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4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 
 

       

40 – Умерено-
континентални 
ерикоидни храсталаци 
 
Класификация на 
EUNIS: 
F2.2 – Вечнозелени 
алпийски и 
субалпийски храстови 
формирования 

Алпийски храстовидни съобщества в долината Бусканя в Природен парк Велия-Деверо, Италия. 
Снимка: Paolo Pirocchi 
 
Резюме 
 
В рамките на Европейския съюз Алпийските и Бореални ерикоидни съобщества са 
разпространени в планинските вериги във височинния диапазон между горната граница на 
гората и по-високо разположените тревните съобщества. Тези ерикоидни храсталаци се 
асоциират с плитки минерални почви, в някои случаи ерозирали и нестабилни. Срещат се 
и върху нестабилни скали и груба седиментна основа по планинските била и върхове. 
Присъствието и изобилието на съобщества на характерни висши растения, мъхове, лишеи 
и планински гъби е важен показател за качеството на местообитанието. 
 
Ерикоидните храсталаци са и основно местообитание за застрашения Тетрев (Tetrao tetrix), 
който е включен в Директивата за птиците и се нуждае от координирани дейности по 
защита на територията на целия Европейски съюз. В Северна Финландия и Швеция 
алпийските храстовидни съобщества са основно местообитание за два вида бели яребици: 
бялата яребица (Lagopus lagopus), която използва местообитанието за размножаване и 
зимуване, и скалната бяла яребица (Lagopus mutus), която го използва предимно като място 
за зимуване. 
 
Управлението на алпийските и бореалните ерикоидни съобщества обикновено се свързва с 
екстензивна паша след снежния период и след като терена е изсъхнал. Това се налага от  
нуждата да се избегне деградация на почвите и отъпкване на тревния етаж. Редовната паша 
ограничава инвазията на храстова растителност. В ареала на ерикоидните съобщества се 
провеждат различни типове паша: лятна паша в южна и централна Европа (пр. Франция, 
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Италия) и целогодишна паша в по-северните райони като Великобритания. В Северна 
Швеция и Финландия пашата на северни елени има дълга традиция. Алпийските 
храстовидни съобщества над горната граница на гората са основните летни пасища за 
полу-домашните елени и е неоспоримо, че пашата им е основен фактор, влияещ върху 
структурата на местообитанието. 
 
Първата стъпка, за да се направи пашата рационална е да се изготви „план за пашуване”. 
Той трябва да се основава на добро познаване на конкретните местни условия и точни 
полеви проучвания, за да се определят характеристиките и нуждите на хабитата, 
устойчивия брой на пашуващите животни, типа паша и времевото й разпределение. 
Ерикоидните съобщества във Великобритания, например, толерират по-високи нива на 
паша във фазата на растеж и през цялото лято. Опожаряване също е използвано в някои 
държави от ЕС, но трябва да се знае, че неподходящото приложение на тази техника може 
да бъде опасно. Ето защо опожаряването трябва да бъде правилно планирано и внимателно 
провеждано само при неотложна необходимост. 
 
Дългосрочното поддържане на този тип местообитание не винаги налага активно 
управление. Така например, в Швеция и Финландия, където земеползването исторически е 
обвързано с пашата на северни елени е налице пасивно управление на местообитанието, 
докато в Чехия препоръките са за пълна ненамеса в естествените процеси. 
 
1. Описание на местообитанието и свързаните с него видове 
 
Местообитанието се характеризира с малки или пълзящи храстови формации в алпийската 
и суб-алпийска зона на планините на Евроазия, и е доминирано от видове от сем. 
Пиренови, нискостеблени хвойни, зановци или жълтуги (ЕК 2007). 
 
Разпространение 
 
В рамките на Европейския съюз алпийските и бореални ерикоидни съобщества са 
разпространени по протежение на основните планински вериги: Алпите, Апенините, 
Пиринеите, Карпатите и във Феноскандинавия. Този тип местообитание е разположен във 
височинния диапазон между горната граница на гората и тревните съобщества. В 
северните страни се среща на по-малка надморска височина. Ерикоидните съобщества 
могат да бъдат разположени и под горната граница на гората в открити площи сред 
нискостъблени гори на голяма надморска височина или като заместител на субалпийските 
гори, изчезнали в резултат на паша или опожаряване (Обединен комитет за природозащита 
– Великобритания, 2007а) 
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Алпийски и бореални ерикоидни съобщества в защитени зони от НАТУРА 2000 
 
 
 

 
 
Процентно разпределение на общата площ на алпийските и бореални ерикоидни 
съобщества в НАТУРА 2000 
 
 
 
Тези данни са извадка от общата база данни за мрежата НАТУРА 2000, създадена от 
Европейската комисия и обновена през декември 2006 г. Площта е изчислена на базата на 
покритието на местообитанието, докладвано за всяка защитена зона и следва да се 
разглежда само като приблизителна стойност от площта на местообитанието включена в 
НАТУРА 2000. 
 
 
Биогеографски регион Брой 

зони 
Изчислена площ в 
НАТУРА 2000 (ха) 

% от общата площ в 
НАТУРА 2000 

Алпийски 331 822,884 49.1 
Бореален 56 708,981  42.3 
Средиземноморски 80 93,254  5.6 
Атлантически 88 41,854  2.5 
Континентален 54 7,132  0.4 
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Макронизийски 3 963  0.1 
Държави Брой 

зони 
Изчислена площ в 
НАТУРА 2000 (ха) 

% от общата площ в 
НАТУРА 2000 

Швеция 71  891,493 53.2 
Финландия 29  516,797 30.9 
Испания 72  86,792 5.2 
Франция 93  56,957 3.4 
Италия 212  56,470 3.4 
Великобритания 33  15,020 0.9 
Гърция 7  14,874 0.9 
Ирландия 32  13,074 0.8 
Австрия 20  11,762 0.7 
Словения 6  4,951 0.3 
Португалия 4  3,612 0.2 
Словакия 6  1,495 0.1 
Германия 19  954 0.1 
Чехия 4  462 0.03 
Полша 4  358 0.02 
ОБЩО 612 1,675,071 100 
 
Забележка: Алпийските и бореални ерикоидни съобщества се срещат и в България и 
Румъния съгласно националните списъци на местообитанията, включени в ЕС Директива 
92/43/ЕИО (Директивата за местообитанията). 
 
Основни характеристики на местообитанието, екология и изменчивост 
 
Алпийските ерикоидни съобщества се срещат на голяма надморска височина над 
естесвената горна граница на гората, докато бореалните ерикоидни съобщества са 
разположени под горната граница на гората в открити площи сред нискостъблени гори на 
голяма надморска височина или като заместител на субалпийските гори, изчезнали  в 
резултат на паша или опожаряване (Обединен комитет за природозщита – 
Великобритания, 2007а). Тези съобщества обикновено се развиват върху плитки 
минерални почви, които, в някои случаи, са ерозирали и нестабилни. Срещат се и върху 
нестабилни скали и груба седиментна основа по планинските била и върхове. 
 
Алпийските ерикоидни съобщества са подложени на влиянието на екстремни 
метеорологични условия, типични за зоната на разпространението им. Сред екологичните 
фактори, оказващи влияние върху местообитанието, основни са ниски температури и 
влиянието на вятъра. Зимните бури водят до отстраняване на снежния слой, което от своя 
страна излага растителността на продължителни периоди с ниски температури (-20 -40ºC). 
Тези екстремни сезонни условия се понасят само от растения със силна устойчивост към 
студа. Това са основно многогодишни растения и лишеи с възможност за интензивно 
фотосинтезиране, когато температурата се качи над 0 ºC (Bensettiti et al. 2001). 
 
Присъствието и изобилието на съобщества на характерни висши растения, мъхове, лишеи 
и планински гъби е важен показател за качеството на местообитанието. Планинските 
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ерикоидни съобщества в добро състояние са доминирани от редица нискостеблени храсти 
като пирена (Calluna vulgaris), черната боровинка (Vaccinium myrtillus) и емпетрума 
(Empetrum hermaphroditum). Като правило средната височина на храстчетата е малка (EHS 
2003). 
 
 
Основни идентифицирани подвидове 
 
Това местообитание обединява набор от типове съобщества от ерикоидни храсталаци, 
които варират в зависимост от климата, изложението на склона и снежната покривка. По-
долу са изброени основните типове: 
 
Алпийски нискостеблени ерикоидни съобщества с пирен (Loiseleurio-Vaccinion Br.-Bl. 
1926) 
 
Много ниски еднослойни съобщества от Loiseleuria procumbens, Vaccinium spp. и други 
ерикоидни храстчета, съпътствани от изобилие от лишеи на високи, ветровити, често 
свободни от снежна покривка места в алпийската зона на високите планини на Алпийската 
планинска система (ЕК 2007) и в Швеция (Grahn 2007). Този подтип се среща на кисели 
почви, основно върху силициев субстрат. Обикновено гъстите популации на Loiseleuria 
procumbens осигуряват плътно покритие (70-100%), което предпазва другите видове от 
вятъра (Bensettiti et al. 2001). 
Характерни видове: Arctostaphylos alpina, Loiseleuria procumbens, Cladonia langiferina, 
Cetraria nivalis, C. islandica, Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, V. gaultherioides (Šibík et al. 
2006). 
 
Ерикоидни съобщества върху кисел субстрат с рододендрон (Rhododendro-Vaccinion 
Schnyder 1930) 
 
Ерикоидни съобщества, доминирани от рододендрон (Rhododendron spp.), с участие на 
Vaccinium spp и понякога храстовидни борове, върху кисели подзолисти почви в Алпите, 
Пиринеите, Динарските планини, Карпатите, Балканските и Понтийски планински вериги, 
Кавказ и Хималайската планинска система (ЕК 2007). Този подтип се среща върху 
силициев или варовиков субстрат, на кисели почви, бедни на хранителни вещества, на 
сенчести склонове, защитени от снежна покривка (рододендронът е чувствителен към 
зимните студове). В някои случаи, под въздействието на антропогенни фактори като 
обезлесяване и изоставяне на пасища, този тип местообитание може да колонизира и 
територии под горната граница на гората (Pirocchi and Ianner 2003b). 
Характерни видове: Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. 
uliginosum, Gentiana burseri, Luzula sieberi, Calluna vulgaris. 
 
Планински храстовидни съобщества на нискостъблени хвойни (Juniperion nanae Br.-Bl. et 
al. 1939) 
 
Обикновено гъсти формации от пълзящи хвойни на голяма надморска височина в 
планините на южния Палеарктик (ЕК 2007). Местообитанието е устойчиво както на 
летните суши, така и на много ниски зимни температури  ( –30 –40°C). Среща се на кисели 
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почви, бедни на хранителни вещества от типа на литозолите със сух хумус. Субстратът е 
силициев или варовиков и/или с повишена киселинност заради органичните наслаги 
(Bensettiti et al. 2001). 
Характерни видове: Juniperus sibirica, J. сabina, Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium 
uliginosum, V. vitisidaea, Calluna vulgaris, Cladonia arbuscula. 
 
Високопланински съобщества от типа Empetrum-Vaccinium 
 
Двуслойни съобщества от нискостъблени храсти, доминирани от Empetrum 
hermaphroditum и Vaccinium uliginosum, разпространени в субалпийския височинен пояс в 
Алпите, Карпатите, Пиринеите, Централнофренския масив, Юра, Северните Апенини. 
Този тип местообитание обикновено е разположено върху ветровити, изложени на слани и 
свободни от снежна покривка планински склонове. Като цяло условията не са така 
екстремни както при алпийските нискостъблени ерикоидни съобщества с пирен (ЕК 2007). 
Високопланинските съобщества от типа Empetrum-Vaccinium се срещат на кисели, често 
плитки почви. 
Характерни видове: Empetrum hermaphroditum, Arctostaphylos alpina, Vaccinium uliginosum, 
V.myrtillus, V. vitis-idaea, V. lycopodes (Huperzia selago, Diphasiastrum alpinum), мъхове: 
(Barbilophozia lycopodioides, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhythidiadelphus 
triquetrus), лишеи: (Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, C. 
gracilis, Peltigera aphthosa.) 
 
Бореално-алпийски ерикоидни съобщества 
 
Алпийските ерикоидни съобщества са разпространени в Шотландия и в бореалните 
планини, конкретно в планините на Скандинавия, на южната граница на разпространение 
на бореалната зона и малко по на юг (ЕК 2007). Срещат се и в Ирландия, където 
растителната покривка рядко е цялостнаи и обикновено е с покритие над 50% (Heritage 
Council 2007). Местообитанието е разпространено на сравнително голяма надморска 
височина върху кисели планински скали на голи, не много високи върхове и била, както и 
на закътани склонове. Изложените на метеорологичните въздействия или покритите със 
сняг места на разпространение, възпрепятстват растежа на нискостъблени храсти и 
благоприятстват развитието на характерни лишеи и бриофити (JNCC – Обединен комитет 
за природозащита – Великобритания 2007а) 
Характерни видове: Calluna vulgaris, Juniperus communis, Empetrum hermaphroditum, 
Arctostaphylos uva-ursi, A. alpina, Salix herbacea, Loiseleuria procumbens, Cladonia alpestris, 
Vaccinium myrtillus, Betula nana. Някои форми на този тип местообитание поддържат 
популации на атлантически мъхове и чернодробни мъхове с ограничено разпространение в 
световен мащаб. Това са видове като Anastrophyllum donianum, Plagiochila carringtonii и 
Scapania ornithopodioides(JNCC – Обединен комитет за природозащита – Великобритания 
2007а). 
 
 
Алпийски ерикоидни съобщества на мечото грозде Mugo-Rhodoretum hirsuti p., Juniperion 
nanae p. 
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Съобщества на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi) или алпийско мечо грозде 
(Arctostaphylos alpina) в алпийския, субалпийския и планинския височинни пояси на 
Алпите, Пиренеите, Северните и Централни Апенини, Динарските планини, Карпатите, 
Стара планина, Родопите, както и Мезо-македонските планини (включително Атос и 
Олимп), Пелагонидите и Тесалийските планини. Този тип местообитание се среща върху 
варовиков субстрат (ЕК 2007). 
Характерни видове: Arctostaphylos uva-ursi, A. alpina. 
 
Ерикоидни съобщества на рододендрон и пирен Mugo-Rhodoretum hirsuti p. 
 
Eрикоидни съобщества, които се появяват на мястото на гори в близост до горната граница 
на гората, върху варовикови почви, в Алпите и Динарските планини (ЕК 2007). 
Характерни видове: Rhododendron hirsutum, R. intermedium, Rhodothamnus chamaecistus, 
Erica herbacea, Clematis alpina, Daphne striata, D. mezereum, Globularia cordifolia, 
Arctostaphylos uva-ursi. 
 
Планински съобщества на Dryas octopetala 
 
Нискостъблени ерикоидни съобщества, формирани от покривка от алпийска камбанка 
(Dryas octopetala), срещащи се във високите планини на Палеарктика, в бореалната зона и 
на изолирани места по Атлантическото крайбрежие (ЕК 2007). 
Характерни видове: Kobresia myosuroides, Dryas octopetala, Cassiope tetragona (Airaksinen 
and Karttunen 2001). 
 
Високопланински нискостъблени боровинкови съобщества 
 
Нискостъблени съобщества, доминирани от представители на род Vaccinium в 
субалпийския височинен пояс на южните планини, по точно в Северните и Централни 
Апенини, Стара планина, Хеленидите, Понтийската планинска верига и Кавказ. Тези 
съобщества са по-богати на тревни видове в сравнение с високопланинските съобщества 
от типа Empetrum-Vaccinium и често наподобяват изгледа на алпийските тревни 
съобщества с нискостъблени храстчета (ЕК 2007). 
Характерни видове: Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. gaultherioides, Empetrum 
hermaphroditum. 
 
Високопланински съобщества на обикновената жълтуга 
 
Приземни съобщества на Genista spp. или Chamaecytisus spp., разпространени в ниската 
част на алпийския или планинския височинни пояси на Алпите, Апенините, Динарските 
планини, Стара планина, Мезо-македонските планини, Пелагонидите, Северен Пиндус, 
Родопите и Тесалийските планини (ЕК 2007). Срещат се на варовикови почви. 
Характерни видове: Genista radiata, G. holopetala, Chamaecytisus eriocarpus. 
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Видове зависими от местообитанието 
 
Tetrao tetrix 
 
Тетревът (Tetrao tetrix), който е включен в Приложение 1 на Директивата за птиците, е 
разпространен между горната граница на гората и алпийските тревни формации. Ареалът 
му съвпада точно с разпространението на алпийските и бореални ерикоидни съобщества, 
от наличието на които видът е зависим. Оптималното местообитание за тетрева включва 
мозайка от различни хабитати, с наличие на проредени иглолистни гори и открити площи 
с добре развити тревен и храстов етаж, където присъстват представители на семействата 
Дзукови, Пиренови и боровинки. 
 
Основните заплахи за вида , свързани с управлението на алпийските и бореални ерикоидни 
съобщества са: 
 

• Прекомерна паша, която в много райони е довела до унищожаване на основни растения. 
служещи за храна на тетрева – боровинки, пирен и нискостъблени брези. Изброените 
видове растения осигуряват и подходящи места за гнездене, както и поддържат 
популациите на различни безгръбначни видове, важен източник на храна за малките на 
тетрева (ОБП – Обединен комитет за природозщита – Великобритания 2007б). 
 
Lagopus lagopus и Lagopus mutus 
 
В Северна Финландия и Швеция алпийските ерикоидни съобщества са основно 
местообитание за двата вида бели яребици. За бялата яребица (Lagopus lagopus) 
местообитанията суб-арктични храсталаци от Salix spp. (местообитание тип 4080) и 
северни субалпийски брезови гори (местообитание тип 9040) са важни територии, както за 
размножаване, така и като места за зимуване. Скалната бяла яребица (Lagopus mutus) се 
размножава и гнезди предимно в скалисти територии на голяма надморска височина над 
горната граница на гората, но използва алпийските ерикоидни съобщества като основно 
зимно местообитание. В Пиедмонт (Италия) Lagopus mutus helveticus използва тези 
ерикоидни формации както за размножаване, така и за зимуване (BirdLife International 
2004). 
 
Pluvialis apricaria 
 
Голяма част от популацията на златистата булка (Pluvialis apricaria), включена в 
Приложение 1 на Директивата за птиците, в Европа е разпространена в разглежданото 
местообитание. Видът се среща основно в Швеция, Финландия и Великобритания, но 
също така и в Норвегия, Исландия, Фареорските острови и Русия. Понастоящем 
природозащитният статус на вида е оценен като „незастрашен вид” (BirdLife International 
2004).в Европа. 
 
 
 
 
 

 8



Взаимно свързани местообитания 
 
4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества 
 
Мезофилни и ксерофилни ерикоидни формации върху силициеви, подзолисти почви, 
разпространени при условията на влажен атлантически и суб-атлантически климат по 
протежение на равнините и ниските планини на Западна Централна и Северна Европа (ЕК 
2007). На по-ниски склонове бореалните ерикоидни съобщества могат да преминат във 
флористично подобните европейски сухи ерикоидни съобщества (ОБП – Обединен 
комитет за природозащита – Великобритания 2007а). 
 
Храстови съобщества с Pinus mugo и Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
 
Клековите (Pinus mugo) формации с Rhododendron spp. се срещат в сухата вътрешна част 
на източните Алпи, външната северна и юго-източна част на Алпите, юго-западните Алпи, 
Швейцарска Юра, източната част на Херцинянската планинска верига, източни и южни 
Карпати, Апенините, Динарските планини, Пелагонидите, Пирин, Рила и Стара планина 
(ЕК 2007). Този тип местообитание обикновено е разпространено върху доломитна основа 
(в Карпатите и върху варовиков субстрат), докато алпийските и бореални ерикоидни 
съобщества се срещат върху силициеви субстрати (Lasen and Wilhalm 2004). 
 
Силициеви, алпийски и бореални тревни съобщества 
 
Тези тревни формации са разпространени върху силициева основа над горната граница на 
гората, често върху тънък почвен слой, в който преобладават материали, резултат от 
разпадането и разлагането на скалите под въздействието на физични и химични процеси. В 
Скандинавия този тип местообитание е повлияно от пашата на домашни северни елени. 
Като правило този тип местообитание се различава от алпийските и бореални ерикоидни 
съобщества в Скандинавия по това, че се характеризира с по-малко от 50% покритие на 
нискостъблени храстчета (Grahn 2007). 
 
Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества 
 
Тревни съобщества върху богати почви, доминирани от пълзящия ниско-стъблен храст 
Dryas octopetala в планински вериги като Алпите, Пиринеите, Карпатите и Скандинавия. 
Тук са включени и тревни съобщества в субалпийския (оро-средиземноморски) и 
алпийския височинен пояс на високите планини в Корсика, както и затворените, 
мезофилни торфища в субалпийския и алпийския височинен пояс в Южните и Централни 
Апенини, които са локално формирани над горната граница на гората върху варовиков 
субстрат (ЕК 2007). Срещат се и по горната граница на разпространение на алпийските и 
бореални ерикоидни съобщества в райони с интензивна паша (Lasen and Wilhalm 2004). 
 
Екологични услуги и ползи от местообитанието 
 
Функционалните последици за биологичното разнообразие в планините силно зависят от 
стабилността на склоновете. Например типа растителност и нейната устойчивост влияят 
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върху хидрологията в планините. В допълнение към това устойчивите земеделски 
практики при местообитания на голяма надморска височина са съврзани с високи 
стойности на биоразнообразието, производителността и водните ресурси. Както 
интензификацията така и изоставянето на традиционните земеделски практики в 
алпийския пояс намаляват растителното разнообразие. Режимите на устойчива паша могат 
конкретно да спомогнат високото разнообразие, да ограничат загубите от изпарение и да 
увеличат оттока без да се предизвиква ерозия, но често тези ползи от пашуването в 
планините остават непризнати.  
 
В северна Швеция и Финландия пашата на северни елени има дълги традиции и е до 
голяма степен свързана със Сами културата. Алпийските ерикоидни съобщества над 
линията на гората са главното място за паша през лятото на полу-дивите северни елени и е 
очевидно, че тяхната паша е била важен фактор, който е повлиял върху състава на 
растителността и изобилието на видове (Suominen and Olofsson 2000, Olofsson and Oksanen 
2003). 
 
И накрая, алпийските и бореални ерикоидни съобщества са атрактивни за различни видове 
рекреационни дейности, като например каране на ски и лов (напр. яребици (Lagopus spp.) и 
тетрев (Tetrao tetrix) в планините Скандес).  
 
Тенденции 
 
Последните анализи на Европейската агенция по околна среда показват намаление в 
площта на ерикоидните съобщества с около 2% от 1990 до 2000 (EEA 2006). Главните 
причини за тяхното намаляване през последните десетилетия са както естесвени, така и 
антропогенни.  
 
Някои от подтиповете алпийски и бореални ерикоидни съобщества, като типа Ацидофилни 
ерикоидни съобщества, не са климаксно растително съобщество и ето защо естествената 
им еволюция е към гора. Това се случва, когато почвите се окислят и при благоприятни 
температурни условия те се колонизират от киселиннолюбиви видове дървета (Minelli 
2007). 
 
Последните промени в традиционните земеделски практики, като прекомерна паша и 
залесяване също влияят върху разпространението на алпийските и бореални ерикоидни 
съобщества. И двете дейности водят до намаляване покритието на хабитата, но по 
различен начин: на по-висока надморска височина засиленото изпасване увеличава площта 
на тревните съобщества за сметка на ерикоидните такива, докато залесяването намалява 
тяхното разпространение на по-ниска надморска височина.  
 
Във Великобритания, алпийските и бореалните ерикоидни съобщества са сравнително 
широко разпространени в по-високите части. От 1994 г. заеманата от тях площ не се е 
променила, което показва, че тя е близо до благоприятната референтна площ (JNCC 
2007d). 
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Заплахи 
 
Прекомерна паша 
 
Основната и най-разпространената заплаха за местообитанията е прекомерната паша. 
Прекомерното използване на алпийски и бореалния ерикоидни съобщества има преки и 
косвени въздействия. 
 
Преки въздействия: прекомерната паша може да унищожи храстовидната растителност 
или може да попречи на възстановяванета на местните храсти. Те се заместват от видове, 
които принадлежат към други растителни съобщества, които са по-устойчиви на 
изпасване. Това от своя страна води до еволюция към други не толкова ценни типове 
хабитати. Промяната във видовия състав е резултат също и от увеличения приток на 
естествен тор, който обогатява естествено бедните почви. Прекомерната паша може да 
улесни последващото разрастване на тревните съобщества, които вече се срещат на по-
висока надморска височина. Този проблем е особено остър в Северна Ирландия, където 
големия натиск от изпасване по планинските върхове през последните години е довел до 
деградация и загуба на планински ерикоидни съобщества, включително алпийски и 
бореални и превръщането им в тревни съобщества. Това е поради факта, че планинските 
ерикоидни съобщества са включени в схемите за Необлагодетелствани райони и 
фермерите получават субсидии за домашните животни. Като резултат от това броя на 
овцете, които се пашуват в планините се е увеличил три пъти от 1981 до 1993 г. Даже и 
въвеждането на квоти за домашните животни през 1993 г. не реши този проблем и броя на 
овцете е все още твърде висок и остава основен проблем в много райони (EHS 2003). 
 
Косвени въздействия: твърде високия брой на домашните животни може да доведе до 
увреждане на почвите в резултат от утъпкване. Засиленият натиск от изпасване може да 
започне или утежни естествената ерозия при трошливи скали и райони с тънък почвен 
слой (EHS 2003). 
 
 
 
Паша на северни елени в планините Скандес 
 
В Скандинавия потенциалното негативно въздействие от пашата (или прекомерна паша) 
на полу-диви северни елени върху стойностните природни дадености е обект на дебати 
от много време, особено по отношение на лишеите (Bernes 1996). Въпреки това 
резултатите от полевите проучвания и изследвания не са ясни и предполагат една по-
нюансирана картина. Изглежда, че в днешно време се е постигнал консенсус, че 
въздействието от пашата е много сложно: изглежда, че тя няма особено влияние върху 
разнообразието от видове, но има високо влияние върху относителното им изобилие. За 
нископродуктивни подтипове хабитати, като типа алпийски дребни ерикоидни 
съобщества, има доказателства, че повишеното пашуване води до намаляване броя на 
видове, докато за по-високо продуктивни подтипове то може да доведе до цялостно 
увеличение на биомасата с изключение на лишеите. Има също така показания за 
положителен ефект върху редки или застрашени растителни видове (Suominen and 
Olofsson 2000, Olofsson and Oksanen 2003). Повишеното пашуване може обаче да намали 
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съдържанието на храсти до толкова ниски нива, че да превърне хабитата в алпийски 
тревен тип (хабитати 6150 или 6170). 

 
Намаляване на пашата или животните 
 
През последните десетилетия настъпи общ спад в традиционното пашуване в планинските 
райони, което се чувства по-силно в западните части на Европа отколкото в източните. 
Изоставянето на пасищата обикновено влияе негативно върху биологичното разнообразие 
обвързано с хабитати, зависещи от изпасването (Norderhaug et al. 2000). В миналото, 
пастирите са водили животните до удобнии пасища, включително тези над линията на 
гората в подходящия сезон, а също и са опожарявали храсталаците за да подобрят 
условията за паша. Сега животните са оставяни често да се движат произволно в голяма 
територия, което води до прекомерна паша в някои части и обрастване с храсти и дървесни 
видове в други. В резултат на това някои видове от алпийските и бореалните ерикоидни 
съобщества, като рододендрона увеличават площта, която заемат за сметка на видове, 
които са по-малко конкурентноспособни.  
 
Неконтролирано опожаряване 
 
Определени типове от алпийските и бореалните ерикоидни съобщества са изключително 
чувствителни към огън. Това се отнася за всички ерикоидни съобщества богати на мъхове 
и хвойна. Ерикоидните съобщества, богати на лишеи пък са чувствителни както към огън 
така и към отъпкване (JNCC 2007c). 
 
В някои страни, като Великобритания и Франция, опожаряването на планинските 
ерикоидни съобщества, включително алпийски и бореални е често ползвано за да се 
увеличат тревните съобщества и да се спре сукцесията към горски екосистеми, като по 
този начин се увеличават териториите за пашуване. Недобре управляваното опожаряване 
(напр. на големи площи и твърде често) намалява качеството на хабитата поради загуба на 
малките храстчета и обедняване на състава, а също и поради загуба на нисши растителни 
съобщества и ерозия на почвата (JNCC 2007c). 
 
Ерозия 
 
Ерозията се причинява основно от дъждовната вода. Тя може обаче да е и последица от 
наличието на пътеки, които увеличават уязвимостта на хабитата или от прекомерна паша, 
която води до изчезване на храсти, чиито коренови системи задържат почвата (MATT 
2004). 
 
Рекреационни дейности 
 
Турзимът се разраства в повечето планински райони; например Алпите се посещават от 
около 100 милиона туристи всяка година. Ето защо има увеличен натиск за развитие на 
нови територии в планините за туризъм. Зимните спортове и ски курортите са от особена 
важност тъй като тяхното изграждане често има значително влияние върху естествената 
растителна покривка (EEA 2006). Строителството на нови ски писти в НП Пирин 
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(България) например е имало значилно и необратимо въздействие върху няколко хабитата 
от Натура 2000, включително и алпийски и бореални ерикоидни съобщества (NGO 
coalition 2006). 
 
Туристическите дейности могат да предизвикат различни последици. Например карането 
на ски може да има абразивен ефект върху малките ерикоидни съобщества, докато 
пешеходния туризъм, превозните средства и мотоциклетите могат да увредят 
растителността и да причинят ерозия, особено през лятото, когато няма сняг (EHS 2003, 
Pirocchi and Ianner 2003b, Naturvеrdsverket 2005). 
 
Последици от промените в климата 
 
През последните десетилетия алпийските екосистеми се проучват активно с цел да се 
определят ефектите от промяната в климата върху растителността (виж също GLORIA, 
Глобална Инициатива за наблюдение и проучване на алпийските екосистеми, на уеб 
страницата http://www.gloria.ac.at/). Алпийската растителност се счита за изключително 
чувствителна към затоплянето на климата поради нейната зависимост от ниските 
температури.  
 
Според някои автори резултатите от продължителното затопляне на климата могат да са 
повишаване на богатството от местни видове в кратък период, но в дългосрочен план се 
очаква то да доведе до намаляване на алпийското биоразнообразие чрез изместване на 
видове, които са приспособени към студени условия извън техния ареал (Pauli et al. 2007). 
Изчезването на високопланински видове на ниска височина и тяхното увеличение в по-
високите части вече е документирано в южната част на планините Скандес в Норвегия 
(Klanderud and Birks 2003), което предполага, че целия ареал на алпийските видове се е 
променил. 
 
Най-очевидния ефект от тази промяна е увеличението в надморската височина на линията 
на гората и като резултат от това на храстовия пояс, който се намира между гората и 
високопланиските тревни съобщества. Това влияе пряко върху алпийските и бореалните 
ерикоидни съобщества. Симулация на възможните промени в линията на гората в Швеция 
на база прогнозите за климатичните модели в района показват, че алпийските ерикоидни 
съобщества ще намалеят със 75-85% до 2100 г., като резултат от увеличаване надморската 
височина на линията на гората (Moen et al. 2004). 
 
Четиригодишно проучване върху ерикоидните планински съобщества от Dryas в 
Скандинавия показва, че експерименталната промяна в околната среда променя 
доминантната йерархия, състава на съобществата и разнообразието на хабитатите. 
Разнообразието от видове намалява поради намаляване в изобилието на мъхове, лишеи и 
малки храстчета (Totland and Klanderud 2005). 
 
Във Великобритания много ерикоидни съобщества могат да се облагодетелстват от 
очакваното увеличение във валежите, особено през зимата, което ще доведе до увеличен 
период на растеж. Въпреки това, макар че подходящите климатични условия е вероятно да 
се запазят за някои части на Северна Ирландия, ефекта върху планинските ерикоидни 
съобщества не е ясен. Всякакви промени в климата ще имат лошо влияние върху 
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планинските върхове и особено върху хабитати, които понастоящем са в периферията на 
техния естествен ареал. Състава и структурата на планинските съобщества може да се 
промени, като по-чувствителните видове, особено мъхове и лишеи може да изчезнат 
напълно (Arkell et al. 2007). 
 
2.Природозащитно управление 
 
Общи препоръки 
 
Алпийските и бореалните ерикоидни съобщества се срещат в динамични и често крехки 
екосистеми. Биоразнообразието и консервационното богатство са тясно свързани с 
геоморфологичните процеси и почвите, както и с историята на човешката дейност и 
влиянието на дърводобива, пашата, рекреационните дейности. Промяната в ландшафта 
следователно включва комплексно взаимодействие между природни и антропогенни 
фактори. Изключително важно е системите за управление да са основани на разбирането 
на тези връзки.  
 
Дългосрочното поддържане на природните стойности на местообитанието не винаги 
изисква активно управление. Например в Швеция и Финландия, където историята на 
земеползването е свързана с пашата на северни елени, този хабитат се управлява основно 
пасивно. В Чехия и Словакия не се препоръчват намеси  (Háková 2003, Polák & Saxa 2005). 
 
Активно управление 
 
Управление на пашата 
 
Управлението на алпийските и бореалните ерикоидни съобщества обикновено се свързва с 
екстензивна паша след снежния период и след като терена е изсъхнал, с цел да се избегне 
увреждане на почвата и утъпкване на растителния слой. Редовната паша ограничава 
колонизирането от дървесни видове (Bensettiti et al. 2005). В ареала на ерикоидните 
съобщества се провеждат два основни типа на паша: лятна паша в южна и централна 
Европа (пр. Франция, Италия) и целогодишна паша в по-северните райони като 
Великобритания.  
 
Лятната паша се провежда във високопланинските райони (на около 2000 м надморска 
височина) и е свързана с традиционните практики на трансхуманция (сезонна миграция на 
стадата на големи разстояния). Обикновено тази миграция се провежда между средата на 
юни и средата на октомври, в зависимост от местните метеорологични условия. В райони 
където алпийските и бореалните ерикоидни съобщества се срещат на по-ниска надморска 
височина (пр. Великобритания, където се срещат на 600 м), пашата може да се провежда 
целогодишно в зависимост от снежната покривка.  
 
Освен периода и продължителността на изпасването, броя на животните също трябва да е 
съобразен с типа и възрастта на растителността като се вземат в предвид местните 
характеристики на хабитата. Например във Великобритания  калуната може да понесе 
високи нива на изпасване по време на ранната фаза на растежа и през лятото. Нивата на 
щетите от пашата върху малките храсти имат тенденцията да бъдат ниски през лятото, 
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защото животните предпочитат да изпасват други растения, които обикновено са изобилни 
през този период. Черната боровинка е по-издръжлива на усилена паша в сравнение с 
калуната, защото е стелещо се растение и ето защо се изпасва основно през септември и 
октомври със следващ по-нисък максимум през март и април (FRCA 1997). 
 
Първата стъпка, за да се направи пашата рационална е да се изготви „план за пашуване”. 
Той трябва да се основава на точни полеви проучвания, за да се определят 
характеристиките и нуждите на хабитата, както и настоящето натоварване от пашуване 
(Gusmeroli 2003). След това трябва да се определят подходящите бройки животни за 
ерикоидните съобщества, като се вземе в предвид природозащитния им статус, други 
методи за управление, като опожаряване и броя на дивите пасящи животни (Backshall et al. 
2001). Също така трябва да се вземе в предвид, че различните видове животни имат 
различни предпочитания към различните растителни видове. Например, ротация във 
времето на кози, овце, крави и коне се е прилагала в Долината на Мьол в Каринтия и се е 
оказало, че има изключително положително влияние върху екологичната устойчивост на 
алпийската пасищна растителност (Bätzing 1991). 
 
Планът също така трябва да разделя районите на пашуване на различни части и да 
определи за всяка от тях размери, местоположение, период на пашуване на животни и 
последователни промени в ползването на земята (Gusmeroli 2003). В някои случаи може да 
се прилага временно ограждане, за да се даде възможност за прилагане на различни 
режими на управление (Backshall et al. 2001). 
 
В Скандинавия се е дискутирало контролиране на стадата на северните елени, но рядко се 
е прилагало. Ключово е да се намери баланса между силно и слабо изпасване на голяма 
територия с цел да се даде възможност за разнообразие във растителността и растителните 
видове, които зависят или са повлияни от различните степени на въздействие от северните 
елени. Очаква се това да има също и косвено влияние върху изобилието на различни 
видове пеперуди и други насекоми, които са зависими от различните растителни видове 
изпасвани от северните елени (CBM 2006). 
 
 
Препоръки за управление на пашуването в алпийските и бореалните ерикоидни 
съобщества  
 
Извадка от Cahiers d’habitats, Франция (Bensettiti et al. 2005) 
 
Алпийски дребни ерикоидни съобщества: 
- Период на ползване: след средата на август  
- Максимално ползване: 60 – 70% от площта 
 
Извадки от Ръководството за алпийски пасища на Регион Венето, Италия (Ziliotto et 
al. 2004) 
 
Алпийски дребни ерикоидни съобщества: 
- Надморска височина: (1900) 2100-2600 м 
- Период на ползване: юли-август 

 15



- Препоръчително натоварване с паша: 0-0.1 ВЕЕРДРД*/ха 
- Животни: овце, кози 
 
Високопланински ерикоидни съобщества доминирани от Empetrum-Vaccinium  
- Надморска височина: (1800) 2000-2500 м 
- Препоръчително натоварване с паша: 0 ВЕЕРД*/ха 
 
Нива на изпасване, препоръчвани в Англия от Backshall et al. (2001) 
 
За поддържане на ерикоидните съобщества в благоприятно състояние: 
• целогодишните числености на животните не трябва да надхвърлят 0.5-1.5 овце/ха 
или 0.075-0.225 ЖЕ*/ха; 
• зимните числености трябва да се намалят с 25%, като се премахнат всички прасета, 
говеда и коне, като числеността на животните не трябва да надхвърля 1 овца/ха или 
0.15 ЖЕ*/ха; 
• увеличената надморска височина и влажност ще намалят екологично устойчивото 
целогодишно пашуване до под 1.0 овца/ха или по-малко от 0.15 ЖЕ*/ха. 
 
За да се приведат ерикоидните съобщества в благоприятно състояние: 
• целогодишните числености на животните не трябва да надхвърлят 0.5-0.75 овце/ха 
или 0.075-0.1 ЖЕ*/ха; 
• зимните числености трябва да се намалят най-малко с 25%, като се премахнат 
всички прасета, говеда и коне, като за предпочитане е всички животни да се 
премахнат през зимата. 
 
* Възрастна единица ЕРД (ВЕЕРД) (1 овца/коза = 0.15 ВЕЕРД; 1 животно ЕРД под 2 
г. възраст = 0.6 ВЕЕРД) 
* Животинска единица (ЖЕ) (1 овца/коза = 0.15 ЖЕ) 

 
 
 
Опожаряване 
 
Опожаряването се е ползвало от векове за управление на растителността в някои страни от 
ЕС, като Великобритания и за стимулиране растежа на тревите или калуната за 
селскостопански нужди, дивечовъдство, консервация и оформяне на ландшафта (Backshall 
et al. 2001). Неправилното ползване на тази техника обаче може да е опасно за оцеляването 
на алпийските и бореалните ерикоидни съобщества, защото то стимулира доминирането на 
калуната за сметка на други видове, като по този начин обедняват мъховете и лишеите, 
увеличава се ерозията и др. Ето защо опожаряването трябва да се планира и провежда 
внимателно само ако наистина е нужно. Например във Великобритания законодателството 
определя датата и условията, при които могат да се палят ерикоидните съобщества. 
Съответната селскостопанска служба публикува кодекси за добри практики. Наредбите 
ограничават паленето на ерикоидните съобщества само в определени периоди от годината 
(JNCC 2007c). 
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След опожаряването, растителността на алпийските и бореалните ерикоидни съобщества 
следва обичайния модел на сукцесия, който въпреки това може да се повлияе от 
пашуването. Типичния модел на възстановяване започва с доминиране на тревни видове и 
понякога боровинки, защото те имат способност да растат и да се разпространяват по-
бързо от калуната след изгаряне, последвани от израстване на другите малки храсти. Този 
модел обаче се влияе от честотата на паленето. Старите калунови храсти може да не се 
възстановят чрез нови издънки, когато паленето се повтаря с твърде ниска честота, но 
наличието на източник на семена може да позволи успешното възстановяване  макар и в 
по-дълъг период от време (Backshall et al. 2001). 
 
Изгарянето може да е от полза за планинските малки хвойнови храсти само когато те са 
млади защото насърчава възстановяването чрез семена. Паленето трябва да се избягва при 
възрастни формации на този хабитат, защото възрастните растения може да бъдат 
унищожени от огъня. Ако паленето се ползва като инструмент за управление тогава 
ротацията трябва да е много дълга, пр. 40-50 години най-малко и възрастните храсти не 
трябва да се палят, защото контрола на разпространението на огъня ще бъде много трудно. 
Ако се смята че е нужно преструктуриране на възрастните хвойни за разнообразяване на 
наличинте възрасти за предпочитане е да се ползва рязане, а не палене (Backshall et al. 
2001). 
 
Ако растителността ще се контролира чрез опожаряване, тогава трябва да се прилагат 
различни режими, за да се увеличи хабитатното разнообразие, като се повлияе тяхната 
структура, а също и състава на растителните и животински видове, както и възрастта на 
растенията.  
 
Период 
 
Ерикоидните съобщества е най-добре да се палят, когато калуната е достигнала края на 
растежа си или ранните фази на зрялост. Времето необходимо за достигане на този етап 
зависи от местните климатични и почвени условия, но обикновено цикъла е около 10-15 
години (Coulson et al. 1992). Практически начин за приспособяване на режима на 
опожаряване към регионалното нарастване е да се пали, когато калуната е висока 20-30 см. 
За консервационни цели може да са за предпочитане по-дълги режими на палене за да се 
създадат подходящи условия за определени растителни и животински видове, като 
например малкия сокол (Falco columbarius), за който трябва да има по-висока растителна 
покривка за гнездене и лишеите, които са чувствителни към чести пожари. Пролетното 
изгаряне може да е за предпочитано, ако се провежда в студени, мразовити дни, когато 
огъня се разпространява бързо по растителността, защото тогава е по-малко вероятно да се 
увредят чувствителни видове   (Backshall et al. 2001). 
 
Температура 
 
Температурата на горене е много важна за успешното възстановяване на ерикоидните 
съобщества. Реалната температура се определя от различни фактори, като скорост на 
вятъра, степен на разпространение, количество на влага в растителността и количество и 
естество на горивния материал.  
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Растенията могат да се възстановяват по два различни начина: чрез издънки и чрез семена. 
Температурата на горене, която да способства един от двата начина на възстановяване е 
различна. Вегетативното възстановяване се благоприятства от пожари, които премахват 
всички части над земята на растението, но оставят основата на стъблото, от което 
израствата новите издънки. Възстановяването от семена обикновено изисква по-горещи и 
интензивни пожари, за да се изчистят отпадъците и да се създаде добра основа за семената 
(Backshall et al. 2001). 
 
Честота 
 
Честотата на опожаряване може да доведе до постоянна промяна в ерикоидните 
съобщества чрез подтискане на повторния растеж на калуната и други малки храсти, като 
например опожаряването на площи доминирани от Calluna на интервали от 3-6 години 
променя доминанта към треви. Причина за това е, че малките храсти имат нужда от 
определено време за да израстнат достатъчно високо, за да засенчват тревите, които растат 
по-бързо след пожар. По-рядкото палене може да облагодетелства растежа на малки 
храсти, които са типични за ерикоидните съобщества (Backshall et al. 2001). Според 
Bensettiti et al. (2005) честотата на палене на подтипа високопланински съобщества от 
зановец и жълтуги не може да е по-ниска от 10 години.  
 
Размер на опожаряването 
 
За предпочитане е да се изгарят малки площи на голямо разтояние една от друга. Малките 
площи на изгаряне предоставят разнообразие в структурата на растителните съобщества, 
което е полезно за птици и други животни. Предписанието за получаване на финансова 
подкрепа от Службата за развитие на селските райони в Англия е да се изгарят 
максимални площи от 2 ха. (DEFRA 2007). 
 
Опожаряване и паша на сухи ерикоидни съобщства 
 
За да се поддържа покритието от малки храсти в ерикоидните съобщества, където се 
прилага паша и изгаряне трябва да се постигне точния баланс между тях. Ограничената 
паша с подходящо изгаряне може да са в съответствие с поддържането на ерикоидните 
съобщества. Засилената паша води до загуба на калуна, независимо каква практика на 
опожаряване се прилага.  
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Общи препоръки за опожаряване на ерикоидни съобщества  (Backshall et al. 2001) 
 
� Планирайте дългосрочна програма за опожаряване на територията. 
� Определете райони, където е нужно опожаряване, за да се подпомогне 
биоразнообразието и ги отбележете на картата за включването им в програмата.   
� Където е подходящо за опожаряване, то трябва да се провежда на база редовна ротация, 
защото това ограничава движението на животните в мочурището и предпазва наскоро 
обгорените площи да пострадат от прекомерна паша. 
� Използвайте различни варианти на опожаряване и размери на местата в рамките на 
територията, за да се подобри хабитата. Нека опожаряването е на възможно най-малки 
площи, но понякога по-големи пожари може да помогнат на някои видове.   
� Опожарявайте някои части от ерикоидните съобщества по-малко, за да се насърчи 
разнообразие на хабитатите, особено такива части, които граничат с други хабитати.  
� Помислете дали за някои части косенето не е по-добър вариант вместо опожаряването 
(вижте частта за косене долу). 
� Осигурете достатъчна обща площ, която да се опожарява по всяко време, за да се 
предотврати концентрацията на домашни животни върху наскоро опожарени площи, така 
че да утъпчат земята и да възпрепятстват или ограничат възстановяването на малките 
храсти.  
 
За да се предпази дивата природа, не опожарявайте в следните ситуации: 
 
� Малки храсти, които не са опожарявани дълго време (над 40 години) и са образували 
ясни. 
� Мозайчни хабитати от ерикоидни  и треви, защото тревите може да се разпространят за 
сметка на ерикоидните, макар че това зависи от честота на опожаряване и влиянието на 
пашата. 
� Стръмни и скални склонове или сипеи, скални формации и ждрела заради риска от 
ерозия и природната стойност на тези хабитати.  
� Оголени върхове, хребети, площи над естествената линия на гората и места, където 
калуната е вече ограничена поради естествени причини, защото растителната покривка тук 
често е разпокъсана и растежа е много бавен.  
� Хвойнови храсти заради тяхната екологична стойност и бавно възстановяване.  
 

 
Косене 
 
И косенето като опожаряването е метод, който има значително влияние върху 
растителността и свързаната с нея фауна. Когато се ползва за управление, то трябва да се 
планира и съблюдава целенасочено.  
 
Възможно е ползването на две техники: косене на ръка и чрез механизирани средства. 
Ползването на машини обаче може да увреди чувствителните почви и затова ползването 
им трябва да се ограничи до райони с подходяща топография (полегати склонове и не 
много тънък слой на почвата).  
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Косенето е по-скъпо от опожаряването, но в някои случаи, продажбата на окосената 
калуна за търговски цели може да намали разходите (North York Moors National Park 1991). 
 
 
Препоръки за косенето на ерикоидни (Backshall et al. 2001) 
 
� Планирайте си програма за косенето. 
� Не косете по време на гнездовия сезон на птиците. 
� Възстановяването е по-добро след пролетното отколкото след есенната 
коситба. 
� Не оставяйте окосеното върху окосената площ, защото това възпрепятства 
възстановяването. 
 

 
Други мерки 
 
Възстановяване на хабитати  
 
Най-общо казано най-икономически ефективно и с най-висок консервационен приоритет е 
да се съсредоточат усилията за подобряване състоянието на тежко увредени ерикоидни 
съобщества отколкото да се опитва да се възпроизведат наново там където са изчезнали 
напълно (Thompson et al. 1995). 
 
Първата стъпка, която трябва да се направи е да се ограничи/премахне причината за 
деградацията на хабитата, пр. забрана на пашата в някои случаи до пет години. След това 
състоянието на местообитанието може да се подобри чрез целево засаждане на местни 
видове в райони, където консервационните приоритети го позволяват, при условие че се 
ползват само типични за района видове с местен произход (Rodwell and Patterson 1994). 
 
На места, където не съществуват семенни банки ще е необходимо внасяне на семена на 
малки храсти за да се възпроизведат ерикоидните съобщества. Семена могат да се вземат 
от съседни растения, които дават такива. Там, където условията го позволяват може да се 
ползва косачка за фураж (пр. равен терен, без големи камъни) и този материал обикновено 
се ползва при количество 600 г/кв. м. Събирането на отпадъци и почва от райони с 
изобилна ерикоидна растителност на ръка или чрез индустриална прахосмукачка, 
захранвана от портативен генератор може да бъде друг метод за събиране на семена. 
Материал събран по този метод обикновено се ползва в по-малки количества от около 200 
г/кв. м. Ако е нужно съхранение на семената, независимо по кой начин са събрани, те 
трябва първо да се изсушат. За да се предотврати загубата на семена на мястото където се 
садят трябва да се прилага покриване на площите, както е в горските разсадници (Backshall 
et al. 2001). 
Бавното достигане на зрялост и размери и трудностите при пресаждане правят 
боровинките неподходящи за ползване като главен вид в схеми за възпроизвождане на 
ерикоидни съобщества. Калуната се захваща по-лесно, както от пресаждане така и от 
семена (Welch et al. 1994). 
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Показатели за успех (DEFRA 2007) 
 
До година 10: 
� покритието от малки храсти (най-малко от 2 вида) трябва да е най-малко 33%. 
� цъфтящите ерикоидни растения трябва да са в изобилие между юли и септември. 
� не повече от 33% от калуновите издънки трябва да се изпасват до февруари-
април. 
� не повече от 10% от площта на малките храсти трябва да се опожарява. 
Единичните опожарявания не трябва да са по-големи от 2 ха и 35 м в диаметър. 
� площта на увредената гола земя трябва да е под 10%. 
 

 
Мерки против ерозия 
 
Ерозията в районите на разпространение на алпийските и бореални ерикоидни съобщества 
може да бъде естествена, причинена от дъжд върху стръмни склонове и тънък почвен слой, 
а също и причинена от човешка дейност поради преминаване на туристи и/или добитък по 
пътеки в границите на местообитанието.  
 
Основно  правило е при възможност да се ползват природосъобразни техники с ниско 
въздействие върху околната среда за да се увеличи устойчивостта на почвите и да се 
укрепят склоновете. За да се намали ерозията от пътеките може да се избира между 
следните техники:  
• поставяне на камъни по склонове с наклон между 15 и 30 градуса, което представлява 
подреждане на големи скални блокове от местен камък по линията на пътеката с цел 
създаване на несиметрични стъпала по ерозиралия склон (Moors for the future partnership 
2007). 
• При наклон под 15 градуса (Moors for the future partnership 2007) е възможно да се 
намалят следите от ерозията и да се направи сравнително устойчива пътека чрез 
провеждане на ландшафтни и отводнителни мероприятия с малко багерче. Работата се 
състои от  (LIFE2002NAT/IT/8574): 

- профилиране и подравняване на повърхонстта на ерозиралата пътека; 
- изграждане на подходяща отводнителна система на пътеката чрез канавки и малки 

отводнителни канали; 
- създаване на наклон или изпъкналост на пътеката за да се осигури оттичане на 

повърхностните води към канавката, а не по повърхността на пътеката; 
- блокиране на други паралелни пътеки с големи камъни; 
- възстановяване на растителността и стабилизиране на терена покрай пътеката. 

 
Тази техника има предимството да е евтина, защото разходите на труд са минимални. 
Минималното ползване на материали дава възможност с малко внимание да се постигне 
краен резултат - пътека с естествен вид (Moors for the future partnership 2007). 
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Управление на туризма 
 
Целенасочената информация, подадена към туриста относно консервационната стойност 
на хабитата и особено за това какво може и не може да се прави в района, може значително 
да намали негативното въздействие от туризма. Информационната кампания може да 
включва раздаване на дипляни, поставяне на знаци за пътеките и информационни табели и 
др. В райони, които се използват активно за зимен туризъм, например Алпите, карането на 
ски извън пистите и особено в райони където се среща местообитанието и тетрева (Tetrao 
tetrix) трябва да се забрани (проект LIFE Nature Alpe Veglia). Където това не може да стане 
е препоръчително да се изградят специализирани пътеки за скиорите, които да са 
задължени да ги ползват и да се проведе информационна кампания за да ги мотивира и да 
им обясни причините за вземане на тези мерки.  
 
Строителството на нова туристическа инфраструктура трябва да се ограничи само до 
площи с ниска природна стойност. (NGO coalition 2006). 
 
Мониторинг 
 
Създаването на програми за мониторинг е изключително важно за оценка на състоянието, 
природозащитния статус и влиянието на различни дейности върху алпийските и 
бореалните ерикоидни съобщества.  
 
Този хабитат е уязвим към рязки и непроверени промени. Ето защо е препоръчително 
редовна проверка на местата за настъпили промени, по възможност на всеки две години. 
Най-подходящият период за посещение е от юни до август (JNCC 2006, Pirocchi and Ianner 
2003a). Характеристиките, които трябва да са обект на мониторинг включват: 
 
• Площ на хабитата. 
• Структура на растителността: покритие с характерни малки храсти, ерикоидни видове, 
мъхове и лишеи. 
• Състав на растителността: честота на характерните видове (малки храсти, треви). 
• Индикатори за негативни тенденции (процент на чужди инвазивни видове, които могат 
да намалят разнообразието на хабитата и да повлияят върху неговата цялост; почвена 
ерозия, утъпкване; неконтролирано опожаряване). 
 
За да се поддържа високо разнообразие от екологични ниши, водещо до голямо богатство 
на растителни и животински видове, са нужни различия в структурата на растителността 
като височина на растителността, степен на засенчване и състав на отделните площи. 
Важно е обаче да се отбележи, че на някои места структурата на растителността може да е 
променена поради естествени причини или човешки дейности. Например малките храсти 
изложени на постоянен вятър могат да са ниски, но в същото време да са достигнали 
зрялост и състава на калуната може да е променен ако е налице пашуване (English Nature 
2003). Създаването на индикатори за монигоринг на вредите от превозните средства ще 
помогне да се определи нуждата от ограничаването им и/или критерии за разрешаване на 
ползването им.  
 

 22



Френската Agence Mediterranenne de l'Environnement (1999) препоръчва провеждането на 
мониторинг върху постоянни трансекти с най-малко 10 спирания в рамките на всяка 
единица за оценяване (блок, единица за управление, др.) за да се избегнат силно вариращи 
резултати. При всяко спиране подходящите характеристики (процент на покритието и/или 
наличие на типични видове) трябва да се оценяват в рамките на постоянни пробни 
площадки с размер от около 4 кв. м.  
 
Шведската агенция за опазване на околната среда препоръчва мониторинг на 6 години с 
наблюдения от въздуха върху големи площи с цел да се картира хабитата и неговите 
подгрупи, а също и за провеждане на мониторинг на разпространението на дървета, храсти 
и земя без растителна покривка. Това трябва да се комбинира с участъци за проучване на 
земята, като се използват големи площи с радиус 10 м в комбинация с три по-малки 
участъка с радиус 0.28 м. Ако има признаци за негативни тенденции се предлага по-
интензивен мониторинг с допълнителни методики (Naturvеrdsverket 2005). 
 
Таблица 1. Ръководство за общи стандарти на мониторинг на планински хабитати (от  
JNCC 2006) 
 

Задължителни 
характеристики 

Цели Методи за оценка / 
Коментари 

 
Състав на растителността – 
честота на малките храсти, 
мъховете и лишеите 

(1) Най-малко по един вид от 
всяка от следващите трябва да е 
налице 
(a) малки храсти, и 

    (b) мъх, гълъбови очички или    
меки лишеи. 

Цел (1) се оценява визулно в 
участъци с размер от 4 кв. м. 
 
 

 

Състав на растителността – 
покритие 

 
 
 
 

 

(1) Общото покритие на 
индикаторните видове трябва да е 
най-малко 66% от растителната 
покривка. 

   (2) Под 1% от растителната 
    покривка трябва да е съставена 
    от неместни видове. 

Цел (1) се оценява визулно в 
участъци с размер от 4 кв. м. 
Цел (2) се оценява визуално 
за такава част от местността, 
която се вижда стоейки на 
пробната площадка. 

Състав на растителността - 
индикатори за скорошна паша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Под 10% от растителната 
покривка трябва да е общо 
съставена от  Agrostis capillaris, 
A. vinealis, Anthoxanthum 
odoratum, Deschampsia flexuosa, 
Festuca ovina / vivipara, Galium 
saxatile, Poa spp. (други освен 
арктическо-алпийски spp.) и 
Potentilla erecta. 
(2) Следи от паша на по-малко от 
10% от живите листа за всеки от 
Carex bigelowii, Deschampsia 
flexuosa, Festuca ovina, Festuca 
vivipara, Juncus trifidus. 
 (3) Под 33% от издънките от 
последния пълен сезон на 
растежа на видовете малки 
храсти трябва да показват следи 

Цели (1-3) се оценяват 
визулно в участъци с размер 
от 4 кв. м. 
Оценяването е най-добре да 
се прави късна зима и през 
пролетта.  
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от паша. 

Състав на растителността – 
наличие на опожарена 
растителност 

(1) Не трябва да има следи от 
опожаряване в границите на 
местността.  

 

Цел (1) се оценява визуално за 
такава част от местността, 
която се вижда стоейки на  
пробната площадка. 

Физическа структура – 
индикатори за увреждане на 
земята поради човешка дейност 
или от животни  

(1) Под 10% от земното покритие 
трябва да е увредена земя без 
растителност. 
 

Цел (1) трябва да се оценява по 
следните два начина: 
(a) за разпокъсано увреждане 
на земята, не по ясно очертани 
пътеки или следи, визулно в 
участъци с размер от 4 кв. м.; и 
(b) за ясни и различими пътеки 
и следи (с изключение на 
построени такива) визуално за 
такава част от местността, 
която се вижда стоейки на  
пробната площадка. 

 
 
Специални изисквания породени от свързаните видове 
 
Тетрев (Tetrao tetrix) 
 
По-честото опожаряване на ерикоидните съобщества може да увреди местообитанието и 
да доведе до формиране на тревни съобщества върху бедни кисели почви, като по този 
начин се загубят важни растения, осигуряващи храна на вида (Thom & Court 2000, JNCC 
2007b), но главните заплахи за вида свързани с управлението на алпийските и бореалните 
ерикоидни съобщества са свързани с контрола на пашата в хабитата: 
 
• Прекомерна паша: указанията за управление на пашата в полза на тетрева са същите 
както и за самите ерикоидни местообитания. В добавка териториите за размножаване на 
тетрева трябва да се изключат от площите за паша до средата на август, за да се избегнат 
щети върху яйцата и малките (Masson et al. 2000) в алпийските части и от 1 април до 1 юли 
във Великобритания (DEFRA 2007). 
• Намалявяне на пашата или недостатъчно пашуващи животни. За да се реши проблема с 
обрастването с храсти и липса на открити площи, ползвани от тетревите за токуване 
понякога е необходимо в допълнение към пашуването да се косят избирателно алпийските 
и бореални ерикоидни съобщества с цел създаване на откирити площи в тях. Според НП 
„Доломити” (проект LIFE Nature Dolomiti bellunesi) косенето на храсти върху 30% от 
площта на ерикоидните съобщества със 100% покритие е достатъчно за да се увеличи 
лятната популация на тетрева. Мероприятията по косенето могат да се провеждат 
механизирано през периода август-октомври с цел да се избегне безпокойството на 
малките (Brugnoli и Gianesini 2007, Universitа di Udine 2002). 
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Приблизителни разходи и потенциални източници на финансиране от ЕС 
 
Управление на пашата 
 
Намаляване броя на животните води до загуби за фермерите като например добив на по-
малко мляко и производство на по-малко сирене и съотвотно намалени приходи от 
продажбата на тези продукти. В допълнение трябва да се вземат в предвид и допълнителни 
разходи свързани с транспорт на животните до други райони, поради ограничаване на 
пашата на определени места, изграждане на малка инфраструктура като корита за водопой 
и временни ограждения.   
 
Косене 
 
Разходите за косене зависят от различните типове на прилагането му: ръчно или 
механизирано. Опита в Тренто (Италия) показва, че второто е по-скъпо заради разходите 
свързани с ползването на машините и екипировката (покупка, застраховка, горива, 
смазочни материали, ремонти и поддръжка, др.). 
 
Таблица 2. Разходи за косене от Програма за Развитие на селските райони 2007-2013 на 
провинция Тренто (Италия) 
 

 Ръчно Чрез механизация 
Тип дейност Разход за хектар 

 
Разход за хектар 

 
Ръчно косене със сърп 
или градински ножици 
всяка година 
(разпространение на 
чуждите видове под 5%)

 

€ 60 Премахване с механизирани 
средства, събиране и струпване на 
подходящи места (извънредна 
дейност) (разпространение на 
чуждите видове между 20 и 40%) 

€ 1,380 
 

Премахване на 
чужди видове 

Ръчно премахване на 
туфи с кирка, събиране 
и натрупване на 
подходящи места 
(извънредна дейност) 
(разпространение на 
чуждите видове до 20%)

€ 760 Рязане на туфи, събирани и 
струпване на мъртвата маса 
(извънредна дейност) 
(разпространение на чуждите 
видове до 40%) 
 

€ 1,200 
 

Ръчно рязане на плетове 
и храсти със среден 
размер, натрупване и 
изгаряне на остатъците, 
(разпространение на 
чуждите видове над 
50% в райони без 
механизация) 

€ 2,600  
 

Механизирано рязане на храсти с 
малък размер  (разпространение на 
чуждите видове до 50%) 

€ 1,150 
 

Ръчно косене 
 

  Механизирано рязане на храсти със 
среден и голям размер, с рязане на 
клони и изкореняване на стъблата, 
натрупване и изгаряне на 
остатъците (разпространение на 
чуждите видове над 50%) 

€ 2,700 
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Опожаряване 
 
Решението каква площ от ерикоидни съобщества трябва да се опожарява варира за всеки 
конкретен случаи, но едно ръководство от Англия изчислява площта средно на около 2 ха 
на човек на ден, което се изчислява при скорост на разрастване на огъна от около 2 м на 
минута, фронт на огъня ограничен до 30 м и 6 часа реално врема за горене на ден 
(Backshall et al. 2001). Ето защо разходите за опожаряване са сравнително ниски и се 
свързани с разходите за работна ръка. 
 
Възстановяване на хабитата, мерки против ерозия 
 
Разходите за тези типове дейности варират според средствата, които ще се ползват и 
резултатите, които се целят. Те винаги включват разходи за подробен технически проект, 
работна ръка и евентуално наемане и/или ползване на механизация, както и разходите за 
растения, коите ще се ползват за садене и др.  
 
Управление на туризма 
 
Разходите се състоят основно от наемане на външни изпълнители за изготвяне на знаци, 
информационни материали, провеждане на информационна кампания и мерки за 
възстановяване.  
 
Мониторинг 
 
Често мониторинга се провежда от компетентни институции като научни организации или 
университети. Разходите трябва да се изчисляват на двугодишна база и трябва да включват 
разходите за мониторингова програма, за изследователи и евентуално разходите за 
екипировка за картиране на местообитанието и изготвяне на карти.  
 
Таблица 3. Извадка от “ Приблизителна оценка на разходите за Планове за действие – 
сухоземни и сладководни хабитати” (UK Biodiversity Group 2000) 
Тип на дейността, изисквана от План за 
действие за хабитата 

£ 1,000 Примерни разходи 
 

Провеждане на проучване върху състоянието на 
растителността в даден участък 

0.18/ден Разходите на изпълнителя за покриване на 4 
кв. км. на ден 

Възлагане и провеждане на приложно изследване 
върху консервацията и възстановяването на 
високопланински ерикоидни съобщества   

90 3 годшно проучване след докторантура 

Провеждане на инвентаризация на приоритетни места 
за възстановяване 

10 Договор за проучване на база ,180/ден 
 

Възлагане и провеждане на изследване върху 
влиянията от намаляване или спиране на пашата и 
опожаряването  

17/година PhD стипендия 
 

Подпомагане на социологическо изследване за да се 
проучат начините за интегриране на селското 
стопанство, спорта и отдиха с опазването на 
природата  

10/проучване На база минали договори 
 

Разработване и провеждане на програма за надзор и 
мониторинг 

5 Време на персонала на водещата агенция по 
,250/ден 
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Потенциални източници на финансиране от ЕС 
 
Фондовете на ЕС за Натура 2000 през периода 2007-2013 г. се осигуряват от различни 
съществуващи финансови интструменти на Общността, целящи подпомагане на селското, 
регионалното и морското развитие в ЕС. Интегрираното ползване на тези ресурси ще 
позволи финансирането на различни управленски дейности за райони с местообитания 
включени в Директивата за хабитатите и мрежата Натура 2000.  
 
Всяка страна членка е определила проблемите, които са най-важни на местно ниво и е 
приоритизирала ползването на средства от фондовете на ЕС, за да се решат тези проблеми. 
Националните и регионалните програми, които са разработени от страните членки на база 
законодателството на ЕС, определят възможностите за финансиране на Натура 2000.  
 
Фондовете, които могат да се ползват са:   
 
- Структурните фондове: (Европейски Социален Фонд (ЕСФ) и Европейски Фонд за 
Регионално Развитие (ЕФРР); 
- Кохезионен Фонд (КФ); 
- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
- Финансовият инструмент за околна среда (LIFE+); 
- 7-ма Рамкова Програма за Научни изследвания (РП7). 
 
Таблицата долу е извадена от Ръководството на ЕС за периода 2007-2013 (Torkler 2007): 
 
Таблица 4. Типове дейности и фондове на ЕС 
 
Типове дейности 

 
Фонд на ЕС 
 

Планиране на управлението 
Подготовка и преглед на планове за 
управление, стратегии и схеми 
(разработване и/или обновяване на планове 
за управление и действие, планове за 
земеползване, др. ) 

ЕЗФРСР 
LIFE+ части Природа и Биоразнообразие  
ЕФРР може да финансира разработването на планове за 
управление, но само там където управлението на зони от 
Натура 2000 е необходимо за управление на риска и в 
инициативи за международно сътрудничество за 
развитие на екотуризъм в райони, нуждаещи се от 
социално-икономическо разнообразяване. 
РП7 Международно сътрудничество, тема Околна среда, 
може да финансира преглед на планове като част от 
научни проекти целящи определяне на тяхната 
ефективност. 

 
Създаване на управленски органи (Начално 
финансиране, проучвания за изпълнимост, 
планове за управление и др.) 

ЕФРР 

Консултации – обществени срещи, връзки 
със собственици на земи (Включително 
разходи за организация на работни срещи, 

ЕЗФРСР може да подкрепя създаване на регионални 
мрежи, споделяне на положителния опит за предаване на 
икономически ползи от Натура 2000 зони в контекста на 
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публикуване на документи, финансова 
подкрепа за стейкхолдъри и др.) 

инициативи за опазване и надграждане на наследството в 
селските райони и в рамките на публично-частни 
партньорства за устойчиво развитие на селските райони. 
РП7 Международно сътрудничество, тема Околна среда. 
ЕФРР може да финансира изграждането на мрежи и 
консултации относно социалноикономичексите аспекти на 
Натура 2000 зоните на местно/регионално/международно 
ниво.  
ЕСФ може да финансира изграждането на мрежи  между 
публични и частни организации, отдели, публичната 
администрация и служи и др. В целеви региони на 
„Взаимодействие”.  

Поддръжка на съоръжения за обществен 
достъп до местата и тяхното ползване, 
интерпретационни дейности, наблюдателни 
и информационн точки и др. (Включително 
разходи за пътеводители, карти, персонал) 

ЕЗФРСР 
ЕФРР 
 
 

Управление на хабитати и мониторинг 

Консервационни мерки за управление – 
поддръжка и подобряване на благоприятния 
природозащитен статус на хабитатите 
(Включително възстановителни дейности, 
създаване на биокоридори, управление на 
определени хабитати, споразумения със 
собственици и ползватели на земи) 

ЕЗФРСР 
LIFE+ части Природа и Биоразнообразие 
РП7 Международно сътрудничество, тема Околна среда 
ЕФРР 
 

Консервационни мерки за управление за 
инвазивни интродуцентни видове (ИИВ) 
(Включително възстановителни дейности, 
инфраструктура, управление на определени 
видове, подготовка на планове за 
управление).    
 

ЕЗФРСР може да финансира премахване на инвазивни 
растителни видове, които увреждат местни растителни и 
горски структури в контеста на горските екологични 
плащания. 
LIFE+ части Природа и Биоразнообразие, могат да 
финансират премахване на ИИВ или разработката на 
демонстрационни методологии, като част от по-големи 
природозащитни проекти.  
ЕФРР може да се ползва за финансиране на еднократни 
програми за премахване или контрол за ИИВ със 
значителни негативни икономически/социални/екологични 
ефекти.  
РП7 Международно сътрудничество, тема Околна среда 
може да финансира контрол на ИИВ, като част от научни 
проекти за заплахи върху биоразнообразието.  

Мониторинг и проучване (отнася се 
основно за еднократни разходи свързани с 
дейности за мониторинг и проучване, пр. 
разработване на планове за мониторинг, 
методи и екипировке; обучение на 
персонала.) 

ЕЗФРСР 
LIFE+ части Природа и Биоразнообразие 
РП7 Международно сътрудничество, тема Околна среда 
ЕФРР 
КФ  в регионите на „Взаимодействие” 

 
Управление на риска (предотвратяване и 
контрол на пожари, наводнения и др.). 
Включва подготовката на планове за охрана 
от и контрол на пожари, разработване на 
необходима инфраструктура и покупка на 
екипировка.   

РП7 Международно сътрудничество, тема Околна среда 
ЕФРР на местно/регионално/международно ниво  
LIFE+ части Природа и Биоразнообразие 
 

 

Предоставяне на информация и рекламни 
материали (включително изграждане на 
комуникационни мрежи, публикуване на 

ЕЗФРСР 
LIFE+ части Природа и Биоразнообразие и 
Информация и Комуникация  
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бюлетини и информационни материали, 
изготвяне и поддръжка на интернет 
страници, работни срещи, обучения и др.) 

ЕФРР на местно/регионално/международно ниво 
ЕСФ може да финансира разработването на информация 
за обучителни програми за повишаване на 
институционалния капацитет и ефикасността на 
публичната администрация. 
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