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РЕЗЮМЕ 

Типът местообитание 6210 — Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 
върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), е защитен 
съгласно Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) и включва голям брой тревни 
съобщества, които основно се отнасят към фитоценозния клас Festuco-Brometea. Той 
се счита за приоритетен, ако представлява важно местообитание на орхидеи. 

Настоящият план за действие е предназначен да послужи като ръководство за 
действията, необходими за поддържането и възстановяването на местообитанието в 
благоприятен природозащитен статус в целия му ареал в ЕС. Той е адресиран до 
всички, които са заинтересовани и участват в опазването и управлението на този тип 
местообитание, включително правителствени и неправителствени организации, 
местни общности и заинтересовани страни, специалисти по местообитанията и др. 

Полуестествените сухи тревни и храстови съобщества върху варовик се срещат на 
територията на почти целия европейски континент — от равнините до планините. Те 
са сред най-богатите на видове растителни съобщества в Европа и са ключово 
местообитание за много защитени видове (растения, птици, насекоми и други 
безгръбначни, влечуги и бозайници). Тези тревни съобщества се считат за основен 
приоритет за опазване на дивите видове опрашители (като пеперуди, диви пчели или 
сирфидни мухи), както и за други редки или защитени видове. Те предоставят 
многобройни ползи и екосистемни услуги, включително съхранение на въглерод и 
предотвратяване на ерозията на почвата. 

По-голямата част от семепроизводствените насаждения са от вторичен произход, 
като заместват някогашните термофилни гори и са резултат от режимите на 
екстензивна паша и/или екстензивно косене в миналото. Малките по мащаб 
естествени насаждения на тези тревни съобщества, които, изглежда, са постоянни и 
без паша, се срещат на места, където поради почвени фактори не може да расте гора, 
напр. върху много плитки почви около скалисти образувания или върху нестабилни 
почви по стръмни склонове, често в съчетание със сухи микроклиматични условия. В 
Централна Европа някои от тези тревни съобщества са останки от степи от ранния 
холоцен. 

Този клас сухи тревни съобщества обикновено се среща на сухи, добре дренирани и 
бедни на хранителни вещества почви — от неутрални до алкални.  

Според докладите, предоставени от държавите членки през 2013 г. съгласно член 17 
от Директивата за местообитанията, общата отчетена площ за този тип 
местообитание в ЕС през 2013 г.1 е около 17 000 km2, природозащитният статус е 
неблагоприятен във всички биогеографски региони, а тенденцията е площта да 
намалява в по-голямата част от ареала на местообитанието. Като цяло това 
местообитание е деградирало и според оценките на бъдещите перспективи се очаква 
да продължи да се влошава. 

Повече от половината (57 %) от площта на местообитанието е включена в мрежата 
„Натура 2000“ — в 4437 зони, които обхващат обща площ от около 9700 km2. 

                                                 
1 Според докладите, предоставени от държавите членки през 2013 г. съгласно член 17 от 
Директивата за местообитанията. 
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Природозащитният статус в рамките на мрежата изглежда по-добър, отколкото извън 
защитените зони по „Натура 2000“. 

Основните заплахи и натиск, които водят до регресията и влошаването на тези 
тревни съобщества, са: 

 Преустановяване на управлението на тревните съобщества. В големи части от 
ареала на местообитанието протича ускорен процес на загуба на площ поради 
изчезването на пасищната дейност, която често е неустойчива в икономически 
план, и това води до изоставяне и сукцесия.  

 В някои площи е възможно да има преизпасване, оказващо отрицателно 
въздействие върху този тип местообитание, който е приспособен към ниско 
съдържание на хранителни вещества.  

 Отлагането на азот от атмосферата застрашава местообитанието в някои части 
от неговия ареал. 

 Въвеждането и разпространението на инвазивни растителни видове също може 
да бъде заплаха и често е резултат от други фактори, като например изоставяне 
или еутрофикация.  

 Промените в земеползването, като преобразуването в обработваема земя или 
развитието на инфраструктура и разработването на кариери, могат да доведат 
до загуба и разпокъсване на местообитанията. Урбанизацията в райони в 
близост до агломерации, например в околностите на села и градове, също се 
отчита като причина за загуба на местообитанията за този тип местообитание.  

 В някои държави разпокъсването и намаляването на свързаността на 
местообитанията се счита за заплаха за този тип местообитание, понякога със 
сериозни загуби на типични видове насекоми, като например пеперудите в 
тревните съобщества. 

По принцип тези тревни съобщества трябва да се поддържат с редовно управление 
посредством екстензивна паша или екстензивно косене.  

Необходимите мерки за опазване включват поддържане, възстановяване и 
пресъздаване, в зависимост от състоянието на тревните съобщества в определена 
площ. 

Мерките за възстановяване са необходими в части от техния ареал, където тревните 
съобщества са деградирали или са претърпели регресия, за да се възстанови 
благоприятното състояние на площта, структурата и функциите.  

Тъй като за осигуряване на опазването на полуестествените пасища е необходимо 
редовно косене или редовна паша, опазването и управлението на тези 
местообитания може да се финансира главно чрез общата селскостопанска политика 
(ОСП) на ЕС. Както стълб I (преки плащания за поддържане на селскостопанската 
дейност, екосхеми и свързаните с тях правила за осигуряване на трайно опазване на 
тревните съобщества), така и стълб II (мерки за развитие на селските райони) са 
полезни за подкрепа на управлението на тревните съобщества.  

По-специално Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони е най-
важният източник на финансиране за управлението на тревните съобщества, 
насочено към биологичното разнообразие, в повечето държави от ЕС, включително 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_bg
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чрез агроекологични мерки, обучение за земеделските стопани за прилагане на 
мерки и инвестиции във възстановяването. Структурните фондове — основно 
ЕФРР — се използват за възстановяване и управление на тревните съобщества в 
няколко държави от ЕС.  

Трябва да се признае обаче, че досега основен източник на финансиране за 
възстановяването на този тип местообитание е била програма LIFE. 

Общата цел на настоящия план за действие е да се осигури поддържането и 
възстановяването на местообитанието в благоприятен природозащитен статус в 
средносрочен и дългосрочен план. 

В рамката за действие, изложена на следващите страници, са представени 
специфичните цели и основните действия за постигане на общата цел. 

В следващите раздели на настоящия документ е предоставена по-подробна 
информация за състоянието на този тип местообитание и управлението на неговото 
опазване, включително ключовите препоръки, на които се основава рамката за 
действие.   
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РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 
В рамката за действие са описани целите и основните действия на настоящия план за 
действие на ЕС. Тя се основава на диагностиката и екологичните изисквания и 
характеристиките на този тип местообитание, на неговия природозащитен статус, 
докладван от държавите членки, на заплахите и натиска, на опита в управлението на 
опазването и на друга подходяща информация, която е представена по-подробно в 
съответните раздели на настоящия документ. 
 
Обща цел на плана за действие  

Да се осигури поддържането и възстановяването на местообитанието в благоприятен 
природозащитен статус в средносрочен и дългосрочен план (съответно до 2030 г. и 
2050 г.), както и да се осигурят благоприятни бъдещи перспективи предвид натиска и 
заплахите. 
 
Специфични цели за осигуряване на опазването на местообитанието в 
средносрочен план 

1. Да се преустанови по-нататъшното намаляване на площта на местообитание 6210 
и да се предотврати неговото влошаване, като се осигури подходящо управление 
на останалите площи на местообитанието. 

2. Да се определят природозащитни цели за 6210 на биогеографско и национално 
равнище с цел да се постигне благоприятен природозащитен статус в дългосрочен 
план, както и да се гарантира, че природозащитните цели на равнище защитена 
зона са в съответствие с целите, определени на по-високи равнища. 

3. Да се определят и приложат мерки за опазване на 6210, включително 
възстановяване на местообитанието, с оглед постигане на определените 
природозащитни цели на биогеографско и национално равнище, както и на 
равнище защитена зона.  

4. Да се осигури екологична свързаност за 6210 в целия ареал на местообитанието, 
включително чрез възстановяване на площи извън мрежата „Натура 2000“, в 
съответствие с определените природозащитни цели на биогеографско и 
национално равнище. 

5. Да се подобрят знанията, оценката на природозащитния статус и схемите за 
мониторинг за местообитание 6210. 

6. Да се насърчи изпълнението на плана за действие за местообитанията и да се 
разпространяват и споделят знания и опит в опазването и управлението на 
местообитание 6210. 

 
В таблицата по-долу са представени основните действия за постигане на тези цели, 
необходимите средства и принос, географският обхват, отговорностите и 
предложената времева рамка за изпълнение. 
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Допълнителни насоки и подробности за изпълнението на действията са 
предоставени в различните раздели на настоящия план за действие, както е посочено 
в рамката за действие. 
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РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ — ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕС ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА: 6210 — Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 
върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), с цел постигане на благоприятен природозащитен статус 

БПС — благоприятен природозащитен статус; ОСП — обща селскостопанска политика; ДЧ — държава членка 

Цел 1: Да се преустанови по-нататъшното намаляване на площта на местообитание 6210 и да се предотврати неговото влошаване, като 
се осигури подходящо управление на останалите площи на местообитанието 
Ключови действия  Необходими дейности, средства и принос Географски обхват  Отговорности Срок  

1.1 Подкрепа на системи и практики 
за екстензивно земеделие, които 
осигуряват подходящо 
управление и поддържане на 
местообитанието (подходящи 
режими на паша или косене) с 
подходящо финансиране 
(вж. раздели 5.1, 5.2 и 7.2 от 
настоящия документ): 

— Оценяване на рисковете от загуба на 
местообитания и докладване относно мащаба на 
очакваната потенциална загуба, както и относно 
начините за справяне с проблема. Установяване на 
площите в местообитанията, застрашени от 
изоставяне, интензификация или неподходящо 
управление за този тип местообитание. 

— Установяване и определяне на приоритетни 
площи на намеса с цел запазване на това 
местообитание, както в рамките на защитените зони 
по „Натура 2000“, така и извън тях. 

— Определяне на потенциални площи за 
възстановяване с цел компенсиране на загубата на 
площ след влизането в сила на Директивата за 
местообитанията. 

— Гарантиране, че в стратегическия план по ОСП е 
предвидено финансиране за съответните мерки, 
определени в плана за действие за местообитанията, 
особено в установените приоритетни площи на 
намеса.  

- разработване на национални и регионални 
агроекологични схеми за поддържане на 
местообитанието в добро състояние и 
създаване на стимули за участие; 

- подкрепа на мерки за увеличаване на 
доходите от земеделски практики; 

Всички места, в които 
понастоящем се 
среща 
местообитанието или 
може да бъде 
възстановено до БПС, 
особено в 
региони/места, в 
които 
местообитанието е 
застрашено от 
изоставяне или 
промени в 
земеделската 
практика и 
земеползването. 

Отнася се специално 
за места, в които 
основните заплахи са 
свързани с 
недостатъчна паша и 
изоставяне (напр. в ES, 
IT, FR, DE). 

Органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата и за 
селското 
стопанство. 
Управляващи 
органи за 
стратегическите 
планове по ОСП, 
агенции за 
развитие на 
селските райони. 

Сдружения на 
земеделски 
стопани, местни 
групи за действие. 

Краткосрочни до 
средносрочни 
действия (в 
рамките на 
следващите 2—
5 години) с 
допълнителни 
дългосрочни 
действия за 
възстановяване 
(може да 
включват местно 
повторно 
въвеждане на 
изчезнали 
видове). 
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- подкрепа на овчарите и овцевъдите за 
предотвратяване на нападения от големи 
месоядни животни и компенсиране на щетите; 

- предоставяне на консултантски услуги, с които 
се насърчават подходящи мерки. 

— Улесняване на по-добрите връзки между 
собствениците на селскостопански животни и 
зоните, които се нуждаят от паша, чрез създаване на 
местни мрежи или други канали за комуникация и 
предоставяне при необходимост на подкрепа за 
придобиване на селскостопански животни. 

1.2 Разработване на 
механизми/инструменти за 
предотвратяване на промени в 
земеползването, които биха 
засегнали местообитанието в 
рамките на защитените зони по 
„Натура 2000“ и извън тях 
(вж. 3.4.1). 

— Определяне на подходящи правила на 
национално или регионално равнище съгласно ОСП 
(условия, постоянно затревени площи, екосхеми 
и др.) с цел да се гарантира, че няма загуба на 
местообитание на местата, в които то се среща. 

— Насърчаване на държавите членки да разширят 
зоните със затревени площи, определени като 
екологично чувствителни зони с постоянно 
затревени площи в рамките на ОСП, за да обхванат 
100 % от заетата от този тип местообитание площ с 
цел тя да бъде предпазена от разораване и 
преобразуване в обработваема площ. 

— Разпространение на информация за значението 
на местообитанието, неговото разпространение и 
критичните места за неговото опазване и свързаност 
и гарантиране, че се оценяват правилно всички 
възможни въздействия от промените в 
земеползването върху местообитанието. 

— Включване на предпазни правила в стратегическия 
план по ОСП (вж. 7.2.1) с цел да се гарантира, че 
мерки, които нанасят вреда на местообитанието, 
като преобразуването на обширни затревени площи 
или насърчаването на интензивни практики на 

Органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата. 
Управляващи 
органи за 
стратегическите 
планове по ОСП.  
 

Незабавни 
действия (през 
следващата 
година) 
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земеползване, не се финансират със средства от ОСП 
в площите на местообитанието. 

— Гарантиране, че не се извършва повторно 
залесяване в площите, които са важни за опазването 
на местообитанието. 

— Гарантиране, че не съществуват практически или 
законови пречки за възстановяването, като 
например правила за опазване или за компенсация 
за горите след сукцесия поради изоставяне на 
управлението на сухите тревни съобщества. 

1.3 Разработване на инструменти с 
цел да се гарантира правилното 
оценяване на отрицателното 
въздействие върху 
местообитанието, включително 
съвкупното въздействие на 
множество дейности и текущи 
дейности като туризъм и отдих. 

 

— Разпространение и осигуряване на достъп до 
информацията относно значението на 
местообитанието, неговото състояние и критичните 
площи, както и гарантиране, че при оценката на 
въздействието и проверката на плановете и 
проектите надлежно се отчитат природозащитните 
цели, определени за местообитанието в защитените 
зони по „Натура 2000“ и във важните за него места 
извън „Натура 2000“ (вж. действие 2.2). 

— Насърчаване на нови (или адаптиране на 
съществуващите) механизми за смекчаване и 
компенсация на биологичното разнообразие, с 
които се предотвратява или смекчава загубата на 
местообитание 6210, причинено от разрастване 
(свързано както с изграждането на инфраструктура в 
селските райони, така и със стихийната урбанизация) 
и се осигурява нетна печалба на местообитанието. 

Компетентни 
органи на ДЧ за 
извършване на 
оценка на 
въздействието 
(СЕО и ОВОС) и 
проверка (член 6, 
параграф 3 от 
Директивата за 
местообитанията). 

Незабавни 
действия (през 
следващата 
година) 
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1.4. Прилагане на мерки, с които да 
се осигури значително 
намаляване на отлагането на 
азот в областите, където се 
среща местообитанието 
(вж. 3.4.1). 

— Установяване на критични площи за 
местообитанието по отношение на отлагането 
на азот и еутрофикацията. 

— Прилагане на мерки за намаляване на емисиите 
на NH3 и NOx от селското стопанство и от други 
източници. 

— Прилагане на ограниченията за NOx и NH3 от 
Директива ЕС 2016/2284 за намаляване на 
националните емисии. 

— Преразглеждане на регионалните и националните 
разпоредби за качеството на въздуха. 

— Намаляване и регулиране на замърсяването на 
въздуха с дългосрочната цел да не се превишават 
критичните натоварвания/равнища, които бележат 
границите на толерантност на екосистемата.  

Всички площи, в които 
се среща 
местообитанието и в 
които то е 
потенциално 
засегнато от отлагане 
на азот и 
еутрофикация, 
особено в някои 
държави като BE, CZ, 
LU, NL, UK и DE. 

Компетентни 
органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата, за 
селското 
стопанство и за 
контрола на 
замърсяването. 

Средносрочни 
действия (през 
следващите 
5 години) 

1.5. Защита на площите в 
местообитанието от 
въздействия, произтичащи от 
гранични зони, които са 
подложени на интензивно 
използване. 

— Създаване на буферни зони между 
местообитанието и по-интензивно използваните 
затревени площи или обработваеми земи с цел 
предотвратяване/намаляване на разнасянето на 
пестициди и хербициди, намаляване на 
разпространението на плевели/инвазивни видове 
и др. 

Площи в 
местообитания, които 
вероятно ще бъдат 
засегнати от 
химическите продукти 
и торовете от 
околните земи. 

Компетентни 
органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата и за 
селското 
стопанство. 

Средносрочни 
действия (през 
следващите 
5 години) 

 

Цел 2: Да се определят природозащитни цели за 6210 на биогеографско и национално равнище с цел да се постигне благоприятен 
природозащитен статус в дългосрочен план, както и да се гарантира, че природозащитните цели на равнище защитена зона са в 
съответствие с целите, определени на по-високи равнища  
Ключови действия (вж. глава 4.3) Необходими дейности, средства, принос и 

ресурси 
Географски обхват  Отговорности График  

2.1. Определяне на природозащитни 
цели и стратегически подходи за 
подобряване на 
природозащитния статус на 

— Разглеждане на благоприятните референтни 
стойности (резултат от действие 5.1). 

— Анализиране на екологичното разнообразие на 
местообитанието, установяване на типични 

Всички биогеографски 
региони на ЕС. 

Органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата и за 

Краткосрочни 
действия (през 
следващите 2 
години). 
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местообитанието на 
биогеографско и национално 
равнище (вж. 4.3).  

съобщества и важни места за запазване на 
разнообразието от местообитания в целия ЕС. 

— Анализиране и преглеждане на оценките на 
природозащитния статус (всички параметри) на 
биогеографско и национално равнище. 

— Обсъждане на методики, подходи и стратегии за 
опазване на тревните съобщества по време на 
биогеографските семинари чрез създаване на 
работни групи с участието на експерти и 
ръководители от всички заинтересовани държави. 

Всички ДЧ на ЕС, в които 
се среща 
местообитанието. 

Всички защитени зони 
по „Натура 2000“, 
определени за този тип 
местообитание. 

селското 
стопанство. 

Работни групи на 
биогеографско 
равнище. 

Национални 
експерти. 

2.2. Разработване на национални 
стратегии за опазване или 
планове за опазване и 
възстановяване на този тип 
местообитание (напр. в рамките 
на стратегиите за опазване на 
тревните съобщества).  

— Установяване на нуждите от възстановяване с цел 
подобряване на площта, структурата и функцията, 
където е необходимо, и на начините за справяне с 
основните заплахи и натиск. 

— Определяне на приоритетни области за действие 
на регионално/национално равнище, включително 
приоритетни зони и места за възстановяване, в които 
площта на местообитанията е загубена/намалена 
или се влошава, с цел да се допринесе за 
постигането на благоприятен природозащитен статус 
в биогеографския регион както в рамките на мрежата 
„Натура 2000“, така и извън нея (вж. 4.4 и 5.5). 

— Разработване на технически спецификации за 
пакети за агроекология и други схеми, с които ще се 
подкрепи опазването на местообитание 6210. 

Всички биогеографски 
региони на ЕС. 

Всички държави — 
членки на ЕС, в които се 
среща 
местообитанието. 

Всички защитени зони 
по „Натура 2000“, 
определени за този тип 
местообитание. 

Органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата и за 
селското 
стопанство. 

Национални 
експерти. 

Краткосрочни 
действия (през 
следващите 2 
години). 

2.3. Преразглеждане/определяне на 
цели за опазване на равнището 
на защитените зони по 
„Натура 2000“ с цел максимално 
увеличаване на техния принос за 
постигане на благоприятен 
природозащитен статус на 
местообитанието на национално 

— Анализиране на ролята на мрежата 
„Натура 2000“ за постигането на целите за опазване, 
определени за местообитанието на биогеографско и 
национално равнище. 

— Анализиране на относителното значение на всяка 
защитена зона по „Натура 2000“ за опазването на 
местообитанието. 

Всички биогеографски 
региони на ЕС. 

Всички държави — 
членки на ЕС, в които се 
среща 
местообитанието. 

Органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата и за 
селското 
стопанство. 

Краткосрочни 
до 
средносрочни 
действия (през 
следващите 2—
5 години). 
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и биогеографско равнище и на 
равнище ЕС (вж. 4.4) 

— Когато е необходимо или подходящо, 
преразглеждане или актуализиране на 
природозащитните цели за този тип местообитание 
в защитените зони по „Натура 2000“. 

Всички определени по 
„Натура 2000“ за този 
тип местообитание. 

Управители на 
защитени зони по 
„Натура 2000“. 
Управляващи 
органи за 
стратегически 
планове по ОСП, 
агенции за 
развитие на 
селските райони. 

Сдружения на 
земеделски 
стопани, местни 
групи за 
действие. 

Национални 
експерти. 

2.4. Определяне на стратегически 
действия извън мрежата 
„Натура 2000“, като се отчита 
покритието на местообитанието в 
мрежата и проблемите със 
свързаността (вж. 3.4.4, 4.3, 5.4, 
5.9 и 6.3). 

— Анализиране на разпокъсването и на проблемите 
със свързаността за този тип местообитание в целия 
му ареал (на биогеографско и национално равнище). 

— Установяване и изготвяне на опис на важните 
площи за местообитанието извън защитените зони 
по „Натура 2000“, които допринасят за 
съгласуваността на мрежата. 

Цел 3: Да се определят и приложат мерки за опазване на 6210, включително възстановяване на местообитанието с оглед постигане на 
определените природозащитни цели на биогеографско и национално равнище, както и на равнище защитена зона 
Ключови действия Необходими дейности, средства, принос и 

ресурси 
Географски обхват  Отговорности График  

3.1 Предвид природозащитните 
цели, определени на 
биогеографско и национално 
равнище, както и на равнище 
защитена зона, установяване и 
прилагане на специални мерки 
за опазване, включително 
възстановяване на 
местообитанието в площите, в 
които 6210 е деградирало и от 
които е изчезнало (вж. глава 5.2). 

— Определяне на ключови действия в рамките на 
защитените зони по „Натура 2000“ и извън нея. 
— Разработване, тестване и прилагане на насоки 
относно управлението на местообитанието с 
регионални различия, както е необходимо. 
— Насърчаване на установяването на национално 
или на биогеографско равнище (на държавите 
членки) на подходящи мерки за опазване на 
местообитанието в плановете за управление на 
„Натура 2000“ или в други инструменти за 
управление и създаване на механизми за тяхното 
прилагане. 

Мерки за опазване: във 
всички области, в които 
се среща 
местообитанието. 

Възстановяване на 
местообитанията: в 
определените 
приоритетни места за 
действие на 
регионално/национално 
равнище (традиционен 
ареал). Площи, в които 

Органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата и за 
селското 
стопанство. 

Управляващи 
органи за 
стратегическите 
планове по ОСП, 
агенции за 

Краткосрочни 
до 
средносрочни 
действия (през 
следващите 2—
5 години) 
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— Определяне на ключови области за опазване на 
местообитанието и въвеждане на адаптирани мерки 
за управление в тези области. 
— Определяне на приоритетни площи за 
възстановяване на местообитанието и извършване 
на оценка на осъществимостта на възстановяването.  
— Съставяне и изпълнение на планове за 
възстановяване на тревните съобщества. 
— Подпомагане на мерките за опазване и 
възстановяване: агроекологични и други схеми за 
подпомагане, включително инвестиционни 
плащания и подкрепа на мерки за колективно 
действие за увеличаване на приходите от 
земеделие (стълб I и стълб II на ОСП и други 
фондове). 
— Популяризиране на малки проекти, подпомагани 
на местно равнище, които са насочени към 
възстановяване или опазване на местообитанието в 
целия му ареал. 

— Осъществяване на мониторинг и оценка на 
резултатите. 

наскоро се е загубило 
или е деградирало 
местообитанието. 
Особено в държави и 
региони, в които е 
загубена значителна 
част от традиционната 
площ. 

развитие на 
селските райони. 

Земеделски 
стопани, местни 
групи за действие 

3.2 Пресъздаване на 
местообитанието в подходящи 
площи (вж. 5.3). 

— Оценяване на осъществимостта на 
пресъздаването на местообитанието. 
— Съставяне и изпълнение на план за пресъздаване 
на тревните съобщества, както е необходимо. 
Извършване на селективно въвеждане на растителни 
видове на тревни съобщества чрез инокуланти за 
трева, засяване, презасаждане или разстилане на 
прясно сено. Осигуряване на наличието на 
регионални семена и растителен материал за 
пресъздаването на тревните съобщества. 
— Предоставяне на техническа помощ (експерти в 
областта на почвите и растителността, еколози и др.) 
за пресъздаване на местообитанието. 

Държави и региони, в 
които значителна част 
от традиционната площ 
е загубена и/или трябва 
да се противодейства на 
разпокъсването, за да се 
достигне БПС. 

Органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата и за 
селското 
стопанство. 

Земеделски 
стопани, местни 
групи за 
действие. 

Краткосрочни 
до 
средносрочни 
действия (през 
следващите 2—
5 години) 
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— Предоставяне на финансиране за 
пресъздаването: национални фондове и фондове на 
ЕС. 

 

Цел 4: Да се осигури екологична свързаност в целия ареал на местообитание 6210, включително чрез възстановяване на площи извън 
мрежата „Натура 2000“, в съответствие с определените природозащитни цели на биогеографско и национално равнище 
Ключови действия Необходими дейности, средства, принос и 

ресурси 
Географски обхват  Отговорности График  

4.1. Предвид природозащитните 
цели, определени на 
биогеографско и национално 
равнище, както и на равнище 
защитена зона, създаване на 
програма за опазване на 
зелената инфраструктура извън 
защитените зони по 
„Натура 2000“, включително 
възстановяване на деградирали и 
загубени площи в 
местообитанието, които са важни 
за осигуряване на екологичната 
свързаност на местообитанието и 
на свързаните с него видове 
(вж. 5.4). 

— Анализиране на разпокъсването на 
местообитанието и определяне на критични зони 
по отношение на свързаността.  

— Резултати от действие 2.4. Анализиране на 
ролята на площта извън мрежата „Натура 2000“ за 
намаляване на разпокъсването и подобряване на 
свързаността на този тип местообитание. 

— Разработване и прилагане на стратегия, план или 
програма за подобряване на екологичната 
свързаност между площите на местообитанието и 
съответните популации на свързаните с него 
видове. 

Определени важни 
зони по отношение на 
свързаността в целия 
ареал на 
местообитанието и в 
областта на 
разпространение във 
всички биогеографски 
региони. 
 
 
 

Органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата, 
управляващи 
органи за ЕЗФРСР 
и ЕФРР. 

Земеделски 
стопани, местни 
групи за действие, 
съответните  
заинтересовани 
страни. 

Национални 
експерти. 

Краткосрочни до 
средносрочни 
действия (през 
следващите 2—
5 години) 

4.2. Прилагане на мерки за 
предотвратяване на 
допълнително разпокъсване чрез 
поддържане или възстановяване 
на подходящи площи. 

— Прилагане на съответните мерки за поддържане 
и възстановяване по действия 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 и 3.2. 

— Предоставяне на финансиране и подкрепа за 
мерките, необходими за предотвратяване на 
разпокъсването и подобряване на свързаността по 
национални и европейски фондове. 

 

Цел 5: Да се подобрят знанията, оценката на природозащитния статус и схемите за мониторинг за местообитание 6210  
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Ключови действия  Необходими дейности, средства, принос и 
ресурси 

Географски обхват  Отговорности График  

5.1. Разработване и прилагане на 
хармонизирани методи за 
оценка на обхвата, площта, 
структурата и функциите, 
тенденциите и бъдещите 
перспективи, които дават 
възможност за сравнение на 
природозащитния статус между 
държавите, като се има предвид 
изменчивостта на 
местообитанието в целия му 
естествен ареал. (вж. 6.1, 6.2, 6.3) 

— Споделяне, обсъждане и преразглеждане на 
тълкуването на типа местообитание между 
държавите членки, напр. по време на 
биогеографски семинари и събития на равнището 
на ЕС. 

— Сравняване и споделяне на методите, 
използвани в държавите членки, и разработване на 
набор от съгласувани стандарти и методи за 
оценка и мониторинг на природозащитния статус 
във всички държави в ареала. 

— Определяне на благоприятни референтни 
стойности (БРС). 

Целият ареал и площта 
на разпространение на 
местообитанието. 
Биогеографски региони 
и държави, в които се 
среща 
местообитанието. 

Органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата.  

Национални 
експерти. 

Краткосрочни — 
средносрочни 
действия (през 
следващите 2—
5 години). 

5.2. Разработване на стандартни 
методи за установяване и 
количествено определяне на 
заплахите и натиска върху този 
тип местообитание 
(вж. 6.1, 6.2, 6.3) 

— Определяне на методики за оценка на заплахите 
и натиска върху местообитанието. Анализиране на 
наличните методи. 

— Съгласуване на общи стандарти за оценка на 
заплахите и натиска върху този тип 
местообитание. 

 

Цел 6: Да се насърчи изпълнението на плана за действие, да се разпространяват и споделят знания и опит в опазването и управлението 
на местообитание 6210 
Ключови действия  Необходими дейности, средства, принос и 

ресурси 
Географски обхват  Отговорности График  

6.1. Разработване на стратегия за 
комуникация и насърчаване на 
изпълнението и координирането 
на плана за действие.  

— Разпространение и обсъждане на плана за 
действие по време на регионални и национални 
събития (напр. биогеографски семинари и събития 
по „Натура 2000“, работни срещи във връзка със 
земеделието и др.). 

— Включване на всички подходящи мерки за 
опазване на този тип местообитание в 

Всички държави и 
региони, в които се 
среща местообитанието 

Органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата. 

Национални 
експерти. 

 

Краткосрочни 
действия (през 
следващите 
2 години). 
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приоритетната рамка за действие по „Натура 2000“ 
(за периода 2021—2027 г.). 

— Насърчаване на общите цели и на 
координираните действия в съответствие с 
настоящия план за действие на ЕС за 
местообитание 6210. 

— Подкрепа и информиране на равнището на ЕС 
относно положителната роля на екстензивното 
животновъдство за опазването на биологичното 
разнообразие. 

— Разработване на механизми за участие с цел 
насърчаване на подходящото участие на общността 
на земеделските стопани, повишаване на 
осведомеността и мотивиране на заинтересованите 
страни да насърчават подходящо управление на 
това местообитание. 

— Насърчаване на образованието/повишаването 
на осведомеността на местните власти, 
организациите на гражданското общество, 
създателите на политики и други съответни 
държавни ведомства и агенции относно значението 
на полуестествените тревни съобщества за 
биологичното разнообразие и ползите и услугите, 
които те предоставят на обществото. 

6.2. Обмен на информация между 
държавите членки и регионите 
относно опита във връзка с 
националните/регионалните 
планове за действие, 
управлението, опазването и 
възстановяването. 

— Създаване на експертни групи за обмен на опит.  

— Организиране и участие в подходящи работни 
срещи, биогеографски семинари и свързани 
събития. 

— Популяризиране и разпространение на най-
добрите практики и инициативи, които са от полза 
за местообитанието в целия му ареал. 

Органи на ДЧ, 
отговарящи за 
опазването на 
природата и за 
селското 
стопанство.  

Краткосрочни 
действия (през 
следващите 
2 години). 
 



 

16 

6.3. Разработване и популяризиране 
на насоки за управление и добри 
практики за управление и 
опазване на местообитанията. 

— Насърчаване на експертни групи, работни срещи, 
биогеографски събития за разработване на насоки 
и популяризиране на най-добрите практики. 

— Разработване и разпространение на насоки за 
земеделските стопани и за съответните 
заинтересовани страни, насърчаване и 
подпомагане на тяхното изпълнение. 

Агенции за 
развитие на 
селските райони. 
Национални 
експерти. 
Земеделски 
стопани, местни 
групи за 
действие. 
Съответни 
заинтересовани 
страни.  
 

Краткосрочни 
действия (през 
следващите 
2 години) 

6.4. Разработване на сходни подходи 
в схемите за подпомагане 
(напр. по отношение на целите и 
видовете субсидии, стимулите 
и др.). 

— Анализиране на финансовите нужди, схемите 
за подпомагане и стимулите с експертни групи в 
областта на финансирането в рамките на процесите 
на програмиране на средства от ЕС. 

— Съставяне на регионални планове. 

— Разработване на проекти за сътрудничество. 

Краткосрочни 
действия (през 
следващите 
2 години) 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ И КОНТЕКСТ 
 
Съгласно Плана за действие на ЕС за природата, хората и 
икономиката (COM(2017) 198 final) Европейската комисия, в сътрудничество с 
държавите членки и заинтересованите страни, се ангажира да разработи и насърчи 
прилагането на планове за действие на ЕС за два от най-застрашените типове 
местообитания в ЕС. 

Настоящият план за действие има за цел да послужи като ръководство за 
поддържането и възстановяването в благоприятен природозащитен статус на 
местообитание тип 6210 — Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), което е защитено 
съгласно Директивата за местообитанията2. 

Тези тревни съобщества се срещат на територията на почти целия европейски 
континент — от равнините до планините — и са сред най-богатите на видове 
растителни съобщества в Европа, съдържащи голям брой редки и застрашени 
видове. 

Настоящият план за действие е адресиран до всички заинтересовани и участващи в 
опазването и управлението на този тип местообитание, както и в прилагането на 
мерки за неговото опазване, включително правителствени и неправителствени 
организации, местни общности и заинтересовани страни, специалисти по 
местообитанията и др.  

Очаква се планът за действие да се използва: 

- за разработване на необходимите инструменти на европейско и национално 
равнище и за определяне, насърчаване и изпълнение на действия в контекста на 
селскостопанската политика (напр. агроекологични схеми), на проекти, 
финансирани по програма LIFE, както и в контекста на други политики и действия 
по отношение на околната среда (напр. за борба с еутрофикацията, отлагането 
на азот и др.); 

- като отправна точка за управителите на защитени зони при разработването и 
прилагането на мерки за опазване и като база от знания за по-добро разбиране 
на управлението на тревните съобщества. 

Освен това, тъй като сухите тревни съобщества като цяло имат сходни проблеми и 
нужди за управление на опазването, настоящият план за действие може да се 
използва за управление и на други тревни съобщества, които не са обхванати точно 
от определението за този тип местообитание. 

Европейската комисия вече е публикувала ръководство за управление на този тип 
местообитание3. Настоящият план за действие допълва и актуализира част от 

                                                 
2 Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ 
L 206, 22.7.1992 г., стр. 7). 
3 Вж. Management of Natura 2000 habitats: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
и по-специално *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества (Festuco-Brometalia) 6210: 
https://www.greenbalkans.org/natura2000/german_project/docs/d-b-
38_Rakovodstbo%20EK_H%206210.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
https://www.greenbalkans.org/natura2000/german_project/docs/d-b-38_Rakovodstbo%20EK_H%206210.pdf
https://www.greenbalkans.org/natura2000/german_project/docs/d-b-38_Rakovodstbo%20EK_H%206210.pdf
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информацията, включена в това ръководство за управление, и е опит да се разгледат 
всички съответни аспекти, като се вземат предвид различните ситуации, 
съществуващи в географското разпространение на това местообитание. 

Настоящият план за действие включва описание на типа местообитание, неговото 
разпространение и природозащитен статус, както и връзките му с други типове 
местообитания и видове, защитени съгласно директивите на ЕС за опазване на 
природата4. В него се разглеждат основните заплахи и натиск и са представени най-
важните действия, необходими за преодоляването им. Предложените в настоящия 
план за действие мерки са насочени към опазването и възстановяването на този тип 
местообитание, когато е необходимо, но с тях ще се отговори също така на нуждата 
от подобряване на знанията и мониторинга. 
 
1.1 Географски обхват на плана за действие  

Настоящият план за действие обхваща всички биогеографски региони и държави — 
членки на Европейския съюз, в които се среща типът местообитание. Според 
референтните списъци за биогеографските региони (актуализирани през април 
2018 г.5), типът местообитание 6210 се среща в 25 държави членки и в 
7 биогеографски региона. В някои държави този тип местообитание се среща в 
повече от един биогеографски регион, както е показано на таблицата по-долу.  
 
Таблица 1. Държави членки, в които се среща типът местообитание (6210) според 
референтните списъци 

Регион 
ДЧ AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Съкратени обозначения на държавите членки: AT — Австрия; BE — Белгия; BG — България; CZ 

— Чешка република; DE — Германия; DK — Дания; EE — Естония; ES — Испания; FI — Финландия; FR 
— Франция; HR — Хърватия; HU — Унгария; IE — Ирландия; IT — Италия; LT — Литва; LV — Латвия; LU 
— Люксембург; NL — Нидерландия; PL — Полша; PT — Португалия; RO — Румъния; SE — Швеция; SI 
— Словения; SK — Словакия; UK — Обединено кралство. 

Съкратени обозначения на биогеографските региони: ALP — Алпийски; ATL — Атлантически; BLS — 
Черноморски; BOR — Бореален; CON — Континентален; MED — Средиземноморски; PAN — 
Панонски. 

                                                 
4 Директива за местообитанията (92/43/ЕИО) и Директива за птиците (Директива 2009/147/ЕО 
относно опазването на дивите птици, ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7). 
5 Референтни списъци — публикувани на https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-
the-natura-2000-network 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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Фигура 1. Брой държави членки, в които типът 
местообитание се среща във всеки биогеографски регион
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОПИСАНИЕ И ЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

2.1. Определение и описание на местообитанието 

Съгласно Тълковния наръчник на местообитанията на Европейския съюз (ЕС, 2013 г.) 
местообитание 6210 се състои от растителни съобщества, които се отнасят към два 
разреда на фитоценозния клас Festuco-Brometea: степните или субконтиненталните 
тревни съобщества (разред Festucetalia valesiacae) и тревните съобщества в районите 
с по-силно океанско влияние и субсредиземноморските райони (разред Brometalia 
erecti или Festuco-Brometalia). Във втория случай се прави разлика между предимно 
сухите тревни съобщества от съюз Xerobromion и вторичните (полуестествени) 
полусухи тревни съобщества от съюза на Mesobromion (или Bromion), от една страна, 
и Bromus erectus6, от друга.  

Типът растителност се счита за приоритетен, ако местообитанието е важно за 
орхидеи и включва: богат видов състав от орхидеи, важна популация на поне един 
орхидеен вид, считан за рядък или (силно) застрашен на територията на държавата, 
или един или повече видове орхидеи, считани за редки или изключително редки на 
територията на държавата. 

Повече информация относно определението на местообитанието съгласно 
Тълковния наръчник на местообитанията на Европейския съюз и съгласно други 
класификационни системи (EUNIS и EuroVegChecklist) е включена в приложение 1. 

Тревните съобщества от местообитание 6210 са сред фитоценозите с най-богат видов 
състав в Европа по отношение на броя поддържани видове на единица площ, като в 
много региони този показател достига 80 растителни вида/m2 (WallisDeVries et al., 
2002 г.; Chytrý et al., 2015 г.). Световните рекорди за богатство на растителни видове 
в площи под 100 m2 са отбелязани в тревни съобщества, които са бедни на 
хранителни вещества — по-специално в косени семепроизводствени насаждения от 
полусухи базофилни тревни съобщества (разред Brachypodietalia pinnati във Festuco-
Brometea) (Janišová et al., 2011 г.; Wilson et al., 2012 г.; Dengler et al., 2012 г.; Chytrý et 
al., 2015 г.). 

                                                 
6 Следва да се отбележи, че типът местообитание 6240* беше добавен във версията на Тълковния 
наръчник на местообитанията на ЕС (2003 г.) за ЕС-25 и изрично обхваща субпанонските степни 
тревни съобщества от съюз Festucion vallesiacae, които дотогава бяха изцяло включени в 6210. 
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Фитоценози от Bromion erecti, поддържани чрез косене в Белите Карпати (Iveta Škodová). 

Този тип съобщества се характеризира с голямо многообразие от житни растения и 
треви с поне умерено наличие на калцифилни видове (които предпочитат богати на 
калций почви). Някои видове са свързани с висока растителност, а други — с горски 
покрайнини и полянки; други видове са по-типични за открити тревни съобщества, в 
които се среща както висока, така и ниска растителност. По-сухите и екстремни 
подтипове включват мозайка от криптогамни ценози (мъхове и лишеи) с много богат 
видов състав, разположени между висшите растения или върху малки участъци от 
почти оголена почва. 

По-голямата част от насажденията са от вторичен произход, като заместват 
някогашните термофилни гори и са резултат от режимите на екстензивна паша. В 
Централна Европа някои от тези тревни съобщества са останки от степи от ранния 
холоцен (Chytrý et al., 2007 г.). Малките по мащаб естествени семепроизводствени 
насаждения с тези тревни съобщества се срещат на места, където поради почвени 
фактори не може да расте гора — например върху много плитки почви около 
скалисти образувания или върху нестабилни почви по стръмни склонове (Ellenberg и 
Leuschner, 2010 г.), които са постоянни и без извършването на паша (например в 
Полша). 

Тези тревни съобщества съдържат голям брой редки и застрашени видове, 
включително някои растителни видове, които са вписани в приложение II към 
Директивата за местообитанията (например Pulsatilla slavica, Gentianella anglica). 
Внимание заслужава и безгръбначната фауна, свързана с това местообитание — по-
специално пеперудите и други безгръбначни. Сред тях са много от видовете 
пеперуди, които са вписани в Директивата за местообитанията — например Colias 
myrmidone (приложение II) и Maculinea arion (гигантска синевка, приложение IV). 
Това местообитание е с висок приоритет по отношение на опазването на дивите 
видове опрашители, включително диви пчели и други жилещи ципокрили, мухи 
(например сирфидни мухи, хищни мухи, пчелоподобни мухи), както и дневни и 
нощни пеперуди (вж. раздел 2.4 за свързаните видове и раздел 2.2 за ползите и 
екосистемните услуги). 
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2.1.1 Определяне на приоритетното местообитание 

Приоритетното местообитание 6210 — 
Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи) в района на 
Средиземно море е особено богато на орхидеи от 
родовете Ophrys, Orchis, Neotinea и Serapias. 

Някои тревни съобщества в Карпатите също са 
известни със своето богатство от орхидеи, като в 
това местообитание се срещат около 20 вида 
орхидеи (Jongepierová, 1995 г.). 

В Латвия тези тревни съобщества се считат за 
приоритетно местообитание, когато поддържат 
някой от следните видове орхидеи: Orchis militaris, 
O.ustulata, O.morio, O.mascula, (Auniņš, 2013 г.). 

Трудността при определянето на приоритетното 
местообитание 6210* понякога е свързана с 
ефимерния характер на орхидейните популации на 
някои места. В Ирландия например по време на 
проучване на полуестествени тревни съобщества в 
определена зона през дадена година е било 
установено впечатляващо наличие на Ophrys 
apifera и Ophrys insectifera; през следващите 
години обаче в същата зона са били открити 
незначителни количества орхидеи или те са 
липсвали изцяло (O’Neill et al., 2013 г.). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 

Опасността от това някои места да бъдат определени като богати на орхидеи 
приоритетни местообитания 6210*, а други — като неприоритетни 
местообитания 6210, произтича от обстоятелството, че вторите реално може да са 
богати на орхидеи, но да се намират в „период на покой“ по отношение на цъфтежа 
на орхидеите. 

Към мониторинга и управлението на двата варианта на това местообитание би могло 
да се приложи предпазлив и всеобхватен подход, при който всички места се 
разглеждат като потенциално богати на орхидеи местообитания 6210* и се 
управляват по съответния начин, или „подход на изчакване“, при който 
местообитанията 6210* се определят като такива след мониторинг в продължение на 
няколко последователни години. Опасността при втория подход произтича от това, 
че важните за орхидеи места са по-уязвими на деградиране поради 
неблагоприятното действие на охрастяването и изоставянето върху покълването на 
орхидейните семена и могат да бъдат загубени заради неподходящо управление или 
липса на управление, преди да бъде разбрано истинското им значение. 
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2.1.2 Динамични стадии на сукцесия 

Храстовата и дървесната растителност, която се развива успоредно с отслабването на 
управлението, също се счита за част от местообитание 6210.  

Тълкуването и картографирането на местообитанието в мозайката от термофилни 
погранични ценози и термофилни храсти по принцип е проблематично. Тези мозайки 
се срещат много често и понякога са резултат от сукцесия. В Тълковния наръчник на 
местообитанията на Европейския съюз се препоръчва широко тълкуване на 
местообитание 6210, което включва също някои видове гранични тревни съобщества 
(например Geranion sanguinei) в качеството им на важни убежища на термофилните 
растителни видове, както и фациес с обраствания, свързани с тези тревни 
съобщества. 

2.1.3 Различия между отделните държави и региони. Проблеми при тълкуването 

Местообитание тип 6210 включва широк спектър от тревни съобщества, които 
обикновено биват отнасяни към фитоценозния клас Festuco-Brometea. Във Франция 
например са разпознати 39 подтипа (Besettitti et al., 2005 г.). 

Поради липсата на международно стандартизирани знания за този тип растителност, 
в Тълковния наръчник на местообитанията на Европейския съюз (EC, 2013 г.) са 
разгледани следните типове местообитания: 

- 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик и 6210* 
важни местообитания на орхидеи;  

- 6240 *Субпанонски степни тревни съобщества;  
- 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества.  

Посочените местообитания се определят въз основа на комбинация от два критерия: 
i) присъствие на важни във фитогеографско отношение (суб)континентални и 
панонски видове и ii) тип геоложкия субстрат. Съдържанието на тези три типа обаче 
се припокрива в значителна степен, което затруднява използването им в 
природозащитната и научната практика. Типът местообитание, към който 
принадлежат тревните съобщества от съюза Festucion valesiacae, понякога е трудно 
да бъде определен въз основа на флористичния състав. Това е довело до различни 
тълкувания на един и същ тип местообитание в различни държави — членки на ЕС 
(Mucina et al., 2016 г.). 

Класифицирането на конкретно тревно съобщество в местообитание 6210 или 6240* 
невинаги е еднозначно7. Такъв проблем възниква например по полско-германската 
граница (долината по долното течение на р. Одер). В Полша е решено 6240* изобщо 
да не се включва в националния референтен списък и затова всички термофилни 
тревни съобщества са класифицирани като 6210. Много сходни тревни съобщества от 
германската страна на долината са класифицирани като 6240*. Вследствие на това 
германските тревни съобщества са местообитания с висок приоритет, а полските не 

                                                 
7 В Тълковния наръчник на местообитанията на ЕС определението на местообитание тип 6210 отчасти 
се припокрива с това на субпанонските степни пасища (местообитание 6240*) или поне разликата 
между тези два типа не е достатъчно ясна. Местообитание 6240* беше добавено по-късно в процеса 
на разширяване на ЕС, без да се коригира припокриването с непромененото определение на 
местообитание 6210.  
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са. Някои експерти поставят под въпрос съгласуваността на полския подход с този на 
съседните държави (Jermaczek, 2008 г.; Jermaczek-Sitak 2012 г.; Barańska et al., 2014b).  

Франция и Италия тълкуват по различен начин субконтиненталните степни тревни 
съобщества от Stipo capillatae-Poion carniolicae — във Франция те се считат за част от 
местообитание тип 6210, а в Италия са включени в местообитание 6240*. 

Класификацията на централноевропейските ксеротермични степни тревни 
съобщества на равнище местообитание не е еднаква и ясна в Словакия, Румъния и в 
заобикалящите ги държави.  

В Североизточна Европа този тип местообитание се намира в северната покрайнина 
на неговия ареал и там не се срещат повечето типични видове, въз основа на които 
местообитание 6210 е описано в Тълковния наръчник на местообитанията на 
Европейския съюз. Това също може да създаде проблеми при тълкуването. 

Освен това флористичните разлики между семепроизводствените насаждения в 
някои сухи типове местообитания с тревни съобщества в средиземноморския и 
умерения пояс често водят до неправилно тълкуване и създават трудности при 
правилното категоризиране на някои насаждения (Apostolova et al., 2014 г.).  

По-подробна информация за тълкуването и определянето на този тип местообитание 
съгласно различни класификационни системи е представена в приложение 1. 
 
2.1.4 Заключения и препоръки 

 Би било важно също така тълкуването на типа местообитание да бъде споделяно 
и преразглеждано в рамките на биогеографски семинари и съответни събития на 
равнището на ЕС. Въпреки че уеднаквяването на тълкуването във всички държави 
членки е малко вероятно, държавите членки и националните експерти следва да 
са запознати с тълкуванията в други държави. Следва да се насърчава обменът на 
основни данни, илюстриращи определянето на местообитанието, като например 
фитоценологични данни, описания и снимки на места и т.н. Би могло да се 
създадат стандарти на равнището на ЕС за обмена на тези данни. Полезно би било 
също този въпрос да се обсъжда на съвместни семинари между биогеографските 
региони (не само поединично). 

 Препоръчително изглежда също така да се преразгледа определението, дадено 
на 6210 и 6240 в Тълковния наръчник на местообитанията на ЕС.  

 Поради обстоятелството, че това местообитание често е елемент от динамична 
растителна мозайка, по-широкият пространствен контекст (т.е. цялата мозайка) 
следва да се взема предвид при планирането на неговото управление. 
Планирането на опазването на местообитанието не трябва да се ограничава до 
оставащите участъци, в които се среща местообитание 6210.  
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2.2 Екологични изисквания 

Силно влияние върху структурните и флористичните характеристики на този тип 
местообитание оказват климатичните фактори, топографските особености, 
почвените условия и практиките за управление. Познаването на основните 
екологични изисквания, които могат да варират на национално и местно равнище, е 
от първостепенно значение за установяването на мерки за опазване, чрез които да се 
осигури благоприятен природозащитен статус на местообитанието, както се изисква 
съгласно член 6, параграф 1 от Директивата за местообитанията.  

2.2.1 Почва (включително наличие на вода и хранителни вещества) 

Почвите се считат за най-важния фактор, който определя състава на растителните и 
животинските видове в този тип местообитание. Количеството влага в почвата е сред 
най-важните екологични фактори, определящи изменчивостта на растителността от 
клас Festuco-Brometea. 

По принцип този клас сухи тревни съобщества се среща на сухи, добре дренирани 
почви — от неутрални до алкални. Той се среща върху плитки или дълбоки почви, 
върху карбонатни коренни скали и варовикови скални повърхнини или върху 
песъкливи почви с много ниско карбонатно съдържание и неутрална реакция.  

Някои типове сухи тревни съобщества се развиват също на бедни на основи кисели 
почви (Chytrý et al., 2007 г.) и в редки случаи могат също така се срещат на богати на 
основи вулканични скали (Škodová et al., 2014 г.) или на слабокарбонатни вулканични 
скални образувания (Бадберг в Германия). 

Основни фактори за разпространението на този тип местообитание са ниското 
съдържание на хранителни вещества и периодите на засушаване на почвата през 
лятото в Централна и Северна Европа. От друга страна, в средиземноморските 
климатични условия тези съобщества обикновено съществуват само на почви с 
изключително висока почвена влажност (фреатизъм) в долинни дъна (например в 
Испания); увеличаващите се летни засушавания и ерозия на почвата могат да 
предизвикат драстични промени в структурата и флористичния състав в полза на 
едногодишни сухоустойчиви видове (например в Италия). 

2.2.2 Топография 

Тези тревни съобщества се срещат основно на ниски до средни надморски височини 
в Централна и Северна Европа (например 200—400 m), но могат да стигнат до по-
големи височини в Южна Европа — например в Испания (надморското равнище 
може да варира между 400 и 2000 m), Италия, Германия и Румъния (открити са по 
възвишения в Алпийския регион между 300 и 800 m). 

Местообитанието се среща на открити равни площи, склонове или полегати терени в 
термофилни места с южно или западно изложение (например в Словакия, 
Люксембург, Полша), по склонове в крайречни долини, на високи алувиални тераси 
и в слънчеви крайгорски местности (Литва).  

2.2.3 Климат 

Повтарящото се намаляване на валежите и/или на температурите през 
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продължителни периоди могат да предизвикат изменения във флористичния състав, 
което води до промени на свързаните животински видове.  

 

2.3 Свързани местообитания 

Други типове местообитания са свързани или се намират в контакт с 6210 и могат да 
повлияят на неговото управление. Някои местообитания са свързани с 6210 по 
отношение на динамиката и екологичната сукцесия или образуват мозайки от 
местообитания.  

Тъй като градиентът на екологичните условия на сухите тревни съобщества е 
непрекъснат, растителността в местообитание 6210 често се намира в преход към 
други типове растителност, включително дюни (например 2130 *Неподвижни 
крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), храстови местообитания (40A0 
*Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, 5130 Съобщества на 
Juniperus communis), някои типове пасища и ливади (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 
6270*, 6280*, 62A0, 6410), алкални блата (7230), и тези тревни съобщества може да 
са неразделна част от комплексния тип местообитание 8240 *Варовикови скални 
повърхнини. Повече подробности за типовете местообитания, които могат да са 
свързани или са контактни с 6210, са представени в приложение 1. 

Сред свързаните типове местообитания, които могат да образуват мозайки, са също 
така термофилните погранични ценози (например Geranion sanguinei) и различни 
сухи горски местообитания като 9150, 9170, 91G0, както и някои средиземноморски, 
дакийски и илирийски дъбови и дъбово-габрови гори, включително естествени 
„степни“ мозайки с термофилните дъбови гори от Quercetalia pubescentis до 
границата на горския пояс. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis на сухо пасище върху варовик в Долна Австрия (Stefan 
Lefnaer) 
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2.4 Свързани видове 

Някои видове от приложения II, IV и V към Директивата за местообитанията и 
приложение I към Директивата за птиците имат силна връзка с това местообитание и 
могат да изискват един или друг вид специално управление, за да бъдат опазвани. 
Този тип местообитание е особено важен за безгръбначните видове, включително за 
опрашители като множество жилещи ципокрили, таксони мухи и видове пеперуди. 
Някои важни видове са посочени по-долу.  

Растения 

Полусухите тревни съобщества са богати на редки и защитени растителни видове, 
включително три вида, вписани в приложение II към Директивата за 
местообитанията: 

Gentianella anglica (ранна тинтява) е рядко едногодишно растение, ендемично за 
Обединеното кралство. Среща се в калцифилни тревни съобщества, основно върху 
стръмни южни склонове с продължително изложение на слънчева светлина, където 
почвата е много плитка (2—5 cm) и следователно с много ниска плодородност (WCC, 
1999 г.). Почти всички находища на тази растителност попадат в местообитание 6210. 
Тя вирее на оголени земи или в ниски тревостои, които се поддържат открити чрез 
комбинация от паша и утъпкване от селскостопански животни, върху плитки и 
засушливи почви. Гъстият тревостой я засенчва и не ѝ позволява да се конкурира с 
други, по-жизнеспособни видове. От 1970 г. насам се наблюдава изразено западане 
на G. anglica, дължащо се основно на разораването и наторяването на стари 
варовикови пасища и на изоставянето на пашата по оставащите пасища. 

Pulsatilla slavica* е ендемично растение за Западните Карпати в Полша и Словакия и 
е вписано като приоритетен вид в приложение II към Директивата за 
местообитанията. В Словакия растението се среща по тревисти скални склонове и в 
реликтни борови гори, а също, макар и рядко, в букови гори върху варовици и 
доломити в хълмисти райони от субалпийския растителен пояс. Събирането на това 
растение е отбелязано като важна заплаха в Полша. В Словакия растението е 
заплашено от загуба на неговото местообитание поради обрастване или облесяване 
(основно с Pinus sylvestris и P. nigra), ерозия на почвата и утъпкване около 
туристическите пътеки, събиране на екземпляри от този вид и добив на кариерни 
материали (Mereďa и Hodálová, 2011 г.). 

Himantoglossum adriaticum е рядка европейска ендемична орхидея, която е 
застрашена в много държави. Вирее върху карбонатни почви в естествени и 
полуестествени сухи и мезофилни пасища или открити горски площи, като ареалът ѝ 
е ограничен в малък регион по адриатическото крайбрежие в Централна и 
Югоизточна Европа. H. adriaticum расте най-често в тревни съобщества, които могат 
да бъдат характеризирани като стадий на вторична сукцесия на растителния клас 
Festuco-Brometea (Bódis et al., 2018 г.). Изложена е на няколко заплахи, включително 
интензифициране на земеделието, управление на горите, изоставяне на земи, 
инвазивни видове събиране. Среща се в защитени територии навсякъде в нейния 
ареал и се препоръчва непрекъснат мониторинг на популациите (Dostalova et al., 
2013 г.). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Птици 

Тези тревни съобщества са местообитание на редица застрашени или редки видове 
птици, много от които са вписани в приложение I към Директивата за птиците. 
Няколко вида хищни птици, сред които са Falco biarmicus (далматински сокол), Pernis 
apivorus (осояд), Circaetus gallicus (орел змияр) и Circus pygargus (ливаден блатар), 
използват тези пасища като зони за ловуване през размножителния период; 
следователно е важно да се осигури наличието на животните, с които те се хранят, 
като дребни бозайници и кокошоподобни птици. Наличието на храна в изобилие е 
основна потребност на грабливите птици, които зимуват върху сухи пасища. Всички 
те се нуждаят от големи и открити райони за ловуване с подходяща висока 
растителност за нощуване (Croft & Jefferson, 1999 г.). 

Много врабчоподобни птици, включително Emberiza hortulana (градинска овесарка), 
Sylvia nisoria (ястребогушо коприварче), Lullula arborea (горска чучулига) и Lanius 
collurio (червеногърба сврачка), използват това местообитание за гнездене и 
нощуване и са силно засегнати от промените на земеделските практики. Други птици 
от приложение I, които се размножават в тези тревни съобщества, са Burhinus 
oedicnemus (турилик), Calandrella brachydactyla (голяма късопръста чучулига) и т.н.  

Местообитанието е важно и за други птичи видове, като например Lanius excubitor 
(сива сврачка), Emberiza cia (сивоглава овесарка), Emberiza citronella (жълта овесарка) 
и Caprimulgus europaeus (козодой). 

Загубата, разпокъсването и влошаването на местообитанието вследствие на промени 
в земеделието оказват пряко въздействие върху птичите видове. Липсата на 
управление поради изоставянето или интензифицирането на земеделските 
дейности, включително увеличената употреба на пестициди, изкуствени торове и 
полутечни торове, води до намаляване на числеността на безгръбначните. В резултат 
на намалената наличност на този важен източник на храна през зимата, се наблюдава 
повсеместно и продължаващо намаляване на ареала на посочените птичи видове в 
ЕС. Наред с това обезпокояването от човека по време на размножителния сезон е 
причина за репродуктивни неуспехи. 
 
Безгръбначни 

Местообитание 6210 има голямо значение за опазването на дивите опрашващи 
видове, включително дивите пчели и мухите, както и на дневните и нощните 
пеперуди. Характерни за това местообитание са редица видове пчели, оси, полски 
скакалци, щурци, хищни мухи (Asilidae), сирфидни мухи (Syrphidae), пчелоподобни 
мухи (Bombyliidae) и други насекоми и паяци, поради което типични за 
местообитанието са също разнообразни видове хищни и паразитни безгръбначни.  

Калцифилните тревни съобщества са особено богати на мравчени видове, за които 
са благоприятни топли и сухи условия в накъсани тревни слоеве или слоеве върху 
скали. Местообитанието е богато също на почвена фауна — дребни членестоноги, 
нематоди, насекомни ларви, дъждовни червеи. В тревните съобщества, в които се 
извършва паша (пасища), има многообразие от безгръбначни (насекоми, акари, 
нематоди) сапрофаги (видове, които се хранят с разлагаща се органична материя), 
които зависят от екскрементите на пасящите животни.  
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Тези тревни съобщества представляват също така важен източник на нектар и пчелен 
прашец за много повече общи видове насекоми. През сезона на цъфтеж тревните 
съобщества са приемник на голямо разнообразие от пеперуди и други антофилни 
(посещаващи цветя) насекоми — бръмбари, пчели и оси, трипси, сирфидни и други 
мухи. При изследване на комбинирани данни за разпространението и за 
нектароотделянето на различни цъфтящи видове в Обединеното кралство (Baude et 
al., 2016 г.) е установено, че калцифилното тревно съобщество е сред 
местообитанията, които отделят най-голямо количество нектар на единица площ от 
най-разнообразни растителни източници. 

Следва да се отбележат пеперудите, свързани с това местообитание, сред които има 
редица видове със специализирани екологични изисквания. Сухите калцифилни 
тревни съобщества са местообитанието с най-голямо богатство на видове пеперуди 
в Европа (Van Swaay, 2002 г., 2006 г.). От 576 вида, докладвани като местни в Европа, 
274 (48 %) са съобщени в сухи калцифилни тревни съобщества — дори повече, 
отколкото в алпийските и субалпийските тревни съобщества (където са съобщени 
261 вида) (WallisDeVries и Van Swaay, 2009 г.). Четиридесет и четири от тези 274 вида 
пеперуди (16 %) са ендемични за Европа и се срещат само там. От всички 71 вида, 
считани за застрашени в Европа, 37 (52 %) се срещат на калцифилни тревни 
съобщества. Типичните видове включват много видове зигени (Zygaena) и 
представители на сем. Hesperiidae, както и големи пеперуди с богата окраска, като 
например голям полумесец (Papilio machaon) или лястовича опашка (Iphiclides 
podalirius). 

Сред пеперудите, характерни за 
калцифилните тревни съобщества, са два 
вида, които са вписани в Директивата за 
местообитанията и са силно застрашени — 
Colias myrmidone (приложения II и IV) и 
Maculinea arion (приложение IV).  

Colias myrmidone е най-лошият пример за 
упадък на пеперуда в европейски мащаб. 
Видът вече е изчезнал от повечето 
държави в европейския му ареал и ако не 
се предприемат незабавни действия, той 
ще бъде изгубен напълно в Европа. 
Повторното въвеждане на този вид следва 
да бъде обмислено във всички държави и 
региони, където той е изчезнал през 
последните години, при условие че бъдат 
възстановени достатъчно местообитания, 
както е посочено в плана за действие на ЕС 
за видовете (Marhoul и Olek, 2012 г.). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Parnassius apollo е свързана с този тип местообитание в Бореалния биогеографски 
регион, където се среща в нисколежащи тревни съобщества8. В хърватските 

                                                 
8 На семинара за Бореалния биогеографски регион (2012 г.) организацията за опазване на 
пеперудите в Европа Butterfly Conservation Europe предложи този вид да бъде добавен като типичен 
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находища на това местообитание се среща Proterebia afra dalmata (далматинска 
степна чернушка), а в Югоизточна Европа типична за местообитанието е 
Pseudophilotes bavius (тъмна голяма синевка). Сухите калцифилни тревни съобщества 
се считат също за добри местообитания за размножаването на Euphydryas aurinia 
(блатна многоцветница) и Lycaena dispar (голяма огневка) (Rūsiņa, 2017 г.).  

Сухите калцифилни тревни съобщества са важни местообитания за множество 
жилещи ципокрили, като диви пчели, оси и нисши ципокрили. Повечето самотни 
пчели са специализирани върху определени растителни видове като източници на 
пчелен прашец и много от тях са специализирани върху калцифилните тревни 
видове. В Обединеното кралство например тези местообитания са гостоприемници 
на повече от 80 вида, като 14 от тях са тясно свързани с местообитанието (Falk, 
2015 г.). Някои пчелни видове са зависими от едно-единствено семейство или род 
растения, типични за калцифилните тревни съобщества — например Melitta dimidiata 
от Onobrychis sp. и Andrena hattorfiana от Knautia arvensis. Тези пчели имат много 
тясна връзка, тъй като зависят от събрания пчелен прашец, за да захранват гнездата 
си. Много видове мухи (Diptera) също принадлежат към типичните видове, 
приспособени към сухи условия, като например пчелоподобните мухи (Bombylidae), 
няколко вида сирфидни мухи (Syrphidae: видове Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella) 
и хищните мухи (Asilidae), които изискват горещи слънчеви условия и често се срещат 
по карбонатни тревисти хълмове. Пчелоподобните мухи и пчели се нуждаят от 
открита и хетерогенна структура на тревното съобщество в микромащаб (5—10 cm). 
Тревните слоеве с еднообразна структура не са подходящи за земни пчели или хищни 
насекоми, като мравки и тигрови бръмбари (Cicindelinae). 

С тези тревни съобщества са свързани също множество редки видове скакалци, като 
Saga pedo, Gomphocerippus rufus и Stenobothrus lineatus (Alexander, 2003 г.; Sardet et 
al., 2015 г.), а също и щурци, като например Gyrillus campestris. 

Изискванията относно управлението на безгръбначните са разгледани в раздел 5.1.3. 

Влечуги 

Някои влечуги, свързани с това местообитание в определени части от техния ареал 
на разпространение, са: Coronella austriaca (медянка), Zamenis longissimu (смок 
мишкар), Hierophis viridiflavus (жълто-зелен смок), Lacerta agilis (ливаден гущер), 
Lacerta bilineata (зелен гущер) и Podarcis muralis (стенен гущер) (Bensettiti et al., 
2005 г.). 

                                                 
за вида местообитание. В Алпите и свързаните ареали той се среща само в субалпийски условия 
между 750 и 2000 m в местообитание 6170. 



 

32 

Бозайници 

Типични за този тип местообитание са някои 
видове бозайници — по-специално дребни 
гризачи. Лалугерът (Spermophilus citellus), 
вписан в приложения II и IV към Директивата за 
местообитанията, се нуждае от нисък 
тревостой (10—20 cm) обикновено в сухи 
тревни съобщества и степи. Тези условия могат 
да бъдат изгубени, когато след 
преустановяване на пашата избуят груби треви 
и се развият храсталаци (Janák et al., 2013 г.).  

 
  Лалугер (Michal Ambros) 

2.5 Екосистемни услуги и ползи 

Калцифилните тревни съобщества осигуряват важни ползи за обществото 
(производство, заетост), за околната среда и за биологичното разнообразие, които 
обаче невинаги биват добре признати и разбрани. Тези тревни съобщества се 
използват екстензивно за паша на селскостопански животни в целия ЕС, което носи 
доходи на местните общности навсякъде в техния ареал на разпространение. 
Екосистемните услуги и ползите, осигурявани от местообитанието, включват 
опрашване, предотвратяване на ерозията на почвите, улавяне на въглерод, както и 
ценности с естетично и спортно-развлекателно значение.  

Както беше посочено в предходния раздел, тези тревни съобщества са основни 
местообитания на много защитени видове в ЕС (растения, птици, пеперуди, влечуги 
и бозайници), както и на други пасящи диви животни като сърни и гризачи. 
Местообитание 6210 има голямо значение за опазването не само на дивите 
опрашващи видове (по-специално на дивите пчели), но също на мухите и на дневните 
и нощните пеперуди. 

Освен това, за разлика от почвите с интензивно отглеждани култури, които не са 
добри уловители на въглерод, пасищата могат да улавят 0,3—0,6 тона въглерод на 
хектар годишно (DEFRA, 2007 г.). 

Сухите пасища и степи са дом на прародители или близки родственици на някои от 
най-често използваните билки в наши дни (като див босилек, дива майорана, дива 
мащерка), градински луковици, няколко подправки и лечебни растения (ЕАОС, 
2001 г.). 

Местообитание 6210, с неговото безспорно богатство на видове (цъфтящи растения, 
насекоми, грабливи птици), притежава също така висока спортно-развлекателна 
стойност. Пасищата от този тип традиционно имат голямо значение както за 
пейзажната живопис, така за привлекателността на природата.  
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2.6 Географско разпространение 

2.7.1. Площи, докладвани от държавите членки 

Типът местообитание се среща в 25 държави и в 7 биогеографски региона.9. Всички 
държави членки докладваха текущия ареал и площ на този тип местообитание 
(съгласно задълженията за докладване, установени в член 17 от Директивата за 
местообитанията10). Общата площ, докладвана през 2013 г., възлиза на 16 732 km2. В 
почти половината оценки тенденцията по отношение на площта е докладвана като 
низходяща. Площта на местообитанието е най-голяма в Средиземноморския 
биогеографски регион, а ареалът му е най-голям в Континенталния биогеографски 
регион. 

 

Фигура 2. Площ (km2) и ареал на 6210 по биогеографски региони: Алпийски (ALP), 
Атлантически (ATL), Черноморски (BLS), Бореален (BOR), Континентален (CON), 
Средиземноморски (MED) и Панонски (PAN).  
 

Въпреки че типът местообитание се среща в 25 държави, близо 90 % от докладваната 
му площ се намира в пет от тях (IT, FR, RO, ES и BG).  

                                                 
9 Съгласно референтните списъци на ЕС. https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 
10 Наборът от данни по член 17 съдържа таблични данни, докладвани от всички държави членки (с 
изключение на Хърватия) за периода 2007—2012 г.: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-
format Трябва да се отбележи, че съществуват проблеми с качеството на данните, представени в 
докладите по член 17, поради което информацията в настоящия план за действие, която се основава 
на тези данни, трябва да се приема предпазливо и да се разглежда като ориентировъчна. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format


 

34 

 
Най-голямата площ на 6210 за периода 2007—2012 г. е докладвана от Италия 
(6407 km2), следвана от Франция (3028 km2), Румъния (2200 km2), Испания (1915 km2) 
и България (1258 km2). 

 
Фигура 4. Площ (km2) на местообитание 6210 в държавите членки  

 
Фигура 5. Площ (km2) на ареала на местообитание 6210 в държавите членки 

IT: 38

FR: 18

RO: 13

ES:11

BG: 8

UK: 3

Фигура 3. Процент от общата площ на 6210 в ЕС по държави 
членки
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Фигура 6. Площ на местообитание 6210 (km2) по държави членки във всеки биогеографски 
регион (съгласно докладването по член 17 за периода 2017—2012 г.) 

2.6.1. Тенденция по отношение на площта 

В почти половината оценки за периода 2007—2012 г. тенденцията по отношение на 
площта е докладвана като низходяща11. Тенденцията е възходяща само в 4 % от 
оценките (BE в региони ATL и CON). Информация за тенденцията на площта липсва в 
16 % от оценките (BG в региони ALP, BLS и CON; ES в MED; LU в CON и PL в ALP и CON).  
 

 

Фигура 7. Тенденция по отношение на площта на местообитание тип 6210: 
брой докладвани оценки по категории тенденции 

 

                                                 
11 Общо за местообитание 6210 бяха докладвани 45 оценки за 24 държави членки и 7 региона 
(Хърватия не представи доклад за периода 2007—2012 г.). 
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2.6.2 Разпространение на местообитание 6210 в „Натура 2000“ 

Приблизително 57 % от общата площ на този тип местообитание в ЕС са включени в 
мрежата „Натура 2000“.  

Значително присъствие на местообитанието е докладвано12 в 4437 защитени зони по 
„Натура 2000“. 

Континенталният биогеографски регион е този, в който 6210 се среща в по-голям 
брой защитени зони по „Натура 2000“. Над 50 % от зоните с това местообитание в 
континенталния регион се намират в Германия, Италия и Франция.  

Оценената площ на местообитание 6210, която е обхваната от мрежата, е най-голяма 
обаче в Средиземноморския биогеографски регион.  

Италия е държавата с най-голяма площ на 6210 в мрежата „Натура 2000“, но по 
отношение на броя зони, в които се среща местообитанието, в Германия има много 
зони с предимно малка площ на това местообитание и средната площ на зоните е 
много малка. Други държави членки, като например България, имат само няколко 
зони, но с големи площи на местообитанието. 

 

 

Фигура 9. Обща площ на местообитание 6210 в „Натура 2000“ по държави членки 

 

                                                 
12 Без зоните, в които типът местообитание е докладван с представителност D: незначително 
присъствие. 
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Фигура 10. Брой защитени зони по „Натура 2000“ с наличие на местообитание 6210 по 
държави членки. 

 
Въз основа на набора от данни по член 17 е изчислен също така делът в проценти на 
площта на местообитанието, която е включена в „Натура 2000“, за всяка държава 
членка и за всеки биогеографски регион, като този дял е получен от докладваната 
обща площ на местообитанието и площта в „Натура 2000“ (вж. таблица 4 по-долу). 
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Таблица 4. Площ и дял на местообитание 6210 в „Натура 2000“ (въз основа на набора от 
данни по член 17, 2013 г.) 

Биогеографски 
регион ДЧ 

6210 — 
обща 
площ (km2) 

6210 — площ в 
„Натура 2000“ (k
m2) 

% в 
„Натура 200
0“ 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR н.д.  н.д. н.д. 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

АЛПИЙСКИ   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE н.д. 1,94 н.д. 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

АТЛАНТИЧЕСКИ   2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

ЧЕРНОМОРСКИ   109,61 93,01 85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

БОРЕАЛЕН   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR н.д. н.д. н.д. 
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CON IT 1 218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

КОНТИНЕНТАЛЕН   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR н.д. н.д. н.д. 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT н.д. 284,00 н.д. 

СРЕДИЗЕМНОМОР
СКИ   5 276,80 

2 615,46 
50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

ПАНОНСКИ  137,58 117,10 85 % 

ОБЩО ЕС 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС, ЗАПЛАХИ И НАТИСК 

3.1 Природозащитен статус и тенденции 

Съгласно докладването на държавите по член 17 от Директивата за 
местообитанията природозащитният статус е неблагоприятен и се влошава 
в по-голямата част от ареала на местообитанието.  
Природозащитният статус в мрежата „Натура 2000“ е по-добър от този извън 
мрежата (35 % от площта на местообитанието в „Натура 2000“ е в отличен, 
около 55 % в добър и под 10 % в по-малко от добър природозащитен статус).  
Използването на хармонизирани методи би дало възможност за по-добро 
сравняване на оценките на природозащитния статус, най-малко между 
държавите, принадлежащи към един и същ биогеографски регион. 

Информацията в настоящия раздел се основава предимно на данните, които са 
докладвани от държавите членки за периода 2007—2012 г. и са включени в набора 
от данни по член 1713. Включени са също някои данни за природозащитния статус и 
тенденциите за периода 2013—2018 г. съгласно последните доклади, внесени от 
държавите членки през 2019 г. Трябва обаче да се отбележи, че тези данни, 
понастоящем налични в ЕАОС14, може да се нуждаят от известно преразглеждане. 

Методиката, използвана за оценяването на природозащитния статус, зависи от данни 
с различни източници. В оптималния случай данните следва да бъдат събрани през 
периода на докладване посредством съпоставими методи във всички държави 
членки. Държавите членки обаче са използвали данни, събирани за разнообразни 
цели и през различни периоди от време. В много случаи не съществуват подходящи 
данни и за да може да се извършат оценките, са използвани експертни становища. 

3.1.1 Природозащитен статус на равнище биогеографски регион 

През предходния период на докладване природозащитният статус беше 
неблагоприятен във всички биогеографски региони (за последния период все още не 
са разработени такива данни). Параметърът „площ“ беше оценен предимно като 
„неблагоприятен“, а параметрите с най-лоши оценки бяха „бъдещи перспективи“ и 
„структура и функции“. Тези оценки показаха, че местообитанието се е влошило и се 
очаква това влошаване да продължи на биогеографско равнище в бъдеще. 

Таблица 5. Природозащитен статус и тенденции на 6210 по биогеографски региони (2007—
2012 г.)  

Регион Ареал Площ Структура 
и функция 

Бъдещи 
перспекти
ви 

ПС 
2007—
2012 г. 

Тенденции 
на ПС 

Предходен 
ПС (2001—
2006 г.) 

АЛПИЙСКИ U1 U1 U1 U1 U1 — XX 

АТЛАНТИЧЕСКИ FV U2 U2 U2 U2 — U2 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Хърватия не е представила доклад по член 17 за 
последния период и по тази причина данните от тази държава не са включени в настоящия раздел. 
Трябва също така да се напомни, че съществуват проблеми с качеството на данните, представени в 
докладите по член 17, поради което информацията в настоящия раздел трябва да се тълкува 
предпазливо и да се разглежда само като ориентировъчна. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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ЧЕРНОМОРСКИ FV FV U1 U1 U1 = XX 

БОРЕАЛЕН FV U2 U2 U2 U2 — U2 

КОНТИНЕНТАЛЕН U1 U2 U2 U2 U2 — U2 

СРЕДИЗЕМНОМОР
СКИ U1 U1 U1 U2 U2 — XX 

ПАНОНСКИ FV U1 U1 U1 U1 = U2 
 

Благоприятен FV Неизвестен XX 
Неблагоприятен — 
незадоволителен 

U1 
Неблагоприятен — 

лош 
U2 

Определители: (+) — подобряващ се, (-) — влошаващ се, (=) — стабилен, (x) — неизвестен, (н.д.) — не 
е докладван. 

 
3.1.2 Природозащитен статус на местообитанието на равнище държава членка във 
всеки биогеографски регион 

Природозащитният статус се подлага на оценка на всеки шест години във всяка 
държава членка и за всеки биогеографски регион. Вече са налични оценките от трите 
периода на докладване (от 2001 г. насам) — вж. обобщените данни за 
природозащитния статус, докладвани за този тип местообитание през трите периоди 
на докладване, в таблица 6 на следващата страница.  

Природозащитният статус на 6210, докладван за периода 2013—2018 г., като цяло не 
се подобрил. Нещо повече — в няколко държави членки е докладвано влошаване на 
природозащитния статус на този тип местообитание на равнище биогеографски 
регион.  

Съгласно последните доклади, представени от държавите членки през 2019 г., 
природозащитният статус е неблагоприятен във всички държави членки и региони, с 
изключение на Хърватия в Алпийския и Средиземноморския биогеографски регион и 
Румъния в Алпийския и Континенталния биогеографски регион. 

Тревожна е ситуацията в Атлантическия регион, за който всички държави докладваха 
неблагоприятен статус на местообитанието. Освен това в Белгия, Германия и 
Нидерландия е отбелязано влошаване на природозащитния статус след първия 
период на докладване (2001—2006 г.). 

Природозащитният статус на този тип местообитание също е докладван като 
неблагоприятен във всички държави в Бореалния биогеографски регион и с 
тенденция към влошаване в Латвия и Швеция. 

Всички държави докладваха неблагоприятен статус на местообитанието в 
Средиземноморския регион и влошаване на този статус във Франция, Италия и 
Португалия в сравнение с предишните периоди на докладване.  

Природозащитният статус на местообитание тип 6210 в Панонския биогеографски 
регион беше докладван като „неблагоприятен — незадоволителен“ (U1) във всички 
държави, въпреки че в Чешката република има данни за подобрение спрямо 
предишните периоди на докладване.  

Повечето площи на този тип местообитание в Континенталния биогеографски регион 
са с лош статус (U2), под 20 % са с незадоволителен статус (U1), като единственият 
благоприятен статус беше докладван от Румъния, където се намират само около 
0,2 % от общата площ на местообитанието в региона.  
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В някои случаи природозащитният статус се влошил в сравнение с предходния 
период на докладване. Такъв е случаят с Австрия в Алпийския и Континенталния 
биогеографски регион, Германия в Атлантическия и Континенталния биогеографски 
регион и Италия в Алпийския, Континенталния и Средиземноморския биогеографски 
регион. 

Отбелязва се неголямо подобрение от лош (U2) към незадоволителен (U1) 
природозащитен статус в Испания в Алпийския и Атлантическия биогеографски 
регион (съответно вследствие на използването на различен метод и подобрението 
на знанията), в Полша в Алпийския биогеографски регион (вследствие на 
подобрението на знанията) и в Чешката република в Панонския биогеографски 
регион (вследствие на подобрението на знанията).  
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Таблица 6. Природозащитен статус, докладван от държавите — членки на ЕС, за 
местообитание 6210 през трите докладвани периода 

ДЧ 
 

РЕГИОН 
 

ПС 2001—
2006 г. 

ПС 2007—
2012 г. 

Тенденция 
 

% в 
региона 

ПС 2013—
2018 г. 

Тенденция 
 

AT АЛПИЙСКИ U1 U1 = 23,6 U2 — 

BG АЛПИЙСКИ н.д. U1 = 8,5 U1 x 

DE АЛПИЙСКИ U1 U1 — 3,7 U1 = 

ES АЛПИЙСКИ XX U2 — 7,2 U1 x 

FR АЛПИЙСКИ U1 U1 = 18,3 U1 = 

HR АЛПИЙСКИ н.д. н.д.   FV = 

IT АЛПИЙСКИ FV U1 — 22,1 U2 — 

PL АЛПИЙСКИ U1 U2 + 0,5 U1 x 

RO АЛПИЙСКИ н.д. FV  0,5 FV x 

SE АЛПИЙСКИ U2 U2 — 0,7 U2 — 

SI АЛПИЙСКИ U2 U2 = 2,8 U2 — 

SK АЛПИЙСКИ U1 U1 = 12,1 U1 x 
        

BE АТЛАНТИЧЕСКИ U1 U2 + 0,7 U2 x 

DE АТЛАНТИЧЕСКИ U1 U1 x 2,6 U2 — 

DK АТЛАНТИЧЕСКИ U2 U2 x 1,3 U2 — 

ES АТЛАНТИЧЕСКИ U1 U2 — 15,0 U1 = 

FR АТЛАНТИЧЕСКИ U2 U2 — 37,7 U2 — 

IE АТЛАНТИЧЕСКИ U2 U2 = 6,2 U2 — 

NL АТЛАНТИЧЕСКИ U1 U2 = 0,2 U2 + 

UK АТЛАНТИЧЕСКИ U2+ U2  36,2 U2 = 
        

BG ЧЕРНОМОРСКИ н.д. U1 = 100 U1 x 
        

EE БОРЕАЛЕН U1- U1 = 17,3 U1 = 

FI БОРЕАЛЕН U2- U2 — 4,6 U2 = 

LT БОРЕАЛЕН U2- U2 — 25,9 U2 x 

LV БОРЕАЛЕН U2+ U2 — 23,8 U2 — 

SE БОРЕАЛЕН U2- U2 — 28,4 U2 — 
        

AT КОНТИНЕНТАЛЕН U1 U1 = 5,0 U2 — 

BE КОНТИНЕНТАЛЕН U1 U2 + 1,0 U2 + 

BG КОНТИНЕНТАЛЕН н.д. U1 = 10,7 U1 x 

CZ КОНТИНЕНТАЛЕН U2 U2 + 10,3 U2 = 

DE КОНТИНЕНТАЛЕН U1- U1 — 33,1 U2 — 

DK КОНТИНЕНТАЛЕН U2 U2 x 3,6 U2 — 

FR КОНТИНЕНТАЛЕН U2 U2 — 17,9 U2 — 

HR КОНТИНЕНТАЛЕН н.д. н.д.   U1 = 

IT КОНТИНЕНТАЛЕН FV U1 — 8,9 U2 — 

LU КОНТИНЕНТАЛЕН U1 U2 x 0,3 U2 — 

PL КОНТИНЕНТАЛЕН U2 U1 + 6,0 U1 x 

RO КОНТИНЕНТАЛЕН  FV  0,2 FV x 

SE КОНТИНЕНТАЛЕН U2 U2 — 1,1 U2 — 

SI КОНТИНЕНТАЛЕН U2 U2 — 1,8 U2 — 
        

ES СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ XX U2 x 45,9 U2 — 

FR СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ U1 U2 — 10,7 U2 — 

HR СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ н.д. н.д.   FV = 

IT СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ FV U1 — 40,2 U2 — 

PT СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ FV FV  3,2 U1 — 
        

CZ ПАНОНСКИ U2 U2 + 6,9 U1 = 

HU ПАНОНСКИ U2 U1 = 84,9 U1 = 

SK ПАНОНСКИ XX U1 = 8,2 U1 X 
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Фигура 12. Карта на разпространението на местообитание 6210 и общ природозащитен 
статус, докладван от държавите членки за периода 2007—2012 г. (с изключение на Хърватия) 

3.1.3 Тенденция в природозащитния статус на местообитание 6210 

Съгласно най-актуалните налични оценки (от докладването по член 17 за периода 
2007—2012 г.) природозащитният статус се влошава в повечето региони, като остава 
предимно стабилен в два биогеографски региона (Черноморски и Панонски). 
 

 

Фигура 13. Тенденция в природозащитния статус на местообитание 6210 в отделните 
биогеографски региони, представена като брой на държавите членки във всяка една 
категория на тенденцията за съответния регион (2007—2012 г.) 
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Тенденция в природозащитния статус по биогеографски регион
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3.2 Природозащитен статус на местообитанието в защитените зони по 
„Натура 2000“  

Степента на опазване на всяко местообитание в мрежата „Натура 2000“ се докладва 
в стандартния формуляр за данни за всяка зона, в която се среща местообитанието, 
съгласно следните категории: 

 A: отлично опазване 

 B: добро опазване 

 C: средно или намалено опазване 

 

Фигура 14. Процент от общата площ на местообитание 6210 по класове на степени на 
опазване в „Натура 2000“. A: отлично, B: добро, C: средно или намалено (база данни по 
„Натура 2000“, 2018 г.) 

 
По осреднени показатели степента на опазване е отлична за 35 %, добра за 55 % и 
намалена за по-малко 10 % от площта на местообитанието в „Натура 2000“.  
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Фигура 15. Процент на площта с отлична степен на опазване в защитените зони по 
„Натура 2000“ по биогеографски регион 
 

3.3 Методики за оценяване и мониторинг на природозащитния статус 

От държавите членки се изисква да извършват надзор на природозащитния статус на 
природните местообитания и на видовете, посочени в член 2, със специално 
внимание към приоритетните типове естествени местообитания и приоритетните 
видове съгласно член 11 от Директивата за местообитанията, като това следва да е 
основата за оценките по член 1715.  

Държавите членки са разработили методики за оценяване на природозащитния 
статус на типовете местообитания и видовете от интерес за Общността или са процес 
на разработване/подобряване на методи за това. В тези методи обикновено са 
определени променливи, критерии и гранични стойности на основните параметри 
(ареал, площ, структура и функция и т.н.), които показват дали типът местообитание 
е с благоприятен природозащитен статус (БПС).  

Понастоящем някои държави разработват и изпитват стандартизирани методически 
протоколи (Италия), модели с множество критерии (Дания) или са разработили 
подробни матрици както за оценяване на равнище местност или зона, така и за 
целите на мониторинга, включително на типичните растителни видове (Германия16), 
както и други подходи за оценяването на природозащитния статус. 

Що се отнася обаче до описанието на БПС за местообитание 6210, официални 
референтни данни липсват, а някои държави членки все още нямат подробна 
методика за оценяване на природозащитния статус, защото на равнището на ЕС 
съществува само концептуална рамка за целите на докладването по член 17. 

                                                 
15 Докладване по член 17 от Директивата за местообитанията. Обяснителни бележки и насоки за 
периода 2013–2018 г. Окончателен вариант — май 2017 г. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 

32,64
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44,9116,78

36,20
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Процент на площта на местообитание 6210
с отличен природозащитен статус в „Натура 2000“

Алпийски Атлантически Черноморски

Бореален Континентален Средиземноморски

Панонски
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В няколко държави членки се извършва картографиране на местообитанието и се 
събират данни за неговото състояние (например регистрират се биотични и 
абиотични фактори). Подробности за методите, използвани от държавите членки, в 
които това местообитание се среща, са представени в раздел 5.1. (Методи за 
мониторинг на местообитанията). 

В миналото някои държави членки оценяваха ареала въз основа на непълни 
заснемания и разчитаха на прогнози за вероятното проявление на местообитанието 
в зависимост от типа на почвата, надморската височина и докладваното присъствие 
на индикаторни видове в мрежа от квадранти със страна 10 km (например 
Ирландия). При докладването за периода 2007—2012 г. всички държави членки 
използваха инструмента за изчисляване на площта на ареала, което в някои случаи 
доведе до различни приблизителни оценки. 

Някои държави членки разполагат с надеждна информация за абсолютната стойност 
на площта благодарение на неотдавна извършено картографиране на 
местообитанието. Картографирането на местообитанието може да създаде цялостна 
представа за неговото качество и разпокъсване. 

По всичко личи, че точното оценяване на площта, обхваната от този тип 
местообитание, е трудно в някои държави членки — например в Испания, където на 
много места се наблюдават постепенни преходи между Brometalia erecti и други 
синтаксони. Вследствие на това прецизното картографиране на разпределението на 
посочените тревни слоеве в конкретна местност се оказва твърде трудно и скъпо, 
като трудностите, срещани на национално равнище, са още по-значителни. Освен 
това разпространението на тези съобщества може да пострада от съществени 
промени дори в краткосрочен или средносрочен план. 

За оценяването на структурата и функциите обикновено се използва присъствието на 
типични и характерни видове. В Белгия (Фландрия) за оценяването на структурата и 
функциите се използва също така статусът на застрашеност на типичните видове 
съгласно регионалните червени списъци. 

За определянето на природозащитния статус се използват различни индекси. За 
извършването на оценки на природозащитния статус в Дания е разработен модел с 
множество критерии, който беше използван заедно с експертните оценки при 
докладването за 2013 г. 

Променливите, използвани за определянето на природозащитния статус и 
индикаторите на 6210, могат да включват брой на диагностичните видове, 
относително покритие с дървесни видове, наличие на елементи, показващи вероятно 
влошаване, местни инвазивни треви и житни растения, нитрофилни растения, 
инвазивни чуждоземни видове и т.н. 

Индикатори за добро качество на местообитание 6210 (по Schaminée, 2016 г.): 

 Значително богатство на видове 

 Отсъствие на видове, взискателни към хранителни вещества, и на рудерални 
видове 

 Дългосрочна стабилност на местообитанието 

 Като цяло затворени насаждения със ниска структура на растителността 
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 Традиционен режим на паша/косене 

 Слабо покритие с обрастване на високи житни растения, храсти и дървета. 
 

Когато за база или „референтна стойност“ за сравняване се използват индикатори за 
тревните съобщества, които са „най-типични“ или „отговарящи на най-висок 
стандарт“, могат да възникнат проблеми, понеже по-нетипични тревни съобщества, 
дори да са добре запазени, могат да получат оценки „неблагоприятен“ (U1, U2). По-
специално тревните съобщества в покрайнините на ареала на местообитанието, 
които естествено съдържат ограничен набор от характерни видове, могат да получат 
оценки U2 или U1 дори ако реално са с добър статус, както беше посочено в Латвия 
или Ирландия. В Германия бяха използвани също така адаптации на граничните 
стойности и типичните видове на регионално равнище във връзка 
потенциала/условията на естествените ландшафтни единици (Naturräume). 

Ирландия приложи нов протокол, който позволява пунктовете за мониторинг да 
удовлетворяват изискванията за добро качество, ако индикаторен вид за високо 
качество е регистриран в рамките на 20 m от пункта за мониторинг, предвид 
обстоятелството, че положителните индикаторни видове за високо качество 
понякога се срещат само инцидентно в тревни съобщества от приложение I (Martin 
et al., 2018 г.). 

В някои случаи при оценяването на структурата се взема предвид и управлението, 
например в Естония: „местообитанието се управлява постоянно (чрез косене или 
паша) или е било косено или изпасано наскоро, така че видовият състав не е 
променен; липсват признаци на охрастяване“, което е индикатор за „много добра 
структура“. 

Тенденциите са изключително важна част от оценяването на всички параметри на 
природозащитния статус, с изключение на „бъдещи перспективи“. Тенденциите са 
решаващи за оценката на природозащитния статус, защото в общия случай цялостен 
благоприятен природозащитен статус (БПС) може да бъде определен само при 
наличието на стабилни или възходящи тенденции.  

При анализа на тенденциите невинаги се прилага систематичен подход. В Италия има 
предложение да се пристъпи към анализиране на тенденциите чрез прилагане на 
параметрите „площ, структура и функция“ и да се извършат сравнения между 
различните периоди на мониторинг (диахроничен анализ на картографски 
представяния и свързаните показатели на ландшафта; диахроничен анализ на 
флористични/структурни промени).  
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3.3.1 Референтни зони за благоприятен природозащитен статус на типа 
местообитание 

Определянето на референтни зони за БПС на типа местообитание (във всяка държава 
членка/биогеографски регион) може да способства за хармонизирането на оценките 
на природозащитния статус и на мониторинга на местообитанието. Подобна 
концепция вече се използва съгласно Рамковата директива за водите17. Предвид 
обстоятелството, че този тип местообитание е изключително разнообразен, 
променлив и зависим от множество екологични и биотични фактори, референтни 
зони следва да бъдат определяни за всеки подтип местообитание (видове почви, 
растителни единици и основни климатични условия). 

Естествената динамика на местообитанието, която зависи от променящи се 
екологични фактори (метеорологични условия, климат, хидрологични условия и т.н.), 
може да създаде трудности при сравняването с референтни находища. Тази ситуация 
може да бъде разрешена чрез редовен мониторинг на референтните находища, от 
който би могло да се получат достатъчно данни за сравняване при различни условия. 
Необходимо е да се има предвид и че тези зони могат да се променят във времето. 
Следва да бъде разработена и прилагана специфична система за мониторинг с цел 
да се оценява дългосрочната еволюция — по-специално ако се предполага, че 
влияние върху БПС на местообитанието оказват глобални промени (вж. също 
задължението за мониторинг по член 11 от Директивата за местообитанията и 
потребността от един или друг вид специфичен за зоната мониторинг, чрез който да 
се оценява ефективността на управлението): 

Използването на референтни зони за този тип местообитание може да е особено 
трудно поради неговата висока изменчивост и флористично разнообразие както в 
местен, така и в географски мащаб. Възможни са значителни различия между 
потенциала на отделните площи поради екологичните и климатичните условия. 
Някои картографирани площи са ограничени от тези фактори и следователно имат 
различен потенциал по отношение на растителното покритие. Въпреки че дори при 
оптимално управление някои площи не могат да бъдат подобрени толкова, колкото 
други, тези площи също за важни за биологичното разнообразие.  

При определянето на референтни зони следва да се вземат предвид флористичните 
разлики между регионите и градиентите на видовото разнообразие. Ако бъде 
приложен този подход, референтните зони за местообитанието следва да бъдат 
избрани така, че да бъде обхваната неговата екологична и видова изменчивост. В 
оптималния случай следва да има находища, които са референтни за 
местообитанието (при най-благоприятни екологични условия) във всеки 
биогеографски регион, и с тях да бъдат сравнявани всички останали находища на 
местообитанието. Едно от предимствата на тази система е значителното улесняване 
на методическия (статистическия) подход към оценяването на природозащитния 
статус. От друга страна, националните градиенти на видовия състав, дължащи се на 

                                                 
17 Раздел 1.3, подточка iv) от приложение II: „За пространствено базираните специфични за типа 
препоръчителни биологични условия, държавите членки ще разработят мрежа за всеки тип 
повърхностен воден обект. Мрежата ще съдържа достатъчен брой обекти с добро състояние за 
осигуряване достатъчно ниво на надеждността на обема на препоръчителните условия, при дадена 
променливост в обема на качествените елементи, отговарящи на доброто екологично състояние за 
този тип повърхностен воден обект“. 
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географското разпространение на множество типични видове, могат да доведат до 
подвеждащи оценки на природозащитния статус. 
 
3.3.2 Благоприятни референтни стойности 

За оценяването на природозащитния статус съгласно Директивата за 
местообитанията в съответствие със съгласувания метод, прилаган за докладването 
по член 17 от посочената директива след периода 2001—2006 г., е необходимо да 
бъдат определени благоприятни референтни стойности (БРС) на ареала на типовете 
местообитания и видовете (БРА), на площта на видовете местообитания (БРП) и на 
числеността на популацията на видовете (БРЧ). БРС са основни референтни равнища, 
чрез които се определя дали се постига благоприятен природозащитен статус (БПС) 
за отделните видове и местообитания.  

С подкрепата на Европейската комисия неотдавна беше публикуван доклад относно 
методиките и насоките за определяне на БРС (Bijlsma et al., 2018 г.).  

Понастоящем някои държави работят за определянето на БРС за съществуващите в 
тях типове местообитания на ЕС, включително за тревните съобщества. Повечето 
държави членки обаче нямат добре определени БРС за местообитание 6210. 
Значителни предизвикателства пред определянето на БРС създават трудностите, 
свързани с разделянето на сухите тревни съобщества в различни типове природни 
местообитания (например в съюза Festucion valesiacae: 6210, 6240* и 6250* в 
Словакия). 

От изключително значение при анализа на БРС са по-прецизното определяне, 
картографиране и оценяване на местообитанието. Преди оценяването на БРС за този 
тип местообитание трябва да бъде извършено количествено определяне на 
възможните дългосрочни неблагоприятни последици от разпокъсването и от други 
заплахи.  
 
3.3.4 Заключения и препоръки 

 Следва да се предложи използването на прости и хармонизирани методи, за да 
има възможност за сравняване на оценките на природозащитния статус поне 
между държави, принадлежащи към един и същ биогеографски регион. За 
хармонизацията е необходимо международно сътрудничество за сравняване на 
методите, използвани в различни държави. Според някои държави обаче 
постигането на хармонизация в целия Европейски съюз е доста трудно поради 
различните условия, биогеографски особености, видов състав, управление и 
социално-икономически характеристики на зоните. 

 Важно е да се вземат предвид местните различия по отношение на структурата и 
функциите, за да се избегне сравняването на всички находища с най-високите 
стандарти; поради географското местоположение или поради други фактори е 
възможно някои тревни съобщества вече да имат благоприятна структура и 
функции в контекста на тяхната места екосистема (O’Neill et al, 2013 г.), въпреки 
че не отговарят на най-високите стандарти.  

 Полезно би било да се разгледат важни параметри, които са относително лесни 
за оценяване на място или чрез интернет, като например покритие с оголена 
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почва, инвазивни видове или засенчваща растителност, като се използва 
стандартизиран протокол за оценяване, базиран на фотографии или на други 
техники за дистанционно изследване на терена.  

 Местоположението на трансектите и полигоните за пробовземане следва да е 
трайно обозначено на терена, за да се гарантира пълна повторяемост. Покритието 
с храсти следва да бъде оценявано въз основа на фотоинтерпретация на снимки 
от спътник, самолет или безпилотен летателен апарат, а не само чрез визуална 
оценка от наблюдател — това може да способства за по-прецизното и бързо 
установяване на реалните промени. 

 Може да се извършва картографиране на местообитания и биотопи посредством 
техники за дистанционно изследване (спътникови данни, ортоснимки), за да се 
очертаят полигоните с хомогенни типове местообитания (например Stanová, 
Valachovič (ред.), 2002 г.). Този подход вече е прилаган в Словакия, северната част 
на Кипър, Румъния, Черна гора и Украйна. 

 Възможен е и подход, при който се използва динамична сегментация на 
спътникови изображения за определяне и мониторинг на местообитания в 
„Натура 2000“.  

 На биогеографско равнище може да се разработи подходящ подход за 
определянето на национални БПС. Важните критерии следва да бъдат 
установявани въз основа на последователни методи и принципи. 

 От обяснителните бележки и насоките относно докладването по член 17 от 
Директивата за местообитанията може да се направи извод, че е необходимо да 
се обръща повече внимание на методиката на схемите за мониторинг, за да се 
подобри качеството на информацията за тенденциите. 

3.4 Заплахи и натиск 

Най-сериозните заплахи и натиск, които понастоящем засягат 
местообитание 6210, са изоставянето или преустановяването на 
екстензивната паша и екстензивното косене. В много части от ареала на 
местообитанието се наблюдава недостатъчна паша. Едновременно с това в 
други площи има изтощаване на пасищата с неблагоприятни последици за 
естествено ниското съдържание на хранителни вещества, което е много важно 
за това местообитание. 

Най-важните установени последствия и резултати от заплахите/натиска са 
намаляването на площта на местообитанието и изменението на неговата 
структура и функция, включително промени на видовия състав и изчезване на 
типични видове. 

Необходимо е да се предприемат мерки за управление, насочени към 
отстраняването на съществуващите и потенциалните причини за влошаването 
или изчезването на местообитанието. От значение за планирането на 
дейностите за опазване са знанията и методите, използвани за установяването 
и количественото определяне на заплахите и натиска. 
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3.4.1 Основни заплахи и натиск, установени за местообитанието  

В рамките на цикъла за докладване по член 17 от Директивата за местообитанията, 
обхващащ периода 2007—2012 г., държавите членки трябваше да докладват 20-те 
най-важни заплахи и натиск за всеки тип местообитание въз основа на съгласуван 
йерархичен списък. Натискът е дейност, която понастоящем оказва въздействие 
върху местообитанието, а заплахата е дейност, която се очаква да окаже въздействие 
в близко бъдеще. 

Натискът и заплахите са подредени йерархично в три класа според тяхното влияние: 
високо, средно и ниско. Основните заплахи и натиск, установени в докладването по 
член 17 от Директивата за местообитанията за периода 2007—2012 г., бяха сходни 
във всички биогеографски региони и съвпадат с тези, посочени от националните 
експерти при разработването на настоящия план за действие18.  

Най-важните видове натиск за местообитание 6210 през периода 2007—2012 г. във 
всички биогеографски региони бяха свързани с неподходящата паша, биоценозната 
еволюция/сукцесия и косенето/подрязването на тревните съобщества. Изменението 
на практиките за култивиране и наторяване също беше посочено като важен натиск 
за този тип местообитание в много държави. 
 

Недостатъчна паша и изоставяне  

Най-важната причина за намаляването на площта на тревните съобщества е 
преустановяването на тяхното управление. В големи части от ареала на 
местообитанието е в ход постепенен процес на загуба на площ поради изчезването 
на дейностите, свързани с паша (например в по-голямата част от неговия южен район 
на разпространение — в Италия, Испания и Франция). Пашата в сухи калцифилни 
тревни съобщества днес често е икономически неустойчива, което води до тяхното 
изоставяне. Финансовите трудности, пред които са изправени животновъдите, 
оказват дългосрочно въздействие върху поддържането на този тип местообитание. 

В случаите на недостатъчна паша и в крайните случаи на изоставяне настъпват 
промени в структурата, видовия състав и функционирането на тази екосистема, които 
засягат също свързаните с нея видове — например безгръбначните или ценозите от 
мъхове и лишеи. 

След преустановяване на пашата или косенето на полуестествените тревни 
съобщества много бързо се натрупва торова постеля, броят на видовете намалява и 
височината на тревните слоеве се увеличава. Натрупването на торова постеля има 
също наторяващ ефект, тъй като биомасата не се изнася от пасището и съдържанието 
на органични вещества в почвата се увеличава. По-конкурентоспособните житни 
растения, като например Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius и Brachypodium 
pinnatum, могат да станат доминантни и да потиснат други видове, което би довело 
до бързо влошаване на видовото разнообразие. Едногодишните и двугодишните 

                                                 
18 Имаше обаче различия между начините, по които държавите докладваха заплахите и натиска, 
което затруднява извършването на сравнения. Ръководството за докладване на заплахите и натиска 
беше преработено и стандартизираният „Списък на натиска и заплахите“ беше актуализиран за 
следващия период на докладване (2013—2018 г.) с цел да се избегнат предишните различия между 
начините, по които държавите ги докладваха, и да се улесни извършването на сравнения. 
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видове също изчезват поради изчезването на малките открити участъци в 
растителността (Rūsiņa, 2017 г.).  

Крайният резултат от изоставянето е сукцесия от храстова растителност, която води 
до загуба на местообитанието, но промени в качеството на местообитанието 
настъпват много преди това. Много сухите пасища обрастват по-бавно, тъй като 
условията на влажност не са подходящи за храстовия и дървесния размножителен 
материал. Сукцесията променя не само видовия състав, но и относителната 
концентрация на отделните видове и структурата на растителността. Това може да 
включва промени на съотношенията между компонентите на растителността (житни 
растения, треви), количеството оголена земя и височината на тревния слой, като 
всички тези фактори въздействат върху безгръбначните. С промяната на структурата 
се променят и формите на растеж на някои растителни видове, което може да ги 
направи по-малко подходящи за гостоприемници на някои безгръбначни. 

Въздействия върху пеперудите вследствие на сукцесията от дървесна растителност 
са съобщени в някои държави, например в Обединеното кралство (Fox et al., 2015 г.). 
Много от видовете, пригодени към местообитанието, продължават да се влошават 
по отношение на тяхното разпределение или численост на популацията. От друга 
страна, положителните мерки за опазване, прилагани върху калцифилни тревни 
съобщества в Обединеното кралство през последните 10 години, доведоха до 
стабилизиране или увеличаване на някои видове, които се срещат в тези тревни 
съобщества, като малка синевка Cupido minimus, небесна синевка Lysandra bellargus, 
гигантска синевка Maculinea arion, блатна многоцветница Euphydryas aurinia (този 
вид се среща и в местообитание 6410 — ливади с Molinia). 
 

Изтощаване на пасищата 

Изтощаването на пасищата има отрицателни последици за този тип местообитание, 
който е приспособен към ниско съдържание на хранителни вещества. Вследствие на 
високата гъстота на селскостопанските животни и допълнителното подхранване 
може да настъпи преобразуване на местообитание 6210 в ливади. Това настъпва 
например в площи с тревни съобщества, намиращи се около села и пътища, понеже 
в повечето случаи животните се държат в тези площи и не се извеждат на по-далечна 
паша, или когато пасящите животни се събират и държат зад ограждения. 

Преизпасването води до подмяната на типични видове с други, които могат да 
устояват на по-интензивна паша и са характерни за ливадите, или с нитрофилни 
таксони. Възможно е в площите, където е налице твърде интензивно преизпасване, 
да настъпят проблеми, свързани с уплътняването и нитрификацията на почвата, и 
дори загуба на почвената покривка. 

Преизпасването, особено през лятото, е свързано с прекомерно нагризване, 
утъпкване и измачкване, което причинява както ерозия на почвата, така и 
намаляване на видовото богатство и структурното разнообразие, включително загуба 
на високи треви и увеличение на храстовите видове, които не са особено 
привлекателни за селскостопанските животни. 
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Промени на практиките за управление и интензифициране 

Дори най-малките промени в управлението, например в натиска от паша, могат да 
имат важни последици за опазването на типичните съобщества и на свързаната с тях 
фауна. Така например промените на височината на тревните слоеве или на 
количеството оголена земя могат да имат значително въздействие върху 
безгръбначните популации (по отношение както на видовия състав, така и на 
концентрацията). 

Интензифицирането на управлението на тревните съобщества може да включва 
наторяване и употреба на хербициди, което намалява богатството както на 
растителни, така и на животински видове. Що се отнася до последиците за фауната, 
свързана с това местообитание, интензифицирането засяга по-специално 
безгръбначните видове. 

Понастоящем много пасища са замърсени с тор от едър рогат добитък, на който са 
давани огромни количества препарати срещу глисти (антихелминтни средства). 
Продължителността на това лечение е от няколко дни до няколко месеца. Ако 
животните се лекуват през периода на паша, активните молекули бързо навлизат в 
околната среда и могат да засегнат популациите на копрофагните насекоми и 
насекомоядните видове (бозайници, птици и т.н.). Този риск може да бъде ограничен 
чрез избирането на по-безвредни и по-нетрайни активни вещества, както и чрез 
избягване на лечението, когато животните пасат на чувствителни площи (лечение в 
обор или на ливада, използвана за тази цел). 
 

Промени на практиките за управление на селскостопански животни 

За да се поддържа икономическата рентабилност, сезонното отглеждане на 
селскостопански животни се разви в посока на големи стада и тяхното извозване 
към летните пасища с камиони, докато в миналото по-малките стада са се 
изкачвали към летните пасища на собствен ход и по пътя си са изпасвали 
различни площи в низините и долините. Освен околната среда, тази практика 
засяга и дивата фауна и флора поради по-ранното пристигане на стадата през 
лятото (май—юни), когато е размножителният сезон на кокошоподобните 
птици (тетрев, яребица и кеклик). Поради това в плановете за управление на 
екопасища е предвидено създаването на „августовски райони“ — например във 
Франция, с цел да се забави присъствието на стада в някои чувствителни 
алпийски пасища. 

 

Отлагане на азот 

В някои държави — например в Белгия, Чешката република, Люксембург, 
Нидерландия и Обединеното кралство, местообитанието е застрашено от отлагане 
на атмосферен азот, последвано от развитие на бедна на видове растителност и 
промени в структурата на растителността.  

Увеличената наличност на азот в почвата оказва отрицателно въздействие върху 
местообитанието, което изисква бедни на азот почви. Тя води до изчезване на някои 
характерни за местообитанието видове и се отразява благотворно на други, неместни 
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видове, които са ефективни потребители на азот; в структурата на тревното 
съобщество започват да доминират високите житни растения.  

С превишаването на критичните товари настъпва намаляване на разнообразието и 
равномерността на видовете, на честотата на характерните видове и на числеността 
на оскъдните и редките растения (Van den Berg et al., 2010 г.). 
 

Експанзивни и инвазивни видове 

Въвеждането и разпространението на експанзивни растителни видове често е 
следствие на други видове натиск върху полуестествените тревни съобщества, като 
изоставяне или еутрофикация (т.е. обогатяване на почвата с подхранващи растенията 
вещества, в резултат на което почвата става по-плодородна, а растителността — по-
гъста и по-висока). Веднага щом тези видове се разпространят, те променят в 
значителна степен средата и условията за междувидова конкуренция в тревното 
съобщество.  

Разпространение на семена или всякакви видове размножителен материал на 
инвазивните видове може да бъде извършено и при придвижването на 
селскостопански животни между различни райони. 

Разпространението на инвазивни видове е отчетено като заплаха за това 
местообитание в няколко държави като Белгия, Дания, Унгария, Ирландия, Литва, 
Полша и Обединеното кралство. Като заплаха за местообитание 6210 са определени 
различни видове в отделните държави. Като цяло посочените растения са много 
конкурентоспособни и надделяват над други растителни видове, които имат 
природозащитна стойност в тези тревни съобщества. 
 

Промени в земеползването и разпокъсване на местообитанието 

Промените в земеползването, като преобразуването в обработваема земя, в кариери 
за добив на инертни материали, гипс или варовикови камъни и развитието на 
инфраструктурата може да станат причина за намаляване или разпокъсване на 
площта на местообитанието.  

Урбанизацията в райони в близост до агломерации, например в околностите на села 
и градове, може да доведе до намаляване на площта на този тип местообитание.  

Разпокъсването на местообитанието и намаляването на неговата свързаност се 
считат за заплаха за този тип местообитание по-специално в Обединеното кралство 
и в северните държави (например Швеция, Полша, Белгия, Дания), но не са много 
наличните проучвания, методики и опит, свързани с разпокъсването на тревни 
съобщества по принцип. 

Разпокъсването на местообитанието намалява свързаността на тревното съобщество 
по отношение на растителните видове (Soons et al., 2005 г.). То може също така да 
окаже въздействие върху популациите на безгръбначните животни, свързани с тези 
съобщества, вследствие на което намалява видовото богатство (Parker и McNally, 
2002 г.). В разпокъсаните местообитания генетичното разнообразие на популациите 
показва тенденция към обедняване, което е неблагоприятно за дългосрочното им 
поддържане. 
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Предполага се, че разпокъсването на местообитанието оказва съществено 
въздействие върху динамиката на популациите, като в изследванията се изтъква 
генетичното стесняване на някои видове популации и тенденцията към затихване на 
изолирани участъци, в които се среща това местообитание. Възможните пречки за 
възстановителния процес при изоставените пасища са свързани с липсата на 
колонизация вследствие на отсъствието на типични видове в останалата 
растителност и на семенен запас в почвата или на семена, разнасяни по въздуха.  

Разпокъсването на местообитанието е важен проблем и за редица типични 
безгръбначни видове, които са по-малко мобилни и които или се нуждаят от мозайка 
от различни елементи на местообитанието или от различни местообитания през 
жизнения си цикъл, или разчитат на метапопулационната динамика. Освен това 
вследствие на изменението на климата ще е необходима миграция на видовете към 
ново, подходящо местообитание, което може да се окаже невъзможно поради 
увеличаващото се разпокъсване на местообитанията в ландшафта. 

Необходимо е да се подобрят знанията за разпокъсването на местообитанието и за 
начините, по които това разпокъсване може да засегне опазването на 
местообитанието в дългосрочен план. 

При оценката на въздействието на новите тенденции в областите на разпространение 
на местообитанието следва да се отдава по-голямо значение на унищожаването или 
деградирането на този тип местообитание. 
 

Засаждане на гори  

В някои държави, като например Италия, Словакия и Латвия, се извършва засаждане 
на гори върху площи, по-рано заемани от този тип местообитание. Залесяването 
често се извършва с неместни видове или с видове, които не съответстват на 
потенциалната растителност в района (например Pinus sp., Cupressus sp., Picea sp.). 
Понастоящем това не случва често, но все още е възможно по икономически причини 
или по причини, свързани с ловуването. Засаждането на иглолистни дървета може да 
доведе до промени в pH на почвата, а оттам — в състава на фитоценозите. Освен това 
кореновата система на дърветата обикновено променя структурата на почвата, тъй 
като разрушава варовиците. На последно място, засенчването от листните корони на 
дърветата ограничава достъпа на светлина и създава по-влажен микроклимат, който 
е крайно неблагоприятен за поддържането на видовете в тези тревни съобщества. 

Конфликт между съхраняването/опазването на гори и възстановяването 
на местообитанието 

В някои държави членки е прието законодателство в областта на горите, насочено 
към тяхното увеличаване и опазване, или други национални изисквания, вследствие 
на които възстановяването на местообитание тип 6210 е трудно, когато сукцесията е 
значително напреднала и са се установили първите стадии на горска растителност 
като Pinus sylvestris. Горите от първо поколение, по-специално тези с дървета, които 
не хвърлят прекалено плътна сянка, често съдържат все още достатъчно растителни 
видове или диаспори за лесното възстановяване на предишното местообитание 6210 
за сравнително кратко време. Ето защо трябва да се гарантира, че не съществуват 
практически или законови пречки за възстановяването, като например правила за 
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опазване или за компенсация на горите след сукцесия поради изоставяне на 
управлението на сухите тревни съобщества. 
 

Спортно-развлекателни дейности 

В местата, където има условия за интензифициране на спортно-развлекателните 
дейности, тези дейности могат да причинят уплътняване и ерозия на почвата с 
произтичащите от това отрицателни последици за растителните и животинските 
видове, свързани с този тип местообитание. Спортно-развлекателните дейности на 
открито са отчетени като натиск и заплаха със среден и висок интензитет за този тип 
местообитание в някои държави — членки на ЕС (съгласно докладите по член 17).  

Прекомерното утъпкване може да доведе до въвеждането на инвазивни и 
експанзивни растителни видове, развитие на рудерална растителност и намаляване 
на биологичното разнообразие. 
 

Събиране на растения 

Въпреки че събирането на растения вече е рядкост, орхидеите (не само цветовете, а 
и луковиците) и някои растителни видове, свързани с този тип местообитание, имат 
много привлекателни цветове и на някои конкретни места тази дейност може да се 
превърне в заплаха. Това може да доведе до намаляване на семенните запаси на 
някои видове и съответно да засегне жизнеността на популациите на определени 
видове. 
 

3.4.2 Определяне на площите, в които са необходими спешни действия за борба 
със силния натиск 

Някои площи могат да бъдат определени като особено важни за борбата с основните 
въздействия върху този тип местообитание в някои държави. Вниманието е насочено 
към големите изоставени площи с ясни признаци на инвазия от храсти, където 
приходите от екстензивна паша вече не са рентабилни. Също така в продължение на 
дълги периоди не се осъществява контрол на мерките за компенсиране или 
възстановяване, поради което е необходимо въвеждането на дългосрочно 
управление. 

Важно е също така да се предприемат действия по отношение на площи, които може 
да са по-податливи на обогатяване с хранителни вещества (например в Дания), и на 
места, където местообитанието е силно разпокъсано (както е посочено в Дания и 
Швеция). 

Специално внимание следва се обърне на някои висококачествени участъци, в които 
се среща това местообитание и които не са включени в защитени зони по 
„Натура 2000“, както е посочено в Ирландия (Martin et al., 2018 г.). 

В европейски контекст специално внимание следва да се обръща също на най-
отдалечените райони (например преходната зона между Континенталния и 
Бореалния биогеографски регион), където типът местообитание не само е по-слабо 
изразен, но има и по-малка резистентност и по-слаб потенциал за възстановяване. 
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3.4.3 Процедури и методики за определяне и оценяване на основните заплахи и 
натиск за местообитанието 

Като цяло няма стандартни национални процедури и методики за определяне и 
оценяване на основните заплахи и натиск за местообитание 6210. Заплахите и 
натискът обикновено са определени от еколози на терен, а интензитетът им е оценен 
въз основа на експертни знания.  

Понастоящем някои държави разработват стандартни методики за оценяване на 
заплахите и натиска върху местообитания и видове от интерес за Общността. 

Част от проблемите, които трябва да бъдат решени във връзка с оценяването и 
докладването на заплахите и натиска, са свързани с неравномерното 
разпространение и интензитет на тези заплахи и натиск. 

 
3.4.4 Заключения и препоръки 

 Основните заплахи и натиск са ясни и често срещани във всички биогеографски 
региони и са свързани с липсата на подходящо управление. Те включват, от една 
страна, изоставянето на земи и липсата или намаляването на пашата и косенето, 
вследствие на което настъпва растителна сукцесия с експанзия на храсти и 
дървета. От друга страна, интензифицирането на пашата може да доведе до 
еутрофикация, изменения в почвата и промени в растителните съобщества и в 
свързаната с тях фауна. 

 Необходими са допълнителни проучвания на разпокъсването на 
местообитанието (намаляването на неговата свързаност) и на влиянието на това 
разпокъсване върху природозащитния статус на местообитанието. 

 Разпространението на инвазивни видове в местообитанието трябва да бъде обект 
на допълнителни изследвания и мониторинг.  

 Предвид липсата като цяло на стандартни процедури и методики на национално 
равнище за определяне и оценяване на основните заплахи и натиск за 
местообитание 6210, такива стандартни методи следва да бъдат разработени. 
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3.5 Последици от изменението на климата 

Липсват достатъчно знания за възможните последици от изменението на 
климата за този тип местообитание. Съществува необходимост от 
допълнителен анализ на уязвимостта и допълнително изследване на опита от 
мониторинга на въздействието на изменението на климата върху 
местообитание 6210 на европейско равнище, за да бъдат определени мерки за 
адаптиране към това изменение. 
 
3.5.1 Доказателства за последиците от изменението на климата за 
местообитание 6210 

Доказателствата за последиците от изменението на климата за местообитание 6210 
не са много, понеже този въпрос не е разглеждан подробно и, изглежда, в повечето 
държави липсват специфични изследвания на тези последици. Всъщност в 
докладването по член 17 от Директивата за местообитанията (за периода 2007—
2012 г.) изменението на климата не посочено като силна заплаха или натиск за 6210 
в нито една държава членка. 

В публикувания неотдавна „Европейски червен списък на местообитанията“ 
(European Red List of Habitats, Janssen et al., 2016 г.) в полуестествените сухи тревни 
съобщества 6210 са посочени два типа тревни съобщества (E1.2a и E1.1i). В единия 
случай изменението на климата е включено в списъка на специфичните заплахи и 
натиск.  

В Ирландия има някои доказателства, че климатичните фактори, които са важни за 
определянето на ареала на това местообитание от приложение I, са се променили 
през последните 12 години. Понастоящем се извършват проучвания на ръста на 
летните валежи през последното десетилетие и на неговото въздействие върху 
тревните съобщества. Leahy и Kiely (2011 г.) подчертават проблемите, свързани със 
зачестилите наводнения (цитирани в публикация на ирландската Служба за 
националните паркове и за дивата флора и фауна (NPWS), 2013 г.). По време на 
теренното проучване по схемата за мониторинг на тревните съобщества (2015—
2017 г.) е отбелязано, че видовият състав в една зона е засегнат неблагоприятно 
поради по-влажните летни сезони (Martin et al., 2018 г.).  

В някои държави (например Италия) се счита, че явленията, свързани с изменението 
на климата (като увеличаване на летните засушавания и температури), са за заплаха 
за местообитанието и вероятно са причина за наблюдаваните случаи на изтъняване 
и ерозия на почвата, което може да доведе до драстични промени в структурата и 
флористичния състав в полза на сухоустойчивите едногодишни видове. 

Във Франция са наблюдавани някои последици, свързани с появата животински 
видове, характерни за южните ареали, в областта Нормандия (долините на Йор и 
Сена), където местообитание 6210 има особено важна роля за приемането и 
разпространението на тези видове. 

Дългогодишният експериментален опит в Обединеното кралство показва обаче, че 
местообитанието е устойчиво на въздействията на изменението на климата (във вид 
на засушавания през лятото и затопляне през зимата) (Grime et al., 2008 г.).  
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Изменението на климата може също да благоприятства развитието на инвазивни 
чуждоземни видове, които са по-нечувствителни към промените в околната среда.  

 
3.5.2 Уязвимост и капацитет за адаптиране на местообитанието към изменението 
на климата 

Има няколко проучвания, в които са правени опити за моделиране на отговора на 
някои типове тревни съобщества към изменението на климата. Типовете 
местообитания са сложни съвкупности с динамичен характер, поради което 
моделирането на тяхното разпространение в бъдеще следва да се основава на 
съставните им елементи и по-специално на характеризиращите ги растителни видове 
(Bittner et al., 2011 г.). Интерспецифичните взаимодействия и функции обаче също се 
променят вследствие на установяването на нови видове или изчезването на видове 
и могат да доведат до появата на нови или модифицирани типове местообитания с 
различна и неочаквана реакция на променливите на климата. 

Няколко основани на модели проучвания на равнището на ЕС сочат, че ще има повече 
наводнения и по-дълги засушавания (ICCP, 2007 г.). Симулацията на 
разпространението в Европа на няколко защитени в ЕС типове местообитания на 
тревни съобщества до 2060 г. под влиянието на изменението на климата показва, че 
разпространението в Европа на защитените местообитания на тревни съобщества ще 
намалява като цяло (Bittner et al., 2011 г.). За определени типове местообитания 
обаче изменението на климата би могло да създаде по-благоприятни климатични 
условия в някои райони. Така например по-продължителните и чести засушавания 
биха могли да доведат до увеличение на площите на сухите тревни местообитания 
(6120*, 6210) в Северна Европа (Rusina, 2017 г.). 

Очаква се вследствие на изменението на климата ареалът на повечето видове да се 
измества на североизток. Ареалите на европейските птици ще се изместят средно с 
550 km и ще намалеят средно с 20 % (Huntley et al., 2008 г.). Възможно е видовете с 
по-малък потенциал за разпространение от този на птиците (например птиците и 
безгръбначните) да се окажат още по-силно засегнати от изменението на климата. 
Едновременно с промяната на ареалите на видовете ще се променят и съобществата 
от видове и взаимодействията между видовете. В резултат на това могат да се появят 
ненаситени съобщества от видове, при които рискът от въвеждане и 
разпространение на инвазивни видове е висок (Auniņš, 2009 г.).  

В някои източници (Buse et al., 2015 г.) се посочва, че ксерофитните тревни 
съобщества ще бъдат по-малко уязвими на изменението на климата, отколкото други 
проучени типове местообитания, докато резултатите за мезофилните планински 
тревни съобщества показват, че е много вероятно тези съобщества да бъдат 
засегнати от измененията на климата, по-специално по отношение на видовия състав 
и концентрацията. 

Прогнозите в Полша са за по-дълги топли периоди през лятото, което би могло да е 
дори благоприятно за местообитание 6210. Възможно е обаче някои типични видове 
като Pulsatilla spp. да бъдат засегнати неблагоприятно от силните летни засушавания 
или липсата на периоди на измръзване през зимата, тъй като има някои 
доказателства, че измръзването е необходимо за успешния цъфтеж и 
семепроизводство на Pulsatilla (Wójtowicz, 2004 г.).  
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     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 

 
Влиянието на изменчивостта на метеорологичните условия върху динамиката на 
фитоценозата в сухото тревно съобщество е проучено от Dostálek и Frantík (2011 г.) в 
Чешката република. Открити са корелации между различни функционални групи от 
видове и отделни видове, от една страна, и изменчивостта на метеорологичните 
условия, от друга. През продължило 9 години проучване в пет природни резервата са 
наблюдавани следните реакции на растителността в сухото тревно съобщество 
спрямо метеорологичните условия: i) по-влажните условия, по-специално през 
зимата, са се отразили на доминантността и видовото богатство на многогодишните 
тревни видове и на влошаването на растенията с листна розетка; ii) увеличаващите се 
от година на година температури през зимата са предизвикали намаляване на 
доминантността на нискорастящите граминоиди и на пълзящите разнотревни 
видове; iii) пролетната суша е засегнала неблагоприятно общата концентрация, по-
специално концентрацията на двусемеделните видове, както и видовото богатство. 
Тези зависимости могат обаче да имат различни проявления на различни места, а в 
някои случаи растителността на различните места може да покаже противоположни 
реакции на метеорологичните условия. 

Някои експерти, участвали в изготвянето на настоящия план за действие, отбелязват, 
че богатите на видове тревни съобщества са добре приспособени към променливи 
метеорологични условия. Ксеротермичните видове имат превес през сухи години, 
докато през по-влажни години надделяват мезофитните видове. 

Според някои експерти самото местообитание на практика е независимо от 
равнището на подпочвените води и повечето видове са приспособени към сухи и 
полусухи условия. Поради това не се очакват преки и ясно изразени последици. 
Непреките въздействия (растяща уязвимост и намаляващ капацитет за адаптиране) 
не следва да бъдат изключвани предвид възможността за промени на управлението 
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и за нарастване на влиянието на нашествениците, но тези въздействия могат да бъдат 
анализирани само чрез местни проучвания на конкретни случаи. 

В някои случаи възможните последици могат да са свързани с влиянието, което 
изменението на климата оказва върху водите, тъй като поддържането на 
отличителната флора и структура на тревното съобщество зависи от недостига на 
вода през сухия сезон. 
 
3.5.3 Заключения и препоръки 

 Поради липсата на знания и доказателства за последиците от изменението на 
климата за това местообитание би било подходящо да се насърчават проучвания, 
насочени към запълване на празнотите в знанията, анализ на уязвимостта на 
местообитанието спрямо изменението на климата и определяне на възможни 
мерки за адаптация. Тези проучвания следва също да обхващат типичните 
безгръбначни видове и потенциално уязвимите или чувствителни видове с 
метапопулации. 

 За да се противодейства на възможните последици от изменението на климата, 
може евентуално да се използва местна зародишна плазма (семена, 
размножителен материал), получена от подходящи околни площи, с цел да се 
укрепят структурата, плътността и флористичният състав на съществуващите 
участъци, в които се среща местообитанието; реално противодействие на 
причините на този натиск обаче е възможно само в по-голям мащаб. 

 Предотвратяването на разпокъсването и осигуряването на свързаност на 
местообитание 6210 ще увеличи неговия капацитет за адаптиране към 
изменението на климата. 
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4. ЦЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПАЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА 
МЕСТООБИТАНИЕТО 

 
Тези тревни съобщества се поддържат с редовно управление посредством 
екстензивна паша и/или екстензивно косене. В някои случаи са необходими също 
действия за възстановяване на площта, структурата и функциите на 
значително деградирали или изчезнали тревни съобщества. Важно е също така 
да се наблюдава въздействието, което оказва управлението на 
местообитанието.  

Могат да бъдат определени цели и приоритети за опазване на равнище 
биогеографски регион, насочени към постигането на благоприятен 
природозащитен статус и към справянето с основните заплахи за 
местообитанието — например чрез подобряване на площта, структурата и 
функциите или чрез възстановяване. След това от тях трябва да бъдат 
изведени специфични цели на национално равнище. 

Цели за опазване следва също да бъдат определени в защитените зони по 
„Натура 2000“, за да бъде увеличен максимално приносът на тези зони към 
постигането на благоприятен природозащитен статус на местообитанието.  

Ще бъдат необходими също така действия извън защитените зони по 
„Натура 2000“, за да се гарантират опазването, екологичната изменчивост и 
подходящата свързаност на местообитанието в дългосрочен план. 

 

4.1 Предистория и контекст 

Директивата за местообитанията изисква определянето и прилагането на мерки за 
опазване, насочени към поддържането на благоприятен природозащитен статус или 
към възстановяването в такъв статус на типовете местообитания и видовете от 
интерес за Общността. Съгласно директивата природозащитният статус на природно 
местообитание се смята за „благоприятен“, когато:  

 неговият природен обхват и зоните, влизащи в състава на този обхват, са 
устойчиви или нарастващи, 

 са налице необходимите структура и функции за дългосрочното му 
поддържане и предпоставките за по-нататъшното му съществуване в 
обозримо бъдеще, и  

 състоянието на запазване на характерните за него видове е благоприятно. 

Директивата изисква също да бъде установена мрежа „Натура 2000“ от специални 
защитени зони, в които се определят и прилагат както необходимите мерки за 
опазване на срещаните в тях типове местообитания и видове, така и режими на 
защита с цел да не допусне влошаването на местообитанията и обезпокояването на 
видовете, за които са определени тези зони. Директивата изисква също така 
извършването на оценки на планове или проекти с цел да не допускат 
неблагоприятни последици за целостта на зоните. 
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Съгласно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. държавите 
членки трябва да възстановят до 2020 г. най-малко 15 % от деградиралите 
екосистеми в техните територии. Стратегията е насочена също така към постигането 
на значително и измеримо подобрение на природозащитния статус на видовете и 
местообитанията, защитени съгласно двете директиви за опазване на природата. 
Освен това в стратегията се обръща специално внимание на ефективното управление 
на защитените зони по „Натура 2000“, по-специално чрез прилагането на планове за 
управление на зоните и на мерки за опазване, както и на това изискванията за 
управление на видовете и местообитанията да бъдат интегрирани в основните 
политики в областта на земеползването и водоползването, винаги когато е 
възможно.  
 

4.2 Основна цел на настоящия план за действие 

Основната цел на плана е постигането на благоприятен природозащитен статус, като 
с оглед на нейното изпълнение се предлага установяването на общи цели за 
опазването и управлението на този тип местообитание на биогеографско равнище, 
от които впоследствие да бъдат изведени по-конкретни цели на национално 
равнище. В плана се предлага също така определянето на приоритетни зони и площи 
в мрежата „Натура 2000“ и извън нея, чрез които да се гарантира опазването на 
местообитанието и да се допринася за целите, определени на по-високо (например 
биогеографско и национално) равнище. 

 

4.3 Определяне на цели на биогеографско и национално равнище  

На биогеографско и национално равнище е необходимо да бъдат разгледани 
природозащитният статус (ПС) на типа местообитание и параметрите, които 
определят този статус (площ, структура и функции, бъдещи перспективи) и да се 
анализират заплахите или комбинацията от заплахи, които вероятно са причина за 
този статус и които определят тенденциите. 

Когато ПС е благоприятен: целите следва да са насочени към поддържането на 
местообитанието в благоприятен статус чрез поддържане на подходяща система за 
управление и предотвратяване на възможните заплахи и натиск, които могат да 
засегнат неговия статус. 

Когато ПС е неблагоприятен (незадоволителен — U1 или лош — U2), той следва да 
бъде подобрен. В зависимост от състоянието на параметрите, чийто статус е оценен 
като неблагоприятен, това може да изисква: 

- подобряване на ареала,  
- подобряване на площта, 
- подобряване на структурата и функциите, 
- подобряване на бъдещите перспективи. 

За подобряването на ареала и площта може да е необходимо възстановяване на 
местообитанието в подходящи зони при едновременно предотвратяване на 
намаляването на общата площ на местообитанието и на броя на неговите находища 
в страната. За да се гарантира дългосрочното опазване на местообитанието и 
свързаните с него видове, на екологичната изменчивост и на подходящата 
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свързаност на местообитанието в естествения му ареал, в държавите следва да бъдат 
определени и избрани подходящи зони за възстановяване на местообитанието на 
биогеографско равнище. 

Подобряване на структурата и функциите Структурата и функциите на типа 
местообитание са свързани с неговия видов състав и разнообразие, с екологичните 
функции и процеси, които поддържат местообитанието, както и с екологичната 
свързаност. Подобряване на структурата и функциите може да е необходимо в 
площите, където местообитанието е деградирало. Това включва възстановяване и 
предотвратяване на по-нататъшното деградиране чрез отстраняване и ограничаване 
на основните заплахи и натиск, които въздействат върху типа местообитание. Във 
връзка с подобряването на структурата и функциите на местообитанието следва също 
така да се разгледат разнообразието и разпространението на фитоценозите и 
видовете, които са характерни за местообитанието на национално равнище. 

За подобряването на бъдещите перспективи обикновено е необходимо да бъдат 
отстранени причините за основните заплахи и натиск за местообитанието, за да се 
създадат условия за подобряване на тенденциите на различните параметри. Някой 
примери в това отношение могат да бъдат: намаляване на отлагането на хранителни 
вещества от въздуха, възпиране на експанзията на храсти и инвазивни видове, 
предотвратяване на изоставянето и осигуряване на подходящо управление на 
площите, в които се среща местообитанието и т.н. 
 
 

Общи цели 

В плана се предлагат следните общи цели на биогеографско и национално равнище: 

 да се поддържат ареалът и площта и при необходимост площта да се увеличава, 
да се поддържат или подобряват структурата и функцията на тревните 
съобщества (в зависимост от текущото състояние на тези параметри) и да се 
осигурят благоприятни бъдещи перспективи по целия ареал на разпространение 
в средносрочен план; 

 да се гарантира опазването на екологичното разнообразие на типа 
местообитание и на неговите характерни фитоценози, както и на типичните 
безгръбначни видове, като опрашители, по целия му ареал на разпространение. 
Това може да включва определянето на специфични цели за всяка държава, като 
се вземат предвид разнообразието и конкретните обекти на опазване в целия 
регион; 

 да се гарантира екологичната свързаност по целия ареал на местообитанието. 
Важно е да се осигури свързаност между районите, в които се среща 
местообитанието, защото те имат важна роля за свързаността на популациите на 
някои видове, като пеперуди или други важни опрашители, както и на други 
животински и растителни видове. За функционирането на растителните и 
животинските метапопулации е необходимо създаването на трамплини с целева 
растителност, за да бъде подобрена свързаността на ландшафта; 

 да се споделят и хармонизират знанията и опитът в опазването и управлението 
на местообитанието между държави в един и същ биогеографски регион;  
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 да се разработят подобни подходи към схемите за подпомагане (например по 
отношение на субсидиите/стимулите) във всички държави в един същ 
биогеографски регион. 

 

 
4.3.1 Целеви и количествени стойности на природозащитните цели 

В някои държави са определени конкретни целеви стойности за подобряване на 
природозащитния статус, например площ на местообитанието, която трябва да бъде 
възстановена. В други случаи са определени само по-общи цели. По-долу са дадени 
някои примери. За по-правилното количествено определяне на природозащитните 
цели е добре да бъдат известни една или няколко БРС за типа местообитание. 

Примери за природозащитни цели за сухи тревни съобщества от 6210 в някои 
държави членки 

- Белгия (Фландрия): площта да се увеличи до 7,8 ha, което означава сегашната 
площ да се увеличи с 875 %. Една зона от значение за Общността с 6210 е 
определена като първостепенно важна зона. 

- Латвия: да се гарантират свързаността на ландшафта и характерните 
екологични процеси (структурно разнообразие и хранителен цикъл на 
растителността). Да се възстановят подходящи местообитания с цел да се 
увеличи броят на находищата и да се подобри природозащитният статус на 
типичните, редките и уязвимите видове и на техните популации. Да се 
възстанови и поддържа разнообразието от видове и съобщества лишеи, 
мъхове, безгръбначни животни и висши растения (Rūsiņa, 2017 г.). 

- Люксембург: площта на местообитанието да се разшири чрез развитие на 
площи с потенциал за разширяване, да се възстановяват интензивно 
използваните площи на местообитанието, както и изоставените и 
деградиралите площи. Определена е целева стойност от най-малко 350 hа за 
възстановяване на местообитанието (както и цел за възстановяване на 
площите на местообитанието в миннодобивния район, които не са включени 
в тази целева стойност, тъй като не могат да бъдат определени 
количествено) (Naumann et al., 2013 г.). Да се създаде екологична мрежа от 
полуестествени сухи тревни съобщества и да се осигури генетичен обмен 
между калцифилните тревни съобщества.  

 

4.4 Определяне на природозащитни цели на равнище защитена зона 

Както беше посочено по-горе, за защитата и опазването на този тип местообитание са 

определени 4437 защитени зони по „Натура 2000“. Много от тях са определени като 
специални защитени зони (СЗЗ) и за тях са установени природозащитни цели и мерки 
за опазване.  
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Определянето на природозащитни цели на равнище защитена зона в „Натура 2000“ 
е нужно, за да могат да бъдат въведени необходимите мерки за опазването на 
типовете местообитания и видовете, мотивирали определянето на зоната19. 

Природозащитните цели на равнище защитена зона следва да определят 
състоянието, което трябва да достигне типът местообитание в зоните, с цел тези зони 
да допринасят максимално за постигането на благоприятен природозащитен статус 
на национално, биогеографско или европейско равнище. 

За определянето на природозащитни цели е необходимо да се оцени относителното 
значение на всяка зона за опазването на този тип местообитание и на реалния 
потенциал на всяка зона за местообитанието, което изисква да бъдат проучени 
следните аспекти: 

- значението на всяка зона за постигането на целите на биогеографско и 
национално равнище; 

- текущите условия на местообитанието във всяка зона и на потенциала за 
неговото съживяване или възстановяване; 

- традиционното управление, чрез което местообитанието е било поддържано, 
или промените и факторите, които може да се довели до неговото 
деградиране, и възможните дълготрайни въздействия. 

След извършването този анализ може да бъде извършен преглед на вече 
определените природозащитни цели за защитените зони по „Натура 2000“, в които 
се среща местообитанието, с цел да се коригира или подобри определянето на тези 
цели, ако е необходимо. Освен това следва бъдат определени съответни цели за 
зоните с все още неустановени природозащитни цели, като се има предвид тяхното 
относителното значение и условията и потенциалът на тези зони за типа 
местообитание. 
 
При определянето на природозащитните цели на равнище защитена зона следва 
също така да бъдат разгледани следните аспекти:  

- екологичните изисквания на местообитанието във всяка конкретна зона; 
- заплахите и натискът, които въздействат върху зоната и могат да засегнат 

местообитанието; 
- условията в околните площи, които могат да повлияят на статуса на 

местообитанието в зоната. 
 
По-долу е представен пример за доста подобно определени природозащитни цели в 
конкретна СЗЗ в Ирландия (таблица 6). 

 
  

                                                 
19 Бележка на Комисията относно „Определяне на природозащитни цели за защитените зони по 
„Натура 2000“ (2012 г.) са публикувани на 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_EN.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf


 

68 

Таблица 7. Природозащитни цели, определени за местообитанието (6210) в СЗЗ в 
Ирландия 
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Освен това, в зависимост от степента, в която това местообитание е обхванато от 
мрежата „Натура 2000“, може да е необходимо предприемането на действия извън 
защитените зони, за да се гарантира дългосрочното опазване, екологичната 
изменчивост и подходящата свързаност на местообитанието по целия му естествен 
ареал, както и опазването на видовете, свързани с това местообитание.  

В таблица 4 на страници 33—34 са представени площите и процентите на този тип 
местообитание в „Натура 2000“ по държави и биогеографски региони (въз основа на 
набора от данни по член 17). Чрез по-подробен анализ на национално и 
биогеографско равнище следва да бъдат определени площите, които са най-
подходящи за подобряването на природозащитния статус или за възстановяване на 
местообитанието.  
 

4.4 Определяне на цели и подходи за управление в конкретна площ. 
 
В зависимост от състоянието на тревното съобщество може да е необходимо 
поддържане, възстановяване или пресъздаване (вж. определенията по-долу). 
 
Фигура 16. Подходи за управление на опазването на полуестествени тревни съобщества 
(Rusina (ред.), 2017 г.) 
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Поддържането на полуестествено тревно съобщество включва запазване и 
поддържане на видовия състав и структурата, характерни за полуестественото тревно 
съобщество, и на екологичните условия и процеси, необходими за поддържането в 
благоприятно състояние. Това обикновено изисква прилагането на периодично 
повтарящи се мерки (паша, косене и т.н.), често на годишна основа. Необходимо е 
специално внимание, за да бъдат взети предвид и потребностите, свързани с 
управлението на типичните безгръбначни съобщества. Все повече примери показват, 
че управляваните места със сухи тревни съобщества имат много добри показатели по 
отношение на типичните растителни видове и растителност, но в тях реално липсват 
типични безгръбначни видове, като например пеперуди. Има сведения за масов 
упадък на насекомите в местообитанията от приложение I в добре опазвани площи в 
някои региони на Германия (Hallmann et al., 2017 г.), както и в други държави, 
например Нидерландия (Hallmann et al., 2018 г.), и се счита, че това е европейски, ако 
не и световен проблем. Сред важните фактори, за които се предполага, че оказват 
най-голямо влияние, са пестицидите, включително семенните обвивки, еднородното 
и едновременно управление, прилагано върху големи площи (например окосяването 
на цели находища на местообитанието в дадена зона за ден или два), и 
разпокъсването. Поради тези причини е необходимо да се извършва ефективно 
управление и на фаунистичните компоненти. 

Възстановяването включва подобряване на състоянието на тревното съобщество, 
когато част от обектите или процесите в типа тревно местообитание все още 
съществуват. Пример за това е възстановяването на охрастено тревно съобщество, в 
което все още съществуват екологичните условия и процеси, необходими за 
поддържането на това местообитание (например състав и химични свойства на 
почвата). Екологичното възстановяване обикновено включва повтарящи се мерки 
като отсичане на дървета и храсти или прерязване на корени. То може да включва 
също така по-интензивна паша и по-интензивно косене за определен период от 
време до установяването на контрол върху повторното израстване на храстите, както 
и поддържане чрез по-екстензивна и редовна паша или косене (Rusina, 2017 г.). 

Пресъздаването на полуестествено тревно съобщество включва създаването на 
необходимите за местообитанието екологични условия и въвеждането на 
характерни за местообитанието видове на място, където местообитанието е 
изчезнало. Пресъздаването на местообитания вероятно има по-голямо значение в 
държавите, където сегашната площ на местообитанието е по-малка от тази, която 
може да осигури благоприятен природозащитен статус на неговите видове и 
съобщества, и където съществуващата площ намалява поради изоставяне, 
интензификация или други причини, довели до изчезването на местообитанието. 
Пресъздаването може поне отчасти да компенсира последиците от унищожаването 
на местообитанието и намаляването на неговата площ.  

Водещият принцип е, че във всички случаи е по-добре естествените екосистеми да 
бъдат опазвани и поддържани посредством премахване, когато е възможно, на 
неблагоприятните въздействия и прекомерния натиск, защото възстановяването на 
деградирали екосистеми винаги е свързано с риск от неуспех и значителни разходи. 
Много естествени ценности могат да са увредени необратимо, а ресурсите и 
инвестициите, необходими за възстановяването на естествени екосистеми, са много 
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по-големи от ресурсите, необходими за опазването им. Разходите се повишават със 
задълбочаването на деградацията. Ето защо във всички случаи приоритет има 
правилното опазване и поддържане на природните екосистеми, а възстановяването 
или управлението следва да се използват само като инструмент за съживяване на 
вече деградирали екосистеми. Пресъздадените местообитания често остават бедни 
на видове дори в дългосрочен план, ако са в разпокъсан ландшафт, където 
реколонизацията е по-трудна, а за някои видове — невъзможна. 

В общия случай възстановяването на предишното „оптимално“ положение (по 
отношение на площта, видовия състав и функционалните процеси в 
местообитанието) е възможно само при липсата на необратима или значителна 
деградация на условията в площта и околностите, която прави невъзможно 
възстановяването на местообитанието и на необходимите за това процеси (Rusina, 
2017 г. или Priede и Rūsiņa, 2017 г.). Понякога е възможно само подобряване на 
статуса.  

Екологичното възстановяване или създаването на полуестествено тревно 
местообитание е продължителен процес. Бързи резултати от възстановяването 
(например до две години) могат да бъдат постигнати, ако повечето характерни 
видове все още се срещат и всички необходими екологични процеси се 
осъществяват. В повечето случаи обаче процесът на възстановяване продължава 
поне 5—10 години (Rusina, 2017 г.), а за по-пълното възстановяване на популациите 
на безгръбначните видове ще са необходими няколко десетилетия.  

След като с всички дейности за възстановяване се постигнат очакваните резултати, за 
запазването на тревното съобщество в добро състояние са необходими мерки за 
поддържане. Освен това мерките за възстановяване и поддържане често не са строго 
разграничени и могат да се осъществяват едновременно. 
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5. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
 

Поддържането на това местообитание в добро състояние зависи от 
екстензивната паша или екстензивното косене, в зависимост от местните 
условия и традиционните практики за управление. Понякога е необходим също 
контрол на храсти или инвазивни видове. 

В зависимост от целите на опазването в зоните може да се изисква адаптиране 
на управлението към потребностите на конкретните видове.  

 

5.1 Основни практики за управление, насочено към поддържането на 
местообитанието в добро състояние 

По принцип този тип местообитание не е съобщество в климакс и изисква 
екстензивни практики за управление в почти целия му ареал. Основните биотични 
фактори за неговото опазване са силно свързани с възможността за ограничаване на 
вторичната сукцесия. В общия случай това ограничаване се осигурява от пасищната 
дейност на диви тревопасни животни и особено на домашни селскостопански 
животни (овце, кози, едър рогат добитък, коне, магарета). Косенето може да е 
подходящ начин за опазването на най-мезичния аспект на местообитанието (т.е. 
където захранването с влага е умерено). 

Дали пашата или косенето са най-подходящият метод за редовно управление на 
висококачествените калцифилни тревни съобщества може да зависи от условията и 
традиционното управление на конкретните площи, както и от срещания подтип 
местообитание. Въпреки че в повечето проучвания като най-подходящ метод за 
управление на калцифилните тревни съобщества се препоръчва пашата, Fischer и 
Wipf (2002 г.) установяват, че в горния пояс на субалпийския регион тревните 
съобщества, които са били традиционно окосявани, се благоприятстват повече от 
косенето, отколкото от пашата. Съществуват разлики между видовия състав в 
подходящите за паша и в косените тревни съобщества, които съответстват на 
различните растителни единици и подтипове. За да се запази в пълен размер 
биологичното разнообразие на местообитание 6210, може да е необходимо 
съчетание на двата вида управление, което е адаптирано на регионално равнище. 

Историята и характерът на съобществото са много важни променливи, които следва 
да бъдат вземани предвид при определянето на подходящи режими на управление 
(Grime et al., 2000 г.; Britton et al., 2001 г.). В едно експериментално определяне на 
ефекта от няколко режима на управление (паша, косене и ненамеса) върху 
биологичното разнообразие на варовиково пасище в Нидерландия, най-високото 
равнище на биологично разнообразие е постигнато чрез паша, а най-ниско — при 
ненамеса (During и Willems, 1984 г.). Освен това пашата се оказва по-ефективна от 
косенето по отношение на противодействието на последиците от по-високото 
съдържание на азот (Butaye et al., 2005 г.).  

Ако липсва предишна практика с косене, следва да бъдат оценени вероятните 
последици за опазването на тревното съобщество от смяната на пашата с косене. 
Това може да е особено критично за безгръбначните. Именно присъстващите 
безгръбначни видове са тези, чиито жизнени цикли са в унисон със съществуващия, 
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трайно установен режим на управление. По същия начин, преминаването от 
традиционен режим на косене към паша вероятно ще доведе до промени в състава 
на растителните видове (Rodwell, 1992 г.). Такава промяна може да доведе до 
намаляването или премахването на ранно цъфтящите видове, които разчитат на 
семепроизводството за поддържането на техните популации. Ако има съмнение, за 
изпълнението на природозащитните цели следва да се прилага предпазлив подход, 
изразяващ се в избягването на промени в трайно установеното управление (Crofts и 
Jefferson, 1999 г.).  

 

 

Приоритетно местообитание с орхидеи (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Паша  

Сухите калцифилни тревни съобщества като цяло са нископроизводителни системи 
със слаб рандеман на смилаема от животните тревна маса, затова те обикновено се 
поддържат повече чрез паша, отколкото чрез косене. Пашата има изключително 
важна роля за поддържането на видовото богатство, тъй като ограничава 
способността на конкурентни видове да постигнат доминантност. Тя също е 
предпочитаният вариант за управлението на безгръбначни. Освен в случаите на 
много голяма гъстота на животните, при пашата растителният материал се отстранява 
по-постепенно, отколкото при подрязването. Това може да даде на по-мобилните 
безгръбначни възможност да се преместят в други площи в рамките на същото 
тревно съобщество (Crofts и Jefferson, 1999 г.).  

Не са добре известни обаче дългосрочните въздействия на различните режими на 
паша, по-специално за безгръбначните съобщества. Проведени проучвания на 
въздействието на пасищни дейности върху калцифилни тревни съобщества в 
Бургундия показват, че въпреки увеличаването на флористичното разнообразие, 
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отраженията върху безгръбначните могат да бъдат както положителни, така и 
отрицателни в зависимост от пасищните практики (Croquet и Agou, 2006 г.). Площите, 
на които не се извършва паша, са важни също така за подслоняването или зимуването 
на микрофауната (Pearson et al., 2006 г.).  

От пашата има и други ползи. Умереното утъпкване може да е полезно — натискът 
от копитата на тежки животни, като например едрия рогат добитък, раздробява слоя 
торова постеля и натрошава грубата растителност. Освен това животинските копита 
създават определена площ оголена земя. Това е важно за жизнения цикъл на много 
безгръбначни, а също и за типовете растения, които се нуждаят от оголена земя, за 
да покълнат и укрепнат (Calaciura и Spinelli, 2008 г.). 

Режим на паша 

Режимът на паша, наложен на тревното съобщество, има изключително силно 
влияние върху неговите биологични характеристики, а в някои случаи и определящо 
значение за тези характеристики. Типът и гъстотата на животните и периодът на паша 
са все важни фактори, които следва да бъдат взети под внимание (трябва да се 
отбележи, че под „тип на животните“ се разбира биологичен вид, порода, възраст, 
пол и опит).  

Вариантите за установяването на подходящ режим на паша за целите на опазването 
се основат на няколко различни параметри:  

— тип (едър рогат добитък, овце, понита и т.н.) и гъстота на животните; 
— периоди (сезони) и продължителност на пашата;  
— система на пашата (последователност и схема на пашата); 
— затваряне в кошари извън местообитанието, ако изобщо е необходимо.  

Начинът, по който тези параметри си взаимодействат, оказвайки влияние върху 
тревното съобщество, често пъти е сложен, което прави точното прогнозиране на 
крайния резултат по-трудно. Това обаче означава, че желаният резултат често може 
да бъде постигнат чрез прилагането на разнообразни режими.  

Пасящи животни 

Навсякъде в Европа тревните съобщества се поддържат с различни типове пасящи 
животни, включително едър рогат добитък, овце, кози, магарета и коне. При ниска 
гъстота на животните всички типове животни създават тревни съобщества с 
разпокъсана и смесена структура. Растителната мозайка може да има различна 
подредба и мащаб в зависимост избора на животни — различите животни могат да 
създадат различни типове микроместообитания (Crofts и Jefferson, 1999 г.).  

Начинът на измерване на гъстотата на животните има голямо значение за 
ефективността. Когато едно стадо се пасе от пастир и се движи постоянно, гъстота на 
животните е голяма в локален мащаб, но може да е ниска в по-голям мащаб. При 
ниска обща гъстота в оградена площ се създават условия за много избирателна паша 
и крайният резултат може да е твърде различен, тъй като добитъкът никога не се 
принуждава да пасе по-малко желаните компоненти. Предпочитат се системите на 
паша, при които може да се извличат хранителни вещества от системата. 

Всички животни пасат избирателно. Първо се изяждат предпочитаните елементи от 
растителността, като по-малко желаните растения се подминават до последно или 
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изобщо не се изпасват. Избирането на пасящите животни и отхвърлянето на 
определени растителни видове за сметка на други може да има изключително важна 
роля за поддържането на видовото богатство и за определянето на структурата и 
флористичния състав на тревното съобщество. 

Паша на овце (C. Olmeda) 

Едрият рогат добитък се различава много от овцете поради това, че предпочита да се 
храни с по-висока трева и не може да пасе толкова избирателно. Екземплярите едър 
рогат добитък увиват език около растенията и ги откъсват, оставяйки след себе си 
туфи неизпасана растителност и ниско изпасани участъци, докато овцете се хранят 
по-избирателно — те изяждат горната част на растението, придвижвайки се по 
цялото пасище, като така създават по-хомогенна структура на растителността 
(McDonald, 2007a). Едрият рогат добитък отскубва растенията, като оставя открити 
участъци и създава структурно разнообразие от растителност с различна височина. 
Подобни „отворени“ структури подпомагат редица растителни видове, които се 
възпроизвеждат чрез семена, като Primula veris. Овцете са „косачи“, подпомагащи 
братенето и уплътняването на растителността, което благоприятства коренищните 
видове. Тези два механизма теглят в противоположни посоки със съответните 
резултати за растителността (и следователно за поддържаните безгръбначни 
съобщества). 

Козите пасат или огризват храсти. Конете могат да пасат много по-близо до земята от 
едрия рогат добитък и овцете и се нуждаят от много по-дълго време за паша поради 
различната им физиология на храносмилането (Rook et al., 2004 г.). Магарета 
приличат на понитата по това, че пасат избирателно. Зайците не пасат високи треви, 
те са много избирателни и при умерени гъстоти създават петниста мозайка от малки 
площи, изгризани на различна височина. Размерът на тялото също е важен — по-
малките животни подбират висококачествена храна, защото се нуждаят от повече 
енергия на единица телесно тегло (Rook et al., 2004 г.).  

Биологичният вид на селскостопанските животни обаче няма особено значение, 
когато натискът от паша е силен — вреда под формата на цялостно намаляване на 
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богатството на растителни видове е установена на места, където пасат и коне, и едър 
рогат добитък (Crofts и Jefferson, 1999 г.).  

Последиците от утъпкването също варират в зависимост от биологичния вид. 
Физическият натиск, който овцете оказват върху тревното съобщество, се оценява на 
0,8—0,95 kg/cm², докато за едрия рогат добитък този показател е 1,2—1,6 kg/cm² 
(Spedding, 1971 г.).  

Предпочитаният вариант следва да е поддържането на типа селскостопански 
животни, традиционно използвани в площта, а промените могат да доведат до 
отрицателни въздействия. Редица характерни растителни видове, които са се 
приспособили към паша на конкретни животни, често изчезват след смяната на типа 
животни, тъй като стават уязвими на друг начин на паша (Pearson et al., 2006 г.). 
Условията в различните географски области също определят типа селскостопански 
животни, който може да е най-подходящ за използване. Така например много сухите 
пасища в Южна Европа като цяло са по-подходящи за овце, отколкото за едър рогат 
добитък, защото овцете са по-устойчиви на екстремни условия.  

Понякога обаче смесената паша може да е полезна, тъй като тя може да създаде 
различни структури в тревното съобщество в зависимост от пашата, която 
предпочитат различните животни; малко вероятно е хранителните предпочитания на 
различните пасящи животни да съвпадат. Това може да изисква режим на разделна 
паша — отначало например може да се пусне едър рогат добитък, който да опасе 
високите треви в края на сезона, следван от овце или понита, след като височината 
на тревното съобщество е намалена до равнище, с която тези други пасящи животни 
могат да се справят по-ефективно. Различните източници на паша следва да бъдат 
установени и оценявани отделно, за да се правят само най-подходящите корекции 
(Crofts и Jefferson, 1999 г.).  

В пасища, които не се е извършвала паша от известно време, могат да се използват 
кози за премахване на храстовидната растителност, която е започнала да израства на 
мястото. Въвеждането на оградена паша на кози може да е ефективен метод за 
възстановяването на охрастени тревни съобщества. Това е доказано от едно 
проучване на въздействието на оградената паша на кози с относително висок натиск 
от паша (0,6—0,8 животински единици/ha годишно) в продължение на седем години 
върху структурата и видовото богатство на местообитанието в шест захрастени 
находища на сухи тревни съобщества в долината по долното поречие на р. Заале в 
Централна Германия. Намаляването на охрастяването и увеличаването на броя на 
целевите видове се свързва с подобрения природозащитен статус на тези много 
ценни типове местообитания на сухи тревни съобщества (Elias et al., 2018 г.). 
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Паша на кози в специална защитена зона Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 

 
Натиск от паша. Гъстота на животните 

Натискът от паша е мярка, показваща количеството растителност, която даден брой 
пасящи животни от даден вид и размер се очаква да получат от площта на тревното 
съобщество за времето, през което пасат на него. Когато се допусне натискът от паша 
да превиши капацитета на натоварване на тревното съобщество, резултатът 
обикновено е увреждане на екологичните и производствените характеристики на 
тревния слой, което е тъждествено с понятието „изтощаване на пасищата“. Броят на 
пасящите животни и продължителността на престоя им на пасището определят 
резултата от режима на паша. 

Приема се, че натискът от паша е оптимален, когато пашата благоприятства и 
поддържа мозайката от растителност, като остават тревни слоеве с неравна дължина 
и се създава туфесто поле. Това е възможно само когато пасящите животни бъдат 
оставени да пасат тревния слой избирателно. Само екстензивната паша създава 
възможност за избирателното консумиране на растения. И обратното, след 
интензивна паша тревният слой остава с еднаква височина, което осигурява по-
ограничени възможности за оцеляването на различни растителни и животински 
видове. 

За да се оцени натоварването от селскостопански животни е полезно да се извърши 
проучване на пасищната растителност. Същността на поддържащата паша се 
изразява в ежегодното изнасяне на годишния прираст преди началото на следващия 
вегетационен сезон. Годишният прираст на растителна биомаса определя горната 
граница на натиска от паша, който може да понесе конкретният тревен слой. 
Изискването за природозащитни цели по принцип е гъстота на животните да е по-
ниска от капацитета на натоварване на тревното съобщество. Това позволява 
значителна част от годишния прираст на тревния слой да остане неизпасан от 
селскостопанските животни и да влезе в други хранителни вериги (например 
съобщества тревоядни или разлагащи безгръбначни) или да увеличи структурното 
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многообразие на местообитанието. Това изисква гъстотата на животните да бъде 
понижена значително под капацитета на натоварване на тревния слой, за да се 
гарантира, че по време на вегетационния сезон ще остане такова количество 
неизпасана растителност, което е достатъчно за изпълнението на природозащитните 
цели (Crofts и Jefferson, 1999 г.).  

В много случаи обаче на практика не е възможно да се определи оптималният етап 
на сукцесия и следователно оптималната гъстота на животните. Да се постигне 
балансиран интензитет на пашата, с който се избягва както инвазията на храсти, така 
и изтощаването на пасищата, може да е особено трудно в малки находища на 
местообитанието. Не е сигурно дали само този тип управление е достатъчен, за да 
възпре по-нататъшно охрастяване.  
 
Период и продължителност на пашата  

Периодът на пашата е важен. Пролетната паша има най-пряко въздействие върху 
растежа на растенията, защото се извършва по времето, когато листообразуването е 
най-интензивно. Пролетната паша не трябва да бъде твърде интензивна, за да могат 
растенията да пораснат и разцъфтят. В противен случай тя може да окаже 
неблагоприятно въздействие върху състава на фитоценозата. Есенната паша може 
също да доведе до намаляване на количеството храна, която растенията могат да 
съхранят през зимата, и следователно до понижаване на тяхната жизненост през 
следващия сезон.  

Що се отнася до продължителността на пашата, приема се, че между нея и 
числеността на животните има обратна зависимост. Интензивната паша с кратка 
продължителност може да е подходяща там, където има проблем с плевелни видове. 
Последиците обаче от тази интензивна и бърза паша за тревното съобщество като 
цяло вероятно ще са катастрофални за някои безгръбначни видове, които зависят от 
непрекъснатостта на това съобщество през целия си жизнен цикъл. Тя ще е най-малко 
вредна през зимата, когато повечето наземни насекоми са в спяща фаза от техния 
жизнен цикъл. Същият годишен натиск от паша все пак може да бъде постигнат 
посредством по-ниска гъстота на животните, но само ако се поддържа през по-
продължителен период от време, защото желаната структура на тревното 
съобщество ще бъде постигната и едновременно с това безгръбначните ще имат 
повече време, за да се преразпределят (Crofts и Jefferson, 1999 г.).  
 
Система на паша 

Системата на паша представлява рутинна, организирана последователност на 
преместване на пасящите животни от една пасищна площ на друга. Разнообразните 
системи на паша по същество могат да бъдат опростени до две основни стратегии: 
свободна паша и ротационна паша, които могат да бъдат и комбинирани (Calaciura и 
Spinelli, 2008 г.). 

При продължителната паша определен брой животни се оставят на полето през 
дълъг период от време, понякога целогодишно. При ниска гъстота на животните 
продължителната паша може да създаде предпоставки неизпасаните части на 
тревното съобщество да се развият фонологично, осигурявайки повече екологични 
ниши (цветя, семена, прав и паднал мъртъв материал) за експлоатация от 
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животински видове (Crofts и Jefferson, 1999 г.). Чрез поддържането на ниски гъстоти 
на животните се постига контрол на инвазивните растителни видове и едновременно 
с това се поддържа безгръбначната фауна, която зависи от житните растения (RSPB, 
2004b). Гъстотата на животните може да бъде регулирана според условията, като 
обикновено се намалява с напредъка на сезона и с отслабването на 
производителността на тревното съобщество. Когато пашата или утъпкването 
заплашва особено ценни растителни видове, може да е необходимо създаването на 
специални площи, за да бъдат опазени тези видове от натиска на пашата (Colas и 
Hébert, 2000 г.). Орхидеите обикновено не понасят утъпкване. Ако новата листна 
розетка бъде повредена, тя не може да се възстанови. При системи на паша с много 
ниска гъстота на животните някои орхидейни видове все пак могат да оцелеят и да 
развият значителни популации. Ранното косене не е подходящо за тях, защото видът 
цъфти през юни и юли (Rusina, 2017 г.). Подобряването на състава и качеството на 
тревните слоеве и насърчаването на регенерирането на редки и застрашени 
растения, които са характерни за това местообитание, е съвсем възможно чрез 
използването на оградени участъци.  

При ротационната паша пасищната площ се разделя на участъци (полета, оградени 
пространства или ивици) или стадото се намира под активно управление от пастир и 
се премества между свежи пасищни площи на подходящи интервали. Животните се 
преместват на нови площи на редовни и чести интервали, напредвайки по цялата 
пасищна площ в структурирана последователност. Те се връщат да пасат на изходната 
площ, когато тревното съобщество е възстановило пълния си продуктивен капацитет, 
но все още не е започнало да цъфти (Brockman, 1988 г.).  

Ротационната паша може да се използва за постигане на целите на 
природозащитното управление — по-специално когато са необходими ниски тревни 
съобщества за поддържането на по-специализирани съобщества, зависещи от тях, и 
когато пасищната площ е разпръсната на множество отделни парцели. Този подход 
често е най-ефективен на места, които изискват зимна паша, защото целта е просто 
животните да изпасат колкото е възможно повече от прираста през предходния 
сезон. След като това е направено, тревното съобщество е готово за началото на 
новия продуктивен сезон (Crofts и Jefferson, 1999 г.).  

Ограждането на селскостопанските животни е подходящо за тяхното ограничаване и 
за създаването на няколко зони, в които те да пасат последователно.  
 
Сезонно преместване на животните (трансхумация и транстерминация). 
Сезонното преместване на селскостопанските животни на дълги и средни разстояния 
(трансхумация за придвижвания над 100 km и транстерминация при по-къси 
разстояния) е много важна практика за поддържането на тези местообитания, по-
специално когато се извършва по традиционните пътища за тези животни (tratturi в 
Италия, draillies в Южна Франция или vías pecuarias в Испания), и за запазването на 
свързаните с тази практика традиционни екологични знания (Otero-Rozas et al., 
2013 г.). Сезонните премествания способстват за разпръсването на семена и са 
особено важни за разпръсването на големи разстояния (Manzano и Malo, 2006 г.). 
Разпръсването и свързания с него генетичен обмен има първостепенно значение за 
подготвянето на тревните съобщества за изменението на климата. В някои програми 
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по ЕЗФРСР има мерки, насочени към запазването на тези традиционни практики и на 
свързаните с тях местообитания. 
 

5.1.2 Косене 

Косенето е подходящо или когато е било традиционна практика за управлението на 
тревните съобщества, или като алтернатива, ако пашата, въпреки че е предпочитан 
вариант, не е практически осъществима. Подобно на пашата, редовното косене 
предотвратява преобладаващото разпространение на силни конкурентни житни 
растения и треви, както и охрастяването и облесяването, и осигурява поддържането 
на тревното съобщество за периода, в който се извършва такова редовно косене. 
Косенето обаче не създава същата мозайка от условия в местообитанието, която 
създава пашата, особено ако се прилага хомогенен режим на косене (Crofts и 
Jefferson, 1999 г.).  

Пашата с нисък интензитет често се приема за добра техника на управление (и дори 
по-добра от косенето), защо се очаква да създаде хетерогенност в малък мащаб 
благодарение на различните модели на паша, утъпкване и дефекация на 
селскостопанските животни, което би трябвало да позволи съжителството на повече 
видове, отколкото при хомогенен режим на косене. Turtureanu и сътр. (2014 г.) 
установяват обаче, че богатството на растителни видове е много по-голямо в 
косените сухи тревни съобщества, отколкото в тези, в които се извършва паша (+25,8 
вида = 51 % на 10 m2), при сходни други условия, като тази разлика се запазва във 
всички изследвани пространствени мащаби (1 cm2—100 m2) (по Dengler at al., 2014 г.). 
Извадката обхваща различни режими на управление и типове растителност на 
фитоценозния клас Festuco-Brometea по Трансилванското плато в Румъния. 

Методите за управление чрез косене/подрязване се различават по сезон, честота, 
разпределение и техника. 
 
Сезон на подрязване 

Управлението на ливади за природозащитни цели обикновено включва еднократно 
късно подрязване. Датите на подрязването се различават значително в зависимост от 
мястото и естеството на потребностите на дивата флора и фауна (Crofts и Jefferson, 
1999 г.).  

Късното подрязване може да способства за опазването на животинските видове, 
които се нуждаят от много структурирана растителност за изхранване и убежище — 
по-специално на птиците и насекомите, и за семепроизводството на късно 
цъфтящите растения. Благоприятен за площите, които поддържат късно цъфтящи 
видове, е също така периодичният късен сенокос (в края на август/септември), 
извършван примерно веднъж на пет години (Crofts и Jefferson, 1999 г.). 

Ранното подрязване може да е полезно при наличието на богата растителност, която 
иначе започва да се разлага, и за забавяне на развитието на чуждоземни видове. 
Известно е обаче, че продължителният ранен сенокос намалява видовото богатство 
в ливадите (Smith, 1994 г.). Подрязването не трябва да се осъществява преди 
излюпването на гнездящите птици или преди отдаването на семе от популациите на 
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„желателните“ характерни тревни видове, чиято регенерация зависи от 
семепроизводството.  

Честота на подрязването 

Тревните съобщества от съюз Mesobromion по принцип се косят веднъж годишно, 
понякога дори веднъж на две години, поради ниската им производителност (Pearson 
et al., 2006 г.), докато по-мезичните и продуктивни тревни съобщества могат да 
понесат две коситби (Rodwell et al., 2007 г.). Понякога е необходимо повече от едно 
подрязване годишно, за да се симулира извършваното по-рано управление чрез 
паша, когато то вече не е възможно.  

В общия случай обаче по възможност косенето не трябва да се извършва повече от 
веднъж или най-много два пъти, тъй като по-честото косене ограничава 
възможностите за развитие на много животински и растителни видове (Essl, 2005 г.).  

Разпределение на подрязването 

Препоръчително е да избягва подрязването на цялата площ на тревното съобщество 
наведнъж, а операцията да се проведе на няколко етапа, за да не се уврежда 
микрофауната. Тъй като влечугите, насекомите и паяците се местят много бавно или 
изобщо не се местят, е важно да се оставят неокосени площи, където тези видове да 
намерят убежище. Разделянето на подрязването на етапи също така удължава фазата 
на опрашване на растенията и периода, през който е наличен нектар и пчелен 
прашец. По тази причина е разумно малка част (около 5—10 %) от общата площ да се 
изключи от подрязването и да се подреже следващото лято. Това следва да се прави 
на ротационен принцип всяка година и да обхваща различни части от повърхността, 
като всяка отделна неокосена площ бъде подрязвана на 4—6 години (Pearson et al., 
2006 г.). Освен това преходните съобщества и екотоните са изключително богати на 
видове и са необходими на много насекоми, например за хибернация или за 
използване на ресурси през есента и зимата. Ето защо тези чувствителни площи 
следва да не се косят ежегодно, а пограничната зона никога не трябва да се коси 
изцяло в една и съща година. Тези екотони също така не бива да се превръщат в 
земеделски (често уплътнени) пътеки и да станат бариера за видовете (например 
пътища по горските покрайнини). 

Техника на подрязването 

Ако е възможно, по-добре е да се използват косачки с редови косилен апарат. 
Роторните косачки убиват много повече животни, защото не им оставят път за 
бягство. Използването на роторни косачки трябва да се съчетава с промяна на 
обичайната височина на косене (8—10 cm) и с обръщане на посоката на косене от 
„отвън навътре“ на „отвътре навън“, за да могат животните по-лесно да избягат от 
ливадата (Pearson et al., 2006 г.). 

Много ниското подрязване следва да се избягва, защото има вероятност от 
прекалено „скалпиране“, което води до създаването на оголени участъци в тревното 
съобщество. Тези участъци благоприятстват инвазията на нежелани видове. От друга 
страна, известно нарушаване на структурата в малък мащаб може да е необходимо 
за покълването на семената и да е благоприятно за безгръбначните. Препоръчително 
е да се избягва използването на сенопреси, защото те нанасят огромни щети върху 
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фауната (смъртността при пчелите е поне 30—60 %). В общия случай окосеният 
материал следва да се изнася, за да се избегне обогатяването на тревното 
съобщество с хранителни вещества. 

 

5.1.3 Управление, свързано с дивата флора и фауна 

Важно е да се помни, че управлението на дадена зона във времето е довело до 
оформянето на набора от таксони, срещани в нея, и този набор следа да се поддържа, 
когато е известен. Множество видове вече са се приспособили към традиционно 
прилагания режим на паша или косене в зоната. Благоприятни за много от тези 
видове са също покрайнините и преходните зони между видовете растителност, като 
изискванията към тяхното управление може да са различни. 

Адаптирането на управлението към потребностите на конкретен вид невинаги е 
препоръчително, защото може да окаже въздействие върху други обекти от интерес. 
По принцип изглежда препоръчително да се използват подходи за управление, които 
благоприятстват различни групи видове, срещани в зоната. 

При определянето на приоритетите за опазване на тревното съобщество от гледна 
точка на опазването на видовете следва се обръща внимание на присъствието на 
видове, които са редки на местно или национално равнище. 
 
Безгръбначни — структура на местообитанието и изисквания по отношение 
на управлението 

В зависимост от типа на тревното съобщество и видовия състав на растенията в него, 
в сухите калцифилни тревни съобщества може да се среща уникален набор от 
безгръбначни видове. Тези тревни съобщества представляват също така важен 
източник на нектар и пчелен прашец за много насекоми. През сезона на цъфтеж се 
наблюдава голямо разнообразие от пеперуди и други антофилни насекоми — 
Coleoptera (бръмбари), Hymenoptera (пчели и оси) и Diptera (например сирфидни 
мухи). Може да има също много видове щурци и дървесни скакалци (Orthoptera). 
Тези Orthoptera се нуждаят от ниска или открита растителност, за да имат условия за 
скачане и да се поддържа необходимият им температурен режим. Това зависи 
изцяло от видовете и от етапа на жизнения им цикъл, например Decticus verucivorus. 

Това местообитание е богато също на почвена фауна — дребни членестоноги, 
нематоди, насекомни ларви, дъждовни червеи. В тревните съобщества, в които се 
извършва паша, може да има многообразие от безгръбначни (насекоми, акари, 
нематоди) сапрофаги (видове, които се хранят с разлагаща се органична материя), 
които зависят от екскрементите на пасящите животни. За насекомите в сухите пасища 
е важно да има участъци, утъпкани от селскостопански животни, и незаети пясъчни 
участъци. 

Местните безгръбначни популации са развили стратегии, приспособени към 
традиционните практики за управление. При наличието на продължителна практика 
на паша или косене в зоната и на установен модел на управление, този модел следва 
да се запази, за да се създадат условия за поддържането на адаптираните стратегии 
на живот на безгръбначните. Различната интензивност на пашата води до различни 
типове тревни слоеве — от много ниски треви до високи треви с храсти. Всички 
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типове тревни слоеве са ценни за видовете с природозащитно значение, а някои 
важни видове изискват два или повече типа в една зона и дори детайлни мозайки от 
микроместообитания (Alexander, 2003 г.).  

Много ниските тревни слоеве обикновено са благоприятни за видовете, изискващи 
открити терени, включително хищници и листоядни, а ако ниският тревен слой е 
поддържан от едри тревопасни животни — и торна фауна (Alexander, 2003 г.). За 
насекомите и по-специално за пчелите и осите е важно в сухите пасища да има площи 
с оголена почва, утъпкани от селскостопански животни и открити пясъчни участъци. 

Прекомерната паша и пашата в неподходящо време биха могли обаче да доведат до 
нарушаване на структурата на почвата, а оттам и до намаляване на разнообразието 
от епигеални бръмбари (обитаващи повърхността на почвата) и наземни охлюви 
(Rusina (ред.), 2017 г.). Прекомерната паша може да доведе до пълното деградиране 
на безгръбначната фауна. 

По-високите тревни слоеве с цветя, поддържани чрез периодична паша, следвана от 
отслабване на натиска от паша, в повечето случаи са благоприятни за 
растителноядните видове, свързани с цветя, плодове и пъпки (Alexander, 2003 г.). По-
плътните и груби тревни съобщества с по-малко цветя, но с обилна торова постеля, 
са благоприятни за разлагащите видове и също така осигуряват покривка за 
нощуване и зимуване (Alexander, 2003 г.). Туфестите площи са структурни 
компоненти на тревното съобщество, които са важни за паяците. 

Много видове насекоми изискват по-скоро мозайка от елементи, отколкото един-
единствен елемент, като зоната често трябва да се намира в комплексен ландшафт с 
допълнителни обекти, разположени на удобна за прелитане дистанция (Alexander, 
2003 г.; Ssymank, 1991 г. за сирфидните мухи). Много видове разчитат на наличието в 
местообитанието или в близост до него на дървета и храсти, храсталаци и облесени 
площи.  

Пеперудите обикновено съществуват в мрежа от местни популации с известен обмен 
на възрастни екземпляри помежду им, образувайки метапопулация. Управлението 
трябва да е насочено към поддържането на тази мрежа от популации по целия 
ландшафт, като се приема, че не всяка местност е подходяща по всяко време (макар 
че са налице някои опорни места, които са важни постоянно) (Van Swaay et al., 
2012 г.). Пеперудните популации могат да пострадат тежко или дори да изчезнат 
вследствие на интензивно и еднообразно управление (Van Swaay et al., 2012 г.; 
Westrich, 2018 г.).  

Пчелите, които зависят от един или немного цъфтящи видове, могат да бъдат 
засегнати тежко от премахването на тези ресурси чрез паша или косене по времето 
на най-интензивния цъфтеж, затова ротационното управление е разумен подход и в 
това отношение. Изпасването или окосяването на цялата зона за няколко дни или 
седмици води до сериозно влошаване на природозащитния статус на зоната за 
насекомите, които кацат върху цветя. 

Промените в натиска от паша по време и място имат много по-различен ефект в 
сравнение с прилагането на една и съща процедура всеки път. Тези промени 
позволяват на безгръбначните популации да се справят с локалното премахване на 
ресурси, което иначе може да е пагубно за годишния жизнен цикъл.  
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За безгръбначните е важно мащабът на ротация или вариране на управлението да е 
не по-голям от 100 m, което съответства на максималното разстояние за паша на 
повечето малки самотни пчели (Zurbuchen et al., 2010a, b). 

 

Насекомите нямат продължителни стадии на покой и следователно се нуждаят от 
непрекъснатост на местообитанието между отделните поколения (за разлика от 
растенията със семенен запас, които могат да останат жизнеспособни в продължение 
на много години). Ето защо непрекъснатостта на управлението е изключително важна 
за безгръбначните. Едновременно с това ротацията през по-продължителни периоди 
се отразява благоприятно на безгръбначните популации, защото видовете, зимуващи 
в семенни шушулки, не се отстраняват при годишното подрязване, и също е 
благоприятна за пчелите, свързани с цветя, които цъфтят след ранния сенокос. 
 
Препоръки за управление на местообитанието, насочени към безгръбначните (Van 
Swaay et al., 2012 г.; Alexander, 2003 г.): 

 да се създадат площи с оголена земя и открити пясъчни участъци по южните 
склонове посредством паша на животни и периодично подрязване на 
охрастяванията;  

 да се поддържат цъфтящи през пролетта храсти като Prunus spinosa и площи с 
растения, цъфтящи към края на лятото (Asteraceae, Fabaceae, Campanulaceae и 
т.н.); 

 да се поддържа мозайка от местообитания посредством паша, ръководена от 
пастири, или периодична паша, следвана от периоди на минимална или никаква 
паша, за да се поддържат участъци с високи треви и храсти;   

 да се възстановят подходящи участъци в местообитанието с цел да се създадат 
подходящи коридори и трамплини, свързващи основните популации на 
мобилните безгръбначни, които образуват метапопулации; 

 Ако местообитанието се коси, датите на окосяването на отделните площи във 
всяка защитена зона по „Натура 2000“ следва да са колкото се може по-
раздалечени, за да не се окосява цялата площ за кратко време. В оптималния 
случай подрязването следва да се извършва в мозайка от малки участъци, 
възпроизвеждайки традиционното управление преди механизацията. 
Покрайнините и екотоните изискват специално внимание и никога не трябва да 
се окосяват изцяло. 
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Управление на сухи калцифилни тревни съобщества, насочено към дивите пчели  

 Самотните пчели изискват съчетание от растенията за паша, върху които са 
специализирани, и местообитание за гнездене в непосредствена близост до 
тези растения. Така например Andrena fulvago се нуждае от късно цъфтящи 
жълти сложноцветни и почва с оскъдна растителност, в която да дълбае своите 
гнезда. 

 Земните пчели изискват ландшафт, който осигурява цъфтящи ресурси през 
продължителен период от време (различните видове предпочитат различни 
типове цветя); места за гнездене (торова постеля на земята или по-често стари 
подземни хралупи на малки бозайници); места за чифтосване; и места за 
хибернация, обикновено под земята. 

 Обичайна практика при косенето е да се премахват неравностите. Има обаче 
малка група пчели — например Osmia bicolor и Osmia aurlenta, които гнездят в 
стари черупки от охлюви. Възможно е при изгребването тези черупки да бъдат 
отстранени и по този начин на практика да бъде премахната една част от 
компонентите на местообитанието, която е изключително важна за успешното 
завършване на жизнения цикъл. Намирането на решение на този проблем не е 
лесно, като в много случаи разумният подход включва някакъв вид ротационно 
управление. 

 Усилията следва да са насочени към увеличаването на разнородността на 
структурата в много малък мащаб, като например открити участъци от почвата, 
които са благоприятни за дивите пчели (Murray et al., 2012 г.). 
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Управление на сухи калцифилни тревни съобщества, насочено към пеперудите, 
обхванати от Директивата за местообитанията 

 Maculinea arion изисква ниско изпасана растителност, подходяща за 
растенията от вид Thymus и Origanum vulgare и за мравките (от вид Myrmica, 
по-специално M. sabuleti). Оптималната височина на растителността е 
различна в различните части от ареала на разпространение — в северната му 
част тя обикновено е не по-висока от 2—3 cm, докато в южните райони 
височината ѝ може да надхвърля 20 cm (EC, 2009 г.). Най-важният фактор за 
успешното възпроизвеждане е растенията, на които се снасят яйцата, да са в 
близост до мравките — гостоприемници на ларвите (Casacci et al, 2011 г.). Това 
е полезно и за други видове с подобна биология, чиито ларви живеят в 
мравуняци — например сирфидните мухи от род Microdon. 

 Colias myrmidone се нуждае от участъци, обрасли с приемащото и 
изхранващото ларвите растение Chamaecytisus ratisbonensis на топли сухи 
тревни съобщества в разнообразна мозайка от местообитания с известно 
наличие на горски покрайнини и открити гори. Тревното съобщество трябва да 
се изпасва екстензивно и неравно, за да остават петна от храсталаци и груби 
треви, където гъсениците могат хибернират в торовата постеля (Van Swaay et 
al., 2012 г.). Вредно е както изтощаването на пасищата от овце, защото те 
изяждат фертилните филизи на изхранващото растение, така и изгарянето. 

 Parnassius apollo се нуждае от наличието на растения гостоприемници Sedum 
spp. по скалисти места с плитка почва, като например скални образувания, сухи 
каменни стенни или каменни тераси (Gimenez Dixon, 1996 г.). Нуждае се от 
екстензивна паша на селскостопански животни или косене, за да се поддържа 
концентрацията на нектарни растения, като бодили, без да се прилагат 
пестициди и да се отстраняват цъфтящите плевели (Van Swaay et al., 2012 г.).  

 

Когато тревното съобщество трябва да бъде възстановено и да бъде повторно 
въведен подходящ режим на управление, в общия случай условията за 
безгръбначните могат да бъдат подобрени чрез насърчаване на образуването на 
съобщество, което е богато на цветя, подходящи и за общите антофилни видове, и за 
специализираните видове изхранващи цветя, където е възможно.  
 
Птици 

Съставът на птичите видове зависи от различни фактори. Най-голямо влияние върху 
птиците оказват режимът на влажност, теренът и височината и структурата на 
растителността в тревното съобщество през размножителния сезон. Тези параметри 
се определят основно от това дали в тревното съобщество се извършва косене или 
паша. През размножителния сезон някои видове пребивават в тревното съобщество 
постоянно — там се хранят и гнездят, докато други видове го използват само за 
изхранване и се размножават в други близки местообитания. По време на 
миграционните прелети (през пролетта и есента) броят на птичите видове в тревните 
съобщества също може да е важен фактор в зависимост от местоположението (Rusina 
(ред.), 2017 г.). 
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Чрез пашата се поддържа ниска растителност и съответно се улеснява достъпът до 
почвата на птиците — обитатели на тревното съобщество, и се създава мозаечен тип 
растителност с нееднаква височина, която може да осигури подходящи условия за 
някои гнездящи на земята птици. От друга страна обаче, пашата е свързана с риск от 
стъпкване на гнездата (Pavel, 2004 г.).  

Много важно е да се познават начините, по които управлението на тревното 
съобщество (например определянето на периодите на косене) влияе върху птиците, 
защото то може да е от значение за броя на видовете, които могат да се изхранват и 
размножават в това съобщество. Ранното подрязване вреди на репродуктивния успех 
на гнездящите на земята птици, тъй като гнездата се унищожават преди отлитането 
на малките. Забавянето на сенокоса от една страна води до увеличаване на 
концентрацията на семена и на безгръбначна плячка на птиците, но от друга страна, 
увеличаването на височината и плътността на тревния слой може да затрудни 
достъпа до храна и да намали привлекателността на тревното съобщество като 
източник на храна. Ако присъствието на размножаващи се птици е вероятно, 
целесъобразно е през есента да се проведе проучване, за да се установят видовете и 
местата на тези птици. При косенето на ливадата би следвало да се избягват местата 
за гнездене и тяхното подрязване да се извърши по-късно — след отлитането на 
малките.  

За целите на опазване на разнообразието от птичи видове е необходимо в някои 
площи да бъдат оставени храсталаци и дървета и това изискване трябва да бъде взето 
предвид, когато се планира отстраняването на храстовата и дървесната растителност. 
Това ще е благоприятно също така за структурното разнообразие на тревното 
съобщество и ще доведе до създаването на екологични ниши за птичите видове в 
тревното съобщество, които се нуждаят от открити терени. 
 
Бозайници 

Растежът на растителността през пролетта предлага възможности за дребни 
бозайници, но тези условия са краткотрайни, защото последващите подрязване и 
паша правят местообитанието твърде неподходящо. Ако обаче при по-дълги 
периоди на ротация в мозайката от местообитания се оставят петна от туфести треви 
и по-високи треви, това може да е благоприятно за дребните бозайници, като 
оризищната мишка (Micromys minutus). 

 

5.1.4 Управление на конфликтите на интереси 

При планирането на опазването и управлението на полуестествените местообитания 
на тревни съобщества могат да възникнат конфликти, ако присъстват видове, които 
имат различни изисквания към екологичните условия и следователно могат да 
реагират по различен начин на мерките за управление. В тези случаи приоритетният 
вид се определя въз основа на природозащитните цели на зоната. Трябва или да се 
избере основната ценност на тревното съобщество и към нея да се приспособи 
подходът на управление (в този случай други природни ценности могат да пострадат 
и да намалеят с времето), или да се предпочете компромис, чрез който всички 
целеви видове ще бъдат запазени, въпреки че всеки вид ще се среща в по-малка 
численост или съотношение.  
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Насекомите например се нуждаят от открити площи, редуващи се с храсталаци в 
мащаб от един квадратен метър, докато за птиците или бозайниците трябват по-
обширни площи в мащаб от един хектар (Croquet и Agou, 2006 г.). Желателната 
структура или мозайка от структури на тревния слой в конкретната зона на тревното 
съобщество зависи от конкретните природозащитни цели.  

Чрез късното косене може да се намали степента на унищожаване на гнездата и 
малките на някои видове птици, но то може също да доведе до намаляване на броя 
и разнообразието на растителни видове, тъй като причинява натрупване на 
хранителни вещества в почвата и води до екстензивен растеж на определени тревни 
видове, които потискат разнообразието на други растителни видове. Компромис в 
този случай би могло да бъде ранното окосяване с щадящи птиците техники на 
косене (устройства за подплашване на животните, посока на косене) или окосяването 
само на част от площта. Така ще бъде запазено разнообразието на растителните 
видове за сметка на неголямо понижение на репродуктивния успех на някои видове 
птици в конкретното тревно съобщество, защото някои гнезда може все пак да бъдат 
унищожени. Както цяло обаче ще бъдат запазени както растителното разнообразие, 
така и популацията на целевите видове птици. 

Във всички случаи следва да се извърши оценка на приоритета на опазването и на 
условията в тревното съобщество, като се избягват опити за трансформирането на 
това съобщество в система, която няма да е устойчива поради местните екологични 
условия. Когато се оценяват приоритетите на опазването, следва да се разгледа 
потенциалната заплаха за вида в по-широк контекст, като най-висок приоритет се 
отдава на видовете, чиито популации са застрашени в глобален мащаб (съгласно 
критериите на Международния съюз по опазване на природата), и едва след това на 
видовете и местообитанията, застрашени на равнището на Съюза или на регионално 
равнище (съгласно приложенията към Директивата за птиците и Директивата за 
местообитанията и червените списъци на видовете на ЕС и на отделните държави). 
Накрая следва да се оцени равнището на заплахата на национално и местно 
равнище. Ако основната ценност на тревното съобщество е определен вид, а не 
местообитанието като цяло, тогава следва да се избере управлението, което ще 
осигури оцеляването на този вид. Следва да се отбележи, че различните защитени 
видове имат различни изисквания.  

Възможните решения следва да бъдат разглеждани в контекста на 
природозащитните цели на зоната. Тъй като е възможно някои решения да се 
изключват взаимно, предприетите действия следва да са определени от целите, 
които имат предимство. 

По-долу са представени някои примери за мерки, считани за подходящи за 
опазването на този тип местообитание в различни държави. 
 

Управление на местообитание 6210 в някои държави — членки на ЕС 
 

В Германия могат да бъдат различени два основни подтипа на местообитание 6210 в 
зависимост от традиционното земеползване и управление, на които се разчита за тези 
подтипове — единият подтип на 6210 включва местообитания, в които традиционно се 
извършва екстензивно косене, а другият — местообитания, в които традиционно се 
извършва екстензивна паша. Всяка от двете групи има различни типове растителност и 
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характерни видове, както и свои регионални различия. Типичната мярка за опазването на 
подтипа, създаден чрез косене, е косене веднъж годишно или в някои варианти — косене 
само на 2—3 години. Датата на косене зависи от видовия състав, например на различните 
видове орхидеи, и тази дата обикновено е в разгара на лятото — между средата на май и 
средата на август. За да се осигури опазването и подобряването на структурното 
разнообразие, косенето следва да се извършва на отделни участъци по различно време 
(Ackermann et al., 2016 г.). Така например по време на проекта Trockenrasen Saar по 
програмата LIFE всяка година е окосявана една трета от всяка зона, задължително с изнасяне 
на окосената растителност (за да се предотврати обогатяването на почвата с азот). 
Подходяща за подтипа, създаден чрез паша, е екстензивната паша на овце (по възможност 
заедно с кози, за да се ограничи охрастяването) или екстензивната смесена паша на едри 
тревопасни животни20. В повечето площи е необходимо периодично отстраняване на част от 
храстите. Екотоните на гори, храсталаци и т.н. с погранична растителност са много важни за 
запазването на голяма част от характерните безгръбначни видове, които се нуждаят от тях 
през своя жизнен цикъл, и имат първостепенно значение за поддържането на някои 
функции, като услугите за опрашване. 

Основната мярка за опазване в Ирландия е екстензивната паша, съчетана с периодично 
отстраняване на храстите на места, където местообитание 6210 все още се среща. В рамките 
на схемата за мониторинг на тревните съобщества (Martin et al., 2018 г.) са регистрирани 
следните мерки, оказали положително въздействие върху извадката от находища на 
6210/*6210: неинтензивна паша на едър рогат добитък; неинтензивна паша на други 
животни — овце и коне, и смесена паша; паша на недомашни животни (като горски зайци, 
полски зайци и сърни); отстраняване на храсти. За възобновяване на пашата на изоставени 
зони за кратки периоди всяка година могат да се използват мобилни стада овце, често 
наричани „хвърковати стада“. Тези стада се предпочитат пред подвижните стада едър рогат 
добитък поради множеството ограничения на придвижването на такъв добитък, наложени с 
цел да се предотврати разпространението на болести по животните (Martin et al., 2018 г.). 
При разглеждането на предпочитанията обаче е необходимо да се вземат предвид 
различните резултати от пашата при различните начини за отглеждане на животните. За 
зоните, където няма ограждения или живи плетове, които препятстват животните, може да 
се проучи възможността за виртуално ограждане. От първостепенна важност за 
възстановяването на други зони може да се окаже промяната на периода на паша, например 
пролетната паша помага за контролирането на буйните житни растения, които животните не 
могат да поглъщат по-късно през годината.  

В Италия е предложено да се разработят и прилагат планове за паша, насочени към 
поддържането или възобновяването на традиционните дейности за активно управление, в 
чиято основа е пасищното животновъдство и използването на домашни селскостопански 
животни (овце, кози, крави, коне, магарета), и по възможност извършването на редовно 
косене (само за мезичните типове). Тези планове следва да включват спецификации на 
вида и броя на животните, отредените за целта площи, времето на престой и придвижване 
на селскостопанските животни, броя на местата за водопой и т.н. Следва също да се осигури 
научен надзор върху разработването на тези планове, като се вземат предвид съставните 
фитоценози на местообитанието и екологичните условия, включително надморска 
височина, почва, изложение, наклон, климат (микро-, топо- и макроклимат), както и 
биогеографският контекст и потенциалът за естествена растителност. Предлага се също да 

                                                 

20 В Германия са публикувани насоки относно екстензивната паша по местообитания от приложение I, 
включващи всички аспекти — интензитет на пашата, техники, отглеждане на селскостопански 
животни, както и множество примери за добри практики от проекти (Bunzel-Drüke et al., 2015 г.). 
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се събира зародишна плазма от типични/доминантни/редки видове в 6210 във всеки 
хомогенен териториален контекст, която да се съхранява в специализирани съоръжения 
(банки за зародишна плазма) за бъдещи интервенции, насочени към укрепването или 
възстановяването на местообитанието. 

В Полша екстензивната паша се счита за типична и стандартна мярка за опазването на този 
тип местообитание. Съгласно полския опит интензитетът не трябва да е по-висок от 0,5 крави 
или 4,5 овце или 3,1 кози на хектар. Видът пасящи животни също има значение. Препоръчва 
се по възможност да бъде възстановявано традиционното управление, някои животински 
видове могат да бъдат използвани в специфични местни условия — коне срещу експанзията 
на Calamagrostis epigeios, кози срещу охрастяването. Косенето е полезно само в специфични 
условия. В някои ситуации то може да предизвика дори отрицателни промени, като 
експанзия на ливадни житни треви и намаляване на термофилните видове. В общия случай 
то трябва да се прилага не като „заместител на пашата“, а само за някои специфични 
подтипове тревни съобщества в съчетание с пашата (вж. Barańska et al., 2014 г.). Отношението 
към изгарянето като инструмент за опазване е нееднозначно, но то може да се прилага при 
определени обстоятелства. В някои случай незаконното изгаряне от земеделски стопани 
през пролетта е честа практика и, изглежда, е местен фактор за поддържането на тревните 
съобщества в ландшафта. В други случай има доказателства, че изгарянето може да 
способства за отрицателни промени, като експанзия на Calamagrostis epigeios. Необходими 
са допълнителни проучвания и експерименти.  

За поддържането на местообитанието в Румъния се изисква по-специално осигуряването на 
подходящ интензитет на паша, подрязване или комбинация от двете. Вземат се предвид 
специфичните за зоната цели и местните/регионалните традиции в земеползването и 
отглеждането на селскостопански животни. За финансиране на управлението на тревни 
съобщества могат да се използват схеми за подпомагане на земеделието, включително 
агроекологични мерки. 

Най-важната мярка за опазване в Испания е запазването на екстензивното управление на 
селскостопанските животни. Стадата овце и кози са намалели много повече от тези на 
едрия рогат добитък. Те са подходящи видове за опазването на местообитание 6210 в ЕС 
чрез паша. Друг вид селскостопански животни, които също са от интерес за опазването на 
местообитание тип 6210 в ЕС, са конете, но понастоящем тяхната численост в Испания е 
твърде ниска поради слабото търсене на конско месо. 

В Шотландия (Обединеното кралство) това местообитание е особено зависимо от 
интензитета на пашата, който трябва да е достатъчно висок, за да се поддържат тревни 
слоеве с различни височини, включително места с нисък тревен слой, на които да могат да 
просъществуват по-дребните и по-малко жизнеспособни видове, и достатъчно нисък, за да 
позволява цъфтежа и да не води до ерозия на почвата. В повечето хълмисти райони, 
вследствие на продължителната паша със сравнително висок интензитет на овце и сърни, 
съчетана с привлекателността на местообитанието за пасящите животни, вероятността да е 
настъпило съществено влошаване на обекта на опазване е малка, въпреки че пашата може 
да има и отрицателни въздействия. На местно равнище е докладвано известно увреждане 
поради утъпкване от туристи. Съществуват механизми за справяне с натиска, свързан със 
земеделски или спортни дейности (паша и утъпкване) (Scottish Natural Heritage, 2013 г.). 
Тези механизми зависят в голяма степен от възприемането на агроекологични схеми от 
страна на управителите на земи или от процеса на съвместна работа, чрез който 
правителствените агенции и управителите на земи заедно търсят решения за 
преодоляването на неподходящите въздействия от тревопасни животни. Във втория случай 
може да се стигне до прилагането на установени със закон процеси. Мерките за опазване се 
прилагат чрез определяне (на СЗЗ, на специфични цели на равнището на защитените зони), 
установени със закон процедури (раздел 7 от Закона за сърните), агроекологични схеми 
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(шотландска програма за развитие на селските райони) и договори за управление (Scottish 
Natural Heritage). 

  



 

92 

5.2 Възстановяване на тревни съобщества 

Планирането на възстановяването на тревни съобщества следва да започне с 
поставянето на ясна цел, т.е. като се определи как трябва да изглежда 
възстановеното тревно съобщество, какви ще бъдат екологичните условия, какви 
екологични процеси ще протичат и коя растителност и видове могат да бъдат 
възстановени. Целите може да са различни в зависимост от възможностите за 
възстановяване. В зависимост от степента на деградиране на тревното съобщество за 
възстановяването му са необходими поне 5—10 години (Rusina, 2017 г.). Много по-
дълги периоди от време са необходими за постигането на висококачествено 
възстановяване и на голямо разнообразие от видове, включително безгръбначни 
(вж. например „Германски червен списък на биотопите“, Finck et al., 2017 г.). 

При планирането на възстановяването на тревни съобщества в дадена зона във 
всички случаи следва да се вземат предвид екологичните условия (климат, почва, 
геоложки и хидроложки условия, разпокъсване на ландшафта и влиянието му върху 
видовите популации), икономическите условия (финансови ограничения) и 
социалните условия (мнението на обществеността и често на финансиращите 
организации). Действието ще е по-успешно, ако планирането включва оценка на 
риска.  

Възстановителното косене и възстановителната паша са по-интензивни от редовното 
косене и редовната паша. Това е най-простият, но и най-времеемкият метод, ако се 
прилага като една-единствена мярка за възстановяването или създаването на 
полуестествено тревно съобщество. При използването на този метод растителността 
се оставя да се развие естествено от местните ресурси на видове (Rusina, 2017 г.). 

Възстановително косене без други мерки е приложимо само на места, които са били 
изоставени сравнително неотдавна и където няма нито храсти и дървета, нито туфи, 
които да пречат на косенето. При възстановяването или създаването на тревно 
съобщество честотата на косенето и интензитетът на пашата задължително се 
адаптират към условията в зоната. Твърде плодовитите зони и тези, доминирани от 
експанзивни видове, трябва да се косят поне два пъти на сезон или на тях да се 
извършва интензивна паша. В някои случаи е необходимо леко изтощаване на 
пасищата. Възстановителното косене и пашата може да не дадат резултат в зони, 
които са били интензивно наторявани. Ако почвата е твърде плодовита, могат да се 
развият фитоценози от рудерални или изискващи много азот високи треви (Rusina, 
2017 г.).  

Най-ефективният метод за възстановяването на местообитанието в някои държави е 
зимната паша без допълнително хранене на животните. За постигане на резултатите 
в желания времеви диапазон може да е необходима промяна на режима на паша. 
Допълнително косене може да се изисква в площите, в които само отчасти се 
извършва паша на животни (Rusina, 2017 г.). 
 

Опит на някои държави — членки на ЕС, във възстановяването на 
местообитание 6210 
 

В Белгия от 2000 г. насам са изпълнени важни възстановителни работи, по-специално в 
защитени зони по „Натура 2000“ с финансовата подкрепа на програма LIFE. 
Възстановителните работи са включвали изсичане на дървета и храсти, унищожаване на 
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дънери и дървесни отпадъци, както и прилагане на подходящо управление чрез паша 
или косене. Тъй като повечето тревни съобщества са били изоставени и залесени от 
дълго време (понякога над 100 години), дървесният и храстовият подраст е трябвало да 
бъде редовно изсичан, което е времеемко и скъпо. Възстановяването на тревния слой 
зависи от наличието на типични видове в близката околност и/или от тяхното устояване 
в облесените тревни съобщества или в семенния запас в почвата. Когато типичните 
видове са изчезнали, може да е необходимо повторното им въвеждане със сено или 
семена. Поради местните характеристики на оставащите тревни съобщества е било 
приложена паша на овце, по възможност съчетана с паша на кози. През фазата на 
регенерация и възстановяване се прилага ротационна паша с кратка продължителност и 
висока гъстота. Поради изчезването на професионалните пастири животните пасат зад 
постоянни или полупостоянни (електрически) огради. Периодът и продължителността на 
пашата зависят от местните характеристики (продуктивност на слоя) и опазваните 
видове. За управление от местните животновъди се предоставят средства от 
агроекологични фондове.  

В Литва основните инструменти за възстановяване включват: премахване на дървесна 
растителност, спиране на разпространението на местната експанзивна флора (например 
Calamagrostis epigejos). Екстензивната паша и екстензивното косене се прилагат като 
помощни инструменти. 

В Люксембург има национален план за действие за местообитанията, в който са 
посочени следните мерки (Naumann et al., 2013 г.): Възстановяване на всички изоставени 
и охрастени площи чрез отстраняване на храстите и подновяване на пашата (целева 
стойност: около 50 ha калцифилни тревни съобщества и 50 ha от комплекса тревни 
съобщества в миннодобивния район). Редовен контрол (на всеки 3—5 години) за 
предотвратяване на нахлуването на храсти, включително редовно изсичане или паша. 
Създаване на нови площи от калцифилни тревни съобщества чрез прехвърляне на зелено 
сено върху подходящо оголени почви и разширяване на съществуващите полета върху 
съседни участъци чрез ръчно прехвърляне на семена (целева стойност: около 20 ha). 
Опазване на силно застрашените характерни растителни видове чрез отглеждане ex-situ 
и повторно въвеждане с цел съществуващите семепроизводствени насаждения да бъдат 
укрепени и повторно въведени в новосъздадени или деградирали площи. Мерки за 
възобновяване на генетичния обмен между съществуващите площи на местообитанието 
(екологична мрежа). 

В Полша чрез проекта по програма LIFE „XericGrasslandsPL — Опазване и възстановяване 
на ксеротермичните тревни съобщества в Полша — теория и практика“ (LIFE08 
NAT/PL/000513, януари 2010 — декември 2013 г.) са обхванати около 225 ha мозайки от 
местообитания с ксеротермичните тревни съобщества в 8 защитени зони по 
„Натура 2000“ в северозападната и югоизточната част на страната. С проекта е поставено 
началото на процеса на регенериране на 20,2 ha тревни съобщества в 
местообитание 6210: отстраняване на храстови или дървесни гъсталаци, отстраняване на 
чуждоземни видове тревни растения (включително Heracleum sosnowskyi) и 
възобновяване на пашата (Baranska et al., 2014 г.). Ксеротермичните тревни съобщества 
в деградиралите площи са били възстановени чрез отстраняване на връхния почвен слой, 
засяване на семена на ксеротермични видове, пресаждане на участъци с добре запазени 
тревни съобщества и т.н. Към 2015 г. е отбелязано значително подобрение на 
състоянието на тревните съобщества, в които се извършва паша, включително 
намаляване на дела на инвазивните видове (райграс, пясъколюбива тръстика и храсти) 
(Murawy Life, 2015 г.) Периодът на паша е намален на три месеца (юни—август) отчасти 
в резултат на подобреното състояние и отчасти поради сушата, която допълнително е 
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ограничила експанзивните видове и е създала условия за развитието на ксеротермични 
видове. 

В Словакия по проект от програма LIFE (LIFE10 NAT/SK/080) в зона от значение за 
Общността Devínska Kobyla е изпълнен план за възстановяване на това местообитание, 
който е бил обсъден със съответните заинтересовани страни. Мярката е включвала 
механично отстраняване на дървета и храсти от 58 ha обрасли тревни съобщества, 
унищожаване на бялата акация и възобновяване на пашата предимно на кози от 2015 г. 
насам. Въздействието на мерките за управление, насочени към възстановяването, е 
наблюдавано предимно в местообитание тип 6210* на различни стадии на сукцесия. 
Благодарение на разчистването на площта на вторична сукцесия, след двугодишно 
наблюдение е регистрирано значително увеличение на броя на леките и термофилни 
видове, като Pulsatilla grandis, Plantago media, Jurinea mollis, Astragalus onobrychis, Carex 
michelii, Chamaecytisus austriacus, Thesium linophyllon, Linum tenuifolium. Общият брой на 
видовете през 2016 г. е бил по-голям от този преди интервенция за управление. Тези 
видове вероятно са били налични в почвения семенен запас и са успели да покълнат след 
откриването на повърхността. Осигуряването на управление чрез паша и отстраняването 
на израстъците са важни предпоставки за развитието на растителността върху 
разглежданите площи. Още през пролетта след интервенцията за управление във 
видовия състав е отбелязано постепенно увеличение на видовете. Оптималният метод 
за управление е пашата на овце или пашата на смесени стада от овце и кози, чрез които 
може да се отслабят и постепенно да се отстранят филизите на дървесните растения. 
Редуването на по-екстензивна и по-интензивна паша е най-благоприятно решение за 
постигането и поддържането на благоприятен статус на приоритетните местообитания 
на тревни съобщества. В резултат на приложените по проекта мерки за възстановяване в 
зоната са регистрирани две нови микропопулации на пчелоносно бръмбарче (Ophrys 
apifera, включено в Червения списък на застрашените видове на IUCN). През 2017 г. в 
зоната е регистрирана също адриатическата орхидея-гущер (Himantoglossum adriaticum), 
която е включена в приложение II към Директивата за местообитанията и застрашен вид 
в Словакия (до 600 индивида). 

 

5.2.1 Управление на храстите 

Мерките за управление следва да са насочени към задържане на охрастяването до 
подходящ процент от общата площ (например 30 %) (Pearson et al., 2006 г.). Следва 
обаче да се има предвид, че отделни видове, попадащи под общото наименование 
„храсти“, сами по себе си са важни местообитания, при условие че се поддържа 
баланс между тях и откритото тревно съобщество.  

За ограничаване на колонизацията от храсти и за поддържане на желания баланс 
може да се отстраняват някои от по-старите семепроизводствени насаждения, 
защото трайното установяване на храсти води до натрупване на азот в растителната 
биомаса, както и до обогатяване на почвата с хранителни вещества. Необходимо е да 
се отстраняват израстъците, които често се развиват от корените и дънерите на 
отстранените дървета и храсти.  

Понякога е достатъчно тази операция да се извърши само веднъж, като след нея се 
приложи паша или косене. В други случаи през първите години са необходими 
последващи и допълващи мерки за изсичане или допълнително мулчиране и 
откопаване (Essl, 2005 г.). Когато отстраняването на храстите по този начин не е 
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възможно, препоръчително е те да се кастрят и/или да се изсичат на ротационен 
принцип, за да се поддържат семепроизводствените насаждения. 

Ако е започнал процес на реколонизация от храсти, младите растения може да бъдат 
отстранявани незабавно. Проверката за нови растения може да се извърши на 
следващата пролет и тези растения може да бъдат отскубнати ръчно или откопани, 
според случая. Целта може да се постигне със смесица от храсти в различен етап на 
сукцесия — от растения на равнището на терена до по-възрастни храсти, които имат 
стебла. Благоприятно за насекомите е наличието на растения с различна възраст и с 
различни периоди на разлистване и цъфтеж. Ето защо е целесъобразно да се 
извърши проучване на безгръбначните, преди да се пристъпи към гола сеч на 
храстите. Освен това с ежегодното премахване на малки храсти, намиращи се на 
различни етапи на развитие, се спестява голям обем от тежка работа в дългосрочен 
план и едновременно с това се поддържа това жизненоважно местообитание и 
хранителен ресурс на птиците (RSPB, 2004b).  

Храстите следва да се изсичат през есента или зимата, за да не се вреди на дивата 
фауна през размножителния период. Изсичането между началото на септември и 
края на февруари попада извън размножителния период на птиците, а ако остане за 
края на зимата, птиците и бозайниците ще могат да изядат каквито плодове има 
останали. Изсичането може да се извършва със специални храсторези, които не 
вредят на дребната фауна (Pearson et al., 2006 г.).  

Ротационната паша може да е подходящ начин за контролиране на храстите, при 
условие че се наблюдава внимателно, за да не се допусне изтощаване на пасищата 
или прекалено утъпкване (Buglife, 2007 г.). Магаретата огризват нахлуващите храсти 
и затова са полезни за контролирането на храсти в полуестествената растителност. 
Едрият рогат добитък е особено добър в повалянето и разкриването на висока груба 
растителност, като орлова папрат и храсти. Козите могат да обелват кори и ако се 
използват внимателно, могат да създадат структурно разнообразие. Овцете не се 
справят с високите треви така лесно, както едрият рогат добитък или понитата, но 
много добре огризват ниските храсталаци и са способни да отстранят цялата листна 
маса от избрани видове храсти. Освен това някои породи овце умеят да се промъкват 
между храсталаците, но по-малките животни и тези от по-леки породи могат да се 
заклещят между тях. Ето защо е препоръчително да се започне с ниска гъстота на 
видовете и породите животни (около 0,25 животински единици/ha), да се 
наблюдават последиците и при необходимост да се извършват корекции (Crofts и 
Jefferson, 1999 г.; RSPB, 2004d).  

В общия случай обаче само пашата не е достатъчна, за да бъдат управлявани 
храстите. Така например ако режимът на паша е базиран на зимна паша, обикновено 
трябва да се предвиди редовно прочистване на храстите, за да се отстранява 
постепенно натрупващата се дървесна растителност (Crofts и Jefferson, 1999 г.). Ето 
защо в някои случаи е препоръчително пашата да се съчетава с косене. Най-
подходящото време за тези дейности зависи от наличната дива фауна и флора. В 
много случаи най-уязвими са яйцата и ларвите на насекомите. Трябва да се избягва 
косенето преди късното лято/есента, за да има време цветните и тревните семена да 
паднат, или преди края на зимата/началото на пролетта, за да има подслон за 
зимуване на безгръбначните. 
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5.2.2 Контрол на плевели и инвазивни видове 

Плевелът може да бъде определен като вид, който е нежелан за 
предназначението/целта на управлението на тревното съобщество. При определени 
условия някои видове растения (например бодили, орлова папрат, обикновена 
якобеа) могат да се размножат обилно и бързо да изместят съобщества, които имат 
по-голяма природозащитна стойност (Pearson et al., 2006 г.). Тези растения са много 
конкурентоспособни, често отровни и веднъж установили се, хвърлят плътна сянка 
през вегетационния сезон, която не позволява на други видове растения 
(включително орхидеите) да се настанят (Crofts и Jefferson, 1999 г.). Настаняването на 
плевели може да бъде предотвратено чрез добри практики за управление, като 
например недопускане на оголването на големи площи земя, защото оголените 
петна създават възможности за инвазия и разпространение на плевелни видове.  

Ако такива видове вече са се настанили, могат да се приложат следните мерки (Crofts 
и Jefferson, 1999 г.):  

- техники за немеханизиран контрол: откопаване с права лопата или отсичане 
(неподходящо за обикновената якобеа) малко под равнището на терена и/или 
отскубване с ръка (това реално е подходящо само на малки площи), 
непосредствено преди да се разтворят цветовете на целевите плевели; ръчното 
отскубване трябва да се извършва в продължение на няколко години, за да има 
ефект;  

- механизирано отскубване или отсичане: бодилите и обикновената якобеа трябва 
да се отскубват, след като цветоносните стебла са достигнали максимална 
дължина, но преди семеотдаването, и това трябва да се повтаря в продължение 
на няколко години, за да се ограничи разпространението на многогодишните 
прицелни видове. По-добър подход е растението да се окоси през периода на 
удължаване на цветоносното стебло. Понякога е необходимо косенето да се 
повтори през годината. Многократното отсичане (на връхчетата) може да възпре 
семеотдаването и да намали жизнеността на плевелите, но не унищожава 
растенията и те могат да се регенерират бурно от основата на стеблото. Подобно 
на окосената трева отсеченият материал трябва да се изнася от зоната; 

- контрол чрез целенасочена паша;  
- контрол чрез химически средства: въпреки че методите за немеханизиран 

контрол обикновено са най-предпочитани, а употребата на химически продукти 
по принцип не е позволена, целенасоченият контрол на тези видове чрез 
хербициди (точково третиране, химическо плевене) често може да е приемлив в 
природозащитните зони, по-специално в случаите, когато продължаващата 
паша/непрекъснатото управление на ливадите е от първостепенно значение за 
изпълнението на природозащитни цели. Трябва да се има предвид, че 
химическото плевене е неселективен метод и често може да нанесе значителни 
вреди на други обекти на опазване. Ако то е изобщо необходимо, препоръчва се 
селективно прилагане само върху целеви плевели. 

Плевелите следва да се отстраняват на ранен етап от тяхното развитие, когато с малко 
усилия могат лесно да бъдат постигнати добри резултати. 

Програмите за контрол следва да бъдат планирани внимателно, като се вземат също 
предвид други възможни последици; в някои случаи пълното унищожаване на 



 

97 

плевелите, дори да е практически възможно, може да е пагубно за дивата флора и 
фауна. 
 

5.3 Пресъздаване на тревни съобщества 

Създаването на тревно съобщество следва да започне с оценка на екологичните 
условия в зоната (режим на влажност, свойства на почвата, растителност, наличие на 
видове), която ще покаже доколко е осъществимо пресъздаването на 
местообитанието. За пресъздаването е необходимо съдействието и участието на 
експерти по почвите, хидролози и еколози, както и на специалисти по растителност и 
по тези групи организми, които са важни за създаването на местообитанието. Следва 
да бъде разработен план за създаването на тревното съобщество по начин, подобен 
на този за разработването на планове за възстановяване на тревни съобщества 
(Rusina, 2017 г.).  

Субстратът, желаният времеви период и близостта на зоната до площи с тревни 
съобщества, подобни на целевия тип, са факторите, които определят най-
подходящите техники за създаването и установяването на местообитанието 
(Ashwood, 2014 г.). Могат да бъдат разгледани различни варианти.  

Естествената колонизация на оголени субстрати може да е подходяща, когато са 
приемливи по-дълги срокове за установяване и в близост се срещат богати на видове 
калцифилни тревни съобщества. Ако в района е имало низинно карбонатно тревно 
съобщество, което впоследствие е било нарушено и след това рекултивирано, е 
възможно в съществуващия субстрат да е останал семенен запас и този запас следва 
да бъде оценен чрез изпитвания на кълняемоспособност. Естествената колонизация 
може да създаде богати на видове местообитания, които са подходящи за местния 
район. Процесът обикновено е много бавен, като за установяването на стабилно 
съобщество понякога са необходими десетилетия.  

Естествената колонизация може да бъде ускорена посредством селективното 
въвеждане на тревни видове с инокуланти за трева или с разстилане на прясно сено. 
Инокулантите за трева могат да бъдат взети от съседни донорски площи и вложени в 
оголения субстрат. Това може да са цели чимове или отделни туфи, съдържащи 
желаните видове. Ако има съмнения дали типът на донора е „карбонатно тревно 
съобщество“, необходимо е да са извърши проучване на растителността от ботаник, 
обучен за извършването на такива проучвания. В някои случаи по-голям успех може 
да има засаждането на индивиди, предварително отгледани от местни или 
регионални семена. 

Независимо дали възприетият метод е този на естествена колонизация или на 
насаждане на инокуланти за трева, полезно би било първо да се насее смеска от 
пионерни/разсадъчни видове. Предимствата на редкия посев на пионерни видове 
включват стабилизиране на субстрата и бързо създаване на привлекателен тревен 
слой, като едновременно с това остава достатъчно оголена почва, за да може да се 
развие естествената колонизация. 

Разстилането на прясно сено е полезна алтернатива на инокулантите за трева или на 
естествената колонизация. То включва събирането на прясно окосено сено, 
съдържащо семена от местно карбонатно тревно съобщество и разстилането на това 
сено по зоната, която е набелязана за колонизиране. Сеното трябва да е окосено след 



 

98 

цъфтенето, но докато семената са все още закрепени на растенията; доброто 
практическо познаване на целевите видове и на момента, в който семената им са 
готови за разпръсване, е предпоставка за постигането на най-добри резултати. 
Сеното се разстила до 24 часа след събирането, за да се предотврати развалянето или 
загубата на семена при съхраняването. Когато се използва местен източник, може да 
се постигне по-тясно съответствие между новото и съществуващото местообитание, 
житните растения ще са местен генотип и освен това транспортните разходи ще бъдат 
сведени до минимум.  

Когато в околността липсва донорско находище на карбонатно тревно съобщество, 
за създаването на първичен тревен слой може се използва тревна смеска от 
търговската мрежа. За засяването могат да се използват семена от местно донорско 
находище. Събирането на семена трябва да се извършва внимателно, за да не бъде 
обеднено находището донор. Друг вариант е семената да бъдат закупени. Те не 
следва да съдържат нито интерспецифични (Lolium ×hybridum, Trifolium pratense × T. 
medium), нито междуродови хибриди (×Festulolium) или полиплоидни сортове 
(тетраплоидни сортове на Lolium и Trifolium). Тревните смески, които са подходящи 
за климатичните условия и за основните почвени условия в съответната зона, се 
осигуряват от реномиран доставчик. По възможност семената трябва да са местен 
произход.  

Обикновено се посяват заедно диви цветя и житни растения, тъй като житните 
растения способстват за стабилизирането на почвата и осигуряват важна покривка 
през зимата. Съдържанието на тревни семена в смеската трябва да е достатъчно 
ниско, за да се осигури установяването на треви и да се остави пространство за 
естествена реколонизация от допълнителни видове. Сеитбата обикновено се 
извършва през септември или октомври ръчно или със селскостопански машини като 
редови и гнездови сеялки, с които се постига максимално съотношение между 
засятата площ и количеството използвани семена (Crofts и Jefferson, 1999 г.). 
Препоръчва се семената да не се вкопават в почвата, а да се разпръскват по 
повърхността — повечето машини могат да бъдат настроени за такава сеитба. 
Изключително важно е честото косене през годината на установяване, което трябва 
да се извършва до три пъти в годината, за да се контролират доминантните 
едногодишните видове. Основната цел е установяването на по-многогодишните 
видове, които през първата година са по-неконкурентоспособни от едногодишните. 
Това е особено важно за местата, където има голям товар от обработваеми плевелни 
видове (вж. Nowakowski и Pywell, 2016 г.). 

Независимо от избрания метод на установяване, важно е да се има предвид, че ще 
са необходими няколко години, за да може тревното съобщество да се установи и 
развие в стабилна ценоза. Подходящото управление на тревното съобщество е 
изключително важно за развитието и поддържането на богата на видове ценоза. 

Пресъздаване на калцифилни тревни съобщества върху деградирали бивши 
обработваеми земи е извършено например в Южна Англия (Fry et al., 2018 г.) с 
видове, избрани от калцифилен тип тревно съобщество (ценоза на Bromus erectus), 
което е доминиращото тревно съобщество в района и обикновено е целево 
съобщество по програмите за възстановяване. Възможността за пресъздаване на 
полуестествени сухи тревни съобщества се използва все повече в Обединеното 
кралство, например чрез иновативни и изобретателни схеми за крайпътни участъци. 
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Един такъв проект за пресъздаване в крайпътен участък в Югозападна Англия е 
започнал едва през 2012 г. и мястото вече поддържа богата на видове растителност, 
а след установяването на тази растителност са регистрирани 30 вида пеперуди 
(половината от общия брой на видовете в Обединеното кралство). 

 
Пресъздаване на тревно местообитание в Обединеното кралство по схема за крайпътни 
участъци (Sam Ellis) 

5.3.1 Управление и мониторинг на местообитанието след неговото пресъздаване 

Калцифилни тревни съобщества следва да се създават само когато има сериозен 
ангажимент за дългосрочното поддържане на режим на управление, основан на план 
за управление на зоната. Необходимо е управление, за да се предотврати 
доминантното разпространение на храсти и други агресивни видове в тревния слой 
и да се поддържа голямо богатство от видове. За установяването на тревното 
съобщество обикновено са необходими 3 до 5 години. През това време трябва да се 
прилага режим на подрязване и умерена паша, като конкретните параметри са 
специфични за всяка зона.  

Обикновено през първата година не се налага подрязване на тревни съобщества, 
установени върху оголени минерални субстрати, с изключение на някои по-богати 
места с цел височината на тревния слой да се поддържа под 10 cm. Периодите на 
косене трябва да се избират така, че да се избягват конфликти с гнездящите по земята 
птици. Косенето е благоприятно за братенето; то също така ограничава 
конкуренцията от буйните видове и възпира нахлуването на храсти.  

Окосеният материал следва да бъде изнесен от зоната. Ако в тревния слой има 
семена, окосеното сено може да се използва за настилане в други зони. Тревното 
съобщество следва да се коси еднократно през втората и третата година, след като 
цветята и житните растения са образували семена. През първите три години пашата 
на зайци, едър рогат добитък и овце следва да бъде контролирана или да се избягва, 
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за да може тревното съобщество да се установи, т.е. младите растения да развият 
достатъчно силни коренни системи, за да не бъдат изтръгнати при пашата. След като 
тревното съобщество се установи, може да започне умерена паша.  

Дългосрочното управление чрез паша и/или подрязване има първостепенно 
значение за поддържането на богатството от видове. В исторически план типичната 
техника за управление е пашата и в някои райони — косенето, което обаче е може да 
е подходящо за малки зони и за зони, разположени върху полегати хълмове. За 
целогодишно управление чрез паша могат да се използват стада от едър рогат 
добитък и овце с малка гъстота на животните, но това зависи от продуктивността на 
площите. Някои непродуктивни площи са подходящи само за зимна паша, при 
условие че тези площи се наблюдават за увреждане — уплътняване или 
раздробяване на почвата под краката на тежките животни.  

Целта на пашата следва да е създаването на мозайка от тревни съобщества с 
различни дължини и малки участъци с храсталаци (например до 25—30 % от общата 
площ). За създаването на мозайка могат да се използват например различни видове 
пасящи животни, които си подбират пашата. Едрият рогат добитък се храни с по-груби 
треви и утъпква по-силно от овцете. Чрез утъпкването се създават участъци от 
оголена земя, върху която могат да се настанят нови растения. За повече информация 
относно управлението вж. Crofts и Jefferson (1999 г.).  

Дори ако работите по създаване се извършват на много подходящо място, оценката 
на практиките за управление трябва да включва установяването и дългосрочната 
успеваемост. Необходим е специфичен за зоната план за дългосрочно управление. 
Той следва да включва програма за мониторинг и оценка, въз основа на която 
режимът на управление да бъде коригиран, ако е необходимо.  

Мониторингът на пресъздаването на низинни тревни местообитания би могъл да 
включва: 
- степен на установяване на тревното съобщество: покритие на терена в проценти, 

оголени участъци и наличие на листна постеля; 
- състав на тревния слой: съотношение между житни растения и треви, 

положителни индикаторни видове, отрицателни индикаторни видове, видове с 
местни отличителни характеристики; 

- типичен видов състав, включително избрани индикаторни видове от различни 
таксономични и функционална групи, като опрашители (жилещи Hymenoptera, 
Syrphidae, Lepidoptera) и епигеални и ендогеални групи (хищници и разлагащи). 

Пресъздаване на тревни съобщества върху обработваема земя в Чешката 

република 

Превръщането на обработваема земя в богато на видове тревно съобщество е 
продължителен процес. Успехът зависи не само от метода на възстановяване и състава 
на използваната тревна смеска, но също от местните условия в зоната, която предстои да 
бъде „презатревена“ (Jongepierová и Malenovský, 2012 г.; Jongepierová et al., 2012 г.; 
Scotton et al., 2012 г.; Ševčíková et al., 2014 г.). Възстановяването на насекомни 
съобщества е по-успешно в ландшафти, които са в непосредствена близост до големи 
площи от богати на видове полуестествени тревни съобщества, защото фитофагните 
видове насекоми имат ограничени възможности за разпространение (Woodcock et al., 
2010a, 2010b). По-долу са описани накратко най-често използваните методи за 
пресъздаване. 
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Спонтанна сукцесия. Само със сукцесия могат да бъдат възстановени единствено тревни 
съобщества в сухи или обратно — в много влажни места, където няма условия за 
установяването на храсти и дърва, и при условие че в близката околност има запазени 
постоянни ливади или пасища. Съгласно данните от мониторинга, по изоставените 
обработваеми полета на сухи места в най-топлите части на страната, във видовия състав на 
тревните слоеве се наблюдава преход към естествена степна растителност (Jírová et al., 
2012 г.). Обикновено обаче е необходимо редовно косене от третата година след 
изоставянето на дадено поле. За възстановяването на тревни съобщества с екологично 
благоприятен видов състав са необходими около десет (Lencová и Prach, 2011 г.) до двадесет 
години (Prach et al., 2014 г.), за растенията и за някои групи гръбначни животни понякога е 
нужен по-дълъг период от време, за да бъде възстановено първоначалното разнообразие на 
богатата на видове растителност. 

Търговски тревни смески. Засяването с търговски тревни смески от житни треви е най-често 
прилаганият начин за превръщането на големи обработваеми площи в тревни съобщества. 
Въпреки че това не може да се разглежда като екологично възстановяване, във времето тези 
първоначално бедни на видове тревни слоеве могат да бъдат допълнени с целеви 
растителни и животински видове, особено ако тези видове се срещат в околността. Това се 
потвърждава от резултатите от мониторинга в Белите Карпати (Prach et al., 2014 г.; 
Jongepierová et al., 2018 г.). В местата, където последващата колонизация от желани видове 
е ограничена поради липсата на такива видове в околността, те могат да добавени в тревните 
слоеве чрез засяване или засаждане на търговски тревни смески. 

Регионални тревни смески. Регионалните тревни смески се събират, възпроизвеждат и 
прилагат в определен район без процеси на подобряване на растенията. В основата на техния 
видов състав е този на естествените съобщества в района (Scotton et al., 2012 г.). Видовете, и 
по-специално тревите, поддържат също така голямо разнообразие от животни, които зависят 
от тях за храна или по други причини. Основното предимство на този метод е, че така се 
поддържа в значителна степен естествената генетична изменчивост на популациите, което 
на свой ред допринася за предотвратяване на разпространението на чужди генотипове или 
дори на неместни видове или сортове. Указания за добиването и употребата на регионални 
семена могат да бъдат намерени в няколко публикации (Scotton et al., 2012 г.; Jongepierová 
et al., 2012 г.; Jongepierová и Prach 2014 г. и Ševčíková et al., 2014 г.). Основните принципи са 
следните: 
 Семената могат да бъдат получени от тревното съобщество като част от прясно окосена 

тревна маса (прясно сено), която се полага незабавно върху участъка, който трябва да бъде 
възстановен. Този метод се прилага основно в Нидерландия и в Германия не само на 
обработваема земя, а и на други обекти, например депа на летлива пепел (Kirmer et al., 
2014 г.). 
 Ако окосената биомаса е изсушена след сенокоса, сеното може да бъде използвано 

директно като източник на семена или да бъде овършано преди употреба (овършано сено). 
 Ако прибирането се извършва с комбайн, тревният слой се окосява и овършава на обекта. 
 При семенната жътва от тревния слой се обират само семената, а растенията остават на 

корен. 
 Ако е необходимо, неголямо количество семена може да бъде събрано и на ръка. 
 Предвид сложностите, свързани със събирането на семена (различни размери и периоди 

на узряване), препоръчва се растенията да бъдат отглеждани на лехи.   
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Досега богати на видове регионални тревни смески са използвани в голям мащаб за 
създаването на тревни съобщества върху големи масиви от обработваема земя само в Белите 
Карпати, където площ от над 600 ha вече е „презатревена“ по този начин (Jongepierová, 
2008 г.; Jongepierová и Prach, 2014 г.; Prach et al., 2013 г., 2015a; Jongepierová et al., 2015 г.). 

Прехвърляне на горни почвени слоеве или чимове. Върху площта, която трябва да бъде 
възстановена, може да бъде разстлана почва от горните почвени хоризонти или върху нея да 
бъдат пренесени цели тревни чимове. Това обаче не само изисква значителни технически и 
финансови ресурси, но и създава проблем с увреждането на мястото източник. Този метод 
може да е оправдан в малък мащаб или на места, където мястото източник е в процес на 
изчезване (например вследствие на разширяването на минни работи или строежи). В 
Чешката република са правени опити със степна флора в немощни обекти (железопътен 
тунел при Obřany, кариера за варовик до Hády и кариерата Dálky недалеч от Čebín), 
завършили с положителни резултати по отношение на оцеляването на степните видове в 
новите места, но пренесените ксерофилни видове почти не са навлезли в околностите или 
навлизат само много бавно. 

 

5.4 Планиране на управлението за опазване в конкретна зона 

Тъй като съществуват значителни разлики между целевите обекти, ценностите за 
опазване и контекста (история и развитие) на местообитанието в различните 
държави и биогеографски региони, при планирането на управлението на 
местообитанието е важно да се вземат предвид следните общи аспекти, които 
създават предпоставки за вземането на разумни управленски решения:  

- специфични за зоната цели и целеви стойности по отношение на 
природозащитния статус на видовете;  

- земеползване и традиции, практики и техники за отглеждането на 
селскостопански животни в местен/регионален мащаб — ценностите за опазване 
днес често са резултат от режимите на земеползване и паша в миналото. 

Въпреки че наподобяването на традиционното управление в много случаи не е нито 
възможно, нито целесъобразно, нито необходимо, по възможност за прилагането му 
следва да се използват съществуващите знания и опит.  

Подробното обследване на условията в зоната способства за определянето на най-
добрите техники и методи за управление или възстановяване на местообитанието и 
за оценяването на тяхната пригодност за конкретната ситуация, като се разглеждат 
също така наличните ресурси, както и за прогнозирането на степента, в която целите 
могат да бъдат постигнати, и за предвиждането на възможните пречки.  
 

Основни аспекти, които следва да бъдат взети предвид при планирането на 
опазването и управлението на тревни съобщества (Rusina, 2017 г.) 

Екологични съображения 

 Свързаността на ландшафта е много важна за дългосрочното оцеляване на 
видовете, влизащи в състава на тревното съобщество. Тя създава условия за тяхното 
придвижване от едно тревно съобщество на друго и за поддържането на 
достатъчно големи и генетично разнообразни популации. Ето защо по-важно е 
подобряването/възстановяването на тревно съобщество, намиращо се в система от 
други тревни съобщества или в по-голям район, богат на полуестествени тревни 
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съобщества, отколкото на изолирано съобщество в горски или интензивен 
земеделски ландшафт. В първия случай възстановяването ще бъде и по-успешно, 
защото във възстановеното тревно съобщество лесно ще могат да се разпространят 
видове от други тревни съобщества.  

 Площта на тревното съобщество е важна за опазването на растителните, птичите 
и безгръбначните видове. Ето защо, ако другите фактори (вж. по-долу) са подобни, 
предимство следва да има възстановяването на по-големите тревни съобщества.  
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 Биологично разнообразие на тревното съобщество: колкото по-голямо е то, 
толкова по-важно е възстановяването на това съобщество.  

 Наличие на защитени видове: ако в тревното съобщество е оцелял защитен вид, 
опазването на това съобщество следва да има предимство пред опазването на 
съобщество, в което няма такива видове.  

 Промени в екологичните условия на тревното съобщество: за предпочитане е 
възстановяването на тревни съобщества, в които екологичните условия са 
променени в по-малка степен.  

Социално-икономически съображения 

 Управление в дългосрочна перспектива: предимство следва да имат тревните 
съобщества, за които съществува по-голяма вероятност да бъдат управлявани 
постоянно след възстановяването. Възстановяване има смисъл да се планира само 
на места, където се очаква дългосрочно управление на тревното съобщество. При 
липса на такова управление финансовите средства, инвестирани във 
възстановяването, ще бъдат изразходвани неустойчиво и ще донесат само 
временна (или никаква) полза за опазването на биологичното разнообразие (в 
зависимост от непосредствения успех на възстановяването). 
Многофункционалност на тревното съобщество: приоритет са тревните 
съобщества, в които има перспективи за по-разнообразно ползване след 
възстановяването — например ако управлението осигурява не само биологично 
разнообразие, но и фураж за селското стопанство, или ако местообитанието се 
използва за туризъм, събиране на лечебни растения или за екологично 
образование. Дори местообитанието да не се използва за производство на фураж 
обаче, неговото управление пак се счита за производство, а именно производство 
на природни ценности и биологично разнообразие. 

 Отношение на местната общност, местната община, собственика и 
управителя: колкото повече местната общност цени биологичното разнообразие и 
ползите от него, толкова по-добри са перспективите за поддържането на 
възстановеното тревно съобщество в дългосрочен план.  

 Съпоставка между разходите за възстановяването и очакваните резултати: 
предимство следва имат тревните съобщества, които могат да бъдат възстановени с 
минимални инвестиции и с максимална изгода (очакваният успех на 
възстановяването е много голям). Разходите по поддържането на тревното 
съобщество също трябва да бъдат взети предвид на етапа на планиране, 
включително на финансовото планиране. Следва да се вземат предвид разходите 
или приходите, свързани с материалите, създадени при възстановяването или 
управлението на местообитанието — дървесина, окосена биомаса, изгребана горна 
повърхност на почвата и т.н. Понякога е трудно да се намери практическо 
приложение на тези материали и тогава изнасянето и последващото депониране на 
такива „странични продукти“ от възстановяването на местообитанието може да е 
свързано със значителни допълнителни разходи. 

Целите на възстановяването и поддържането на тревното съобщество могат да бъдат 
постигнати посредством различни решения. Методите и техниките могат да се 
различават значително по отношение както на финансовите, така и на времевите 
ресурси, следователно трябва да се извърши задълбочено технико-икономическо 
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проучване и оценка, за да се избере най-доброто решение. Три аспекта определят 
избора на работите и процедурите за възстановяване и поддържане: екологичните 
условия в зоната, наличните ресурси от биологични видове и желаният времеви 
хоризонт за постигането на целта.  

Възстановяването и управлението следва да се извършват в съответствие с 
индивидуален план за възстановяване и поддържане на конкретната зона. По-долу 
са обобщени основните стъпки на разработването на план за възстановяване и 
управление на тревно съобщество.  
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Планиране на възстановяването на тревно съобщество — основни етапи (по Rusina 
(ред.), 2017 г.) 

1. Събиране на информация за условията на мястото, включително основни 
екологични процеси за опазването на типа тревно съобщество: растителност, видов 
състав за животните и растенията, характеристики на почвата, терен, режим на 
влажност, отводнителна система и състояние на отводняването, предишно и 
настоящо управление и т.н.  

2. Установяване на целта на поддържането или възстановяването на тревното 
съобщество — например да се постигне или поддържа благоприятно състояние на 
местообитанието (структура, екологични процеси и характерен видов състав) и да 
се предотврати неговата деградация. Разглеждане на възможните конфликти 
между приоритетите на управлението и определяне на предпочитаните варианти 
(вж. раздел X.X).  

3. Оценка на пригодността на настоящия начин на управление за постигането на целта 
и при необходимост определяне на съответните корекции. 

4. Определяне на мерките и методите и на техните комбинации, необходими за 
възстановяването или поддържането на местообитанието. Възможно е в различни 
части на едно и също тревно съобщество да са необходими различни мерки за 
възстановяване или поддържане. Така например мерките за възстановяване в 
частта с обилна популация от застрашен растителен вид следва да са насочени към 
осигуряването на благоприятно състояние на този вид, докато в други части целта 
може да е създаването на подходяща структура от растителност за определени 
животински видове (например птици, пеперуди), а на други места — 
ограничаването на експанзивни видове. В тези случаи е желателно необходимите 
мерки да бъдат нанесени върху карта. 

5. Установяване на екологичните и ландшафтните ограничения и предимства, 
свързани с изпълнението на мерките за възстановяване или поддържане.  

6. Установяване на социално-икономическите, правните и финансовите ограничения и 
предимства, свързани с изпълнението на мерките за възстановяване или 
поддържане — например разходи и нормативни ограничения за тези мерки, от 
една страна, и възможни стимули, финансови ресурси, подкрепа от съществуващи 
програми и т.н., от друга.  

7. Детайлизиране на целите на възстановяването или поддържането на тревното 
съобщество, като се разгледат екологичните, правните и социално-икономическите 
ограничения и предимства, например подобряване на структурата на 
растителността в местообитанието, подобряване на условията за конкретен 
растителен, птичи или друг вид.  

8. Изготвяне на график на дейностите за възстановяване и поддържане. Планиране на 
последователността и времето на необходимите работи по възстановяване и 
поддържане в зависимост от първоначалното състояние на тревното съобщество. 

9. Разработване на система за мониторинг на възстановяването и поддържането, 
включително периодично оценяване, с цел в мерките за възстановяване и 
поддържане да бъдат внасяни необходимите корекции. 
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5.5 Критерии за приоритизиране на мерките и за определяне на 
приоритетни области на действие 
Приоритизирането може да има определяща роля за постигането на максимална 
ефективност на дейностите, за оптимизирането на разходите и времето за 
мониторинг и управление и за оценяването на пригодността на мерките за 
управление. За тази цел могат да бъдат определени специфични критерии за 
приоритизиране на действията.  

Следните критерии се считат за полезни при приоритизирането на действията за 
опазване на този тип местообитание: 

- географско разположение; 
- време в изоставено състояние; 
- вид на съществуващата растителност; 
- степен на нахлуване на храсти; 
- изпълнимост, например достъпност на терена с необходимата техника и т.н.; 
- принос за постигането на БПС в биогеографски или регионален мащаб. 

Като пример може да бъде дадено ръководството за приоритизиране, разработено 
по програма Life в рамките на проект LIFE13 NAT/IT/000371 „SUNLIFE — Стратегия за 
мрежата „Натура 2000“ в регион Умбрия“. От една страна, важна роля в този 
документ имат вътрешните характеристики на местообитанието: приоритет на 
местообитанието, представителност/рядкост на местообитанието в регионален 
мащаб, богатство на растителното съобщество (фитоценозно разнообразие), брой 
реални/потенциални видове, вписани в приложения II—IV или в червени списъци. От 
друга страна, за целите на приоритизирането се вземат предвид външни особености, 
които помагат за определянето на реалния риск от деградация, като например 
антропен натиск, природозащитен статус на национално равнище и присъщ риск от 
трансформация (динамични процеси). 

В Латвия се вземат предвид следните критерии:  

- риск от изчезване на местно равнище на специфични за местообитанието 
видове, включително защитени видове, поради влошаване на качеството и 
изолиране на местообитанието; очаквано намаляване на неговия ареал на 
разпространение през следващите десетилетия; 

- единственост или почти единственост на местообитанието като находище на 
поне един от видовете, вписани в приложение II към Директивата за 
местообитанията или в Директивата за птиците или на вид, който е много рядък 
(с много малко находища) и защитен в Латвия или е важен за миграцията, 
размножаването или друга важна част от жизнения цикъл на вида, или наличие 
в местообитанието на защитени видове с бързо намаляващо разпространение. 

При избора на тези защитени зони по „Натура 2000“, които имат най-голямо 
значение за опазването на приоритетните типове местообитания, се разглеждат 
следните критерии (трябва да са изпълнени поне четири критерия): 

- В конкретната защитена зона по „Натура 2000“ има значителни площи, които са 
обхванати от конкретното местообитание и/или това местообитание е много 
типично и е с висока степен на представителност (поне В), което го прави важно 
за осигуряването на благоприятен природозащитен статус в цялата държава. 
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- Възстановяването на конкретното местообитание в конкретния район е важно за 
опазването на типа местообитание на национално равнище или на равнището на 
Бореалния биогеографски регион в ЕС.  

- Загубата на местообитанието в конкретната защитена зона по „Натура 2000“ 
може да доведе до намаляването на неговия ареал на разпространение. 

- В конкретната защитена зона по „Натура 2000“ местообитанието е деградирало, 
но е способно да се възстанови; възстановяването ще доведе до значително 
подобрение на състоянието и/или до увеличение на площта на местообитанието. 

- Възможно е да се осигури устойчиво управление и благоприятен режим на 
опазване на местообитанието. 

- Прогнозните разходи за възстановяване на местообитанието в 
конкретната защитена зона по „Натура 2000“ са адекватни на ползите. 

- Възстановяването на местообитанието в конкретната защитена зона по 
„Натура 2000“ няма неблагоприятно въздействие върху други защитени 
местообитания или важни видове и/или не създава екологични или социално-
икономически проблеми. 

 

5.7 Основни заинтересовани страни, имащи отношение към 
определянето и прилагането на мерките 

По принцип широкото ангажиране на съответните заинтересовани страни и 
партньорството с тях се считат за първостепенно важни за ефективното прилагане на 
необходимите мерки за опазване. Важно за планирането и изпълнението на мерките 
за опазване се счита прилагането на подходи за участие, с които се приобщават 
следните заинтересовани страни:  

- земеделски стопани, собственици на земи, ползватели на земи; 
- управители на зони, публични администрации (национални, регионални, 

местни);  
- природозащитни институции и организации;  
- земеделски институции и организации; 
- научни консултанти и надзорници; 
- организации, предоставящи консултантски услуги и техническа помощ на 

земеделските стопани при изпълнението; 
- НПО;  
- местни общности; 
- местни туристически оператори и предприемачи (сухите тревни съобщества, 

които са богати на цъфтящи треви, често са привлекателни елементи на 
ландшафта, продуктите от пасящи животни могат да бъдат използвани като 
местни продукти).  

 

5.8 Предизвикателства, трудности и възможни решения 

Част от важните предизвикателства и трудности са свързани с необходимостта от 
развитие на самоиздържаща се икономика в отдалечените райони — 
гостоприемници на местообитание 6210. Повсеместно продължаващите процеси на 
изоставяне са резултат от срива на планинските икономически системи, които не 
могат да се конкурират със съвременните едромащабни производствени системи. 
Подходът за противодействие на този процес следва да преминава през 
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изграждането на устойчиви производствени системи, които могат да гарантират 
издръжката на местните жители.  

Технически проблеми могат да възникнат във връзка с необходимостта от научен 
надзор върху правилното и устойчиво използване на сухите тревни съобщества 6210. 
Тези системи са изключително крехки и тяхното прекомерно използване може да им 
нанесе сериозни вреди. Правилното управление включва грижи за местните, 
екологичните, флористичните и биогеографските характеристики на използваното 
тревно съобщество, както и избор на най-подходящия тип и брой пасящи животни 
(Frattegiani et al., 2017 г.). Всички земеделски стопани и производствени предприятия 
следва да бъдат подпомагани посредством специализирани програми за 
мониторинг, които могат да гарантират адаптивността на управлението. 

По-долу са представени възможни ограничения и решения, свързани с изпълнението 
на мерките за опазване:  

 Преди да бъде възстановена пашата, трябва полетата да бъдат прочистени от 
храсти и да бъдат възстановени или създадени места за водопой на едрия рогат 
добитък. Земеделските стопани често не са в състояние да финансират тези 
дейности сами, ако не могат да получат директни плащания за земята от ОСП, 
затова финансирането, а понякога и работната сила за възстановяването трябва 
да се осигурят по линия на външен проект.  

 Съдържанието на минерали в пашата от местообитание 6210 в общия случай е 
ниско, затова са възможни дефицити на допълващи минерали, по-специално на 
фосфор, мед, кобалт и селен. Ето защо е нужно такива минерали да бъдат 
добавени чрез блокчета за близане, концентрати или болуси. Фосфорът обаче 
трябва да се дава на селскостопанските животни по начин, който ограничава до 
минимум последиците за видовото богатство и разнообразие. 

 Понякога се изисква редовно управление на храстите и инвазивните плевели в 
тревното съобщество, включително на инвазивните чуждоземни видове, което е 
трудоемко. Управление на местообитанието, което е с ниска трудоемкост, би 
увеличило възможностите на земеделските стопани да извършват редовно тези 
дейности. Това гарантира също така, че земята ще остане допустима за преки 
плащания по ОСП. 

 На някои места (например Аранските острови в Ирландия), поради разпокъсаните 
земеделски стопанства и малките размери на парцелите, периодите за паша 
върху някои парцели земя може да са кратки. За придвижването на добитъка е 
необходимо е да се осигури достъп до тези парцели и самото придвижване да се 
осъществява така, че да се поддържа оптимален режим на паша на разпокъсаните 
части на стопанството. 

 В някои райони все още е проблематично определянето и картографирането на 
местообитанието (например в Полша). Не всички ценни места са добре 
картографирани и оценени, което може да създаде проблеми при установяването 
на собствениците и планирането и изпълнението на мерките за опазване.  

 Логистични и организационни проблеми, свързани с 
възстановяването/осъществяването на пашата. В редица региони пашата на 
животни в полето понастоящем не е компонент на местната земеделска система. 
Пашата на тревни съобщества изисква специална организация на всички 
логистични елементи (животни, хамбари, огради, вода, зимен фураж), което е 
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трудно, скъпо и трудоемко. По тази причина в някои проекти пашата се заменя с 
косене, което невинаги е оптималното управление за тревни съобщества. 

5.9 Заключения и препоръки 

 Целите и приоритетите за опазване могат да бъдат определени на равнище 
биогеографски регион, за да бъде постигнат благоприятен природозащитен 
статус и да бъдат взети мерки срещу основните заплахи за местообитанието, 
което включва определянето на потребностите от възстановяване, насочено към 
подобряване на площта, структурата и функцията, когато е необходимо. 

 От целите за опазване, определени на биогеографско равнище, трябва да бъдат 
изведени по-специфични цели на равнището на държавата и след това на 
равнището на защитената зона. В плана за действие се предлага определянето 
на приоритетни зони и площи в мрежата „Натура 2000“ и извън нея, чрез които 
да се гарантира опазването на местообитанието и да се допринася за целите, 
определени на по-високо равнище (например биогеографско, национално). 

 Целите за опазване на равнището на защитената зона следва да определят 
състоянието, което трябва да достигне типът местообитание в съответните зони, 
с цел тези зони да допринасят максимално за постигането на благоприятен 
природозащитен статус на национално, биогеографско или европейско равнище. 

 Освен това, в зависимост от степента, в която този тип местообитание е обхванат 
от мрежата „Натура 2000“, може да е необходимо предприемането на действия 
извън защитените зони, за да се гарантира дългосрочното опазване, 
екологичната изменчивост и подходящата свързаност на местообитанието в 
целия му естествен ареал, както и опазването на видовете, свързани с това 
местообитание. 

 Условие за поддържането на това местообитание в добро състояние е 
екстензивната паша или екстензивното косене, в зависимост от местите условия 
и традиционните практики за управление. Понякога е необходим също контрол 
на храсти или инвазивни видове. 

 Подробното обследване на условията в зоната способства за определянето на 
най-добрите техники и методи за управление или възстановяване на 
местообитанието и за оценяването на тяхната пригодност за конкретната 
ситуация, като се разглеждат също така наличните ресурси, както и за 
прогнозирането на степента, в която целите могат да бъдат постигнати, и за 
предвиждането на възможните пречки.  
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 Основните аспекти на планирането на опазването и възстановяването на тревни 
съобщества включват екологични и социално-икономически съображения, въз 
основа на които се определят възможностите за управление и възстановяване. 
Възстановяването и управлението следва да се извършват в съответствие с 
индивидуален план за възстановяване и поддържане на конкретната зона. 

 В зависимост от целите на опазване в зоните понякога е необходимо 
управлението да бъде адаптирано към потребностите на конкретен вид.  

 Пресъздаването на тревни съобщества може да е необходимо или 
целесъобразно в някои ситуации. Осъществимостта на пресъздаването следва да 
бъде надлежно определена със съдействието на съответни експерти (по почви, 
хидрология, екология, растителност и т.н.). Следва да бъде разработен план за 
създаването на тревното съобщество по начин, подобен на този за 
разработването на планове за възстановяване на тревни съобщества. 

 Част от важните предизвикателства пред опазването на тези тревни съобщества 
са необходимостта от развитие на самоиздържаща се икономика в отдалечените 
райони — гостоприемници на местообитание 6210. Продължава повсеместното 
изоставяне на традиционното управление на тревните съобщества. Подходът за 
противодействие на този процес следва да е насочен към изграждането на 
устойчиви производствени системи, които могат да гарантират издръжката на 
местните жители.   
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6. ЗНАНИЯ И МОНИТОРИНГ 

Подобряването на знанията и методиките за оценяване на природозащитния 
статус, заплахите и натиска и прилагането на подходящи схеми за мониторинг 
също са важни за планирането на опазването на този тип местообитание. 
Препоръчително е да бъдат установени хармонизирани методики за мониторинг 
на природозащитния статус на местообитание 6210 и на неговата еволюция във 
времето в подходящ мащаб. Схемите за мониторинг следва да обхващат силната 
изменчивост на местообитание тип 6210.  

Ефективността на мерките за управление също следва да бъде наблюдавана и 
оценявана посредством подходящи индикатори, с които може да се извлекат ясни 
данни за постигнатите резултати. 

 

6.1 Методи за мониторинг на местообитанията 

Както вече беше посочено в раздела за оценяване на природозащитния статус, схеми 
и протоколи за мониторинг на местообитанията понастоящем са налични или се 
разработват и подобряват в няколко държави — членки на ЕС. 

Мониторингът обикновено се извършва в избрани пунктове и полигони или по 
трансекти, където се регистрират основите характеристики на местообитанието и се 
прилагат съответни критерии и прагови стойности към параметрите, използвани за 
оценяването на природозащитния статус (площ, структура и функции, бъдещи 
перспективи). 

Проучванията, извършвани за целите на мониторинга, може да обхващат определен 
процент от площта на разпространение на местообитанието, като извадката трябва 
да е достатъчна, за да е представителна за изменчивостта и различните условия в 
местообитанието като цяло. 

По-долу са представени няколко подходящи примери на схеми и протоколи за 
мониторинг на местообитанията, налични в държавите — членки на ЕС. За преглед 
на разработването на схеми за мониторинг в държавите — членки на ЕС, вж. 
неотдавнашната публикация на Ellwanger et al., 2018 г. 

В Германия Федералната агенция за опазване на природата е разработила, в тясно 
сътрудничество с агенциите за опазване на природата на федералните провинции, 
препоръки за мониторинг и оценяване на степента на опазване на естествени 
местообитания и видове от общ интерес въз основа на теренни проучвания на 
отделни находища и задълбочени експертни познания (BfN и BLAK, 2017 г.). 
Параметърът „структура и функции“ на местообитанието се оценява чрез обследване 
на ключовите атрибути на местообитанието въз основа няколко критерия (пълнота 
на типичните за местообитанието структури и видов състав, натиск). Оценката на тези 
ключови атрибути се сравнява с определените прагове, които отразяват състоянието 
на местообитанието.  

Критерият „пълнота на типичните за местообитанието структури“ за 
местообитание 6210 включва брой и покритие на характерните структурни типове 
(например терофити, пионерни растения, ниски или многоетажни тревни 
съобщества, острови от растителност с оголени терени помежду им, бриофити, 
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лишеи, термофилни покрайнини или храсти), както и тревно покритие (без 
индикаторите за обезпокояване). Покритието се измерва в проценти. Така например, 
за да получи отлична оценка (А), покритието с типичните за местообитанието 
структури трябва да е поне 75 %. Ако покритието с типичните за местообитанието 
структури спадне под 50 %, структурите се оценяват като средни или частично 
деградирали (С). Пълнотата на типичния видов състав се оценява от експерти въз 
основа на национален референтен списък на характерните растителни видове, който 
може да бъде адаптиран на регионално равнище.  

Критерият „натиск“ е разделен на подкритериите „покритие на индикаторите за 
обезпокояване“ (например индикатори за еутрофикация или угар, неофити), „преки 
вреди по растителността“ (покритие, включително причина за вредата, например 
утъпкване), „покритие с храсти поради липса на управление“, „покритие с 
презалесени/засадени дървесни видове“, „недостатъци на управлението“ и други 
видове натиск върху местообитание 6210. Покритието се измерва в проценти, 
например ако покритието на индикаторите за обезпокояване е до 5 % и не се срещат 
инвазивни неофити, оценката е „натиск с нулево или много ниско въздействие“ (А), а 
ако е над 25 %, оценката е „натиск със силно въздействие“ (С). Недостатъците на 
управлението и другите видове натиск се оценяват от експерти. 

В рамките на Ирландската програма за проучване на полуестествените тревни 
съобщества (Irish Semi-natural Grasslands Survey, ISGS) са установени методи за 
мониторинг на местообитанията в Ирландия21, включително критерии за оценяване 
на местообитание 6210 (O’Neill et al., 2013 г.). През 2015—2017 г. е проведено ново 
проучване на тревните съобщества (Grassland Monitoring Survey, GMS) в 
местообитание 6210 (Martin et al., 2018 г.). Проучването обхваща 55 зони с обща 
площ на местообитание 6210/*6210 в размер 237,83 ha (или 17 %) от всички 1416 ha, 
в които понастоящем е регистрирано това местообитание, като са подбрани зоните с 
най-високо качество. В рамките на проучването са оценени площта, структурата и 
функциите, както и бъдещите перспективи на всяка зона.  

Площта е оценена чрез проучване на сегашното разпространение на 
местообитанието, последвана от съпоставка с разпространението, картографирано 
при предишни проучвания, или чрез сравнение на площите, показани в различни 
поредици от ортофотоснимки и спътникови изображения (Martin et al., 2018 г.). 
Загубите на площ са изразени като процент загубени площи на годишна база през 
определен период. 

Структурата и функциите са оценени чрез сравняване на няколко критерия на 
ключовите атрибути на местообитанието с набор от стандартни или прагови 
стойности на местообитанието, когато то е в благоприятно състояние (Martin et al., 
2018 г.). Тези критерии са обследвани и оценени върху площи с фиксиран размер, 
очертани върху терена с измервателна лента или квадратна рамка. 

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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Критериите за структура и функции са установени въз основа на национален набор от 
данни, съдържащ насоки за еколозите, отнасящи се до разпознаването и 
оценяването местообитание 6210 в Ирландия (Martin et al., 2018 г.). През 
проучването GMS тези критерии са преразгледани за всяка отделна зона и 
модифицирани, за да се гарантира тяхната пригодност за оценяването на местните 
различия. Като положителни индикатори за местообитание 6210/*6210 в хълмистите 
райони, които често са богати на бриофити, са включени бриофитите Ditrichum gracile, 
Hypnum lacunosum, Scapania aspera и Tortella tortuosa. 

Бъдещите перспективи са оценени чрез разглеждане на текущия натиск, заплахите в 
бъдеще и полезните практики за управление, прилагани в местообитанието, и 
очакваните тенденции в бъдеще по отношение на площта, структурата и функциите.  

Методът за мониторинг по ISGS е използван също така в проучване на 25 богати на 
орхидеи зони с калцифилни тревни съобщества (*6210), проведено през 2014 г. 
(Curtis и Wilson, 2014 г., цитирани в Martin et al., 2018 г.). 

В италианското „Ръководство за мониторинг на местообитания“ (Angelini et al., 
2016 г.; Gigante et al., 2016a, 2016b) са определени специфични стандартни протоколи 
за мониторинг на всеки тип местообитание от приложение I, който се среща в Италия, 
включително за местообитание 6210. 

Параметърът „площ“ е определен като площ на повърхността, ефективно заета от 
местообитанието (Gigante et al., 2016c). Препоръчва се картографско представяне в 
мащаб 1:10 000. Местообитанието следва да бъде картографирано на всеки шест 
години посредством фотоинтерпретация, съчетана с теренни проучвания. След това 
природозащитният статус (ПС) по площ може да бъде анализиран чрез съпоставка на 
картографски представяния от различни периоди (диахроничен анализ) и 
количествено определяне на промените и тенденциите. Освен това, за да се получат 
полезни подробни данни за природозащитния статус, се препоръчва да бъдат 
анализирани показателите на ландшафта (обща площ, разпокъсване, петниста 
повърхност, разстояния между петната и т.н.). 

Параметрите „структура“ и „функция“ са определени въз основа на основните 
характеристики на фитоценозите, които образуват местообитанието: пълен списък на 
видовете, общо покритие, наличие/покритие на доминантни видове, 
наличие/покритие на типични видове, наличие/покритие на видове орхидеи, 
наличие/покритие на индикаторни видове за обезпокояване, наличие/покритие на 
чуждоземни видове, наличие/покритие на индикаторни видове за динамиката. Тези 
данни се събират на извадков принцип в едни и същи парцели (16 m2) на всеки шест 
години. Броят на парцелите в извадката трябва да е пропорционален на общата и 
местната площ на местообитанието и на неговата обща/местна изменчивост. 
Оптималният период за пробовземане както в района на Апенините, така и в района 
на Алпите, е май—юни (юли) в хълмистите участъци и юни—юли—август в 
планинските участъци. 

След това ПС по структура и функции може да бъде анализиран чрез диахроничен 
анализ на стойностите, приемани от тези индикатори. Надеждни индикации за ПС на 
наблюдаваното местообитание могат да бъдат получени от тенденциите по 
отношение на присъствието/покритието на чуждоземни видове, на индикаторни 
видове за динамика и обезпокояване, на динамични/типични и орхидейни видове.  
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Пълен списък на типичните видове в национален мащаб не може да бъде 
предоставен предварително поради огромното флористично богатство и 
множеството местни вариации на това местообитание. Ето защо, с изключение на 
типичните видове, които вече са докладвани в националното и европейското 
ръководство (EC, 2013 г.), задачата за определяне на целевите видове е възложена 
на регионалните органи. В някои региони са определени доминантни видове с 
доминантна/диагностична роля на регионално равнище (например в ръководството 
за мониторинг, разработено по проект SUNLIFE — LIFE13 NAT/IT/000371, са посочени 
Bromus erectus, Brachypodium rupestre и Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola). 

Освен това има указания за отразяването на човешките дейности, по-специално за 
регистриране и количествено определяне на текущите дейности, свързани с пашата 
или косенето, както и на други биологично значими параметри, като присъствие на 
насекоми и птици. 

Във Франция е разработен метод за мониторинг на природозащитния статус на агро-
пасищни местообитания в защитените зони по „Натура 2000“ (Maciejewski et al., 
2013 г.).  

Определянето и мониторингът на местообитанията се проверяват чрез спътникови 
изображения. Така например местоположението, класификацията и наблюдението в 
пространствено-времева динамика на местообитания в Словакия се проверяват въз 
основа на нови методи за филтриране, сегментиране и следене на данни от радарни 
системи Sentinel-1 със синтезирана апертура, многоспектърни изображения от 
Sentinel-2 и комбинации от тях. Изображенията се обработват със софтуер, който 
позволява прецизното локализиране на местообитанията в зоните от „Натура 2000“ 
по данни от статични и динамични наблюдения на Земята с пикселова резолюция. 
Освен това с усъвършенствания софтуер динамиката на местообитанието ще може 
да се наблюдава непрекъснато и ще има възможност за сигнализиране в случаи на 
резки промени в състоянието на защитените зони в „Натура 2000“ или на 
разпокъсване на тези зони.  

 

6.2 Критерии за избор на пунктове/местности за мониторинг 

Пунктовете за мониторинг трябва да са представителни за регионалното 
разпространение на местообитанието и за неговата изменчивост. Пробовземането 
следва да се извършва както в зоните по „Натура 2000“, така и извън тях. 

Броят на пунктовете за пробовземане трябва да е достатъчен, за да се обхване цялото 
разнообразие на местообитанието (като се вземат предвид всички възможни 
подтипове) и да се осигури статистическата надеждност на резултатите. 

Данните, получени от пунктовете за мониторинг, следва да позволяват определянето 
на статистически значими тенденции по отношение както на природозащитния 
статус, така и на основните биологични и структурни параметри. Участъците, от които 
се вземат проби, следва да включват семепроизводствени насаждения както с добър, 
така и с лош природозащитен статус. 

Използването на ортофотограми и на данни от картографски проучвания определено 
е полезно за получаването на първоначална представа за площите, където има 
голяма необходимост от обследване. Въпреки че основната отправна точка е мрежа 



 

116 

от постоянни пунктове, впоследствие могат да бъдат добавяни нови пунктове в 
зависимост от реалното развитие на местообитанието.  

Мониторингът следва да обхваща определен минимален процент от националната 
площ на 6210 през всеки период на докладване. Част от площите могат да бъдат 
избрани въз основа на рандомизиран стратифициран подход, а друга част — 
измежду зони с „национално значение“. Понякога мониторингът е прекалено 
съсредоточен върху големи и добре проучени зони, затова максималната площ на 
зоните с 6210 би могло се ограничи до 10 ha, а когато избраните за мониторинг зони 
са по-големи от 10 ha, тогава те следва да се разделят на участъци от приблизително 
10 ha и от тях да се избере един участък.  

Броят на пунктовете за пробовземане в държавата може да бъде мащабиран на 
регионално равнище. Това би позволило правилното отразяване на значителната 
диверсификация на местообитанието в съответната държава. Това може също да е 
подходящ начин за споделяне на отговорността за мониторинга между всички 
администрации, които имат отношение.  

Една солидна схема за пробовземане следва да отразява всички тези аспекти и по 
тази причина определянето на такава схема на национално равнище е много трудно 
в държавите с много голяма площ и разнообразие на този тип местообитание, като 
Италия. В тези случаи можа да е уместно някои критерии да бъдат определени в 
национален мащаб и след това да бъдат приложени на регионално равнище въз 
основа на подробни познания за територията в зоните по „Натура 2000“ и извън тях. 

Системата за мониторинг в Литва е определена въз основа на резултатите от 
инвентаризацията на местообитанията (2014 г.). Основните критерии за избор на 
постоянни пунктове за мониторинг включват: 

 мониторингът на местообитания от значение за Общността (ареал и площ) да се 
извършва в 64 квадранта за мониторинг, представляващи 10,27 % от общия 
брой на квадрантите в държавата; 

 извадките от всеки тип местообитание да съставляват поне 10 % от всички 
инвентаризирани полигони на местообитанието в държавата (избраните 
полигони за мониторинг на местообитание тип 6210 съставляват 15,43 % от 
всички инвентаризирани); и 

 делът на квадрантите за мониторинг в защитени и незащитени територии да 
възлиза на 27,26 % и съответно на 72,74 %. 

Наблюдения във всеки квадрант/постоянна площ за мониторинг се извършват поне 
два пъти през всеки период на докладване.  

В Словакия са били избрани постоянни местности за мониторинг (ПММ) на 
местообитания посредством стратифициран подбор в ГИС въз основа на следните 
критерии (Šefferová et al., 2015 г.): 

- площ (0,5—70 ha); 
- доминантност на целевото местообитание в ПММ с комплекси от 

местообитания; 
- независимо предлагане и оценяване на ПММ във всеки биогеографски регион 

(Алпийски, Панонски); 
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- географско покритите — разпределение на ПММ по цялата площ на 
местообитанията така, че ПММ да не бъдат нито прекалено раздалечени една 
от друга, нито концентрирани в една територия; 

- обхващане на разнообразието от качества с цел да бъде осигурена висока 
степен на представителност, т.е. в мрежата от ПММ да са включени както 
местности с високо качество, така и деградирали зони. 

За мониторинга на 6210 през 2015 г. са били използвани 286 ПММ. Местообитанието 
е разпространено основно в Алпийския биогеографски регион, като в южната част на 
Словакия има и няколко зони, включени в Панонския биогеографски регион. Броят 
на ПММ за приоритетното местообитание 6210* е бил 81.  
 

Оценяване на природозащитния статус посредством прости индикатори — 
пример от Дания 

Природозащитният статус на местообитанията на тревни съобщества 6210 и на 
другите типове местообитания може да бъде оценяван посредством данни, събрани 
по време на стандартизирана, възпроизводима процедура на картографиране. 
Методът е полезен за оценяването на природозащитния статус както на единични 
находища, така и на всяко териториално равнище (в зона от „Натура 2000“, 
национално, биогеографско или в целия ЕС). Методът е полезен също за 
регистриране на промените във времето.  

Природозащитният статус се оценява въз основа на точки, присъдени на претеглени 
показатели за структурата (структурен индекс), и претеглен резултат за растителните 
видове, които се срещат в кръг с радиус от 5 метра в площ с хомогенна 
растителност, която е характерна за типа местообитание (видов индекс).  

За структурата на 6210 се вземат предвид следните показатели: 1) тип на 
растителността, 2) хидрология (не е от значение за 6210), 3) управление, 4) 
заплахи/натиск 5) специфични структури, характерни за всеки тип местообитание.  

На всеки растителен вид се присъжда стойност от –1 до 6. Отрицателната стойност 
се дава на проблемни или инвазивни видове, адвентивните/селскостопански 
видове получават 0 и на останалите растения се присъждат балове от 1 до 6, като 
по-високите стойности се присвояват на уязвими/редки видове, срещани само в 
зоните, които са най-добри във флористично отношение. 

Стойностите за всеки индикатор или растителен вид се въвеждат във формула, с 
която се получава стойност от 0 до 1. Стойностите на индикаторите са калибрирани 
по следния начин: 0—0,2 = много лош природозащитен статус, 0,2—0,4 = лош 
природозащитен статус, 0,4—0,6 = умерен природозащитен статус, 0,6—0,8 = добър 
природозащитен статус и 0,8—1,0 = отличен природозащитен статус.  

В Дания всички находища на типовете местообитания в защитените зони по 
„Натура 2000“ се картографират на всеки шест години. В плановете за управление 
на тези зони е предвидено, че поне 75 % от картографираните находища следва да 
са с добър или отличен природозащитен статус. Затова управлението на тези зони е 
насочено към поддържането на находищата с добър или отличен природозащитен 
статус и към подобряването на тези в много лош, лош или умерен статус чрез 
предприемане на необходимите действия. 
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6.3 Заключения и препоръки 

Подобряването на знанията и методиките за оценяване на природозащитния статус, 
заплахите и натиска и прилагането на подходящи схеми за мониторинг са 
изключително важни за планирането на опазването на този тип местообитание. 

Общите определения на параметрите, използвани за оценяването на 
природозащитния статус (площ, структура и функция), оставят широки възможности 
за тълкуване от всяка държава и значително затрудняват осъществяването на 
сериозен контрол на тенденциите и процесите в мащаба на ЕС. 

На равнището на ЕС могат да бъдат договорени хармонизирани стандартни критерии 
и процедури за мониторинг на местообитанието. Би могло да се създаде експертна 
група, която да разработи подходящи стандарти за мониторинга на този тип 
местообитание (променливи, параметри, критерии, прагови стойности). Следва да 
бъде разработена обща методика въз основа на научни доказателства, коригиращи 
променливи, параметри, критерии и прагови стойности по биогеографски региони. 

Подобно на благоприятните референтни стойности, определянето на прагови 
стойности е трудно, защото невинаги има ясни референтни данни, позволяващи 
еднозначното определяне на съчетанието от характеристики, определящи кое е 
„благоприятното“ състояние. Променливите и свързаните с тях процеси са 
изключително диверсифицирани.  

Понеже 6210 е вторично местообитание, което може да бъде заменено от други 
типове местообитания от приложение I (или то да замени такива типове), идеалното 
количествено определяне на оптималното му разпространение е твърде произволно 
и може да зависи предимно от глобални баланси и стратегически възможности. 

Методическите протоколи, основани на стандартни инструменти и научни методи за 
изследване на растенията (участъци за пробовземане, списък на видовете, стойности 
на покритие и картографиране на растителността), биха допринесли за получаването 
на голям обем от времево и пространствено реферирани данни, които могат да бъдат 
обработвани по подходящ начин на национално и европейско равнище. Наличието 
на вече разработени инструменти за съхраняване, извличане и обработване на 
големи набори от данни показва, че това е възможно и желателно22. 

Предлагат се следните цели: 

 

 Да се подобрят схемите за мониторинг на този тип местообитание 
Счита се, че е необходимо да бъдат установени хармонизирани методики за 

мониторинг на природозащитния статус на местообитание 6210 и на неговата 
еволюция във времето поне на биогеографско равнище. Схемите за мониторинг 
следва да обхващат силната изменчивост на местообитание тип 6210.  

 Да се определят и разработят хармонизирани методи за оценяване на 
природозащитния статус 

                                                 
22 Вж. например EVA — http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data или VegItaly — 
http://www.vegitaly.it/ 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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Методите за оценяване на различните параметри (ареал, площ, структура и 
функция, тенденции и бъдещи перспективи) следва да създават възможност за 
съпоставяне на оценките на природозащитния статус поне между държави, 
принадлежащи към един и същ биогеографски регион. За хармонизацията е 
необходимо международно сътрудничество и сравняване на методите, използвани 
в различни държави. В методите следва също така да бъдат взети предвид 
различните условия и обекти, съществуващи в местообитанието. 

Определянето на референтни зони за местообитанието във всяка държава 
членка/биогеографски регион би способствало за хармонизиране на оценяването на 
природозащитния статус и на мониторинга на местообитанието. Тези зони следва да 
бъдат избрани така, че да обхващат екологичната изменчивост на местообитанието 
в целия му естествен ареал. В оптималния случай за всеки биогеографски регион 
следва да има референтни места, където местообитанието е в най-благоприятни 
екологични условия.  

 Да се изготвят подходящи методики за определянето на благоприятни 
референтни стойности (БРС) 
Понастоящем някои държави работят за определянето на БРС за 

местообитанията в ЕС, включително за тревните съобщества. Тези методи следва да 
бъдат сравнени и хармонизирани с цел всички държави да прилагат сходни подходи 
за определянето на БРС за този тип местообитание. 

 Да се изготвят стандартни методики за установяване и количествено определяне 
на заплахите и натиска 
Като цяло няма стандартни национални процедури и методики за определяне и 

оценяване на основните заплахи и натиск за местообитание 6210. Понастоящем 
някои държави разработват стандартни методики за оценяване на заплахите и 
натиска върху местообитания и видове от интерес за Общността (например Испания). 
Наличните методи следва да бъдат сравнени и анализирани с цел да бъдат 
съгласувани общи стандарти за оценяване на заплахите и натиска върху този тип 
местообитание. 

 Да се подобрят знанията за разпокъсването на местообитанието 
Липсват подходящи знания за разпокъсването на този тип местообитание. Тази 

празнота трябва да бъде запълнена, за да могат да се разработват и изпълняват 
подходящи мерки, насочени към подобряването на свързаността на 
местообитанието, където е необходимо. 

 Препоръчително е в допълнение на мониторинга, насочен към растителността, да 
се извършва също така мониторинг на фаунистичното биологично разнообразие 
(по-специално на безгръбначните, типични за тревни съобщества). 

 

 
 

6.4 Мониторинг на ефективността на плана за действие и на мерките 
за опазване 

За оценяването на валидността и ефективността на мерките за управление е 
достатъчно осъществяването под научен надзор на сериозна дейност за мониторинг 
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на местообитанието чрез прилагане на стандартни научни протоколи. Мониторингът 
на местообитанията следва да осигурява ясни индикации за резултатите от 
управлението (ефективност, неефективност, вреди). 

Някои индикатори, които биха могли да се използват за оценяването на 
ефективността на мерките за управление, са например:  

- площ на местообитанието с благоприятен природозащитен статус; 
- изменение на площта, обхваната от местообитанието като цяло и в избрани 

места;  
- увеличение на управляваните площи, подобряване или поддържане на 

благоприятния статус в управляваните площи, подобряване на статуса на 
типичните видове, регресия на нежелани видове (например твърде големи 
количества храсти или погранични видове, нитрофилни видове); 

- разнообразие на типични за местообитанието, застрашени или редки видове, 
поява на проблематични видове; 

- флористичен състав; голямо разнообразие от местни видове; структура на 
растителността, индикаторни видове (положителни и отрицателни и от 
различни групи организми, включително почвена биота), засенчващи видове; 

- фаунистичен състав; голямо разнообразие от местни видове; функционална 
структура на гилдиите, екосистемни услуги и присъствие на представители на 
типичните видове във видовия състав на всички основни таксономични групи, 
по-специално безгръбначните, които следва да са добре представени и да са с 
добър статус; 

- биологично разнообразие, свързано с тревното съобщество (присъствие и 
статус на типичните растителни и безгръбначни видове); 

- основни параметри на сукцесионните процеси (покритие и височина на 
храсталаците); нахлуване на храсти; 

- площ под подходящо управление; 
- разходи за мерките и финансиране.  

 

6.5 Преразглеждане на плана за действие 

Тъй като местообитанията реагират на промените бавно, подходящо би било планът 
за действие да се преразглежда и коригира през 12 години, за да се обхванат два 
цикъла на докладване (по член 17 от Директивата за местообитанията). 

Прилагането на действията обаче би могло да се преразглежда през шест години с 
цел да се следят изпълнените дейности и непосредствените резултати и да се 
установят възможните пропуски, трудности и ограничения, които следва да бъдат 
преодолени.  
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7. РАЗХОДИ, ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДКРЕПА 
 

7.1 Разходи за мерките за опазване 

Разходите за управление и възстановяване се различават значително в 
зависимост от екологичните условия (например топографията) и статуса на 
местообитанието (например нахлуване на храсти, степен на влошаване). 
Оценката на разходите е една от най-важните стъпки при разработването на 
планове за управление на тревни съобщества и следва да се извършва в 
съответствие с някои основни принципи. 
 

7.1.1 Оценка на разходите 

Оценката на разходите е една от най-важните стъпки при разработването на планове 
за управление на тревни съобщества. Разходите варират във времето и рядко могат 
да бъдат генерализирани за конкретни видове работи или пакети от действия, 
изисквани за подобряване на състоянието на местообитанието. Разходите за 
подобни видове работи може да се различават съществено в зависимост от 
географското местоположение, сложността на работите, наличието на работници и 
специално оборудване и от други фактори. Настоящите насоки са предназначени за 
използване през продължителен период от време, затова не са посочени точни 
размери на разходите.  

Разходите следва да се оценяват поотделно за всяко действие или за пълния обем 
работи за конкретното място и време. 

Следните принципи следва да бъдат използвани от тези, които разработват планове 
за опазване на природата и големи проекти (например по програма LIFE), при 
оценката на разходите за дейностите по управление и възстановяване на 
местообитания за период от 2—5 години на голяма територия или на територията на 
няколко защитени зони по „Натура 2000“. 

В по-малките площи (до 1 ha), както и в случаите, когато управлението е редовно или 
определени параметри са известни (например ежегодно косене, паша, изкопаване 
или запълване на канавки с определен размер), в общия случай разходите могат да 
се определят въз основа на работите, извършвани на други места, или чрез 
събеседване с потенциалните работници и договаряне на обща сума за всички 
работи. 

Основни принципи за определяне на разумни разходи за планираните действия  
(Jātnieks и Priede, 2017 г.). 

 След оценка на зоната, предвидена за управление, да се определят най-
подходящите действия, методи и технически средства. Действията за управление 
и възстановяване на местообитанието следва да се съгласуват с експерт по 
опазването на видове и местообитания, за да се гарантира, че тези действия са 
избрани правилно.  

 Препоръчва се работите да бъдат разделени на части по срокове и по видове 
работи. Това може да се направи например чрез остойностяване на всеки 
подобект (включително ръчен труд и използване на конкретно оборудване) 
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поотделно и събиране на стойностите, за да се по-получи по-обективна оценка. 
Разходите и ефективността на работите често зависят от сезона, например 
възстановяването на влажни зони следва да се извършва през сухия сезон, 
защото в противен случай разходите могат да нараснат непредсказуемо, а общата 
цел да остане непостигната или качеството да е лошо.  

 Разходите да се изчисляват в подходящи единици: човекочасове, човекодни, 
часови ставки за използване на оборудване, разход на материали за единица 
площ или обем в зависимост от работите (m3, km, kg, t). Количеството единици, 
необходими за всички работи, следва да бъде оценено и сумирано. Опитът 
показа, че при тези изчисления често се допускат грешки, затова е 
препоръчително във всички случаи да се използва както налична информация за 
подобни и вече изпълнени работи (например доклади за проекти, специфични 
работи), така и опитът на институциите (агенции за опазване на природата, 
служби за подпомагане на селските райони, общини и неправителствени 
организации). Ако пакетът от планирани дейности се състои от различни видове 
работи, които не са изпълнявани преди или ако липсват цени за тези работи, 
могат да бъда проучени поне трима потенциални изпълнители. В този случай 
резултатът може да бъде получен по-бързо, обаче нараства рискът от това по 
време на работите да възникнат непредвидени разходи, които да усложнят 
постигането на целта.  

 Да се оценят непреките разходи, свързани с подготовката на работите за 
управление и възстановяване на местообитанието, като обследване на обекта, 
експертизи, технически норми, разрешения и съгласувания, предвидени в 
нормативните актове. Това включва работно време, разходи за транспорт и 
административни разходи, които често се оценяват неправилно. В случая на 
сложни проекти с различни видове работи трябва да са предвидят време и 
средства за информиране на обществеността и разясняване на необходимите 
стъпки. 

 Да се вземат предвид разликите между разходите в отделните региони и 
наличието на изпълнители на разстояние до 30 km от обекта, в който ще се 
извършват планираните дейности. Разходите могат да нараснат значително, ако 
е необходимо придвижване на изпълнители и/или оборудване от по-далечни 
региони. По тази причина специфичните дейности, за които се изискват 
специални машини или умения (например отстраняване на горния почвен слой), 
във всички случаи са по-скъпи от простите дейности (косене, изсичане на храсти, 
раздробяване на горния почвен слой). 

 Оценката на разходите да се поверява на професионалисти — мениджъри, 
специалисти по управление, практикуващи специалисти, предприемачи — и да се 
предвиди график и подходящо финансиране за тази задача.  

 Във финансовия план да се включат възможните приходи от управлението и 
възстановяването на местообитанието — дървесина, окосена тревна маса, почва 
от отстранения горен слой и други материали. В оптималния случай те могат да 
се използват поне частично на обекта (например за строителство на язовири за 
възстановяване на влажни зони) или да бъдат изнесени от обекта и използвани 
другаде (например дървесни трески или дървесина, тръстика за покриви, 
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биомаса за фураж, когенерация или като семесъдържащ материал за въвеждане 
на видове на други места, торф за компостиране или градинарство). Тези 
материали обаче рядко намират практическо приложение, ако обемите са малки 
или местата за добиване са разпръснати в голям и труднодостъпен район. Поради 
това следва да се има предвид, че употребата на „странични продукти“ от 
възстановяването на местообитания невинаги е икономически изгодна. 

 

Разходи и помощи в различни държави членки  

Наличните данни за разходите, свързани с мерки за управление на 
местообитание 6210 в няколко държави, показват значителни разлики в зависимост 
от условията на обекта и вида дейност. По-долу са представени някои примери.  

В Германия отчетеният разход за паша и предотвратяване на охрастяване и 
облесяване от земеделските стопани е 450 EUR/ha, но разходите за възстановяване 
на тревни съобщества могат да достигнат 3000—8000 EUR/ha. 

Разходите за осигуряване на подходяща паша в Полша варират от 300 до 3000 EUR/ha 
годишно. По-ниската сума е размерът на плащането за стимулиране, ако 
собственикът на земята има необходимите селскостопански животни, докато по-
високата сума е пазарната цена за възлагане на пълната услуга за осигуряване на 
паша (включително наем на животни и цялото необходимо оборудване). 

В Люксембург ставката по договори за управление на биологично разнообразие чрез 
паша на това местообитание е 420 EUR/ha. 

В Латвия разходите за управление са оценени в рамките на Програмата за развитие 
на селските райони 2014—2020 г. за целите на изчисляването на ставката на помощта 
по агроекологична мярка „Управление на биологичното разнообразие в тревни 
съобщества“. Изчислените разходи за управление на местообитание тип 6210 са 
86 EUR/ha (косене и събиране на сеното веднъж годишно, без други разноски). 
Изчислената ставка на помощта е 206 EUR/ha (помощта обхваща нереализирани 
приходи).  

В Естония по система за подпомагане на косенето или пашата на местообитание 6210 
се отпускат 85—250 EUR/ha годишно в зависимост от режима на управление (прилага 
се само в защитени територии).  

Косенето в Унгария (ако е физически възможно и приемливо като метод на 
управление) струва около 100 EUR/ha годишно.  

Разходите за възстановяване на тревни съобщества по принцип са по-високи от тези 
за дейностите за поддържане.  

Докладваните разходи за отстраняване/унищожаване на храсти в Полша възлизат на 
2000—3000 EUR/ha. Освен това в продължение на пет последователни години може 
да е необходимо премахване на израстъците, което струва около 1000 EUR/ha 
годишно. 

Унищожаването на инвазивни видове в Унгария може да струва между 800 и 
2000 EUR/ha. 

В Латвия разходите за възстановяване на този тип местообитание, когато е обраснало 
с храсти, намира се в сложни топографски условия и изисква много ръчен труд (туфи, 
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дебела торова постеля), са около 3200 EUR/ha в продължение на три години (Jātnieks, 
Priede, 2017 г.).  

Естонската система за подпомагане на възстановяването на 6210 отпуска до 
590 EUR/ha в зависимост от гъстота на храстовия и дървесния слой, като помощта се 
прилага само в защитени територии.  

Съгласно някои планове за управление на природата в Литва възстановяването и 
поддържането на добър природозащитен статус може да струва между 400 и 
8500 EUR/ha от местообитание 6210 в продължение на 3—5 години. Определящи за 
ставката са първоначалният статус, размерът и географското местоположение на 
местообитанието.  

 

7.2 Потенциални източници на финансиране  

Най-важният източник на финансиране на управлението и поддържането на 
тези тревни съобщества е ОСП.  
Други често използвани източници на финансиране от Съюза са програма LIFE, 
Европейският фонд за регионално развитие и проектите по линия на 
Европейското териториално сътрудничество (INTERREG).  
 
Основните средства, използвани за възстановяване, управление на опазването и 
мониторинг на местообитанието и за повишаване на обществената осведоменост, са 
националните средства и финансирането от Съюза чрез ОСП, по-специално 
програмите за развитие на селските райони, програма LIFE и Европейският фонд за 
регионално развитие, включително проекти по Европейското териториално 
сътрудничество (INTERREG).  
 

7.2.1 Финансиране по ОСП 

Тъй като за опазването на полуестествените пасища е необходимо редовно косене 
или редовна паша, опазването и управлението на тези местообитания се финансират 
главно в рамките на ОСП. Както стълб I (преки плащания за поддържане на 
селскостопанската дейност и за трайно опазване на пасищата), така и стълб II (мерки 
за развитие на селските райони) са полезни за подкрепа на управлението на тревните 
съобщества. Програмите за развитие на селските райони (съфинансирани чрез 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавите членки) 
са особено важен източник на финансиране на управлението на тревните 
съобщества, насочено към биологичното разнообразие, в повечето държави от ЕС, 
включително чрез агроекологични мерки, обучение за земеделските стопани за 
прилагане на мерки, инвестиции във възстановяването и т.н.  

Има доказателства обаче, че сегашната подкрепа по линия на ОСП за калцифилните 
тревни съобщества не е достатъчна, за да осигури необходимото равнище на 
възстановяване и управление и да предотврати изоставянето или интензификацията. 
Необходими са повече усилия за увеличаване на използването на агроекологични 
мерки и на други схеми за подпомагане по ОСП за насърчаване на опазването на 
местообитания с тревни съобщества от интерес за Общността. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_bg
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Агроекологични мерки  

Агроекологични мерки са използвани за насърчаване на управлението, насочено към 
опазването на ценни тревни съобщества в ЕС. Някои интересни инициативи са 
завършили с успешни резултати, но използването на агроекологични договори все 
още е твърде слабо в много региони. За да се насърчава и укрепва прилагането на 
агроекологични мерки в екстензивно управлявани тревни съобщества, са 
необходими по-големи плащания, а в някои случаи — опростяване на правилата за 
земеделските стопани, които управляват местообитанието. Важно е също така да се 
осигурява финансиране на инвестиции в действия за възстановяване, например 
укрепване на огради или други полеви ограждения, снабдяване с вода и поставяне 
на порти с цел да се възобновят системите за паша, и периодично отстраняване на 
храсти. 

Особено важен подход е прилагането на схеми, насочени към резултатите, които 
позволяват усилията да се съсредоточат върху постигането на положителни 
резултати за опазването на биологичното разнообразие и едновременно с това 
осигуряват по-голяма гъвкавост при адаптирането на управленските решения към 
съответния обект. В следващото каре е представен пример за местообитание 6210. 

Програма Burren — ръководена от местната общност агроекологична 
програма, насочена към резултатите 

Програма Burren е ръководена от местната общност мярка за агроекология и климат по 
ирландската програма за развитие на селските райони 2014—2020 г. Програмата е 
„хибридна“, защото предоставя средства както за насочено към резултатите 
управление на местообитания, така и за допълнителни непроизводствени капиталови 
инвестиции. Плащането се определя въз основа на точкова оценка на състоянието на 
местообитанието във всяко поле. Основите критерии са интензитет на пашата, 
дебелина на торовата постеля, отсъствие на щети около местата за хранене и 
естествените водоизточници, липса на оголена земя и ерозия, слабо нахлуване на 
храсти, орлова папрат, гълъбова молиния и благоприятствани от земеделието 
видове/плевели и запазване на екологичната цялост на полето23. 

Важна характеристика на програмата е, че на всички участващи земеделски стопани се 
отпуска помощ в размер на 100 EUR/ha годишно за извършване на възстановителни 
работи (например отстраняване на храсти, огради, порти, ремонт и реконструкция на 
сухи каменни зидове, водни обекти, пътеки), като максималната годишна сума на 

плащането е 7000 EUR. Земеделските стопани се приканват да предложат проекти (с 
описание, карта и прогнозна цена) на програмния екип, който отговаря за крайното 
одобрение. Програмният екип също така получава всички необходими разрешения за 
работите и поддържа база с данни за стопаните, желаещи да изпълняват работи по 
договор за други стопани, които не могат да извършат тези работи. Благодарение на 
действията за отстраняване на храсти земята продължава да отговаря на условията за 
пряко подпомагане на стопанството. 

Друга важна характеристика е предоставянето на индивидуални съвети на стопаните: 
съветници, чиято дейност се заплаща от стопаните, посещават стопанството всяко лято, 
за да оценят състоянието на всяко поле и предоставят конкретни съвети, свързани с 

                                                 
23 Програма Burren — скала M1 за оценка на зимни пасища. http://www.burrenprogramme.com/wp-
content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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програмата, кръстосаното съответствие и други споразумения, по които стопанинът е 
страна. След това стопанинът получава годишна справка за точковата оценка на всяко 
поле и препоръки за управление на полето, така че то да може да получи по-висока 
оценка следващата година. Стопаните, които не съгласни с оценката, могат да посетят 
местния офис на програмата и да получат индивидуална информация за своите оценки 

и варианти за управление. 

 

Допустимост за преки плащания или други форми на подпомагане на доходите 
на стопанството 

Основен проблем по отношение на подпомагането по линия на ОСП за 
местообитание 6210 и за други полуестествени тревни съобщества досега беше 
наличието на храсти и други ландшафтни елементи, които правеха земята 
недопустима за преки плащания. Това или не позволяваше на стопаните и пастирите 
да се възползват от най-ценния финансов ресурс за продължаващо управление и 
насърчаваше инвазията на храсти и изоставянето на земи, или заставяше стопаните 
да отстраняват всички храсти от земята, унищожавайки по този начин голяма част от 
нейната природозащитна стойност. Сега такива земи може да са допустими за преки 
плащания по ОСП, ако държавите членки решат да адаптират критериите за 
допустимост за пасища, които включват нетревна растителност24, но допустимостта е 
с ограничен обхват и зависи от редица условия, които са трудни за изпълнение и 
контролиране. Франция предлага пример за прилагането на тези разпоредби в полза 
на местообитание 6210 (вж. карето по-долу). 
 

Допустимост на полуестествени тревни съобщества с храсти за преки плащания във 
Франция 
 

Националният орган във Франция е отделил значителни ресурси за разработването на 
пропорционална система, която съответства на регламентите на ЕС и едновременно с това 
позволява на стопаните да получават преки плащания за пасищни площи с храсти, 
включително за мозайки от местообитания с 6210. Пропорционалната система се използва 
за изчисляване на ставката на плащането, като се вземат предвид само годните за паша 
елементи и се изключват недопустимите компоненти (например скали и негодни за паша 
дървета). Системата се отнася за пасищни площи с дървесно покритие, което може да е 
доминантно, за някои облесени пасища (с годен за паша подлес) и за подходящи за паша 
дъбови и орехови горички дори ако липсват годни за паша елементи. Разработена е 
типология на годните за паша дървесни елементи, като се взети предвид широчината и 
височината на храстите, както и национален списък на неядливите елементи, за да бъдат 
изключени негодните за паша елементи (например недостъпните храсталаци).  

Източник: Проучване на Oréade-Breche за Alliance Environnement (2019 г.). „Оценка на 
въздействието на ОСП върху местообитанията, ландшафтите, биологичното 
разнообразие“. Проучване за Европейската комисия, ГД „Околна среда“. 
 

                                                 
24 След приемането на Регламента относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 
Съюза от 2017 г. (Регламент (ЕС) 2017/2393), на държавите членки беше дадена възможност да 
включат в определението на „постоянно затревена площ“ храсти и дървета, които са източници на 
фураж, но не служат директно за паша на животните. 
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Източник на диаграмата: Министерство на храните и земеделието и Агенция за плащания 
и услуги (ASP), Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et 
pâturages permanents, 2018 г.  

 
 
Съвети и подкрепа за земеделските стопани 

Много важно е земеделските стопани да получават подкрепа за улесняване на техния 
достъп до съответните схеми и съдействие за прилагането на подходящи мерки. 
Такава подкрепа може да бъде предоставена чрез земеделските консултантски 
услуги по ОСП, като са налице полезни примери за участие на местни или регионални 
органи и НПО в насърчаването на мерките за опазване на тревни съобщества (вж. 
следващото каре).  

Инициативите на гражданското общество имат важна роля за мотивирането на 
земеделските стопани и за разпространението на информация за значението на 
богатите на видове тревни съобщества. Необходимо е да се насърчават по-тясното 
сътрудничество и подкрепа между заинтересованите страни с цел да бъдат 
създавани самоиздържащи се системи на управление.  
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Земеделска консултантска услуга в Târnava Mare — Румъния 

Неправителствената организация Fundația ADEPT Transilvania в района Târnava Mare в 
Румъния е създала земеделска консултантска услуга, свързваща опазването на 
биологичното разнообразие, задълженията за опазване на местообитанията и видовете 
по „Натура 2000“ и подпомагането на доходите в селските райони, в сътрудничество с 
местните общности и Министерството на земеделието и развитието на селските райони и 
Министерството на околната среда и горите на Румъния. Нейното виждане по въпроса е 
да се постигне опазване на биологичното разнообразие на равнище ландшафт, като се 
работи с дребните земеделски стопани за създаването на стимули за опазване на 
полуестествените местообитания, които те са създали. Услугата е помогнала на дребните 
земеделски стопани да изпълнят условията за получаването на директни плащания по 
ОСП, допринесла е за проектирането и популяризирането на целеви агроекологични 
схеми и е открила пазарни възможности за земеделските стопани. Услугата е помогнала 
на дребните земеделски стопани да постигнат допустимост за директни плащания по ОСП. 
Около 60 % от стопанствата в района са под минималната големина (общо 1 ha, състоящ 
се от парцели от минимум 0,3 ha), която се изисква за получаването на директни плащания 
по стълб 1 на ОСП в Румъния. НПО е облекчила обаче подготвителната работа, в рамките 
на която активни земеделски стопани наемат земя от съседи, за да изпълнят изискванията 
за допустимост за плащания според площта на земята, която управляват. Освен това 
общините, които притежават обща земя за паша и не отговарят на изискванията за 
плащания, са договорили дългосрочни наеми с асоциации за паша, така че тези асоциации 
да могат да кандидатстват за сключване на агроекологични договори. По този начин 
големи площи земи са включени в схеми за управление, които се финансират по ОСП, и 
съответно вече не са изложени на риск от изоставяне. 

 
Целево финансиране на управлението на тревни съобщества, насочено към 
опазването на конкретни видове 

Приспособяването на агроекологични мерки към защитени видове е възможно и в 
това отношение в ЕС има значителен опит с множество видове, включително фауна, 
свързана с тревни съобщества 6210. В Англия например има интересен опит в 
управлението на тревни съобщества, насочено към застрашени видове пеперуди (вж. 
следващото каре).    
 

Приспособяване на агроекологична схема от по-високо равнище към пеперудата блатна 
многоцветница на варовикови пасища 
 

Популациите на пеперудата блатна многоцветница (Euphydryas aurinia), която в големи 
части от Европа е почти изчезнала поради загубата на влажни и варовикови пасища, са 
стабилизирани или се увеличават благодарение на прилагането на целева агроекологична 
схема в Англия. Видът се появява по варовикови хълмове с местообитание 6210 
неотдавна, защото редица влажни пасища са изчезнали вследствие на отводнявания и 
амелиоративни работи в земеделието, а заедно с това е намалял натискът от паша по 
варовиковите хълмове, което е позволило тревният слой, съдържащ растението 
гостоприемник, да израсне до по-благоприятни височини. В рамките на агроекологичната 
схема се финансират варианти на управление, с което на варовиковото пасище се създава 
неравномерна мозайка от ниска и висока растителност чрез екстензивна паша на едър 
рогат добитък или традиционни породи коне и избирателно косене и отстраняване на 
храстите. Вместо за традиционната паша на овце, която обикновено се прилага на 
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варовикови хълмове, средствата се предоставят за паша на едър рогат добитък и коне, 
защото след нея остават по-неравно изпасани тревни слоеве. 
Източник: Ellis et al., (2012 г.)  

 
Подкрепа от ОСП за добавяне на стойност към земеделската продукция 

Много земеделски стопани в рамките на „Натура 2000“ и на затревени площи с ВПС 
срещат затруднения при продажбата на своята продукция, тъй като те често са 
дребни производители в отдалечени райони, където има малко на брой клиенти с 
възможност да заплащат по-високите цени. Някои от тях обаче са в състояние да 
предлагат продукцията си директно на екотуристи и да печелят от туристически 
услуги като хотелско настаняване и ресторантьорство. В някои региони земеделските 
стопани са изградили успешни връзки със супермаркети за целите на директните 
продажби. Видовете подкрепа за земеделските стопани, които се стремят да добавят 
стойност към своята продукция, включват помощ за създаването на групи 
производители, разработване на схеми за качество на селскостопанската продукция 
и установяване на схеми за етикетиране и защитени наименования за произход. 
 

Местна схема за етикетиране, насочена към поддържането на калцифилни тревни 
съобщества: Altmuehltaler Lamm 

Характерни за областта Алтмюлтал в Бавария (Германия) са хвойновите храсти, срещащи 
се по карбонатни пасища. Стадата овце, отглеждани от овцевъди, са източник на 
висококачествено месо и вълна. Пастирите и собствениците на земи в регионалната 
кооперация са се договорили да пасат поне половината от овцете си в природния резерват 
Altmuehltal, да ги подхранват само с местно произведени фуражи, да прилагат насоките за 
хуманно отношение към животните и гъстота на животните и да не използват пестициди и 
торове. На овцевъдите е гарантирана справедлива цена за техните животни и агнешкото 
месо се продава в местни хотели и месарници под етикета Altmuehltaler Lamm („Агнешко 
от Алтмюлтал“). 

 

7.2.2 Проекти по програма LIFE 

В рамките на редица проекти по програма LIFE са разработени мерки за подобряване 
на природозащитния статус на местообитание 6210, насочени основно към 
възстановяването, мерките за опазване и увеличаването на информираността.  

В следващото каре са дадени някои примери за успешни проекти, благодарение на 
които са възстановени значителни площи от местообитание 6210.  
 

Успешни проекти по програма LIFE за възстановяване и поддържане на 
местообитание 6210 

В Ирландия по проект AranLIFE (2014—2018 г.) на Аранските острови са изпълнени мерки 
за възстановяване, насочени към подобряване на управлението на пашата и в полета с 
6210/*6210 е изпитана система за оценяване въз основа на резултатите25. Благодарение 
на проекта е подобрен природозащитният статус на над 700 ha мозайки на местообитание 
6210 с варовикови скални повърхнини (местообитание 8240). Действията, довели до по-
доброто управление на пашата, са: подобряване на достъпа и управлението на пашата 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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чрез възстановяване на пътеки и сухи каменни зидове; отстраняване на нахлувания на 
храсти и орлово око; изграждане на инфраструктура за водопой на пасящия добитък; 
действия за коригиране на минералния дисбаланс в организмите на селскостопанските 
животни (блокчета за близане, концентрати или болуси); работа със земеделските 
стопани, насочена към увеличаване на предоставяните пасящи животни и документиране 
на времената на паша и производството на биомаса с цел да бъде изчислена оптималната 
гъстота на пашата (McGurn et al., 2018 г.).  

В Полша по програма LIFE (проект LIFE08NAT/PL/000513) са изпълнени дейности по 
отстраняване на храсти, паша и възстановяване чрез отстраняване горния почвен слой, и 
са изпитани експериментални методи за опазване върху 226 ha сухи тревни съобщества 
(Barańska et al., 2014 г.; вж. също раздел 5.3). Изпълнението на проекта е довело до 
значително подобрение на няколкостотин хектара тревни съобщества, на които се 
извършва паша, включително намаляване на дела на инвазивните видове (райграс, 
пясъколюбива тръстика и храсти) (Murawy Life, 2015 г.). Това означава, че са възстановени 
около една десета от местообитанията на сухи тревни съобщества (6210) в полската мрежа 
„Натура 2000“. По проекта също така са публикувани подробен план за действие за 
местообитанието и насоки за възстановяването на 6210 в Полша. 

В Словакия по програма LIFE е изпълнен проект в зона от значение за общността Devínska 
Kobyla (LIFE10 NAT/SK/080), където площта на сухите тревни съобщества е намалена с 
61,1 % спрямо равнищата от 1949 г. (Hegedűšová, Senko, 2011 г.). Въз основа на план за 
възстановяване, който е обсъден със съответните заинтересовани страни, 58 ha обрасли 
сухи тревни съобщества са прочистени чрез механично отстраняване на дървета и храсти, 
унищожаване на бялата акация и възобновяване на пашата предимно на кози от 2015 г. 
насам. Въздействието на мерките за управление, насочени към възстановяването, е 
наблюдавано предимно в биотоп 6210* на различни стадии на сукцесия.  

 
В приложението е включен списък на актуалните проекти по програма LIFE, насочени 
към опазване на сухите тревни съобщества. 

7.2.3 Европейски фонд за регионално развитие и други фондове на ЕС 

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е програмиран от някои държави 
членки така, че да предлага възможности за финансиране на възстановяването и 
управлението на тревни съобщества, например в Литва, Полша, Румъния и Словакия. 
От Европейския фонд за териториално сътрудничество (известен по-рано като 
Interreg), който също предлага възможности за двустранни проекти за опазване на 
„Натура 2000“, е осигурено финансиране за управление на тревни съобщества в 
Унгария. 
 
7.2.4 Други подходи и инструменти за подкрепа на пашата и пастирството 

Вследствие на упадъка на пашата на селскостопански животни от пастири през 
последните десетилетия са възникнали отрицателни последици за големи площи 
полуестествени пасищни местообитания. Недостигът на квалифицирани пастири и 
високите разходи за тях са широко разпространен проблем за общите пасищни и 
земеделски площи в много региони на Южна и Източна Европа (García-González, 
2008 г.; Pardini и Nori, 2011 г.). 

В някои райони на Ирландия се изпълняват инициативи, насочени към решаването 
на проблема с липсата на пасящи животни за изоставените зони, като мобилни стада 
овце. За възобновяване на пашата на изоставени зони за кратки периоди всяка 
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година могат да се използват мобилни стада овце, често наричани „хвърковати 
стада“. Стадата могат да бъдат закупувани от местните органи, отговарящи за 
опазването на природата, и след това отдавани под наем за управление от овцевъди 
или пастири.  
 
Във Франция има инициативи на местните органи за изпълнение и разработване на 
проекти за екопаша в общински земи, природни резервати и регионални природни 
паркове, насочени към поддържането или възстановяването на местообитания на 
тревни съобщества (по-специално на 6210). Тези действия често са придружени от 
подкрепа за земеделските стопани с цел да се гарантира устойчивостта на 
инвестицията. Така например организацията CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) 
Normandie Seine управлява многобройни зони по варовикови склонове, където 
изпълнява действия за опазване на местообитание 6210. Основната мярка за 
управление, която се прилага, е екстензивната паша. За тази цел CEN притежава и 
управлява стада животни от различни породи (едър рогат добитък, коне, овце и 
кози), което позволява на организацията да осъществява подходящо управление на 
калцифилните тревни съобщества. 
 
В областта Бургундия-Франш Конте Земеделската камара на От Сон, съвместно със 
структури за управление (Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté) и 
научни институции (Регионална обсерватория на безгръбначните към Националното 
ботаническо хранилище във Франш Конте, Лоренски университет, INRA, VetAgro-Sup 
в Клермон Феран), изпълнява финансирана от държавата програма за предоставяне 
на земеделските стопани на конкретни решения по видове тревни съобщества, 
включително сухи до много сухи пасища тип 6210 (понастоящем се изготвя 
ръководство). 
 

7.3 Основни области с недостиг на финансиране и затруднения с 
финансирането 

Основната трудност, свързана с финансирането на местообитание 6210, е 
осигуряването на средства за действия и други механизми за възстановяване 
(например за закупуване на селскостопански животни или достъп до такива 
животни), необходими за възобновяването на управлението чрез паша. Програма 
LIFE (и в някои случаи структурните фондове) е основният финансов източник за 
подпомагане на възстановяването на ценни тревни съобщества и на повторното 
въвеждане на традиционни земеделски практики. На национално равнище има 
ограничени финансови средства за насърчаване на опазването на това 
местообитание и след приключването на финансирането от Съюза чрез проекти по 
програма LIFE възникват трудности, свързани с осигуряването на непрекъснатост на 
периодично изпълняваните мерки за управление (например пашата). 

Трудности съществуват също така с финансирането на възстановяването на тревни 
съобщества по програмите за развитие на селските райони. Не се проследява добре 
използването на агроекологичните плащания, свързани с природозащитните цели в 
„Натура 2000“. Наред с това не са достатъчно развити програмите за популяризиране 
и маркетинг на продукти от полуестествени тревни съобщества.  



 

132 

Системите за компенсаторни плащания за собствениците на земи в защитени зони 
по „Натура 2000“ и за стимулиране (включително чрез фискални стимули) са 
недостатъчно развити в повечето европейски държави. 

Още по-трудно е възстановяването и поддържането на тревни съобщества извън 
мрежата „Натура 2000“. По-лесно е да се получи финансиране за тревно съобщество 
в „Натура 2000“, отколкото за съобщество извън мрежата. Предвид проблемите със 
свързаността, на съхраняването на тревните съобщества извън мрежата следва да 
се обръща повече внимание. Средства по програма LIFE се предоставят само за 
възстановяването на местообитания в защитените зони по „Натура 2000“, но не и 
извън тези зони. 
 

7.4 Заключения и препоръки 

 Необходимо е да се гарантира непрекъснатостта на подходящото управление на 
местообитание 6210 след изчерпването на ограничени във времето средства, 
като тези по проектите на програма LIFE. 

 Схемите за подпомагане на земеделието, включително агроекологичните мерки 
могат, да се използват по-добре за финансиране на управлението на това 
местообитание.  

 В общия случай разработването на проекти за опазване и изготвянето на 
заявления за финансиране за този тип местообитания е сравнително лесно — 
нуждите за опазване обикновено са ясни, а необходимите мерки са добре 
известни и лесни за планиране; обикновено след няколко години частични 
резултати са видими и могат да бъдат докладвани. По-проблематично обаче е 
финансирането на подготвителните действия (проучвания, картографиране и 
оценяване на местообитанието), както и осигуряването на средства за постоянен 
мониторинг. Въпреки това мерки за проучване и мониторинг могат да бъдат 
финансирани като част от краткосрочни проекти, които включват също така 
активно опазване. 

 Необходимо е да се проследява по-прецизно използването на агроекологичните 
плащания и приносът от това използване за целите на опазването на 
местообитание 6210 както в мрежата „Натура 2000“, така и извън нея. Следва да 
бъдат предложени подходящи индикатори, за да се улесни това проследяване 
както чрез ОСП, така и чрез други фондове. 

 Важно е мерките, необходими за подобряването на природозащитния статус на 
този тип местообитание, да бъдат включени в приоритетните рамки за действие 
на държавите членки за периода на финансиране след 2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
План за действие за поддържане и възстановяване в благоприятен 
природозащитен статус на местообитание тип 6210 — Полуестествени 
сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи)  
 

1. Определение на местообитанието 

1.1 Определение съгласно Тълковния наръчник на местообитанията на 
Европейския съюз 

Съгласно Тълковния наръчник на местообитанията на Европейския съюз (ЕС, 2013 г.) 
местообитание тип 6210 включва сухи до полусухи калцифилни тревни съобщества, 
които се отнасят към фитоценозния клас Festuco-Brometea. 

Местообитанието се състои от растителни съобщества, които принадлежат към два 
разреда на фитоценозния клас Festuco-Brometea: степните или субконтиненталните 
тревни съобщества (разред Festucetalia valesiacae) и тревните съобщества в районите 
с по-силно океанско влияние и субсредиземноморските райони (разред Brometalia 
erecti или Festuco-Brometalia). Във втория случай се прави разлика между предимно 
сухите тревни съобщества от съюз Xerobromion и вторичните (полуестествени) 
полусухи тревни съобщества от съюз Mesobromion (или Bromion), от една страна, и 
Bromus erectus, от друга. Характерна за вторите е богата орхидейна флора. 
Вследствие на изоставянето се настаняват термофилни храсталаци с междинен 
стадий от термофилна погранична растителност (Trifolio-Geranietea). 

Местообитанието се счита за приоритетно, ако е важно местообитание за орхидеи. 
Под важни местообитания на орхидеи следва да се разбират местообитанията, които 
са важни въз основа на един или повече от следните три критерия:  

а) местообитанието е гостоприемник на богата свита от орхидейни видове;  
б) местообитанието е гостоприемник на важна популация на поне един орхидеен 
вид, който се счита за немного разпространен на територията на държавата;  
в) местообитанието е гостоприемник на важна популация на един или повече 
орхидейни видове, които се считат за редки, много редки или изключително редки 
на територията на държавата.  

Характерните растителни видове, упоменати в Тълковния наръчник, включват: Adonis 
vernalis, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, 
Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea 
scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia seguierana, Festuca 
valesiaca, Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa,Koeleria 
pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. 
insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala 
comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, Stipa 
capillata, S. joannis, Veronica prostrata и V. teucrium.  
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Някои видове безгръбначни също са упоменати в Тълковния наръчник за този тип 
местообитание: Papilio machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera); Libelloides spp. и 
Mantis religiosa (Neuroptera). 
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1.2 Определение на местообитанието съгласно EUNIS 

Съгласно класификацията на местообитанията по EUNIS (Европейската 
информационна система за природата) (Davies et al., 2004 г.; Schaminée et al., 2012 г.), 
този тип местообитание (6210) се състои от два твърде различни подтипа, с отделни 
проблеми по отношение на разпространението, видовете, опазването и 
управлението, които трудно биха позволили разглеждането им като един тип. Затова 
в Червения списък на европейските местообитания (Janssen et al., 2016 г.) те са 
обособени в два различни типа, но и двата са определени като ценни: 

E1.2a: Полусухи многогодишни калцифилни тревни съобщества, които се срещат 
навсякъде в Европа — от субсредиземноморската до полубореалната зона. 
Характерни са полусухите (мезоксерични) богати на основи почви. Това 
местообитание е най-богатата на видове фитоценоза в Европа. То обхваща над 90 % 
от 6210, включително повечето типове, които са богати на орхидеи. Поради 
неточните определения в Тълковния наръчник в някои държави твърде сходни 
типове са включени в други приоритетни местообитания, въпреки че във 
флористично и екологично отношение те принадлежат към Е1.2a (като подтип на 
6210). Това се отнася за мезоксеричните, богати на основи части на 6270 (в 
скандинавските държави), мезоксеричните части на 6240* (в източната част на 
Централна Европа) и мезоксеричните части на 62A0 (в илирийския район). За да се 
избегнат несъответствия между отделните държави, всички мезоксерични 
базофилни тревни съобщества в Европа следва да бъдат включени в 6210. E1.2a 
съответства на разред Brachypodietalia pinnati по Mucina et al. (2016 г.), но обхваща 
още няколко съюза, които не са включени там, а именно Scorzonerion villosae и 
Brachypodion phoenicoidis (и още някои в Украйна и Русия). 

E1.1i: Многогодишни каменисти калцифилни тревни съобщества в 
субатлантическа-субсредиземноморска Европа: Среща се само в части от ареала на 
E1.2a, по-точно във Франция, Испания, Белгия, Западна Италия, Западна Германия, 
Западна Швейцария и южната част на Обединеното кралство. Несъответствието 
произтича от това, че в останалата част на Европа ксеричните и/или каменистите 
базофилни тревни съобщества са включени не в 6210, а в други типове 
местообитания (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). E1.1i съставлява само малка част от 
площта на 6210, поради по-екстремните условия на местата, където се среща (по-
сухи, често по-стръмни), то не е толкова богато на видове, но и не толкова податливо 
на сукцесия и еутрофикация. Тази единица съответства на разредите Brachypodietalia 
phoenicioidis (без Brachypodion phoenicolidis) и Artemisio albae-Brometalia erecti по 
Mucina et al. (2016 г.). 
 
1.3 Определение на местообитанието съгласно EuroVegChecklist 

В публикувания неотдавна EuroVegChecklist (Mucina et al., 2016 г.) в рамките на клас 
Festuco-Brometea са обособени няколко разреда с различни съюзи. Тази йерархична 
флористична класификация на растителността в Европа е изготвена посредством 
събиране и ревизиране на синтаксони от висок разред, които по-нататък могат да се 
използват за уеднаквяване на тълкуването на типовете местообитания навсякъде в 
ЕС.  
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В следващата таблица, изготвена по EuroVegChecklist (Mucina et al., 2016 г.), са 
систематизирани и описани разредите и съюзите на Festuco-Brometea. В таблицата са 
посочени типовете местообитания съгласно Директивата за местообитания, които са 
от значение за съюзите поне в някои държави членки. 
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Растителни съобщества и типове местообитания, включени в клас Festuco-
Brometea, въз основа на класификацията на растителността в Европа, изготвена от 
Mucina et al. (2016 г.) за висшите растения 

Клас: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó, 1947 г. 

Разред Съюз Приложение I 
Видове 
местообитания 

Описание (копирано от Mucina 
et al., 2016 г.) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck, 
1974 г. nom. conserv. 
propos. 

  Мезоксерофитни тревни 
съобщества върху дълбоки 
карбонатни почви в Европа 

 Bromion erecti Koch, 
1926 г. 

6210/6210* Мезоксерофитни базофилни 
тревни съобщества в Западна 
Европа и субатлантическа 
Централна Европа 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika в Klika et 
Hadač, 1944 г. 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Мезоксерофитни базофилни 
тревни съобщества в 
субконтиненталните региони 
на Централна и Югоизточна 
Европа 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel в 
Dengler et al., 2003 г. 

6270 пр.п. (сухи 
базофилни части), 
6210/6210* (в 
Северна 
Германия, Дания 
и др.) 6280* 
незначително 

Мезоксерофилни базофилни 
тревни съобщества в алвари на 
Феноскандия и южното 
крайбрежие на Балтийско море 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler в Mucina 
et al., 2009 г. 

6210/6210* 
 

Мезоксерофитни базофилни 
тревни съобщества в 
Северозападна Европа  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al., 2005 г.) Di Pietro в Di 
Pietro et al., 2015 г. 

6210/6210* 
 

Сухи тревни съобщества на 
дълбоки, богати на глини 
почви върху флишови коренни 
скали в предпланински до 
ниски планински пояси в 
Апенините 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič, 1959 г. 

6210/6210* 
 

Сухи тревни съобщества на 
дълбоки почви върху 
силикатни коренни скали в 
предпланински до 
подпланински пояси в Южните 
и Западните Балкани 

Festucetalia valesiacae 
Soo, 1947 г. 

  Степи и каменисти степни 
тревни съобщества на дълбоки 
почви в степната и горско-
степната зона на Европа и 
северозападната част на 
Централна Азия 
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 Festucion valesiacae Klika, 
1931 г. nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Степни власаткови тревни 
съобщества на дълбоки 
карбонатни почви в Централна 
Европа, Румъния, България и 
Северозападна Украйна 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck, 1974 г. 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Степни силикофилни тревни 
съобщества в 
субатлантическите и 
субконтиненталните 
райони на умерения 
климатичен пояс в Европа 

 Stipion lessingianae Soó, 
1947 г. 

6240*, 6250* Сухи степи с коилови и 
власаткови треви на дълбоки 
почви в Трансилвания, 
Молдова и Югозападна 
Украйна 

 Artemisio-Kochion Soó, 
1964 г. 

6250* Реликтни късноледникови 
ксерофитни льосови степи в 
Панонския биогеографски 
регион 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard, 1950 г. 

6210, 6240*, 6190 Реликтни късноледникови 
ксерофитни власаткови и 
коилови степни каменисти 
тревни съобщества в дълбоки 
междупланински долини в 
Алпите 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop, 1968 г., nom. 
conserv. propos.  

  Ксерофилни открити степни 
тревни съобщества на плитки 
каменисти карбонатни и 
силикатни субстрати в 
Централна и Югоизточна 
Европа 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec в Holub 
et al., 1967 г. 

6190 Ксерофилни степни тревни 
съобщества на плитки почви 
върху силикатни и 
ултраосновни магмени скали, 
както и силурски варовици от 
херцинския цикъл 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi, 1936 г. 
corr. 
1966 г. 

6190 Ксерофилни каменисти степни 
тревни съобщества на плитки 
почви върху силикатни и 
ултраосновни магмени скали в 
Източните Алпи и северните 
покрайнини на Панонския 
басейн 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi, 
1966 г. corr., Mucina в Di 
Pietro et al., 2015 г. 

6190 Ксерофилни каменисти степни 
тревни съобщества върху 
карбонатни субстрати в 
северните покрайнини на 
Панонския басейн и 
украинското Подолие 
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 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi, 
1996 г. 

6190 Ксерофилни каменисти степни 
тревни съобщества върху 
карбонатни субстрати в 
южните покрайнини на 
Панонския басейн 

 Saturejion montanae 
Horvat в Horvat et al., 
1974 г. 

6190 или 62A0 Ксерофилни каменисти степни 
тревни съобщества на 
карбонатни субстрати в 
Северните Балкани 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita, 1970 г. 

62C0 Ксерофилни каменисти степни 
тревни съобщества, богати на 
ниски храсти, върху стръмни 
варовикови склонове в 
Добруджа и Североизточна 
България 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó, 1971 г.) 
Chytrý et Mucina в Mucina 
et Kolbek, 1993 г. 

6190  Реликтни ниски ксерофилни 
степни тревни съобщества 
върху карбонатни 
субстрати в югоизточната част 
на Централна Европа 

 Seslerion rigidae Zolyomi, 
1936 г. 

6190 Реликтни ниски ксерофилни 
степни тревни съобщества 
върху карбонатни субстрати в 
Източните Карпати 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier, 1934 г.  

  Субсредиземноморски тревни 
съобщества на дълбоки 
алкални до неутрални мезични 
почви в региони с обилни 
валежи в Югозападна Европа 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier, 1934 г. 

6210/ 
6210*  

Субсредиземноморски 
неутрофилни до базофилни 
тревни съобщества върху 
дълбоки мезични почви по 
крайбрежията на Лигурско и 
Тиреново море 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez in Rivas-Mart. et 
al.2002 г. 

6210/ 
6210* 

Субсредиземноморски 
подпланински и планински 
ацидофилни степни тревни 
съобщества в предпланините и 
междупланинските долини на 
Пиринеите 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl., 1961 г. 

6210/ 
6210* 

Субсредиземноморски 
подпланински ацидофилни 
степни тревни съобщества в 
характеризиращите се с 
обилни валежи южни 
покрайнини на Алпите в 
Инсубрия 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 

  Ксерофитни базофилни 
открити тревни съобщества в 
субатлантическа и 
субсредиземноморска Европа 
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Mucina в Mucina et al. 
2009 г. 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor, 1938 г.) 
Zoller, 1954 г. 

6210/ 
6210* 

Мезоксерофитни базофилни 
открити тревни съобщества в 
югозападната част на 
Централна Европа и Франция 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel, 1972 г. 

6210/6210* 
  

Мезоксерофитни базофилни 
открити тревни съобщества в 
субсредиземноморските 
райони на Прованс и Лигурия 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic, 1959 г. 

  Сухи степни 
субсредиземноморски пасища 
покрай Адриатическо море в 
предалпийския, илирийския и 
динарския район 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic, 1973 г. 

62A0 Илирийски 
субсредиземноморски 
каменисти тревни съобщества 
на плитки карбонатни почви 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic, 1970 г. 

62A0 Динарски 
субсредиземноморски 
калцифилни каменисти тревни 
съобщества върху плитки 
почви 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti, 1952 г. 

62A0 Предалпийски 
субсредиземноморски 
планински калцифилни 
каменисти тревни съобщества 
на плитки почви 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic, 
1959 г. 

6210/6210*, но 
вероятно често 
класифицирани 
като 62A0 

Предалпийски и илирийски 
мезоксерофитни 
субсредиземноморски тревни 
съобщества на дълбоки и 
частично декалцирани почви 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi in Forte et al., 
2005 г. 

62A0 Субсредиземноморски 
ксерични пасища върху 
каменисти карбонатни почви в 
Пулия (Южна Италия). 

По съображения, свързани с номенклатурата, Mucina et al. (2016 г.) не признават италианския 
ендемичен съюз. Той се използва широко в италианската мрежа „Натура 2000“ и диагностиката на 
местообитание 6210 се извършва въз основа на екологичните и видовите характеристики на този 
съюз. 

Разред Съюз Приложение I 
Видове 
местообитания 

Описание (въз основа на 
Biondi E., Blasi C., 2015 г.) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. in Biondi 
et al. 2014 г. 
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 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi и Galdenzi, 2012 г. 

6210 Ксерофилни до 
полумезофилни вторични 
тревни съобщества в 
(суб)средиземноморския до 
умерения пояс на 
варовиковите Апенини, с 
оптимум в мезо-умерения 
пояс. 
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2. Описание на свързани местообитания 

Други типове местообитания са свързани или се намират в контакт с 6210 и могат да 
повлияят на неговото управление. Някои местообитания са свързани с 6210 по 
отношение на динамиката и екологичната сукцесия или образуват мозайки. Тъй като 
градиентът на екологичните условия на сухите тревни съобщества е непрекъснат, 
растителността в местообитание 6210 често се намира в преход към други типове 
растителност, които включват посочените по-долу. 
 
2130 *Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) 
Преход към съобщества от Mesobromion се наблюдава в следните случаи: стари 
мезофилни тревни съобщества в снижения между дюните и вътрешни дюни 
(Anthyllido-Thesietum), често в мозайка от съобщества на Salix repens и особено 
развити по западните склонове на дюните; тревни съобщества с Himantoglossum 
hircinum по дюни в област De Haan (EC, 2013 г.). 

40A0 *Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества  
Срещат се както на карбонатни, така и на силикатни субстрати, образувайки мозаечна 
растителност със степни тревни съобщества (6210) и с горско-степни елементи или 
растения в скалните панонски тревни съобщества (6190), често по покрайнините на 
горски площи (EC, 2013 г.).  

Границата между местообитание 6210 и 40A0 — *Субконтинентални пери-панонски 
храстови съобщества, понякога е неясна. 40A0, изглежда, е стадий на експанзията на 
Prunus fruticosa след изоставяне на пашата в 6210.  

5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик 
Формациите с Juniperus communis на равнинни до планински равнища съответстват 
предимно на фитодинамична сукцесия на мезофилните или ксерофилните 
калцифилни тревни съобщества, на които се извършва паша или които са оставени 
на угар, върху пустош с Festuco-Brometalia (EC, 2013 г.) или Calluna.  

В някои случаи съществуват трудности при разграничаването на местообитание 6210 
от местообитание 5130 — Съобщества на Juniperus communis върху варовик. 
Идентифицирането на местообитание 5130 и неговото очертаване не е лесно поради 
плътното му преплитане с местообитание 6210 и поради структурата на 
растителността в него, която може да варира от разпръснати индивиди на 
калцифилни тревни съобщества до гъста и непроницаема храстова растителност. 
Важно е да се обръща внимание на тази мозайка от местообитания и да се осигурява 
адекватно управление, което позволява нейното опазване в подходящи условия. 

6110 *Скални калцифилни или базофилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi  
Отворени, откъслечни тревни съобщества на открити коренни или обрушени скали, 
доминирани от едногодишни и сукулентни растения. Често са разположени в 
пространства с други типове местообитания, основно 6210. В тези случаи 
местообитанията не трябва да се картографират като комплекс, но образците от този 
тип следва да бъдат регистрирани като характерни обекти в по-обширното 
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местообитание26. В някои региони на Белгия и Германия това местообитание е много 
тясно свързано със съюзи на Xerobromion и Mesobromion (ЕС, 2013 г.) 

6120 *Сухи пясъчни варовикови тревни съобщества 
Сухите, често открити тревни съобщества върху повече или по-малко карбонатни 
пясъци попадат в тип 6120. Типовете върху песъкливи почви могат да бъдат 
разглеждани като тип 6120, ако пясъкът е карбонатен, а тези върху моренни 
наслаги — като тип 6210 (Pihl et al., 2001 г.) в Дания. 

  

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6230 *Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините (и 
предпланинските области в континентална Европа) 
В Дания, там, където карбонатното съдържание е отмито напълно или частично 
(pH 6—7), тревното съобщество представлява преходен стадий към тип 6230; 
подходящата класификацията в тези случаи се определя от видовия състав (Pihl et al., 
2001 г.). 

6240 *Субпанонски степни тревни съобщества 
Съобщества от степен тип, доминирани от туфести житни растения, полухрастчета и 
многогодишни растения от съюз Festucion valesiacae и свързаните с него синтаксони. 
Тези ксеротермични съобщества са развити по склонове с южно изложение на 
скалисти субстрати и на глинесто-песъкливи отложения, обогатени с чакъли (ЕС, 
2013 г.), както и на льосови и дълбоки песъкливи почви при сухи климатични условия 
през лятото. Произходът им е отчасти естествен, отчасти антропогенен. Включват 
сухи, термофилни и континентални области, за които е характерно влиянието на 
съвкупности със средиземнорско-степно разпространение, и на азонални почвени и 
микроклиматични проявления в континенталния и отчасти в други биогеографски 
региони (вж. Ssymank, 2013 г.). За определящ референтен вид, който ги разграничава 
от другите типове сухи тревни съобщества, може да се счита Stipa capillata (Lasen и 
Wilham, 2004 г.). 

6270 *Феноскандинавски сухи до средни тревни съобщества с нисколюбива 
растителност 
Това местообитание се състои от полуестествени тревни съобщества с подобна 
характеристика, но с малко калцифилни растителни видове или изобщо без такива 
видове, основно върху бедни на хранителни вещества почви по гнайсови или 
гранитни коренни скали в скандинавските държави. 

6280 *Северни алварови и предкамбрийски варовикови плоски скали 
Разграничаването на местообитания 6210 и 6280 — *Северни алварови и 
предкамбрийски варовикови плоски скали, в някои региони е проблематично, 
особено в Северна Естония, където карбонатната почва е много плитка и това 
отговаря на 6280*, но продуктивността и видовото богатство на тревния слой 
съответстват на 6210. Нерядко в някои части на Западна Естония се наблюдава 
противоположната ситуация — на места продуктивността е ниска и наличието на 
характерни видове сочи към 6280*, но липсват монолитен варовик и много плитка 
почва.  

62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества (Scorzoneratalia villosae) 
Ксерични тревни съобщества в субсредиземноморските райони на Триест, Истрия и 
Балканския полуостров, където съществуват съвместно със степни съобщества на 
Festucetalia valesiacae (6210), развиващи се в области с по-малко изразен 
континентален характер от посочените степни съобщества и включващи по-
съществен средиземноморски елемент (EC, 2013 г.). 

6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви 
Преходи към този подтип, срещан на неутрално-алкални до карбонатни почви, могат 
да възникнат върху пресъхващи влажни почви. В Карпатските планини типично за 
богатата на видове ценоза Brachypodio pinnati—Molinietum arundinaceae е честото 
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проявление на влажни диагностични видове от клас Molinion и на термофилни 
видове от клас Festuco-Brometalia (Škodová et al., 2014 г.).  

6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis. Sanguisorba officinalis) и 6520 
Планински сенокосни ливади 

Това са полуестествени местообитания, чието поддържане зависи от дейността на 
човека. Те са богати на хранителни вещества, мезични, редовно косени и 
неинтензивно наторявани с животински тор. Когато не се наторяват с животински тор 
и се косят повече от веднъж годишно, някои по-сухи подтипове на това 
местообитание започват да еволюират в тревни съобщества с Mesobromion 
(местообитание 6210) (Lasen и Wilham, 2004 г.). Границата между 6210 и някои форми 
на местообитание 6510 (с присъствие на повече термофилни видове) често е неясна, 
по-специално в Северна Полша и Естония, където местообитанието е близо до 
предела на географския му ареал и списъкът на термофилните видове е естествено 
ограничен от климатични фактори. По-специално могат да възникнат трудности при 
тълкуването на зоните с ксеротермични тревни съобщества (6210), в които има 
инвазия на Arrhenatherus elatius и които се управляват неправилно чрез косене, 
вместо чрез паша. 

7230 Алкални блата 
Във вдлъбнати отложения край сладководни басейни и по краищата на алкални 
блата съобществото тип 6210 може да е в преход към тип 7230 (Pihl et al., 2001 г.). 

8240 *Варовикови скални повърхнини се състои от блокове варовикова коренна 
скала, които могат да образуват мозайки с калцифилни тревни съобщества. Понякога 
местообитание 6210 е неразделна част от сложното местообитание тип 8240. Важно 
е да се опази тази мозайка от местообитания, които оформят ценен ландшафт в някои 
части на ЕС. 
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3. Актуални проекти по програма LIFE, насочени към опазване на 
сухите съобщества  

BE 

LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan - Connectivity of the Natura 2000 network across 
the Belgian-Dutch borders in the Meuse basin („LIFE Pays 
Mosan — Свързаност на мрежата „Натура 2000“ през 
белгийско-холандските граници в басейна на Маас“) 

CZ 

LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Integrated Protection of Rare Butterfly Species of Non-forest 
Habitats in the Czech Republic and Slovakia („Интегрирана защита 
на редките видове пеперуди в негорските местообитания в 
Чешката република и в Словакия“) 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří Steppes 

CZ 

LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE - Optimalization of Natura 2000 sites 
management delivery in the South Bohemia Region and the 
territory of South Slovakia („CZ-SK SOUTH LIFE — Оптимизация на 
управлението на защитените зони по „Натура 2000“ в региона 
на Южна Бохемия и територията на Южна Словакия“) 

DE 

LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX - Dry, calcareous habitats in the cultural landscape of 
Höxter („KTKK HX — Сухите местообитания върху варовик в 
културния пейзаж на Höxter“) 
 

DE 

LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds - Hessische Rhn Mountain grasslands, 
rough grazing and their birds („LIFE Rhon grassland birds — 
Hessische Rhn — Планинските тревни съобщества, грубата паша 
и птиците в тях“) 

DK 

LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Restoring semi-natural habitat types to at total cover of site 
Helnæs („Възстановяване на полуестествените типове 
местообитания до пълно покритие на защитена зона Helnæs“) 
 

IE 

LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran - The sustainable management of the priority terrestrial 
Habitats Directive Annex 1 habitats of the Aran Islands („LIFE 
Aran — Устойчивото управление на приоритетните от 
приложение I към Директивата за местообитанията сухоземни 
местообитания на острови Аран“) 

IT 

LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing - Semi-natural dry-grassland conservation and 
restoration in Valle Susa through grazing management („LIFE Xero-
grazing — Опазване и възстановяване на полуестествените сухи 
тревни съобщества във Valle Susa чрез управление на пашата“) 

IT 

LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie - Urgent Actions for the conservation of grasslands and 
pastures in the Gran Sasso and Monti della Laga territory 
(„Praterie — Неотложни действия за опазване на тревните 
съобщества и пасищата на територията на Gran Sasso и Monti 
della Laga“) 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
and LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE and LIFE IP Gestire 2020 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas - Restoration of degrading habitats of 
Community interest in the protected areas of Lithuania („Buveinių 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
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tvarkymas — Възстановяване на деградиращи местообитания 
от интерес за Общността в защитените зони на Литва“) 

LU 

LIFE13 NAT/LU/000068 
 

LIFE Project ‘Conservation and management of species-rich 
grasslands by local authorities’(Проект LIFE „Опазване и 
управление на богати на видове тревни съобщества от страна 
на местните власти“)  

LU 
LIFE13 NAT/LU/000782 

 

LIFE Orchis: Restoration of calcareous grassland in eastern 
Luxembourg 2014-2019 („Възстановяване на калцифилни 
тревни съобщества в Източен Люксембург 2014—2019 г.“) 

LV 

LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE - Restoring EU priority grasslands and promoting their 
multiple use („GrassLIFE — Възстановяване на приоритетните 
тревни съобщества на ЕС и насърчаване на тяхното 
многократно използване“) 

PL 

LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL - Conservation and restoration of xerothermic 
grasslands in Poland - theory and practice („XericGrasslandsPL — 
Опазване и възстановяване на ксеротермичните тревни 
съобщества в Полша — теория и практика“) 

PL 

LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG - Protection of valuable natural non-forest 
habitats typical of the “Orle Gniazda” Landscape Park („Ochrona 
obszaru PKOG — Защита на ценните естествени безлесни 
местообитания, характерни за природен парк Orle Gniazda“) 

SI 

LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands - conservation and management of dry 
grasslands in eastern Slovenia („LIFE за тревните съобщества — 
опазване и управление на сухите тревни съобщества в Източна 
Словения“) 

SK 
LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC - Conservation of subpannonic dry grassland 
habitats and species („LIFE SUB-PANNONIC — Опазване на 
субпанонските сухи тревни местообитания и видове“) 

 

 

http://www.life-grassland.info/

