирали между 
минимум €12.63 на час (за общ ръчен труд) максимум €16.04 на час (за майстори), 
включително и възстановяване на разходите (LIFE03NAT/IT/000147). 

Контролиране на храстовата растителност 

Разходите, свързани с тази дейност, зависят от площта, покрита с храсти, и от разходите за 
поддръжка, по-специално за премахване на нежеланите видове храсти (Provincia di Trento 
2007). 

Дейности Поддръжка/m2 

Поддържане, разчистване, компенсиране €0.05 / m2 

Загуба на минимални приходи €0.05 / m2 

Загуби на максимални приходи €0.52 / m2 

Контролиране на плевелната растителност 

Разходите за контрол на плевелите зависят главно от различния тип на намеса (ръчно или 
механизирано) и от времето, необходимо за извършване на различните видове дейности. 
Времето, което се изисква за изпълнение на действията, е пропорционално на топографските 
условия (наклон, каменни излази...), които влияят директно върху избора на оборудването: 
механизирани средства може да се използват само на достъпни места с лек наклон. 

Примерът по-долу представя разходите, свързани с някои възможни действия по 
отстраняване на плевелите (Provincia di Trento 2007). 

Ръчно Механизирани средства 

Вид действие  Разходи на 
хектар 

Вид действие Разходи на 
хектар 

Ръчно подрязване със сърп или 
градинарска ножица (при 
обрастване не повече от 5%) 

€ 60 Отстраняване с механизирани 
средства, събиране и изграждане 
на купчини на подходящи места 
(ниво на обрастване между 20 и 
40%) 

€ 1380 

Ръчно премахване на туфите с 
търнокоп, събиране и 
изграждане на купи на 
подходящи места (не повече от 
20% обрастване) 

€ 760 Подрязване на туфите, събиране 
и изграждане на   купи с мъртвия 
растителен материал (обрастване 
не повече от 40%) 

€ 1200 
 
€ 3000 

Възстановяване 

Този тип разходи зависят главно от вида на намесата и от размера на инвазията. 

Следната таблица показва пример за разходите по разчистването на храстова растителност с 
цел възстановяване на занемарени пасища и ливади (Provincia di Trento 2007). 
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Ръчно Механизирани средства 

Вид действие  Разходи на 
хектар 

Вид действие Разходи на 
хектар 

Ръчно подрязване на храсти със 
редно голям размер, събиране и 
изгаряне на мъртвата маса (размер 
на инвазията повече от 50% в 
немеханизирани територии) 

€ 2600 Механично прочистване на 
храсти с малки размери (размер 
на инвазията не повече от 50%) 

€ 1150 

  Механично прочистване на 
храсти със среден и голям 
размер с подрязване на клонки, 
изкореняване на  дънерите, 
събиране и изгаряне на 
остатъците (размер на 
инвазията повече от 50%) 

€ 2700 
 
 

По-долу е представен друг пример, изваден от Плана за развитие на селските райони на 
региона Тоскана (Regione Toscana 2007). 

Ръчно Механизирани средства 

Вид действие  Разходи на 
хектар 

Вид действие Разходи на 
хектар 

Ръчно изсичане на храстите върху 
слабо обрасли площи (покритие 
на храстовата растителност не 
повече от 30%) и премахване на 
остатъците  

€  1517 Механично изсичане на 
храстите и премахване на 
остатъците (ниво на 
захрастяване над 30%) 

€ 576 

Ръчно изсичане на храстите върху 
умерено обрасли площи (покритие 
на храстовата растителност между 
30% и 60%) и премахване на 
остатъците 

€ 1668  Механично изсичане на 
храстите върху умерено 
обрасли площи (покритие на 
храстовата растителност между 
30% и 60%) и премахване на 
остатъците 

€ 815 
 
 

Ръчно изсичане на храстите върху 
почти изцяло обрасли площи 
(покритие на храстовата 
растителност над 60%) и 
премахване на остатъците 

€ 1741 Механично изсичане на 
храстите върху почти изцяло 
обрасли площи (покритие на 
храстовата растителност над 
60%) и премахване на 
остатъците 

€ 1049 

Таблицата по-долу представя средното работно време на хектар за премахване на храстовата 
растителност (изсичане и събиране на купчини на подходящи места и премахване 
органичната материя), разходите за труд на час и разходи на час за използване на оборудване 
според нивото на механизация и наклона (Colas & Hebert 2000). 

Дейност Ниво на 
механизация 

Наклон Необходимо 
средно време 
на ръчен труд
(час/ха) 

Необходим
о време на 
механизир
ан труд 
(час/ха) 

Разходи 
за труд 
на час 
(€/час)  

Разходи за 
оборудван
е на час 
(€/час) 
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никакъв - 
среден 

34 12 Ръчно 

стръмен – 
много 
стръмен 

55 16,5 

6,1 4,12 

Полу-
механизирано 

 28 22 9,76 64 

Изсичане 

Селскостопанск
о оборудване 

 5,5 5,5 8,54 28,87 

никакъв - 
среден 

31,5 0 Събиране 
материала 
на купи 

Ръчно 

стръмен – 
много 
стръмен 

31,5 0 

6,56 0 

никакъв - 
среден 

16 0 Ръчно 

стръмен – 
много 
стръмен 

16 0 

6,4 0 Отстраняв
ане 

Селскостопанск
о оборудване 

 32,5 2 8,69 15,85 

Потенциални източници на финансиране от ЕС 

Въпросът за разходите трябва да се разглежда в рамките на член 17 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, където са заложени принципите за компенсиране на 
пропуснатите ползи и правилата относно конкуренцията. 

Управленските мерки в рамките на НАТУРА 2000 са определени от комисията по 
финансиране на НАТУРА 2000 (COM 2004-0431 и нейните работни документи). Дефинирани 
са четири категории и няколко вида дейности за всяка една от тях. Първите две категории 
засягат създаването на мрежата НАТУРА 2000 и планиране на управлението й, 
администриране и поддържане на свързаната с мрежата инфраструктура. В рамките на това 
ръководство те няма да бъдат разглеждани. Другите две категории се фокусират върху 
активното управление. Тук не са засегнати мониторинга и дейности за улесняване достъпа на 
посетителите или такива свързани с придобиване на земя. Това означава, че се разглеждат 
само преки природозащитни мерки, управленски програми и споразумения, услуги и разходи 
за инфраструктура.  

Що се отнася до потенциалните източници на европейско финансиране информацията за 
всички възможности за финансиране на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 за периода 
2007 – 2013г., в повечето случаи достъпни на национално и местно ниво, е обобщена в 
Ръководство (Torkler 2007). На страницата на ЕК може да се намери специализиран он-лайн 
справочник: 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm ). 

Чрез развитието  на ИТ-инструмент Комисията иска да предостави по-лесен достъп до 
информацията в Ръководството и да даде възможност за използване на тази информация в 
рамките на планираните на управлението. Този документ само ще обобщи главните 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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инструменти и как те могат да се използват конкретно за всяко отделно местообитание. 
Няколко европейски фонда са достъпни за периода 2007 – 2013г. (Европейски фонд за 
регионално развитие, Европейски фонд за развитие на селските райони, Европейски фонд за 
рибарство и Кохезионния фонд). Финансирането по тези фондове се прилага в съгласие с 
национални или регионални програми на основата на европейски или национални 
стратегически документи. Допълнително финансиране може да се осъществи по няколко 
специализирани проектни фонда, независимо свързани или не със структурните фондове, 
такива са Интерег, Лайф+, Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично 
развитие и Лидер+. Трябва да се има предвид, че някои типове дейности са недопустими за 
конкретни финасови програми, например повтаряеми управленски разходи са недопустими 
по Лайф+. Всяка страна членка е определила приоритетни сфери за финасиране и 
европейските фондове се разпределят по такъв начин, че да отговарят на тази приоритизация. 
Интегрираното използване на наличните ресурси позволява финансиране на различни 
управленски действия за територии, които включват местообитания от Директива 92/43/ЕИО 
и са част от мрежата НАТУРА 2000. 

Сред разнообразието от източници на европейско финансиране следните фондове могат да 
бъдат от първостепенен интерес за управлението на местообитание тип 6210: 
• Европейски фонд за селско развитие (ЕФСР). Тази програма разполага с потенциал да 
обезпечи много от дейностите, свързани с управлението на съобществата на местообитание 
тип 6220, въпреки че за да отговорят на условията на фонда на национално ниво, мерките 
трябва да са заложени в Национална стратегия и в сродни Планове за развитие на селските 
райони (ПРСР). Освен това проектите по Leader+ трябва да бъдат основани на национална 
ниво. 

• Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионeн фонд и Interreg. Тези 
фондове могат да бъдат подходящи в определени случаи, въпреки че дейностите, свързани с 
районите от Натура 2000, най–често трябва да бъдат интегрирани в по–широк контекст за 
развитие. Така или иначе, Интеррег е по–гъвкав подход, но изисква целите и партньорството 
да са на европейско ниво. Дефинирани са различни географски нива и всяко от тях има 
своите специфични правила, критерии за участие и цели. 

 
• Финансови инструменти за околна среда (LIFE+).  Компонентът ”Природа” на LIFE+ 
подкрепя най–добрите практики и демонстрационни проекти, допринасящи за изпълнението 
на директивите за птиците и местообитанията, но изключително само за районите извън от 
Натура 2000. Компонентът ”Биоразнообразие” е за демонстрационни и иновационни 
проекти, допринасящи за целите на Комуникационната комисия “Намаляване на загубата на 
биоразнообразие  до 2010 – и след това”.  И двата компонента ”Природа” и 
”Биоразнообразие” са фокусирани върху практически, неповтаряеми дейности на управление 
(поне 25 % от бюджета).  Компенсационните плащания за ограниченията, наложени върху 
земеползването с търговска цел, когато са ясно обосновани, са приет разход в компонента 
”Природа”. Повтаряеми управленски дейности не са неприемливи според условията на 
LIFE+. 
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