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Резюме                                                                
 
Псевдостепите с житни и едногодишни растения включват разнообразие от 

и и

 подтипа: един на многогодишните базофилни 

   

на

 и едногодишни имат типично средиземноморско 

т

ърде малката интензивност на пашата би довела до охрастяване, 

ксерофитни, термофитни и най-често отворени средиземноморски 
многогодишни  едногодишн  тревни съобщества обикновено на еутрофни, 
но и олиготрофни почви. 
 
Могат да се отделят три
съобщества с доста грубо късотревие, включени в Lygeo-Stipetalia; 
друг на много гъстите и къси, но много продуктивни многогодишни 
изсъхващи през лятото морави, създадени от интензивната и 
непрекъснатата дейност на добитъка, включени в Poetalia bulbosae; и 
накрая един на пионерните и ефемерните базофилни едногодишни ливади, 
включени в Brachypodietalia (Trachynietalia) distachyae. 
Разнообразието  растения, безгръбначни и гръбначни съобщества е 
изключително високо. 
 
Псевдостепите със житни
разпространение, като значителна част се среща на иберийския 
полуостров (най-вече Испания), следвана о  Италия, Франция, Гърция, 
Кипър и Малта. Местообитанието се благоприятства от схемите на 
традиционно управление на пасищата и допринася за тъй наречените 
културни ландшафти. Обикновено се среща в комплекс с много други 
свързани с него местообитания, голяма част от които също са включени 
в Директивата 92/43 EEC. Като последствие голям брой животински 
видове, защитени от Директивата, до една или друга степен зависят от 
този тип местообитание. Поради тази причина е нужна цялостна 
перспектива, когато се обмислят модели за консервационно управление. 
 
Тв
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намаляване на биоразнообразието и до повишен риск от пожари. За 
съобществата на Poetalia bulbosae опитът показва, че това води до 
изчезването им поради бързи промени във флористичния състав. Ето 
защо, пашата (особено с овце) е жизненоважна за дългосрочното 
поддържане на този тип местообитание. Като допълващи мерки се 
препоръчват редовното очистване от храсти на площи с малки до 
средни размери, които са неравномерно разпределени, и лесовъдско 
стопанисване на околната горска и храстова растителност, както и 
запазването или възстановяването на традиционна инфраструктура 
(места за водопой, плетове, каменни зидове) и на разположени в 
близост земеделски площи. За съобществата на Poetalia bulbosae се 
препоръчва и леко фосфорно наторяване; при все това, торенето с 
друг вид химикали или върху други съобщества на местообитание тип 
6220 трябва да се забрани. 
 
За да се възстанови местообитание тип 6220 на места, които са 
обрасли, трябва да се почисти храстовата растителност и да се 
провежда интензивна паша в продължение на много години. Други 
приложими мерки са намаляването или забраняването на употребата на 
пестициди и хербициди, защита на местообитанието от урбанизиране, 
контрол върху туристическата дейност, ако е необходимо, 
поощряването на ползването на етикети за качество на добитъка, 
повишаването на качеството на живот за овчарите и въвеждането на 
нови стратегии за управление на земите.                                    
 
1. Описание на типа местообитание и на свързаните с него видове       
 
Местообитание тип 6220 не е хомогенно. Широката дефиниция, 
представена в Интерпретационния наръчник на Местообитанията в 
Европейския Съюз EUR27 (EC 2007), се концентрира върху някои 
основни и отличителни белези като доминирането на ниски житни 
растения, средиземноморското влияние, ксеро- и термофилността. 
Според тази дефиниция типът местообитание включва тревни 
съобщества, в повечето случаи с отворена структура, на 
средиземноморски ксеро- и термофилни многогодишни и едногодишни 
видове растения, които обикновено се срещат върху еутрофни, но и 
олиготрофни почви. 
 
Разпространение 
 
Поради зависимостта му от средиземноморския климат, този тип 
местообитание се среща само в средиземноморските страни на 
Европейския съюз: Португалия, Испания, Франция, Италия, Гърция, 
Кипър и Малта. Там той се среща от морското равнище до средни 
надморски височини в планините (обикновено до между 1,700-1,800 
м.н.в.); в т. нар. термо- до супрасредиземноморски растителни 
пояси1. 

                                                 
1 Тези растителни пояси се определят според доминиращия дървесен или храстов вид и 
отговарят на определен височинен диапазон. Виж “The Mediterranean Region: Biological 
Diversity in Space and Time” от J. Blondel, J. Aronson, J.-Y. Bodiou and G. Boeuf.Бел.р. 
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Процентно разпределение в мрежата Натура 2000 на площта, покрита от псевдостепи с 

и и едногодишни стения (Thero-Brachypodietea) в 

, са взети от базата данни за 

житни и едногодишни (Thero-Brachypodietea)  
 
Псевдостепи с житн ра
защитени зони от мрежата Натура 2000  
 
нните, посочени в таблицата по-долуДа

мрежата Натура 2000 на Европейската Комисия, с дата на последно 
обновяване – декември 2006. Общата площ е изчислена въз основа на 
площта на типа местообитание, посочена за всяка защитена зона, и 
трябва да се приема само като индикативна стойност за действителното 
покритие на местообитанието в мрежата Натура 2000. 
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Биогеографски 
регион 

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

% от 
общата 
площ 

Средиземноморски 977 693 747 98.25 
Атлантически 40  7 714 1.09 
Континентален 71  2 741 0.39 
Алпийски 5  1 925 0.27 
Държави Брой зони Изчислена площ в 

рамките на мрежата 
Натура 2000 (ха) 

% от 
общата 
площ 

Испания 428  408 023 57.78 
Италия 508  206 756 29.28 
Португалия 23  41 757 5.91 
Франция 77  34 684 4.91 
Гърция 33  13 496 1.91 
Кипър 20  1 400 0.20 
Малта 4  10 0.01 
общо 1 093  706 127 100 
 
 

Главни характеристики на местообитанието, екология и изменчивост 
 
В следствие на по-свободната си дефиниция, местообитание тип 6220 
може да се раздели на поне още три широко определени подтипове. По-
долу са посочени основните характеристики, екологични изисквания и 
изменчивост на всеки подтип. 
 

Подтип 1: Lygeo-Stipetalia 
 
Включва средиземноморски многогодишни базофилни съобщества с доста 
груби и къси житни растения, доминирани от Brachypodium retusum (= 
B. ramosum, B. Bosissieri вкл.). Този подтип се отнася към Lygeo-
Stipetalia Br.-Bl. & O. Bolós 1958 (= Thero-Brachypodietalia); клас 
Lygeo-Stipetea (= Thero-Brachypodietea). Най-важният и широко 
разпространен съюз в рамките на този подтип е Thero-Brachypodion 
retusi (ramosi), въпреки че някои съюзи, като Triseto-Brachypodion 
boissieri и Stipion parvifoliae, също трябва да се отчетат. 
Този подтип се среща при термо- до супрасредиземноморски термо-
климат2 и при полупустинен (потенциална растителност: храсталаци) до 
полувлажен омбро-климат3 (потенциална растителност: полу-

                                                 
2 Авторите използват термина “thermo-climate”. В Испания този термин се използва  при климатичната 
класификация, която се основава върху средногодишните температури (виж речника на Националния 
институт по екология на Испания: http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/451/glosario.html). 
Според тази класификация Средиземноморския регион се поделя на 5 „термо-климата”: горещ (над 16˚C), 
умерен (от 16 до 12), студен (от 12 до 8), много студен (от 8 до 4) и извънредно студен (под 4). 
Вероятно в случая е по-точно да се каже „растителен пояс” вместо „термален климат”, тъй като „термо- 
и супрасредиземноморски” са термини от класификацията на растителните пояси (виж предх. Бел.р.) 
 
3 Авторите използват термина „Ombroclimate” (oт исп. – “ombroclima), който в превод означава „част от 
климата, която се отнася до валежите”. В Средиземноморския район се различават 6 типа „омбро-
климата” спрямо количеството средногодишни валежи, измерени в мм/м2:  
 
 
пустинен (под 200), полупустинен (200-350), сух (350-600), полувлажен (600-1,000), влажен (1,000-
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широколистни 
гори). Обикновено се среща на места с дълъг летен период на 
засушаване. В условията на полупустинен климат тревните съобщества 
се „крият” под храстовата покривка. Местообитанието се среща 
предимно на богати на хранителни вещества, в по-малко случаи 
неутрални силикатни почви, често каменисти и ерозирали. 
Разпростира се от морското равнище до 1600-1700 м.н.в. в 
Югоизточна Испания (700-800 м в Южна Франция). 
 
Често покритието на 
тревният етаж при този 
подтип, при добри 
екологични и управленски 
условия, е високо, а 
понякога той покрива 
напълно почвения субстрат. 
Обикновено расте в малки 
до средни по размери 
просеки или пролуки или 
под свода на разредени и 
просветлени гори, като 
например склерофилни гори 
(Quercus rotundifolia), 
средиземноморски борови 
гори (най-вече от Pinus 
halepensis) или 
средиземноморски храсталаци (Quercus coccifera, гариги или 
асоциации на Rosmarinus-Salvia-Thymus). Подтип Lygeo-Stipetalia се 
счита като последен сукцесионен стадий преди заместването му от 
посочените типове горски местообитания. Неговото присъствие 
обикновено се свързва с наличие на екстензивна паша (овце и кози) 
и чести пожари. 
 

Съобщество на Thero - Brachypodion retusi (Phlomido 
lychnitis – Brachypodietum retusi). Мурсия (Източна 
Испания). Снимка: Alfonso San Miguel-Ayanz 

Сред най-характерните видове са Brachypodium retusum, Phlomis 
lychnitis, Avenula bromoides, Dactylis glomerata subsp. hispanica, 
Narcissus dubius, Ophris tenthredinifera. 
 
По отношение на физиономичните, структурните и функционалните 
белези,  изменчивостта на този подтип местообитание е ниска. 
Флористичните разлики между отделните асоциации често зависят от 
географското му разпространение (фитогеографията) и от 
екологичните условия. 
 

                                                                                                                                                                  
1,600) и много влажен (над 1,600).Бел.р. 
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Подтип 2: Poetalia bulbosae 
 
Много гъсти и ниски, но високопродуктивни, Средиземноморски 
многогодишни ливади, доминирани от Poa bulbosa, но също така с 
участието и на много едногодишни растения. Те се създават и 
поддържат от интензивната и постоянната паша на добитъка 
(обикновено овце) върху олиго- и еутрофни почви. Селективното 
изпасване на определени видове от една страна, и наторяването и 
ускоряването на кръговрата на веществата от друга, водят до 
формирането на оптимален тип пасище за добитъка. Описано е като 
„културен” пасторален климакс (Montserrat & Fillat 1999). Този 
подтип се отнася към разред Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas 
Martínez в Rivas Goday & Ladero 1970; клас Poetea bulbosae. 
 
Екологичните изисквания на този подтип са термо- до 
супрасредиземноморски „термо-климат”4; от сух (потенциална 
растителност: склерофилни многогодишни гори) до полупустинен омбро-
климат5 (потенциална растителност: полулистопадни широколистни или 
средиземноморски планински борови6 гори) и летният период на 
засушаване да е по-
дълъг от 2 месеца, 
поне в най-горния 
почвен хоризонт, 
където се намират 
корените на повечето 
житни растения. Среща 
се върху олиготрофни 
или еутрофни почви, но 
горният почвен слой е 
винаги богат на 
органична материя и 
хранителни вещества в 
следствие на 
интензивната и 
постоянна паша. 
Простира се от 
морското равнище до 
1,800-1,900 м.н.в. в 
Централна и Южна 
Испания. 
 
Когато този подтип 
местообитание се намира при добри екологични и  

Термофилно съобщество на Poetalia върху глинеста 
почва: Plantaginion serrariae (Trifolio 
subterranei – Plantaginetum serrariae). Из 
пасището са разпръснати отделни дървета, поради 
опасването във вид на храсти, на дивата маслина 
(Olea europaea subsp. silvestris). Кадис (Южна 
Испания). Снимка: Alfonso San Miguel-Ayanz. 

управленски условия, 

                                                 
4 Виж Бел.р. на стр. 7. 
5 Виж Бел.р. на стр. 8. 
 
6 Авторите използват термина „mountain pine”, което е английското наименование на клека 
(Pinus mugo), но не се разбира дали става въпрос за вида или искат да кажат „планински 
борови” Бел.р. 
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тревният етаж е напълно развит, дървесната растителност обикновено 
липсва или е много слабо представена (поради интензивно изпасване в 
през лятото и зимата, когато няма свежа трева), а бобовите растения 
са често срещани. 
  
Друг съществен белег е високата активност на почвената мезо- и 
микрофауна: напр. червеи, мравки, бактерии, др. 
 
Най-характерните видове за този подтип местообитание (Poetalia 
bulbosae) са: Poa bulbosa, Bellis annua, Parentucellia latifolia, 
Trifolium subterraneum (олиготрофни почви), Trifolium scabrum, 
Plantago albicans, едногодишни видове люцерна: Medicago spp. 
(еутрофни почви), Plantago serraria (глинести почви). 
 
Описани са три съюза: един върху кисели почви (Periballio-Trifolion 
subterranei), един върху варовите почви (Astragalo-Poion bulbosae) и 
един върху глинести почви (Plantaginion serrariae). Тъй като 
олиготрофните субстрати са по-малко предпочитани за земеделие и 
повече за паша, засега Periballio-Trifolion е съюзът с най-голяма 
площ. Този съюз е близко свързан със система „dehesa”: местообитание 
тип 6310 от Натура 2000. 
 
Подтип 3: Brachypodietalia distachyi 
 
Пионерни и ефемерни базофилни едногодишни тревни съобщества, 
обикновени върху литозоли. Този подтип се отнася към разред 
Brachypodietalia distachyi Rivas-Martínez 1978 (syn. Trachynietalia 
distachyae). 
 
Този подтип се нуждае от 
термо- до 
супрасредиземноморски 
температури; полупустинен 
(потенциална растителност: 
храсталаци) до полувлажен 
(потенциална растителност: 
полулистопадни 
широколистни или 
средиземноморски планински 
борови гори) омбро-климат 
и дълъг летен период на 
засушаване, поне в най-
горния почвен хоризонт. 
Среща се върху еутрофни 
почви, които обикновено са 
деградирали или показват 
ниска степен на развитие 
(литозоли), от морското 
равнище до 1,800-1,900 

Термофилно съобщество на Brachypodietalia 
distachyi, растящо върху варовиков литозол. 
Валенсия (Източна Испания). Снимка: Alfonso San 
Miguel-Ayanz 
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м.н.в. в централна и южна Испания. Неговото присъствие обикновено се 
свързва с чести пожари и екстензивно изпасване (овце и кози), въпреки 
че интересът към него от пасторална гледна точка е нисък. 
  
Този подтип местообитание се счита за последния сукцесионен етап 
преди заместването му от съобщества на ксерофилните средиземноморски 
гори и храсталаци. В условията на средиземноморския климат дървесните 
видове са по-силни конкуренти от тревните. Поради тази причина този 
подтип се среща обикновено в открити петна сред съобщества на 
хамефити, формирайки по този начин мозаечна пространствена структура, 
в която площите, покрити с неговите съобщества, са обикновени малки: 
от няколко квадратни метра. В същност, с повишаването на влажността 
на климата размерът на тези петна намалява още повече. 
 
Най-характерните видове за подтип Brachypodietalia distachyi са: 
Brachypodium distachyon (syn. Trachynia distachya), Bombycilaena 
erecta, Echinaria capitata, Polygala monspelliaca, Scabiosa stellata, 
Stipa capensis.               
 
Към разред Brachypodietalia distachyi са описани четири съюза: 
Stipion capensis, заемащ най-голямата индивидуална площ, се среща при 
термосредиземноморски и полупустинен климати; Sedo-Ctenopsion 
gypsophilae – върху доломити, серпентинити или базалтови скали, и 
Brachypodion distachyi, който се среща от термо- до 
супрасредиземноморски или от термо- до мезо-умерен климат. 
 
Въпреки описанието на тези три основно подтипа, което е в строго 
съответствие с Ръководството за местообитанията в Европейския съюз 
EUR27, съществуват още няколко типа средиземноморски тревни 
съобщества, които също могат да се включат в местообитание тип 6220. 
Такъв е случаят например с други съобщества на разред Lygeo-Sipetalia 
(съюзи Stipion tenacissimae, Agropyro-Lygeion sparti); съобщества на 
едногодишни растения върху солени почви (клас Saginetea maritimae); 
многогодишни сукулентни дебелецови и други ниски хамефити, тревни 
съобщества на средновисоки многогодишни растения (разред 
Brachypodietalia phoenicoidis или Stipo giganteae-Agrostietea 
castellanae). Някои от тях се ползват като модели за управление във 
Франция (Muller 2002). 
 
Видове, които зависят от местообитание тип 6220 
 
Много животински видове, включени в Приложение II или IV Директивата 
за местообитанията (92/43/EEC) или в Директивата за птиците 
(79/499/EEC) зависят в по-голяма или в по-малка степен от 
местообитание тип 6220, но доколкото знаем не се срещат само в него. 
Например Cervus elaphus corsicanus (сардински благороден елен), Ovis 
ammon musimon (O. gemelini) (европейски муфлон), Testudo hermanni 
(шипоопашата костенурка), Testudo graeca (шипобедрена костенурка), 
Podarcis pityusensis (ибиски стенен гущер), редкият Apteromantis 
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aptera (иберийска богомолка) (Приложение II и IV), Erinaceus algirus 
(алжирски таралеж) и Algyroides marchi (испански алгироидес7) 
(Приложение IV).  
Lynx pardina, най-застрашеният вид от семейството на котките, Aquila 
adalberti (иберийски кръстат орел), Hieraaetus fasciatus (ястребов 
орел) и дори Aegypius monachus (черен лешояд) също зависят до 
известна степен от тревните съобщества на Poetalia bulbosae, тъй 
като тези съобщества са предпочитано място от тяхната най-важна 
плячка – заекът подземник (Oryctolagus cuniculus) – и предоставят 
богат на протеини фураж, който позволява на женските зайци да 
забременеят (Villafuerte et al. 1997). Ето защо, много усилия са 
вложени в увеличаването на територията, заета със съобщества на 
Poetalia в местообитанията на тези застрашени видове (Gonzalez & San 
Miguel 2004; San Miguel 2007). 
 
Falco naumanni (белошипа ветрушка) и Falco biarmicus (далматински 
сокол) изглежда зависят от местообитание тип 6220 като източник на 
тяхната редовна плячка – безгръбначни животни. Подобно е и с някои 
степни видове птици като Otis tarda (голяма дропла), Tetrax tetrax 
(стрепет), Alectoris graeca (планински кеклик), Pterocles orientalis 
(чернокоремна пясъчна яребица), Pterocles alchata (шипоопашата 
пясъчна яребица), Burhinus oedicnemus (турилик), Pyrrhocorax 
pyrrhocorax (червеноклюна гарга), Chersophilus duponti (чучулига на 
Дюпонт), Melanocorypha calandra (дебелоклюна чучулига), сива 
чучулига (Calandrella rufescens) и други видове от семейство 
Alaudidae (Чучулигови). 
 
Действителните връзки между местообитание тип 6220 и животинските 
видове, посочени в проекти на LIFE-Nature като свързани с него, са 
твърде неясни. Няма растителен вид, включен в Приложение II или IV 
на Директивата за хабитатите (92/43/EEC), който да е описан като 
характерен за някое от съобществата на този тип местообитание. Обаче 
някои видове, като например Aster sorrentini, показват определена 
привързаност с този тип местообитание. Освен това много видове 
орхидеи могат да се открият в съобщества на съюза Thero-Brachypodion 
retusii. Други застрашени видове, свързани с този тип местообитание, 
са Bellevalia hackellii, Verbascum fontqueri, Silene diclinis, 
Koeleria dasyphylla, Echium valentinum и Cistus heterophyllus subsp. 
carthaginensis. 
 
Типове местообитания, свързани с местообитание тип 6220 
 
В следствие на голямото разнообразие от съобщества, включени в 
местообитание тип 6220, и на голямата територия, която те заемат, 
този тип местообитание е свързан или е в контакт с много други 
типове местообитания. 
 
Тъй като всички се срещат в едни и същи ландшафти,техните екологични  

                                                 
7 От семейството на гущерите. Бел.р. 
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изисквания и управленски нужди са също доста подобни. По тези причини 
ние ще опишем само онези, включени в Директивата за хабитатите 
92/43/EС , като ще го направим за всеки подтип на местообитание тип 
6220. 
 
   -   1340: Вътрешни солени тревни съобщества. Контакт с 
местообитание тип 6220 (Lygeo-Stipetalia и Brachypodietalia 
distachyi). 
 
   -   1510: Средиземноморски солени степи (Limonietalia). Контакт с 
местообитание тип 6220 (Lygeo-Stipetalia и Brachypodietalia 
distachyi). 
 
   -   1520 Средиземноморски гипсови степи (Gypsophiletalia). Контакт 
с местообитание тип 6220 (Lygeo-Stipetalia и Brachypodietalia 
distachyi). 
 
   -   2240: Тревни съобщества от разред Brachypodietalia върху дюни 
с едногодишни растения. Припокрива се с местообитание тип 6620: дюнни 
формации на псевдостепи с житни и едногодишни растения от разред 
Thero-Brachypodietalia (EUR27). 
 
   -   4090: Ендемични оро-средиземноморски храсталаци с Ulex. 
Контакт с местообитание тип 6220 (Lygeo-Stipetalia и Brachypodietalia 
distachyi). 
 
   -   5110: Стабилни ксеромезофилни фомрации с Buxus sempervirens 
върху скалисти склонове (Berberidion p.p.). Контакт с местообитание 
тип 6220 (обикновено разред Lygeo-Stipetalia). 
 
   -   5220: Дървовидни храсталаци („маторрал”) със Zizyphus. Контакт 
с местообитание тип 6220 (Lygeo-Stipetalia и Brachypodietalia 
distachyi). Те се допълват взаимно относно дейности, свързани с 
опазването на флората и фауната: първият тип местообитание предоставя 
укритие както за растителните, така и за животинските видове, а 
вторият – храна за дивите животни. 
 
   -   5320: Ниски формации на Euphorbia, близо до скали. Контакт с 
местообитание тип 6220 (Lygeo-Stipetalia и Brachypodietalia 
distachyi). Те споделят подобни екологични и управленски изисквания. 
 
   -   5330: Термосредиземноморски и предпустинни храсталаци. Контакт 
с тип местообитание 6220 (Lygeo-Stipetalia и Brachypodietalia 
distachyi). Те се допълват взаимно относно дейности, свързани с 
опазването на флората и фауната: първият тип местообитание предоставя 
укритие както за растителните, така и за животинските видове 
(подпомагане), а вторият – храна за дивите животни. 
 
   -   5410, 5420, 5430: Фригани. Контакт с местообитание тип 6220 
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(Lygeo-Stipetalia и Brachypodietalia distachyi). Те споделят подобни 
екологични и управленски изисквания. 
 
   -   6110: Калцифилни или базофилни хазмофитни тревни съобщества 
върху скали от съюза Alysso-Sedion albi. Контакт с местообитание тип 
6220 (Lygeo-Stipetalia и Brachypodietalia distachyi). 
 
   -  6210: Полуестествени сухи тревни съобщества и храсталаци върху 
варовик (Festuco-Brometalia)(важни места за орхидеи). Контакт с 
местообитание тип 6220 (Lygeo-Stipetalia, Poetalia bulbosae и 
Brachypodietalia distachyi) в неговите на ксерофилни подтипове 
(Xero-Bromion). 
 
   -  6310: Дехеси8 с вечнозелени видове от род Quercus. Близко 
свързани със тревните съобщества на разред Poetalia bulbosae, които 
са най-добрият тип тревни съобщества за системата “дехеса” – 
културен ландшафт, който се използва за екстензивно отглеждане на 
добитък. Ето защо, техните управленски нужди си съвпадат до голяма 
степен с тези на местообитание тип 6220. 
 
   - 9240: Иберийски гори на Quercus faginea и Quercus canariensis. 
Местообитание тип 6220 е често последеният предхождащ стадий на 
сукцесия преди развитието на тези гори. 
 
   -  9320: Гори на Olea и Ceratonia. Местообитание тип 6220 е често 
последеният предхождащ стадий на сукцесия преди развитието на тези 
гори. 
 
   - 9340: Гори на Quercus ilex и Quercus rotundifolia. 
Местообитание тип 6220 е често последеният предхождащ стадий на 
сукцесия преди развитието на тези гори върху алкални почви. 
 
   -  93A0: Гори с Quercus infectoria (Anagyro phoetidae-Quercetum 
infectoriae). Местообитание тип 6220 често е последният предходен 
стадий на сукцесия.  
 
   -  9530:(Суб-)Средиземноморски борови гори с ендемични видове 
черен бор. Местообитание тип 6220 (Lygeo-Stipetalia) често е 
последен предхождащ стадий на сукцесия.  
 
   -  9540: Средиземноморски борови гори с ендемични мезоегейски 
видове бор. Местообитание тип 6220 често е последният предхождащ ги 
стадий на сукцесия върху алкални почви. 
 
   -  9550: Канарски ендемични борови гори. Местообитание тип 6220  
 

                                                 
8 Дехеса е тип пасище с мозаично разпръснати дървета и храсти, срещащо се често по 
иберийския полуостров и използвано за пашуване на животни (произхожда от кастилската дума 
за "пасищеe"). Бел.р. 
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(Lygeo-Stipetalia, Brachypodietalia distachyi) често е последният 
предхождащ ги стадий на сукцесия. 
 
   -    9560: Ендемични гори с Juniperus spp. Местообитание тип 6220 
(Lygeo-Stipetalia, Brachypodietalia distachyi) понякога е последният 
предходен сукцесионен стадий. 
 
   -    9570. Гори на Tetraclinis articulata. Контакт с местообитание 
тип 6220 (Lygeo-Stipetalia и Brachypodietalia distachyi). 
 
Екологични услуги и ползи от местообитанието 
 
Екологичните и социалните услуги, които предлагат псевдостепите, 
включват: 
 

• Укрепване на почвата в екосистеми,които са застрашени от ерозия 
и опустиняване. 
 

• Възстановяване на почвата след горски пожари. Тези тревни 
съобщества са пионерни. 
 

• Предотвратяване на интензивни пожари. Отворените тревни 
съобщества играят главна роля при предотвратяването на 
интензивни пожари и улесняват контролирането им. 
 

• Редки и застрашени растителни видове. Но повечето такива видове 
не се характерни видове за съобществата на местообитание тип 
6220, а на свързани с него типове местообитания. 
 

• Ландшафтно разнообразие. Създава се мозайка от тревни и храстови 
съобщества, гористи местности и земеделски площи. Тревните 
съобщества и земеделските площи предоставят храна както за 
добитъка, така и за дивите животни. Екстензивната паша е тясно 
свързана с ландшафта и със съхраняването на биоразнообразието, 
както и с устойчиво развитие на селските райони (както са и 
някои селски земеделски и традиоционни породи) – виж по-долу. 
 

• Високи нива на биоразнообразие при насекомите (скакалци, 
бръмбари, пеперуди, пчели и много други). 
 

• Биологична дейност в почвения слой: безгръбначни (микрофауна), 
дъждовни червеи, мравки, бактерии, гъби и много други биологични 
форми. Ускоряване на кръговрата на биогени и като следствие 
намаляване на проблемите, причинени от лимитиращи биогени като 
например фосфора (Gonzalez & San Miguel 2004, Dutoit et al. 
2005). Това е особено важно за съобществата на Poetalia 
bulbosae. 
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• Ксерофилните тревни съобщества предоставят фураж, но също така и 
други източници на храна, като безгръбначни животни, и места за 
гнездене, например за птиците. Безгръбначните животни са 
съществени за изхранването на малките на повечето птици и 
особено за застрашени видове като Otis tarda (голяма дропла), 
Tetrax tetrax (стрипет), Alectoris graeca (планински кеклик), 
Pterocles orientalis (чернокоремен пясъчна яребица), Pterocles 
alchata (шипоопашата пясъчна яребица), Falco naumannii (белошипа 
ветрушка), Burhinus oedicnemus (турилик), Pyrrhocorax 
pyrrhocorax (червеноклюна гарга), Chersophilus duponti (чучулига 
на Дюпонт) и други видове от семейство Alaudidae (Чучулигови), 
както и за ловни видове като Alectoris rufa (червенокрак кеклик) 
(Baldock 1994, González & San Miguel 2004). 
 

• Екстензивно отглеждане на добитък с използването на фураж, добит 
от местообитание тип 6220, и също така предоставя храна и за 
затрашени видове мършояди и хищници като Aegypus monachus (черен 
лешояд), Gyps fulvus (белоглав лешояд), Gypaetus barbatus 
(брадат лешояд), Neophron pernocpterus (египетски лешояд), 
Aquila adalberti (испански царски орел), Hieraaetus fasciatus 
(ястребов орел), Canis lupus (вълк) и мнoго други. 
 

Тенденции 
 
Съобществата на тип местообитание 6220 са полуестествени съобщества. 
Те са естествени дотолкова, доколкото са съставени от естествени 
растителни видове, и все пак не са напълно естествени, тъй като 
заместват или предхождат горски растителни съобщества в процес на 
естествена сукцесия. Следователно те са резултат от процеси на 
вмешателство, свързани обикновено с човешката дейност: пожар, паша на 
добитък, отглеждане на селскостопански култури и залесяване. 
Поради тези причини те са тясно свързани с традиционните системи на 
екстензивно управление, довели до оформянето на т. нар. ”Европейски 
културни ланшафти” обикновено принадлежащи към мозаечен модел 
(Baldock 1994, Bunce et al. 2001, Watkinson & Ormerod 2001, Marriot 
et al. 2004, Dutoit et al. 2005, Hodgson et al. 2005). В резултат на 
това, опазването на тези местообитания изисква човешки или 
животновъдни дейности в определена степен: както изоставянето на тези 
дейности, така и тяхното интензифициране представляват сериозни 
заплахи за тяхното бъдеще. 
Режимите на традиционното екстензивно управление са се променили 
драстично през последните десетилетия, оказвайки значително 
въздействие върху културните ландшафти и ланшафтите с висока 
консервационна стойност. Обикновено тенденцията е негативна-тяхната 
площ намалява както в последствие от изоставянето (водещо до 
навлизане на горска растителност, загуба на биоразнообразие и 
повишаване на риска от пожар), така и от прекаленото им ползване или 
трансформацията им в чисто земеделски земи или урбанизирани райони. 
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Заплахи 
 
Повечето регионални проучвания и проекти от програмата LIFE Nature 
(виж. Проекти в Глава 3) изтъкват сходни заплахи за местообитание тип 
6220. Всички те са свързани с драстични промени на традиционните 
практики в средиземноморските екосистеми през последните десетилетия. 
 
Изоставяне на традиционни дейности 
 
Съобществата от типа местообитание 6220 от Натура 2000 разчитат на 
традиционните дейности и управление и са интегрирани в т. нар. 
куртурни ландшафти, като никога не представляват потенциалната 
растителност в техния район.Изоставянето на тези дейности води до 
активизирането на естествената сукцесия отново и съответно до 
заместването на тези съобщества от други.  
Почти незабавно последствие за тревните площи от Poetalia (подтип 2), 
които стриктно зависят от интензивната паша на добитъка, е тяхното 
заместване с бивши пасища: обикновено пионерни съобщества, в които 
доминират едногодишни или ксерофитни многогодишни видове. 
Съобществата, в които Poa bulbosa (индикаторен вид) почти или напълно 
отсъства, обикновено представляват последната фаза от заместването 
със средиземноморски тип горски или храстови съобщества. Те имат по-
ниски равнища на биологично разнообразие, драстично по-малко бобови 
растения и предпочитани от добитъка растителни екотипове, по–ниски 
фуражни качества и пасищна стойност. Когато пашата в съобществата от 
Thero-Brachypodion retusii бъде преустановена, първият ефект е 
увеличаване на покритието на Brachypodium retusum и паралелно 
намаляване на биологичното разнообразие. 
Друго последствие е нахлуването на горска растителност в резултат от 
реактивирането на естествената сукцесия. Този процес протича по–бързо 
при съобществата от Lygeo-Stipetalia (подтип 1) и Brachypodietalia 
distachyi (подтип 3), отколкото при тези от Poetalia bulbosae (подтип 
2).  В резултат от тази ситуация настъпва спад в биологичното 
разнообразие и драстично увеличаване на риска от пожар (Troumbis et 
al. 2001, Muller 2002). Ето защо в много Средиземноморски страни 
добитъкът все повече се използва за създаване и поддържане на 
противопожарни просеки (Etienne 1996, Gonzalez-Rebollar et al. 1999, 
Varela et al. 2007, Generalitat Валенсияna 2008, Dopazo pers. comm.).  
И накрая, изоставянето на традиционните дейности обикновено води до 
изчезването на традиционната инфраструктура, която би могла да бъде 
от значение както за дивите животни (например места за водопой, 
каменни зидове или плетове), така и от културна гледна точка. 
  
Преизпасване 
 
Преизпасването не е толкова голяма заплаха за местообитанието тип 
6220 каквато е за тревните съобщества (пасища и ливади) в умерените 
ширини. То се среща по-рядко в средиземноморските екосистеми поради 
по-ниската им продуктивност и сезонността на фуражния им запас. Освен 
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това, има данни, че повечето средиземноморски пасища могат да 
поддържат висока гъстота на добитъка без това да доведе до намаляване 
на биологичното им разнообразие; те са с висока издръжливост в 
резултат на дългата им история на развитие, свързана с влиянието на 
човека и добитъка (Sternberg et al. 2000, Pardini et al. 2004, 
Alrababah et al. 2007). 
Ефектът от преизпасването на Poetalia bulbosae не е особено вреден, 
тъй като тези ливади са били създадени и поддържани чрез пашуване на 
добитъка и следователно са зависими от него. Така или иначе, 
преизпасването засяга силно горската растителност и особено нейната 
регенерация или възстановяване, представлявайки голяма опасност за 
системите на горско-тревните пасища („dehesa”)9 (местообитание тип 
6310 от Натура 2000). Последиците за съобществата от Lygeo-Stipetalia 
са различни поради хамефитния характер на видовете, доминиращи в тях 
(напр. Brachypodium retusum), чието изобилие намалява с увеличаването 
на пашата, понякога завършващо с по-високо годишно ниво на видовото 
биоразнообразие (Colas et al. 2002, Muller 2002). Ефектът на 
изпасването върху съобществата на Brachypodietalia distachy 
обикновено е негативен, тъй като те са съставени главно от терофити.  
Като основно правило, както повишаването на интензитета на 
земеделските или пасторалните дейности върху средиземноморските 
пасища, така и тяхното  изоставяне води обикновено до намаляване на 
биологичното разнообразие (Hodgson et al. 2005). 
 
Пожари 
 
Ефектът от пашуването на добитъка върху контрола и превенцията от 
пожари бе споменат по-горе. Ефектът от пожарите върху пасищата може 
да бъде негативен или позитивен в зависимост от сезона, размера, 
температурата, вятъра и запалимата биомаса. Пожарите обикновено се 
отразяват благоприятно на тревните съобщества и затова са били 
традиционно използвани за тази цел; всъщност пасторалните дейности 
често са свързани с горски пожари. Все пак обаче, те причиняват 
обикновено ерозия и деградация на почвите, както и намаляване на 
биологичното разнообразие. Ето защо много областни правителства 
(напр. в Испания: Кастилия де Леон, Андалусия, Валенсия и Кантабрия) 
понастоящем работят със заинтересованите страни с цел правилното 
използване на пашата, паленето и механична намеса за намаляването на 
риска от неконтролируеми пожари.  
 
Превръщане в земеделска земя 
 
Превръщането на съобществата от местообитание тип 6220 в орна земя 
води до моментално изчезване на биологичното разнообразие, чието 
възстановяване може да отнеме десетилетия (San Miguel 2001, Dutoit et 
al. 2005, Romermann et al. 2005). Така или иначе, ако земеделието се 

                                                 
9  Dehesa is a type of wooded pastureland found in the Iberian peninsula, used for the grazing of livestock (from a 
Castilian word for "pastureland").Бел.р. 
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практикува върху стари земеделски земи и не засяга големи територии, 
то може да бъде съвместимо с мозаечните модели на ландшафта, където 
съобществата от Brachypodietalia distachyi могат да играят ключова 
екологична роля. Всъщност наличието на малки парчета земя със 
земеделски култури, което е било традиционна черта на култивираните 
земи, се приема за благоприятно за много видове диви животни, тъй 
като ги осигурява с висококачествена сезонна храна, а понякога и с 
убежища (Suarez-Seoane et al. 2002, Gonzalez & San Miguel 2004, San 
Miguel 2007). 
 
Използване на пестициди, хербициди и торове 
 
Пестицидите могат да увеличат производителността на пасищата. Така 
или иначе, за средиземноморските пасища качеството и сезонната 
наличност обикновено са много по-важни от количеството. Освен това 
пестицидите и фитонцидите могат да имат също така и силно негативно 
въздействие върху биологичното разнообразие от безгръбначни и 
плевели. Последните могат да бъдат важни не само сами за себе си, но 
и да бъдат крайно необходими като храна за много други животински 
видове (напр. птици) и дори да са решаващи за самата стабилност на 
екосистемата ( напр. пчели, торни бръмбари).   
Третирането с минерални торове въздейства силно на местообитанията 
тип 6220. Поради ограничения, идващи от нормалния период на растеж 
(лятната суша и зимния студ), то е насочено обикновено към  
увеличаване на естествените бобови видове (и съответно на 
съдържанието на протеин във фуража) и се провежда единствено на 
места, където подобно третиране е изгодно. Минералното торене 
обикновено въздейства само на съобществата на Poetalia bulbosae и се 
състои в разпръскването на малки количества фосфор (20-60 kg  
P2O5/ха) върху тревната площ на всеки няколко години. Това нито 
увеличава, нито намалява броя на растителните видове, а само намалява 
тяхното относително изобилие. Съответно третирането с минерални 
торове може да се приеме за полезно, ако се провежда с материал от 
фосфорна скала (Ferrera et al. 2007, Olea & San Miguel 2006).  
Фосфорното наторяване е било използвано успешно за подобряването на 
естествени пасища, увеличавайки по този начин популацията на дивите 
зайци в няколко проекта на LIFE Nature, насочени към опазването на 
иберийския рис, иберийския царски орел и черния лешояд (виж списъка 
по-долу). Наторяването с азот или калий на местообитание тип 6220 би 
трябвало да бъде забранено.  
 
Урбанизация и туризъм 
 
Превръщането на съобщества от местообитание тип 6220 в урбанизирани 
територии е съществена заплаха, особено в крайбрежни райони. Това 
означава пълно и перманентно изчезване на естественото биологично 
биоразнообразие. Туризмът в крайбрежните региони също представлява 
опасност за някои съобщества на местообитание тип 6220, това важи 
особено за някои средиземноморски острови. От друга страна, пашата се 
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изтъква като фактор повишаващ туристическата стойност на 
средиземноморските ландшафти (Pardini et al. 2004). 
 
Инвазивни чужди видове 
 
Те не представляват значителна заплаха. Все пак някои инвазивни чужди 
видове, като Carpobrotus sp., Opuntia ficus-indica, Opuntia subulata, 
Sporobolus indicus, Paspalum vaginatum или Arctotheca calendula, се 
цитират за територии, свързани с местообитание тип 6220. 
 
Ефекти от промени в климата 
 
Състоянието на местообитание тип 6220 може да се облагодетелства от 
промени в климата, ако тези промени доведат до леко повишение на 
температурата или до удължаване на периода на лятната суша (Mannetje 
2006). Много от характерните за местообитанието видове не са повлияни 
негативно от повишаването на озона или CO2 в атмосферата (Gimeno et 
al. 2004). 
 
2. Природозащитно управление                                          
 
Основни препоръки 
 
Очевидно е, че поради пионерния или полупионерния характер на 
съобществата, включени в местообитание тип 6220, е необходимо тяхното 
използване, или по-точно изпасване, за да бъдат опазени. И все пак, 
прекалено интензивното ползване също може да има негативен ефект 
както върху тяхното опазване, така и върху запазването на 
биологичното разнообразие на много нива: ланшафт и структура (γ 
разнообразие), екотони (β разнообразие), видове (α разнообразие) и 
генетика (например растителни екотипове, селекционирани чрез 
изпасването от добитъка през хилядолетията). Ето защо, като основно 
правило, би трябвало традиционните методи на екстензивно управление 
да се приемат като желан модел на природозащитно управление. Очевидно 
е обаче, че икономическите и социалните промени в последните 
десетилетия могат да изменят обсега или интензитета на методите на 
управление или дори да внесат нови изисквания за управление. 
Погледнато по-детайлно, е видно, че консервационното управление може 
да варира в зависимост от подтиповете. Оттук нататък, където е 
възможно, са дадени основни препоръки за цялото местообитание тип 
6220, а където е необходимо, са споменати и разликите между 
подтиповете. 
  
Активно управление 
 
По-долу са описани препоръчителни позитивни дейности за 
възстановяване и управление на местообитание тип 6220.  Технически  
предписания, техники, примери и ограничения, свързани с този тип 
дейности, са били описани от Guil et al. (2007) за Средиземноморска 
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Испания. 
 
Паша 
 
Пашата е изключително важна за създаване и поддържане на пасищата, 
особено там, където горските или храстовите съобщества представляват 
потенциалната растителност, т.е. навсякъде в европейските 
средиземноморски страни. Ето защо, въвеждането на екстензивна паша 
или възстановяването й там, където вече я няма, е необходимо за 
поддържането на съобществата на местообитание тип 6220. Това важи 
особено за съобществата Poetalia bulbosae - същински култивирани 
пасищни тревни площи в климаксно състояние, силно зависими от 
изпасването. Тъй като изискванията за паша са различни за трите 
подтипа на местообитание тип 6220, те са разгледани поотделно. 

Подтип 1 (Lygeo-Stipetalia) 

 

• Вид добитък: овце или кози. Овцете са по-добри в подобряването 
на състоянието на тревни площи, при които се изисква минимално 
въздействие върху горската растителност. Козите се използват, 
когато изпасването на филизите и клоните е желателно за 
контролиране на растежа на храстовата биомаса (например опазване 
или разширяване на тревните площи или превенция на пожари). 
Говедата се използват рядко. Размерът на стадата обикновено е от 
около 500 (до 1000) индивиди за овцете и 250 (до 400) за козите; 
козите са по-трудни за управление. 

• Гъстота на добитъка: допустимо натоварване между 0,2-0,4 
животински единици(ЖЕ=500 кг) хектар/год.  По-висока гъстота, до 
1 ЖЕ на хектар годишно са препоръчителни за къси периоди от 
време, където е желан контрол върху горската растителност. 

• Период на паша: обикновено през пролетта и понякога, когато е 
възможно, през есента. Филизите на храстовата или горската 
растителност и вторични земеделски продукти (например стърнища) 
са допълнителни източници на храна за добитъка. 

• Метод на паша: непрекъснат. 
• Изкуствено подхранване: обикновено в ниска степен, с изключение 

на млекодайните стада. 
 
Подтип 2 (Poetalia bulbosae) 

• Вид добитък: овце или говеда; понякога кози, когато биомасата от 
фиданки в околността е в изобилие. Конете се използват по-рядко 
заради по ниското пазарно търсене. Овцете са много по-подходящи 
за подобряването на тревни площи благодарение на способността им 
да пасат площи с ниска трева и заради по-добрите им 
характеристики при наторяването. В допълнение, тяхната нужда от 
допълнително подхранване е много по-малка и влиянието им върху 
регенерацията на дърветата е минимално, което е от особено 
значение за горско-тревните системи „dehesa”(=”montado”) (6310 
Натура 2000 тип местообитание). Този вид е несъмнено е най-
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препоръчителният, дори може би единственият, за опазването на 
съобществата от Poetalia bulbosae. Въпреки това броят на овцете 
намалява подари недостиг на овчари. Говедата, въпреки по-слабата 
им адаптивност към типа пасище, по-високата им  необходимост от 
допълнително подхранване и силно негативното им въздействие 
върху горската растителност (храсти и млади дървета), са широко 
използвани, тъй като не се нуждаят от овчари и търсенето на 
техни продукти на пазара е по-голямо. Популяризирането на овцете 
като добитък за паша, за сметка на говедата, се препоръчва 
горещо в управлението на съобществата от Poetalia bulbosae и на   
“dehesas” и “montados”. Размерът на стадото обикновено е около 
500 (до 1000) индивида. Броят на говедата в едно стадо е много 
променлив. 

• Гъстота на добитъка: допустимото натоварване на тревната площ е 
около една животинска единица на хектар/година през време на 
периода на пашата. Така или иначе, много по-ниска гъстота на 
добитъка (около 0,2-0,3 ЖЕ на хектар/годишно) се препоръчват за 
екосистемите на „dehesa”, където са представени и други типове 
тревни площи и при които възстановяването на дървесния етаж е 
абсолютно необходимо. 

• Период на паша: от средата на есента до ранното лято (т.е. 
периода на наличие на фураж). 

• Метод на паша: непрекъснат. 
• Допълнително подхранване: обикновено е по-малко за овцете; за 

говедата е високо (понякога твърде високо поради недостатъчната 
информираност на собствениците на добитък).  

 
Подтип 3 (Brachypodietalia distachyae) 
 

• Вид добитък: овце или кози. Овцете са по-добри в подобряването 
на тревни площи, където се желае минимално въздействие върху 
горската растителност. Козите се използват, когато изпасването 
на филизите и клоните, е желателно за контролиране на прираста 
на биомасата на храстовата растителност (например опазване или 
разширяване на тревните площи или превенция от пожари). Говедата 
се използват рядко. Размерът на стадата обикновено е около 500 
(до 1000) индивида за овцете и 250 (до 400) за козите; козите са 
по-трудни за управление. 

• Гъстота на добитъка: допустимото натоварване е около 0,1 
животински единици на хектар/год. По-висока норма от 0,5 
животински единици на хектар/год, може да бъдае препоръчителна 
за къси периоди от време там където е желан контрол върху 
горската растителност. 

• Период на паша: обикновено през пролетта и понякога есента, в 
зависимост кога започва есенният дъжд. Младите клонки на 
храстови или горски формации и земеделските вторични продукти 
(напр. стърнища) са допълнителни източници на храна за добитъка. 

• Метод на паша: непрекъснат. 
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• Допълнително подхранване: обикновено е в ниска степен, с изключение на 
млекодайни стада кози.  

 
Единиците на управление са различни, според размера на стадото и 
гъстотата на добитъка обикновено, но са около 500 хектара в Испания и 
по-малки в други европейски страни. 
 
Придвижвания на стадата на къси или дълги разстояния са необходими 
заради сезонноста в зеления фураж за добитъка. Те са също така тясно 
свързани с разпространението на растителен материал (семена), 
биологичната обвързаност и високото биологично разнообразие. 
Придвижванията на къси разстояния може да са свързани с ползването на 
вторични продукти на земеделската дейност (стърнища, изоставени 
земи), земеделски култури или близки планински пасища 
(transterminance). Придвижванията на дълги разстояния обикновено са 
до далечни планински пасища (transhumance). Традиционните 
придвижвания на стадата би трябвало да бъдат запазени доколкото е 
възможно (Bunce et al. 2004) както с цел опазване на биологичното 
разнообразие, така и за постигането на определена степен на 
продуктивна ефективност.  
 
Липсата или недостига на пастири се превръща в голям проблем. Често 
те сe заместват частично чрез поставянето на огради, но това не е 
препоръчително решение  за екосистемите с висока природозащитна 
стойност. 
  
Като основно правило, допълнителното подхранване би трябвало да бъде 
такова, така че да осигурява необходимия минимум. Необходимо е 
осигуряването на актуална информация по въпроса и уместни и приложими 
римери за собствениците на добитък при постигането на целта. п
 
Наторяване 
 
Третирането с минерални торове е препоръчително единствено за 
съобществата от Poetea bulbosae.  То трябва да се извършва с малки 
количества фософорна скала (20-60 кг P2O5/ха), което да се разпръсва 
върху тревната площ на всеки няколко (3-6) години. Наторяването с 
други хранителни вещества или върху други съобщества от местообитание 
тип 6220 не е нито необходимо, нито препоръчително и следва да бъде 
забранено.   
 
По-горе споменатото третиране е препоръчително не само за 
облагодетелстване на добитъка (и съответно собствениците на добитък и 
селското развитие), но също за да даде възможност на фермерите да 
намалят допълнителното подхранване, както и да облагодетелства дивите 
тревопасни. То е било използвано успешно в проекти на LIFE-Nature, 
целящи опазването на иберийския царски орел, иберийския рис и черния 
лешояд (LIFE02/NAT/E/8617, LIFE03NAT/E/0050) чрез последвалото от 
торенето увеличение на популацията от диви зайци (Gonzalez & San 
Miguel 2004, San Miguel 2007). 
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Инфраструктура: места за водопой, традиционни плетове, каменни зидове 
 
Традиционната инфраструктура, налична в територии с местообитание тип 
6220,  обикновено е от голяма полза за дивите животни, както дори и 
за застрашени растителни видове. Освен това, понякога тя носи висока 
културна стойност. Така или иначе, традиционната инфраструктура 
изчезва с изоставянето на традиционните режими на управление. Затова 
тяхното опазване или възстановяване е препоръчителна мярка за този 
тип местообитание.  
 
Местата за напояване (реки, потоци, кладенци, резервоари, поилки) са 
много съществени в средиземноморските екосистеми. Поради тази 
причина, много проекти на LIFE-Nature са ползвали европейски фондове, 
за да пресъздадат или възстановят традиционни места за напояване. 
Резултатите са били много позитивни, не само за екстензивното 
животновъдство, но и за много видове диви животни, като черния 
щъркел, заека (и съответно иберийския рис, иберийския царски орел, 
ястребовия орел и черния лешояд), черношипата ветрушка, степни птици, 
много земноводни и влечуги и дори безгръбначни. Местонахождението, 
размерът и дълбочината на местата за водопой, които се създават, 
зависи от вида, за чиято полза са предназначени. Така или иначе, 
създаването на нови места за водопой никога не бива да означава 
разрушението или деградирането на естествени извори или ценна 
влаголюбива растителност. Ето защо, там, където концентрацията на 
добитък и диви копитни е много висока и може да доведе до 
деградацията им, е препоръчително  естествените места за водопой да 
бъдат защитени (напр. чрез огради) и водата им да бъде изведена в 
бетонни корита(Gonzalez & San Miguel 2004). 
 
Опазването на традиционни плетове и каменни огради запазва 
структурното разнообразие и културното наследство и осигурява подслон 
за много диви животни и растителни видове. 
 
Земеделие: нередовно обработване на малки парчета земя с по-дълбоки и 
по-богати  почви. 
 
Една от най-забележителните черти на средиземноморските екосистеми е 
тяхната дълга история на човешко влияние, особено върху алкални 
плодородни почви. През вековете множество малки семейни групи са били 
разпръснати из средиземноморските екосистеми, заедно със техните 
разнообразни парчета обработваеми земи. Много видове диви животни са 
намирали храна и убежище и до известна степен са зависели от тези 
парцели обработваема земя.  
 
Така или иначе, промени в режима на традиционното управление са 
довели до драстично намаляване на тези най-различни парчета 
обработваема земя. Оказва се, че това има значителен негативен ефект 
върху много видове диви животни: заек (и съответно повечето хищници, 
на които е хранителна база), видове кеклици (червенокрак, планински), 
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гривяк, гургулица, степни птици, жерав, благороден елен, сърна, диво 
прасе и много други. Освен това тези обработваеми парчета земя биха 
могли да осигуряват много ценна сезонна храна за екстензивно 
отглеждания добитък, който не се придвижва на големи разстояния. 
 
Тези обработваеми парчета земя, и дори постоянните изкуствени пасища, 
са с доказано високо значение за екстензивно отглеждания добитък и 
дивите животни, следователно тяхната защита е много препоръчителна 
мярка в управлението им (Gonzalez and San Miguel 2004, Guil et al. 
2007). Така или иначе, тези земеделски посеви или постоянни 
изкуствени пасища не трябва да бъдат създавани на мястото на 
местообитание 6220, а на земеделска земя, защото възстановяването на 
някои естествени или полу-естествени степни пасища след изораване 
може да отнеме много дълго време (Dutoit et al. 2005, Romermann et 
al. 2005).  
 
“Бръмбарови банки” или равномерно разпределени парчета от неизорана 
земя 
 
Един от основните проблеми за застрашените животински (и ловни) 
видове в обширните чисто земеделски райони е липсата или недостигът 
на убежища (поне сезонно) и подходящи места за хранене или за 
размножаване (например гнезда, дупки). Ето защо, прости и евтини 
методи като “бръмбарови банки” (Gonzalez & San Miguel 2004, Guil et 
al. 2007) или равномерно разположени парчета от неизорана земя 
обикновено водят до много задоволителни резултати.  
 
Контрол върху нахлуването на горска (храсталачна) растителност 
 
Изоставянето на много традиционни човешки дейности в 
средиземноморските екосистеми обикновено води до нахлуването на 
горска растителност. Някои последствия от този процес са намаляване 
на биологичното разнообразие (структури, екотони, видове) и драстично 
увеличаване на риска от естествен пожар. Затова контролът върху 
горската растителност често е препоръчителна мярка в управлението на 
местообитанието. 
 
Контролираното изгаряне може да бъде препоръчителна намеса, ако при 
провеждането му се следват всички технически правила, свързани със 
сезона, температурата, влажността, вятъра, склона, размера на 
участъка и други мерки за сигурност. Все пак такова третиране крие 
известна опасност, тъй като има вероятност да се одобри техника, 
която при отсъствие на съответното техническо познание да се окаже 
особено вредна. Ето защо, механичните третирания обикновено са най-
препоръчваните мерки, въпреки необходимостта да се повтарят твърде 
често (обикновено на всеки 3-5 год.). Те трябва да се провеждат върху 
малки неправилни участъци с цел едновременно да се повиши 
структурното разнообразие без негативно въздействие върху териториите 
да се направи възможно използването на добитъка като жив инструмент, 
който да забави нахлуването на горската растителност. Ето защо, 

 25



фосфорното наторяване или изкуственото подхранване на добитъка може 
да бъде подходящо допълнително третиране за тези участъци. 
 
Лесовъдски мероприятия, особено в гъсти иглолистни насаждения 
 
Най-традиционните лесовъдни мероприятия са насочени към набавянето на 
естествени ресурси: дърва за горене, дървесина, горски плодове и така 
нататък. Сериозните икономически, социални и политически промени, 
обаче, са намалили търсенето на тези ресурси, особено в 
средиземноморския регион, в вследствие на което много традиционни 
лесовъдни практики вече не са изгодни (без да се взимат предвид други 
услуги, предоставяни от горските системи). 
 
Из целият Средиземноморски басейн е било залесявано с главната цел да 
се ограничат ерозионните процеси. Първоначалната гъстота на 
залесяване е била много висока и изисквала чести лесовъдски 
мероприятия с цел намаляването на гъстотата, докато възрастта на 
дърветата не се е увеличила и не са получили необходимата склопеност 
и пълнота.  
 
Тази поддръжка, обаче, обикновено излиза скъпо и поради това рядко се 
провежда с необходимата честота и интензивност. В резултат на това 
възникват проблеми със стабилността на насаждението (особено в 
изкуствени насаждения и гъсталаци, Gonzalez & San Miguel 2004), 
увеличава се риска от неконтролируем пожар и намалява биологичното 
разнообразие. Храстовият и тревният етажи се разреждат и понякога 
изчезват поради прекаленото сгъстяване на дървесния етаж. Това се 
отразява негативно на много видове диви животни. Ето защо, 
предприемането на подходящи лесовъдни мероприятия в този тип 
насаждения е много препоръчителна консервационна мярка не само за 
самите горски насаждения, но също и за съобществата от местообитание 
тип 6220, които могат да съставляват тревния етаж (напр. съобщества 
от Brachypodium retusum), и за свързаните с тях растителни и 
животински видове. Подобно управление е доказало своето голямо 
положително влияние върху някои видове диви животни, които имат 
високо консервационно и ловно значение (виж по-горе Gonzalez and San 
Miguel 2004, Guil et al. 2007).  
 
В горско-тревните системи на „dehesa”, където съобществата от 
Poetalia bulbosae са широко разпространени, се наблюдава драстична 
липса на регенерация на дървесния етаж, което е тясно свързано с 
изпасването на листата и филизите от екстензивно отглеждания добитък 
и c внезапното загиване на голям брой дървета. В следствие на това 
засаждането на дървета и защитата (попълването) им е друга 
препоръчителна мярка за консервационно управление на тази система. 
Попълването би трябвало да бъде насочено към осигуряването на минимум 
200 броя млади дървета, за предпочитане на различна възраст, на 
хектар. 
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Възстановяване 
 
Възстановяването на съобществата от местообитание тип 6220 сред 
храстови или горски съобщества може да бъде провеждано чрез механично 
третиране на храстовата покривка или лесовъдно третиране на гористите 
терени, винаги следвано от последователни години на паша.   
 
Възстановяването на съобществата от местообитание тип 6220 върху гола 
земя не е лесно, тъй като семената на най-характерните видове не са 
налични за закупуване, въпреки че често са представени в семенната 
банка на почвата. Затова възстановяването обикновено е само въпрос на 
време, естествена сукцесия и екстензивна паша. Така или иначе, 
възстановяването на съобществата от Poetea bulbosae също изисква 
интензивно и постоянно изпасване в продължение на много години. 
Възстановяването на традиционните високи нива на биологично 
разнообразие, обаче, може да изисква десетилетия на подходящо 
управление (Dutoit et al. 2005, Romermann et al. 2005).  
 
Възстановяването на съобществата от Poetea bulbosae може да бъде 
постигнато също чрез интензивна  продължителна паша върху 
висококачествени (обикновено богати на бобови) постоянно засявани 
пасища. Очевидно е, че тези засявани пасища би трябвало да включват 
само местни видове. 
 
Други подходящи мерки 
 
Ограничаване или забраняване на използването на пестициди или 
хербициди 
 
Много видове диви животни, свързани с местообитание тип 6220, зависят 
в една или друга степен от популациите на безгръбначните животни или 
на плевелите, които растат в близките обработваеми земи. В допълнение 
към това, някои от тези видове животни играят основна роля в 
процесите на опрашване и разпространение на семената на растителните 
видове, характерни за местообитание тип 6220. Ето защо използването 
на пестициди и хербициди не се препоръчва за тези системи. Приемлив 
контрол върху вредителите и плевелите може да бъде постигнат 
посредством  интегрирани или биологични методи и/или ротация на 
културите. 
 
Защита от процесите на урбанизация 
 
Очевидно е, че процесите на урбанизация водят до пълно изместване на 
естествените местообитания в резултат на застрояването. Това засяга 
съобществата от местообитание тип 6220, особено в крайбрежните 
райони. Ето защо, трябва да бъде гарантирана защитата от урбанизация 
поне за достатъчно обширни участъци със съобщества от местообитание 
тип 6220, както и за екологичните коридори, необходими за тяхното 
дълготрайно запазване (например придвижвания на стадата на по-дълги 
или по-къси разстояния). 
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Контрол върху туристическата дейност (при необходимост) 
 
Туризмът драстично се е увеличил през последните десетилетия, особено 
в европейските средиземноморски крайбрежни райони. Тази дейност, 
както и урбанизацията, влияе негативно на съобществата от 
местообитания тип 6220, въпреки че туристите гледат положително на 
местообитанието (Pardini et al. 2004). Ето защо трябва да бъдат 
положени грижи избягване на деградацията или загубата на тези 
защитени растителни съобщества.    
 
Етикети за качество на добитъка: екологично управление 
 
Едно от най-важните изменения в традиционното управление на територии 
в Средиземноморието е намаляването на екстензивната паша на овце и 
кози. Основната причина за това е спадът в търсенето на техните 
продукти и съответно намаляването на предлаганите цените. Подобни 
продукти сега се добиват от системи за интензивно производство, които 
предлагат по-добра възвращаемост. В резултат на това, традиционното 
отглеждане на овце и кози в средиземноморските страни е сериозно 
застрашено. Очевидно е, че ограниченията, свързани с климата, 
създават големи трудности на средиземноморските екстензивни 
животновъдни системи и не могат да съперничат по производителност на 
умерените такива. Следователно след като глобализацията на пазара е 
реалност, те трябва да се съревновават със своите висококачествени 
продукти. Разработването и популяризирането на ”Зелени продукти” и 
етикети за качество са уместни мерки в контекста на осигуряването на 
дълготрайно оцеляване на екстензивните животновъдни системи върху 
средиземноморските пасища, съответно и на такива системи върху 
естествените тревни съобщества от тип 6220 (Manas & Gonzalez 2004). 
 
Пастири  
 
Друго главно ограничение за дълготрайната устойчивост на 
екстензивните животновъдни системи на средиземноморските пасища е 
липсата на пастири, или най-малкото на традиционни пастири. Ето защо, 
дейности насочени към спирането или обръщането на процеса на загуба 
на пастири със сигурност ще доведат до ползи за съобществата от 
местообитание тип 6220. С тази цел във Франция и Испания се взимат 
някои мерки като например създаването на училище за пастири, 
подобряване на жизнените условия или субсидиране за пастирите, чиито 
стада пасат в горските противопожарни просеки. 
 
Стратегии за управление на земята 
 
Успехът на моделите за управление на местообитанията от Натура 2000 
налага включването на голяма част от заинтересованите страни: 
собственици на земи, ползватели, жители от околните села, ловци, 
собственици на добитък, публични администрации, природозащитни 
асоциации, НПО-та и много други. Ето защо, споразуменията за 
управление на земята са доказан подходящ инструмент за постигане на 
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успех в много европейски страни, както и Канада, САЩ, Коста Рика и 
много други. Повечето европейски страни подписват официални 
споразумения, обикновено включващи планове за управление и бюджет за 
всяка единица на управление. 
 
Специални изисквания, наложени от съответните видове 
 
Високият брой застрашени животински и растителни видове, свързан с 
местообитание тип 6220, прави трудно краткото описание на 
специфичните мерки за управление на местообитанието за всеки един от 
тях. Така или иначе, такива мерки съществуват и затова почти във 
всяка европейска страна, в която се среща този тип местообитание, 
специфичните планове за управление са показали своята ефективност в 
опазването на отделни видове. 
Като основно правило, традиционните екстензивни системи на 
управление, целящи поддържането на мозаична структура на 
местообитанието, са подходящи за повечето растителни и животински 
видове, свързани с хабитатен тип 6220 (Gonzalez & San Miguel 2004, 
Pardini et al. 2004, Alrababah et al. 2007).  
Повечето изследвания, занимаващи се с тази тема, твърдят, че 
системите на управление не бива да се фокусират изключително върху 
природозащитни цели. За да да останат устойчиви в среден или 
дълготраен период, те би трябвало да се основават и на 
производствените, икономическите и социалните фактори.  
 
Изчисление на разходите и потенциални източници на финансиране от ЕС 
 
Изчисление на разходите 
 
Guil et al.(2007) описва техническите и законови предписания, 
приблизителните разходи и потенциалните източници на финансиране от 
ЕС за много дейности, препоръчани в управлението на съобществата от 
местообитания тип 6220 в Средиземноморска Испания. Повечето от тях са 
били използвани в LIFE-Nature проекти. 
 
Паша 
 
Финансовите стимули би трябвало да покриват разходите за паша на 
пастирите и животновъдите, които стимули са свързани с гарантирането 
на подходящия вид добитък (например овце или кози вместо говеда), 
необходимата гъстота, методите и периодите на изпасване. Изчислените 
допълнителните разходи, базирани върху наличната информация по този 
въпрос – от агроекологичните мерки и проектите LIFE-Nature, са между 
€22-200/ха на година. Допълнителните разходи или пропуснатите ползи 
са приложими там, където пашата вече съществува, но се налага промяна 
на видовете, на гъстотата на добитъка или на методите и периодите на 
изпасване. Пълни разходи са приложими там, където пашата е изчезнала 
от съобществата на местообитания тип 6220, и често се налага да се 
покрива механичния контрол на храстовата покривка. Подобен контрол е 
необходим и в случаите, когато пашата цели поддържането на 
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противопожарни просеки, но обикновено не е достатъчна, за да 
предотврати нахлуването на храстова растителност, а само го забавя.  
 
Торене 
 
Фосфорно наторяване на съобществата от Poetea bulbosae. Препоръчва се 
20-60 кг  P2O5/ха на всеки 3-6 години и 1-1,5 час трактор (70-100kW) 
с тракторист/ха. Разходи всичко: €50-80/ха. 
 
Инфраструктури: места за водопой, традиционни плетове, каменни зидове 
 
• Изграждане на плетове в земеделски земи, включително подготовка на 
земята, засаждане и защита срещу изпасване и начално лятно напояване, 
когато се налага: Разходи всичко - обикновено между 500 и €1,000/km 
• Водни точки (врисове, места за водопой): Разходи всичко - 
обикновенно около €10 /ха. 
• Резервоари (площ около 2,000 m2; водна вместимост над 50 m3): 
€3,500/бр. 
• Корита за водопой: около €1,000. 
 
Земеделие: непостоянно обработване на малки парчета земя с по-дълбоки 
и по-богати почви  
 
• Да се третира само обработваема земя. 
• Разнообразяване на културите (житни, бобови или други) с цел 
осигуряване на храна (протеин-енергия-минерали) във всеки сезон и 
всеки участък земя. 
• Подготовка на земята и сеитба: 2-3 часа трактор със шофьор/ха. 
• Включва допълнително минерално наторяване и разходите за семена. 
• Разходи - общо: обикновено между €200-400/хa. 
• Пропуснати ползи (като сравнение с други алтернативи): около €100-
300/хa. 
 
“Бръмбарови банки” или равномерно разпределени площи от неизорана 
земя 
 
• Бръмбарови банки: 3-7 ч/km трактор (70-130 kW) с шофьор. 
• Разходи всичко: между €100-200/km 
• Разходите за участъците неизорана земя трябва да покриват 
пропуснатите ползи: Обикновено между €150-400/ха годишно. 
 
Контрол върху нахлуването на дървесна растителност (храсти)  
 
• Механична обработка: пълни разходи обикновено между €200-600/ха 
• Паша в противопожарни просеки: допълнителните разходи са обикновено 
между €25-100/ха, в зависимост от вида и гъстотата на добитъка, 
наличността на пастири, необходимостта от допълнително подхранване, 
разстоянията и др. 
 
Лесовъдни мероприятия, особено на гъсти иглолистни насаждения 
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• Прореждане или прочистване на горски насаждения или шубраци: 
пълните разходи са обикновено между €1,000-3,000/ха, в зависимост от 
размера и гъстотата на дърветата и топографията.  
• Залесяване (попълване) на „dehesas“: пълните разходи са обикновено 
между €25-35 на растение, включително защита срещу изпасване от  
добитъка.  
 
Ограничаване или забраняване на използването на пестициди и хербициди 
 
• Интегрирана стратегия срещу болести и вредители: разходите 
обикновено са между €2-4/ха годишно. 
 
Възстановяване 
 
• Засяване на висококачествени постоянни пасища с местни видове върху 
изоставена обработваема земя: 
• Подготовка на земята и сеитба: 2-3 часа работа с трактор със 
шофьор/ха. 
• Включва първоначално фосфорно наторяване и разходи за семена. 
• Пълни разходи: обикновено между €200-400/ха. 
• Последващо интензивно и непрекъснато изпасване също е необходимо, 
но не е включено в тези разходи.  
 
Споразумения за управление на земите 
 
 Пълните разходи или допълнителните разходи, когато плановете за 
управление са вече налични, могат да варират значително според 
различията в околната среда, наличната информация, площта на 
единицата за управление и други особености.  
 
Сред разнообразието от източници на европейско финансиране следните 
фондове могат да бъдат от първостепенен интерес за управлението на 
съобществата на местообитание тип 6220: 
 
Потенциални източници на финансиране от ЕС 
 
Европейските фондове за Натура 2000 за периода 2007-2013 би трябвало 
да идват от отделно съществуващи финансови инструменти на Общността, 
целящи да подпомогнат селското, регионалното и морското развитие в 
ЕС. Интегрираното използване на тези ресурси ще позволи финансирането 
на различни дейности по управлението на територии с местообитания, 
вписани в  Директивата за местообитанията и включени в мрежата  
Натура 2000. Всяка държава членка е посочила проблемите с най–голямо 
местно значение и е приоритизирала европейските фондове, за да 
отговори на тези проблеми. Националните и регионалните програми, 
които са били разработени от страните членки въз основа на правилата 
на ЕС, определят конкретните възможности за финансиране за Натура 
2000.  
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Сред разнообразието от източници на европейско финансиране следните 
фондове могат да бъдат от първостепенен интерес за управлението на 
местообитание тип 6220: 
 
• Европейски фонд за селско развитие (ЕФСР). Тази програма разполага 
с потенциал да обезпечи много от дейностите, свързани с управлението 
на съобществата на местообитание тип 6220, въпреки че за да отговорят 
на условията на фонда на национално ниво, мерките трябва да са 
заложени в Национална стратегия и в сродни Планове за развитие на 
селските райони (ПРСР). В повечето случаи много от разходите за 
консервационни дейности по управление на местообитание тип 6220 
отговарят на условията за агро–екологични субсидии в рамките на тази 
програма. 
 
• Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионeн фонд и 
Interreg. Тези фондове могат да бъдат подходящи в определени случаи, 
въпреки че дейностите, свързани с районите от Натура 2000, най–често 
трябва да бъдат интегрирани в по–широк контекст за развитие, а за 
ЕФРР също трябва да бъдат свързани с инвестиции за производство 
(например инфраструктура). Така или иначе Интеррег дава възможност за 
по–гъвкав подход, но изисква целите и партньорството да са на 
европейско ниво. Дефинирани са различни географски нива и всяко от 
тях има своите специфични правила, критерии за участие и цели.  
 
• Финансови инструменти за околна среда (LIFE+).  Компонентът 
”Природа” на LIFE+ подкрепя най–добрите практики и демонстрационни 
проекти, допринасящи за изпълнението на директивите за птиците и 
местообитанията, но само за територии извън мрежата на Натура 2000. 
Компонентът ”Биоразнообразие” е за демонстрационни и иновативни 
проекти, допринасящи за целите на Комуникационната комисия 
“Намаляване на загубата на биоразнообразие  до 2010-и след това”.  И 
двата компонента ”Природа” и ”Биоразнообразие” са фокусирани върху 
практически, неповтаряеми управленски дейности (поне 25 % от 
бюджета).  Ако са ясно обосновани, компенсационните плащания за 
ограниченията, наложени върху земеползването с търговска цел, са 
приет разход в компонента ”Природа”. Повтаряемите управленски 
дейности са неприемлив разход според условията на LIFE+. 
 
Повече информация за мерките на управление, които отговарят на 
условията за финансова подкрепа от различните еврофондове, може да се 
открие в "Наръчника по финансиране на Натура 2000" (Torkler 2007). 
Освен това, има наличен уеб инструмент (базиран на този наръчник) за 
лесно определяне на възможностите за финансиране за защитени зони от 
Натура 2000 на: http://financing-natura2000.moccu.com/pub/index.html. 
 
Colas & Hebert (2000) са предоставили полезно ръководство за 
изчисление на разходите за управление на открити природни 
местообитания във Франция. Ferraro & Kiss (2002) и  Dreschler et al. 
(2007) са предложили директни и рентабилни плащания за консервационни 
мерки, които целят създаването на пространствено времева 
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хетерогенност на местообитанието. Тези плащания могат са от интерес 
при  изчислението на разходите за управленски дейности, насочени към 
защита на местообитанията в Натура 2000.   
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