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6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини 
 

       

64 – Полуестествени 
 високотревни влажни  
ливади 
 
Класификация на EUNIS: 
Е 3.43 – Субконтинентални 
крайречни ливади 

Алувиални ливади по заливните тераси на река Морава. Снимка: Вера Сеферова Станова
 
Резюме 
 
Алувиалните ливади с естествен режим на заливане се срещат в редовно заливаните, но 
поради континенталния климат сухи през лятото, големи, низинни речни долини. Видовият 
състав на тези съобщества е повлиян от екологични фактори като честота, 
продължителност и време на заливане – основен източник на хранителни вещества. 
Заливните долини имат дълга традиция като места за производство на висококачествено 
сено. Ливадите обикновено се косят веднъж или два пъти годишно в зависимост от 
заливанията и метеорологичните условия с цел добив на сено за храна на домашни 
животни. 
 
Косенето се препоръчва като мярка за поддържане на влажни ливади, конкретно срещу 
деградация на почвите и увеличаване дела на храстовата растителност. При прекратяване 
на косенето се натрупва мъртва почвена постилка и се отчита понижение в жизнеността на 
различните видове. На следващ етап това води до само-наторяване и постепенна смяна на 
видовия състав последвано от увеличаване дела на храстовата растителност. Косенето 
може да доведе и до намаляване на конкурентноспособността на някои инвазивни видове. 
 
Ранното косене подобрява видовия състав и допринася за оптимизиране на управлението 
на биомасата при съществуващите земеделски системи. От друга страна, ранното косене 
често е в разрез с опазването на фауната, тъй като наземно гнездещите птици и голям брой 
безгръбначни са зависими от късното косене и наличието на висока растителност в 
началото на лятото. 
 
Основни елементи за постигане на устойчива паша са контролиране на достъпа, 
продължителност и интензивност на изпасването. Заливните долини не трябва да бъдат 
изпасвани в късния влажен или ранния сух сезон, като в ранния влажен сезон пашата 
трябва да е с ниска интензивност. Времето и продължителността на пашуване са от 
първостепенно значение. Стадата не бива да се допускат до заливните долини и конкретно 
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до по-ниско разположените им части преди да са изсъхнали. При голяма численост на 
пашуващите животни ефектите от пашата върху алувиалните ливади не са толкова 
положителни, като се отчита разнопосочно въздействие върху богатството на видове и 
сериозно отражение върху наземната и подземна биомаса. 
 
Ако е възможно управление на заливането, то трябва да приключи до края на април като 
площта не бива да остане под вода за повече от 10 дена (с изключение на пониженията на 
релефа). 
 
Поради голямата ценност на алувиалните ливади по отношение опазване на 
биоразнообразието, предпазването от наводнения и задържането на хранителни вещества, 
създаването на такива заливни ливади, понастоящем е една от основните цели на 
проектите за възстановяване на природни местообитания по теченията на големите 
централноевропейски реки. Както и други полу-естествени тревни съобщества, за да могат 
да изпълняват важните си екологични функции, алувиалните ливади трябва да бъдат 
правилно управлявани. За да се постигне това и да има както екологични така и 
икономически ползи, eдин от основните компоненти, освен доброто управление е 
оползотворяването на биомасата в процеса на стопанисване. 
 
 1. Описание на местообитанието и свързаните с него видове 
 
Този тип местообитание включва алувиални ливади от съюза Cnidion dubii с естествен 
режим на заливане, които се срещат при континентални и суб-континентални климатични 
условия. Местообитанието включва ливади, разположени в редовно заливаните, но поради 
сухия континенталния климат сухи през лятото, големи, низинни речни долини. 
 
Разпространение 
 
Съюзът Cnidion dubii включва всички заливни ливади с наличие на континентални 
растителни видове (Balátová-Tuláčková 1969). Те са разпространени от Южна Русия през 
Украйна, Полша и Източна Германия, както и в Панонската низина и по долината на Рейн 
в Югозападна Германия и Франция. 
 

 
Процентно разпределение на общата площ на алувиалните ливади в НАТУРА 2000 
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Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини в защитени зони от 
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 

Панонски 115 43.994 74,93 
Континентален 115 14.712 25,05 
Атлантически 3 14 0,02 
Държави Брой 

зони 
Изчислена площ в 
НАТУРА 2000 (ха) 

% от общата площ в 
НАТУРА 2000 

Унгария 100 41.628 70,9 
Полша 4 8.573 14,6 
Германия 105 3.732 6,3 
Словакия 12 1.743 3,0 
Франция 7 1.522 2,6 
Австрия 2 808 1,4 
Чехия 8 724 1,2 
ОБЩО 233 58.720 100 

 
Забележка: Съгласно румънските и българските ръководства за определяне на 
местообитанията, този тип местообитание се среща и в тези две страни. Erika Schneider 
(лични бележки), регистрирано наличие на местообитанието в Долен Дунав в Румъния. 

 
 
Основни характеристики на местообитанието, екология и изменчивост 
 
Няма постигнат консенсус за класификацията на низинните влажни ливади. Те се срещат в 
широки географски граници от субокеански до субконтинентални територии в Централна 
и Западна Европа. Субконтиненталните низинни влажни ливади се характеризират с 
наличието на няколко растителни съобщества, но концептуалната основа за определянето 
им варира в различните държави и при различните автори (Botta-Dukát et al. 2005). 
 
Най-големите различия са между субокеанските (прим. Германия и западната част на 
Чехия) и субконтиненталните(прим. Унгария) зони. Тези ливади представляват голям 
природозащитен интерес, тъй като приютяват голям брой редки растителни видове. Те са 
също така сериозно застрашени от промяна в режима на земеползване (Joyce & Wade 1999, 
Šeffer & Stanová 1999). 
 
Този тип местообитание включва алувиални ливади, разположени по долините на големи, 
низинни реки, които са редовно заливани. За разлика от ливадите от типа Calthion те 
изсъхват през лятото, поради сухия континенталния климат. От ливадите от типа Molinion 
ги различава това, че се развиват върху минерални почви с добър запас от хранителни 
вещества. 
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Влажни ливади от съюза Cnidion 
 
Влажните ливади от типа Cnidion са доминирани от различни видове, като най-често това е 
Alopecurus pratensis, но на места също Deschampsia cespitosa, Agrostis stolonifera, Poa 
palustris или Carex vulpina. Характерните видове са индикатори за по-влажна почва в 
сравнение със субокеанските типове. Наличието на видове от високите острицови е 
показателно за високо ниво на подпочвените води дори през лятото. Такива условия са 
характерни за ниските заливни речни тераси и релефните понижения. Тези ливади са 
разпространени в Югоизточна Чехия, Южна Словакия и в Унгария. 
Характерни видове: Poa palustris, Galium palustre agg., Iris pseudacorus, Gratiola officinalis, 
Carex vulpina, Mentha pulegium, Eleocharis palustris agg. 
 
Континентални ливади от съюза Cnidion, сухи през лятото 
 
Това са ливади с преобладаващо покритие на видовете Alopecurus pratensis, Poa pratensis, 
Carex praecox и Serratula tinctoria. Този подтип е ясно разграничим от всички останали, 
поради присъствието на няколко растителни вида с типично континентално 
разпространение като Cnidium dubium, Carex praecox, Viola pumila, Veronica longifolia, Inula 
salicina и Carex melanostachya. Тези ливади се заливат редовно за няколко месеца всяка 
пролет, но през лятото нивото на подпочвената вода може да падне до 1 метър под земната 
повърхност или дори по-ниско, поради сухия континентален климат (Balátová-Tuláčková 
1968). Те се косят обикновено два пъти през годината, но никога не се използват като 
пасища (Šeffer & Stanová 1999). 
Този тип растителност се среща предимно в големи заливни речни долини на Югоизточна 
Моравия, Източна Австрия, както и Западна и Южна Словакия (Vicherek 1962, Balátová-
Tuláčková 1966, 1969, Balátová-Tuláčková & Hübl 1974, Šeffer & Stanová 1999, Vicherek et al. 
2000). Има индикации, че се срещат и в Унгария. 
Характерни видове: Cnidium dubium, Viola pumila, Carex praecox, Inula salicina, Veronica 
arvensis, Serratula tinctoria, Carex melanostachya, Clematis integrifolia, Valerianella locusta, 
Veronica longifolia, Agropyron repens, Glechoma hederacea, Scutellaria hastifolia, Lythrum 
virgatum, Vicia tetrasperma, Myosotis ramosissima, Allium angulosum, Potentilla reptans, 
Euphorbia esula, Calamagrostis epigejos, Rumex thyrsiflorus, Vicia angustifolia, Iris sibirica, 
Festuca rupicola, Cirsium arvense, Symphytum officinale agg. 
 
Субокеански ливади от съюза Cnidion 
 
Тези ливади могат да бъдат доминирани от различни видове, най-вече от: Alopecurus 
pratensis и по-рядко от Holcus lanatus, Poa pratensis, Festuca pratensis, Sanguisorba 
officinalis и Cirsium canum. В по-сухите места, съгласно топографията на конкретната 
заливната долина са често-срещани някои видове, характерни за мезофитни ливади 
(Arrhenatherion). Отсъствието на видове, характерни за съобществата на високи острицови 
(Magnocaricion) е показател, че тези ливади са в по-малка степен повлияни от заливанията 
в сравнение с предходните два типа. 
 
Субокеанските ливади от съюза Cnidion се заливат само за кратък период от време или 
изобщо не биват заливани. В този смисъл те са подобни на мезофитните континентални 
ливади от типа Cnidion, описани по-долу. Въпреки това присъствието на видове, 
чувствителни към засушаване (напр. Lysimachia nummularia, Chaerophyllum aromaticum, 
Polygonum bistorta), които не се срещат при следващия описан подтип е показател, че 
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почвите при този подтип ливади не изсъхват напълно дори и през лятото. Тази разлика 
може да се дължи на макроклиматичните условия – тези съобщества са мозаечно 
разпространени в Чехия и Словакия, и се срещат само в западната част на Унгария, докато 
следващият описан подтип е широкоразпространен в Унгария. 
Характерни видове: Geranium pratense, Trisetum flavescens, Cerastium holosteoides, Dactylis 
glomerata, Campanula patula, Veronica chamaedrys agg., Galium mollugo agg., Pimpinella 
major, Anthriscus sylvestris, Poa pratensis agg., Vicia sepium. 
 
Мезофитни континентални ливади от съюза Cnidion 
 
Тези ливади, разпространени по-високо в заливните долини, са доминирани основно от 
Festuca pratensis, въпреки че на някои места този вид е заменен от други треви (напр. 
Alopecurus pratensis, Deschampsia cespitosa и Poa pratensis). Броят на характерните видове е 
изключително малък, те включват няколко вида на мезофитните1 сенокосни ливади (съюз 
Arrhenatherion, напр. Daucus carota, Trifolium pratense, Pastinaca sativa). 
 
От друга страна, типичните за влажните ливади растителни видове, които отсъстват от 
съобществата на съюз Arrhenatherion се срещат често в тук разгледания подтип. Това е 
показател за междинно положение между влажните алувиални и мезофитните ливади 
(Arrhenatherion), те са малко по-сухи от първия и малко по-влажни от втория тип. Тези 
ливади често се срещат на мезофитни почви над заливните долини. Когато са в обхвата на 
заливните долини, те са разположени на повишения, които са само частично повлияни от 
заливанията. 
 
Тези ливади обикновено се косят веднъж годишно и не се торят (Ružičková 1971). Те са 
широко разпространени в Унгария и Южна Словакия, като на северозапад стават все по-
редки и са постепенно заменени от субокеанския подтип. Разпространението на този 
подтип ливади в Чехия може би е подценено. 
Характерни видове: Medicago lupulina, Bromus commutatus, Daucus carota. 
 
Видове зависими от местообитанието 
 
Алувиалните ливади представляват основно местообитание за размножаване, гнездене и 
зимуване за редица видове птици. През размножителния сезон този тип местообитание 
осигурява място за гнездене за много представители на семейство Бекасови като бойника 
(Philomachus pugnax), малкия червенокрак водобегач (Tringa totanus), големия свирец 
(Numenius arquata), черноопашатия крайбрежен бекас (Limosa limosa ), средната бекасина 
(Gallinago gallinago) (Benstead et al.1997, Tomovčík et al. 1999). Освен това и редица 
представители на семейство Врабчови като бялата (Motacilla alba) и жълта (Motacilla flava) 
стърчиопашки, ливадната (Anthus pratensis) и горската (Anthus trivialis) бъбрици, 
ръждивогушото ливадарче (Saxicola rubetra) и черногушото ливадарче (Saxicola torquata ) 
гнездят на земята. Други важни видове птици, които гнездят в алувиалните ливади са 
ливадният дърдавец (Crex crex), блатната сова (Asio flammeus), ливадният блатар (Circus 
pygargus) и тръстиковият блатар (Circus aeruginosus) (Tomovčík et al. 1999). 
 
В заливната долина на река Морава в Словакия ливадният дърдавец (Crex crex) 
първоначално е обитавал алувиални ливади с разпръсната дървесна растителност. 
Понастоящем видът е привързан към влажни ливади с мозаечно разпръснати мезофилни 

                                                 
1 Мезофитни означава „привързани към умереното” и се отнася за растителни видове, които предпочитат 
умерени стойности на почвена влажност и умерен климат.Бел.р. 
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тревни съобщества и висока растителност, както и разпръсната дървесна растителност. 
Ясно е, че сегашното намаляване на числеността на вида в целия му ареал се дължи на 
интензификацията на селското стопанство (Tomovčík et al. 1999). Въпреки, че проведени 
проучвания в Източна Европа и нова оценка на популацията в азиатската част на Русия 
сочат, че видът е със значително по-голяма численост от считаната в началото на 90-те 
година на 20-ти век, се предвижда още намаляване на числеността на ливадния дърдавец в 
резултат на допълнителна интензификация на селското стопанство. Ето защо видът е 
включен в категорията „Почти застрашен” в червения списък на Международния съюз за 
защита на природата IUCN (BirdLife International 2006). 
 
Блатната сова (Asio flammeus) е вид, който в Централна Европа е привързан изключително 
към влажните ливади и е много консервативен при избора на места за гнездене. 
Намаляване на площта на влажните ливади и неподходящо време за косене (преди 30-ти 
юни) е довело до загуба на някои от подходящите за вида местообитания (Tomovčík et al. 
1999). Въпреки това, блатната сова все още може да се срещне на някои от тези места през 
зимата в зависимост от изобилието на основната й храна – обикновената полевка (Microtus 
arvalis).  
Алувиалните ливади от съюза Cnidion venosi представляват важно местообитание за 
редица застрашени растителни видове. Като пример, от многото, може да бъде посочен 
видът Angelica palustris. 
 
Флористично богатите алувиални ливади от съюза Cnidion venosi са богати и на 
безгръбначни, в това число пеперуди. Ненарушеният воден режим и мозаечното 
разпространение на косени и некосени парцели е подходящо за Maculinea nausithous и 
Maculinea teleius. И двата вида са привързани към тяхното единствено растение 
гостоприемник лечебната динка (Sanguisorba officinalis), като жизненият им цикъл е 
зависим от наличието на колонии на мравките съответно Myrmica rubra и M. scabrinodis. 
Тези специфични изисквания към местообитанието и сложния жизнен цикъл означават, че 
тези пеперуди имат ограничени шансове за оцеляване при промяна на условията на 
околната среда. 
 
Взаимно свързани местообитания 
 
6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae) 
Този тип местообитания обикновено са доминирани от Molinia arundinacea и M. caerulea и 
се срещат на кисели и бедни на хранителни вещества почви, често съдържащи висок 
процент органична материя. Важна характеристика на местообитанието е повишената 
почвена влажност през пролетта (може да бъде и времено залято) последвана от 
изсушаване през лятото. Това е типично равнинно местообитание, което може да образува 
мозаична структура заедно с ливадите от съюза Cnidion. 
 
Високи острицови (Magnocaricion) и тръстикови съобщества (Phragmition) се срещат 
мозаечно с ливадите от съюза Cnidion в заливните долини. Те са разположени в плитки 
понижения на разстояние от речните течения. Управлението на съобществата от високи 
острици може да бъде както това при ливадите от съюза Cnidion в зависимост от 
количеството на влажността. 
 
6450 Северни и бореални алувиални ливади. Този тип местообитание включва ливади, 
разположени покрай големи реки с бавни течения, замръзващи всяка зима и заливани през 
пролетта. Среща се само в бореалните зони и няма припокриване в разпространението с 
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ливадите от съюза Cnidion. Въпреки това екологичните изисквания и управленските мерки 
за двата типа местообитания са сходни. Традиционно са стопанисвани като сенокосни 
ливади. Площта на площите управлявани по този начин намалява, но местообитанието все 
още заема площи, необрасли с храсти и дървета. 
 
6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Този тип 
местообитание е богат на видове и се среща на леко до умерено торени почви от равнините 
до предпланините. Могат да се срещнат и на издигнати части от заливните речни долини. 
Прилагат се същите управленски мерки както при ливадите от съюза Cnidion. 
 
Ливади от съюза Calthion. Този ти местообитание е доминирано от високи тревни видове, а 
в много от съобществата житните и остриците са второстепенни видове. Среща се на 
наносните тераси на малки реки, често в изворните зони, където почвата е влажна през 
цялата година и обикновено с добър запас на хранителни вещества. Разпространението им 
е съсредоточено в предпланинските и планинските райони, като макар и рядко се срещат и 
в равнините. В централна Европа се характеризират със субатлантическо разпространение, 
като са често срещани в Германия и Чехия, но редки в Унгария. 

 
Екологични услуги и ползи от местообитанието 
 
Влажните зони в умерения пояс са екосистеми с висока продукция на биомаса. 
Производителността на тези ливадни местообитания варира от 10 до 30 тона на хектар (в 
зависимост от влажността), превръщайки ги по-този начин в едни от най-продуктивните 
екосистеми на земята.  
 
В интензивно обработвани земеделски ландшафти, ливадите представляват уникален 
елемент на ландшафта, който осигурява както земеделски добиви, така и екологични 
ползи. Алувиалните ливади дават възможност на човека да експлоатира икономически 
заливните зони. Количеството на нужните енергийни разходи е по-ниско, а 
производителността е  по-висока от всякакъв друг вид земеделски култури.  
 
Възможността им за абсорбиране на хранителни вещества, особено азот, е една от най-
важните екосистемни услуги, които предоставят влажните зони (Vymazal 1995). 
Количеството нитрати, което се абсорбира от растителността в заливните зони варира във 
времето и пространството, в зависимост от температурата и светлината. През периода на 
растежа, в късна пролет и лятото, когато температурата и интензивността на светлината са 
в най-високите си стойности, растителността абсорбира максимално количество биогени. 
Абсорбирането на нитратите от растителността е процес, само на натрупването им, а 
косенето и събирането на сеното са дейностите, чрез които се премахват тези нитратите от 
екосистемата.  
 
Редовно косените ливади са уникални в ролята си на огромни ретензори за биогени. 
Биогените от водата се абсорбират и улавят от растящата растителност и ако тази 
растителност се премахне, крайния резултат е намаляване на биогените.  
 
Загубите на азот чрез миркобиологична денитрификация изискват наличието на нитрати, 
подходяща въглеродна основа и липса на кислород. Тъй като всички тези условия са 
налице в този тип заливни местообитания се получава висока норма на денитрификация. 
Този процес представлява система за премахване, поради намаляването на азота в 
екосистемата, който в повечето случаи се превръща в не-замърсяващ азот в газова форма. 
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Режимът на овлажняване трябва да е променлив, което означава, че трябва да е налице 
цикъл от заливане и изсъхване на почвата, което ускорява действието на микробите и 
влияе върху степента на денитрификация (Haycock et al. 1993). 
 
Ливадите предоставят важен източник за храна и местообитание на много видове птици, 
включително и на редки и застрашени видове.  
 
 
Тенденции 
 
През последните 100 години интензивното земеделие, регулирането на речните корита, 
пресушаването и други унищожителни дейности са се превърнали в нещо обикновено. 
Всичко това е предизвикало значителна загуба на местни растителни и животински видове, 
както и навлизането на множество неместни видове. В допълнение, увеличената почвена 
ерозия заедно с увеличеното замърсяване са довели до намаляване в разнообразието от 
видове.  
 
Регулирането на реките е била основната пряка причина за загуба на влажни зони. През 
изминалия век повечето от речните течения са били регулирани. Това е включвало 
изграждане на диги, канализиране и премахването на всякакви естествени меандри, което е 
довело до намаляване на естетвено заливаните зони край реките и удълбаване на речните 
корита. Реките вече могат да провеждат повече вода от преди, но загубените големи 
заливни площи с ливади и гори, както и мъртвици, крайречни местообитания и райони с 
плитки речни води като цяло е довело до изключително негативен ефект върху 
биологичните стойности на тези територии.  
 
Друга значима причина за загуба на влажни зони е превръщането на заливните ливади в 
обработваема земя, чрез разораване. Върху обработваемите земи се употребяват редовно 
торове и хербициди. Това довежда не само до директна загуба на заливни тревни 
съобщества, но и до намаляване на разнообразието на видове по речното течение, 
породено от повишения вток на биогени от ползваните химикали. Някои ниви от тези 
райони все още се ползват, но други са изоставени и сега са превзети от плевели и 
инвазивни чужди видове (напр. някои части от заливните зони по река Морава).  
 
 
Заплахи 
 
Най-важните фактори, влияещи върху разнообразието от хабитати в крайречните заливни 
зони са:  
 
Регулиране на речните течения 
Това води до значително намаляване на заливните зони; 
 
Интензификация на ползването на тревни съобщества 
Това включва ползването на торове, подобрени тревни смески, производство на силаж 
вместо традиционното сено, подобрено дрениране на полетата и повишен контрол върху 
зимните заливания. 
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Замърсяване на повърхностни води 
Натрупването на големи количества биогени води до промени в местообитанието и 
неговия видов състав, като се създават благоприятни условия за разрастването на не 
толкова ценни съобщества от тръстики и/или острици или треви;    
 
Промяна ползването на заливни ливади 
Превръщането на крайречните зони в обработваеми земи, чрез дигиране води до много 
екологични проблеми, включително почвена ерозия, замърсяване на водите и др.  
 
Намаляване или липса на косене 
Изоставянето на традиционните земеделски практики в заливните ливади е проблем 
основно в източно европейските държави и се смята за основна заплаха. В по-дълъг 
период, в изоставените територии (ако се оставят без управление) ще протече сукцесия и 
те ще обрастнат с храсти и дървета.  
 
Инвазивни интродуцентни видове 
Заливните местообитания в централна често Европа се превземат от инвазивни екзотични 
видове с американски и азиатски произход (Aster novi-belgii, Reynutria japonica etc.). 
Техните големи и гъсти коренови системи и високи надземни части бързо доминират 
местните ливадни видове.  
 
 
Последици от промените в климата  
 
Поради факта, че се очакват по-големи наводнения, на реките и заливните зони трябва да 
се даде повече пространство за да могат да поемат прекомерното количество вода. Това 
може значително да допринесе за бъдещите схеми за борба с наводненията. Големите 
проекти за възстановяване в Централна Европа показаха, че потенциала за възстановяване 
на този тип местообитание е добър. 
 
Ливадите Cnidion могат също така лесно да преживеят продължителни периоди на 
засушаване. Такива периоди се очавка да станат повече поради промяната в климата; 
ливадите зависят от спадане във водния стълб и изсъхване на горния почвен слой през 
лятото.  
 
 
2. Природозащитно (консервационно) управление 
 
Общи препоръки 
 
Тревните съобщества в заливните зони в крайречните низини са резултат от режим на 
обширно заливане и устойчиво земеползване. Полу-естествените ливади от съюза Cnidion 
venosi принадлежат към най-обширните тревни местообитания по речните наноси. Те са 
доминиращия и най-богатия на видове тип растителност в тези зони.  
 
Състава на видовете в тези съобщества е повлиян от редица екологични фактори, основно 
свързани с честотата, продължителността и периода на заливане, което е основния 
източник на биогени. Поддържането и управлението на богати на видове заливни ливади е 
сериозен въпрос, защото намаляването на ливадите води до загуба на естествено 
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функциониращи екосистеми, което от своя страна води до загуба на много растителни и 
животински видове.  
 
Заливните крайречни зони имат дълга традиция като място за производство на 
викосокачествено сено. Обикновено ливадите се косят веднъж, някои типове два пъти на 
година, в зависимост от времето и заливанията, като сеното се ползва за храна на 
домашните животни.    
 
 
Активно управление 
 
Косене 
 
Косенето се препоръчва обикновено за опазване на влажните ливади и конкретно за 
предпазване от деградация на земите и обрастване с храсти. Когато косенето бъде 
преустановено се натрупват отпадъци от мъртва растителност и се наблюдава намаляване 
на жизнеността на видовете. Това е последвано от самонаторяване, което води до промяна 
в ботаническия състав на ливадите и по-късно от обрастване с храсти. Косенето също така 
може да намали конкурентноспособността на някои инвазивни видове. Прилагането на 
големи количества торове върху естествени ливади е свързано също и с постепенна 
промяна на състава на растителността на съобществата (Hrabě & Halva 1993). 
 
Определянето на подходящото количество тор е от голяма важност, защото различните 
количества могат да повлияят на биоразнообразието на ливадите положително или 
отрицателно. В миналото, заливните ливади са били наторявани само нередовно и често 
единствено при заливанията. Květ et al. (1996) разкрива, че при количества на торовете над 
90 кг азотни, заедно със съответните количества фосфорни и калиеви торове, броя на 
видовете в алувиалното ливадно съобщество намалява: най-голямото намаление е отчетено 
при ползването на 400 кг азотни торове на хектар. Това е довело до 40% намаление във 
видовото разнообразие.  
 
Три годишно експериментално управление в заливните зони на река Морава в Словакия 
(Šeffer & Stanova 1999) показа, че мезофилните Cnidion ливади зависят от два важни 
фактора: продължителността на пролетното заливане и косенето на две години. Заливането 
е доминиращия фактор и много видове реагират положително или отрицателно на него. 
Учудващо дългите заливания могат да поддържат видове като Festuca arundinacea и 
Festuca rupicola в по-сухия край на заливната зона. 
 
В случая с влажни ливадни съобщества Cnidion, резултатите са показали силно 
въздействие върху видовия състав в зависимост от продължителността и периода на 
заливане. Ясно е, че влажните съобщества Cnidion са по-успешни в адаптирането към 
дългосрочно заливане от мезофилните съощества Cnidion. Броят на водолюбивите видове в 
съобществото (Eleocharis uniglumis, Carex vulpina, Ranunculus polyanthemos и др.) има 
положителна зависимост с продължителността на заливанията.  
 
Колкото е по-динамична ливадата в смисъл на екологични условия, толкова повече тя 
реагира на фактори на управлението. Направени са различни проби, но само влажните 
съобщества Cnidion са реагирали бързо на режим без косене – сукцесията е била много 
бърза в сравнение с мезофилните типове.  
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Изискванията за управление за този тип местообитание се състоят в следното (Háková 
2003): 

ТИП УПРАВЛЕНИЕ Косене с премахване на зелената биомаса, 
косене с премахване на суха биомаса, 
(наводняване, косене и изгаряне на 
биомасата)  

ПОДХОДЯЩ ИНТЕРВАЛ 1-2/година 
МИНИМАЛЕН ИНТЕРВАЛ 1/година 
ТЕХНИКА 
1. ПОДХОДЯЩА Лека техника за косене 
2. ВЪЗМОЖНА Тежка техника за косене 
3. НЕПОДХОДЯЩА 

 
Друга техника, торене, паша 

 
Допълнителни препоръки за управление: 
 
• Косене и рязане с вършачка или косачка, като окосеното се оставя разпръснато по 
земята*. 
• Продължителността и метода на косене трябва да е съобразен с биологичните изисквания 
на застрашените видове (Cardamine parviflora, Lathyrus palustris, Viola elatior, V. pumila). 
• Регулирането на речните течения трябва да се избягва, защото то променя режима на 
заливане. 
 
Ако е възможно управление на хидроложкия режим, пролетните заливания трябва да се 
ограничат само до края на април и територия не трябва да бъде заливана повече от 10 дни 
(освен в пониженията). 
 
Проучванията в долината на Горен Рейн предлагат косене през юни в местата, които са по-
богати на биогени (съюз Cnidion). За целевите видове от алувиалните ливади (пр. Silaum 
silaus, Inula salicina, Allium angulosum) едно ранно първо косене също е доказано, че има 
положителен ефект (Joyce 1998; Hölzel et al. 2002). Всички тези видове показват 
възможност за вегетативно възстановяване, цъфтене и отделяне на семена по време на 
вторичния растеж през късното лято и може да се облагодетелстват от намаляване на 
конкурентите след косене. Това предполага, че само видове, които не могат да семедават 
след първата коситба през юни и да се размножават чрез делене зависят от късна първа 
коситба за да се размножават успешно. 
 
Ранната коситба също така значително подобрява възможностите за интегриране на 
управлението на алувиалните ливади със съществуващите земеделски системи. Както е 
посочено от Donath et al. (2004) сравнително високите добиви и доброто качество на 
сеното, добивано от алувиалните ливади означава, че те могат да бъдат включени като 
основен източник на храна за едрия рогат добитък и конете. От друга страна насоките за 
ограничено управление, които определят късно първо косене водят до загуба в качеството 
на фуража. Ето защо е нужно прилагането на по-гъвкави схеми за управление. 
 
Въпреки това не трябва да се забравя, че ранната коситба може да има негативно влияние 
върху някои видове от фауната и конкретно наземно гнездещите птици и много 
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безгръбначни, които са зависими от високата растителност в началото на лятото. В тези 
случаи късната коситба може да е подходяща.   
 
Във Франция (Gaudillat & Haury 2002), се препоръчва късното косене, за да се даде 
възможност на определени видове, които са индикаторни за хабитата, да цъфтят. 
Понастоящем този тип управление се прилага в Елзас през първата половина на сетпември 
защото почвата е суха и подходяща за събиране на суха биомаса. Ползването на тежка 
механизация, торенето и внасянето на биогени е забранено.   
 
Предписанията за управление в Полша са фокусирани върху датата на косене: то е 
ограничено в интервала между средата на май и края на юни, след заливането. Височината 
на косенето трябва да е 5-10 см над земята. В случаи на възможно управление на водния 
режим, максималната продължителност на заливането трябва да е две седмици 
(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php#1). 
 
* тази практика в някои страни се нарича „торене”  
 
В Унгария има малко насоки в литературата относно управленските режими, прилагани за 
алувиални ливади от съюза Cnidion dubii. Те са включени в по-общата група на временно 
заливани, сухи през лятото ливади. Площта на тези ливади е намаляла значително в 
Унгария през последния век, като резултат от пресушаване и хидроинженерингови 
дейности по речните течения. Пресушените площи днес се ползват основно за паша, което 
води до последваща деградация на растителните съобщества и почвата. За ливадите, които 
са сухи през лятото се счита че късното косене през лятото е подходящо управление ако 
приблизително 10% от площта е оставена неокосена. Пашата, дренирането и торенето с 
оборски тор не се смятат за удачни (Zsigrai 2006). 
 
Планът за управление на зона Daru-rét с площ 125,51 ха, предложена за Натура 2000 зона в 
Унгария, препоръчва алувиалните ливади от съюза Cnidion dubii, които заемат 25% от 
площта, да бъдат косени и изпасвани, както и премахване на навлизащите храсти и дървета 
(Sándor et al. 2005). В защитени природни територии, може да се прилага един от трите 
различни режима на косене: 
 
(1) Косене най-малко два пъти годишно против плевели. По-често косене трябва обаче да 
се прилага върху площи нападнати от инвазивни растителни видове. 
(2) Механизирано мозаично косене с природозащитни цели (ротация на косени и некосени 
парцели). Косенето се провежда 1-2 пъти годишно, през периода 15-30 юни или след 30 
септември. 
(3) Ръчно мозаично косене с природозащитни цели в най-чувствителните части. Този 
режим на управление се прилага към местообитания с чувствителни видове, които имат 
изисквания различни от тези на самия хабитат, като Angelica palustris, за който се 
препоръчва косене след 30 септември.  
 
На всички площи, поддържани чрез косене (освен тези, нападнати от плевели/инвазивни 
видове) трябва да се прилага режим на мозаично косене. Това може да се направи по два 
начина: 1) като се остави около 20% от управляваната територия без косене всяка година и 
като се сменят парцелите, които са косени или не всяка година, 2) ротация на парцелите 
според различни периоди на косене, така че някои парцели се косят по-рано, други по-
късно в същата година.  
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По време на косенето е необходимо да се оставят стърнища с най-малко 8 см височина. 
Независимо дали е балирано или не, сеното трябва да се събере от ливадата в рамките на 3 
седмици, така че да няма странични негативни ефекти за почвата и земята.  
 
Както и за много други полу-естествени тревни съобщества с висока природна стойност, 
осигуряването на адекватен режим на управление е голямо предизвикателство. Интересите 
на фермерите и консервационистите са често различни, особено когато става въпрос до 
повишаване на производителността чрез торове или определяне на датата и честотата на 
косене. Готовността на фермерите да приемат неинтензивни схеми на ползване зависят до 
голяма степен от количеството и качеството на добива на биомаса. И двата аспекта са от 
голяма важност за възможността за продажба и ползването на реколтата като храна за 
домашните животни.  
 
Въпреки това различията между интересите на фермерите и консервационистите остават 
най-сериозния проблем. Фермерите се интересуват от висок добив на високо качество, 
докато природозащитниците искат режими на управление, които поддържат растителното 
и фаунистично разнообразие. Въпреки че често са смятани за чувствителни към ранно 
косене (Briemle & Ellenberg 1994) повечето целеви растителни видове са показали 
поносимост към първо косене през юни. Например ливади, които са били подложени на 
такъв тип управление от деситилетия остават изобилни на тези растителни видове (Hölzel 
1999; Leyer 2002). 
 
Повечето от тези видове имат склонност към успешно вегетативно възстановяване или 
цъфтене и семедаване по време на вторичния растеж през втората половина на лятото. С 
оглед на разнообразие на растителни видове често няма истинска нужда от късно първо 
косене, което значително намалява качеството на сеното. Kirkham and Tallowin (1995) са 
открили също, че датата на косене води само до малки промени в разнообразието от видове 
по ливадите в Съмърсет, Великобритания, защото вегетативното възстановяване доминира 
в хабитата. Това предполага, че само видове, които не могат да се възстановяват 
вегетативно и да произвеждат семена след първото косене са зависими от време на време 
от късно първо косене, за да се размножат успешно от семена. Въпреки това, с оглед на 
загубите в качеството на фуража, породени от рестриктивните управленски правила, 
налагащи късно първо косене (Tallowin & Jefferson 1999) трябва най-общо да се прилагат 
по-гъвкави схеми на управление.  
 
 
Паша 
 
Както беше споменато по-горе, неподходящата паша може да доведе до деградация на 
растителното съобщество и почвата. Ключът към устойчивата паша в заливните зони е 
контрола на достъпа, продължителността и интензитета на пашата. Заливните зони – както 
по-плодородните части близо до реката, така и по-малко плодородните разположени в 
периферията – трябва да бъдат оградени от околните височини, така че достъпа до тях да 
бъде контролиран. Заливните зони не трябва да се изпасват в късния влажен или ранния 
сух сезони и трябва само леко да се изпасват в началото на влажния сезон, защото в 
противен случаи тревите може да се удавят по време на бързото заливане или наводняване. 
Продължителността на пашата е важна. От голяма важност е да се държи добитъка далеч 
от заливните зони и особено по-ниските им части, докато изсъхнат. Ниско разположените 
части и понижения обикновено имат по-високо ниво на подпочвените води или влага 
близо до повърхността.  
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Ефекта от пашата на домашни животни върху видовия състав е доказано, че влияе върху 
структурата и функционирането на заливната тревна растителност. Middleton (2002) 
открива, че ливадите с острица, които се възстановяват от паша на едър рогат добитък са 
променени структурно към гъсто обрасла с дървета преходна фаза от блато към гора, 
докато ливадите с острица, които никога не са изпасвани имат различен видов състав 
спрямо изпасваните ливади. Оказва се, че консумацията на биомаса и утъпкването на 
остриците отваря местообитанието, като дава възможност на храстите да навлизат. Пашата 
на едър рогат добитък също така подпомага краткосрочното разпространение на вторични 
видове, което ограничава разпространението на остриците като резултат от внасяне на 
семена и увеличава  създаването на голи петна.  
 
Последиците от пашата върху заливните зони има различно влияние върху богатството на 
видове и при високи нива на домашни животни има значително влияние върху 
количеството произведена биомаса над и под земята. Високата численост на животните 
има много по-лоши въздействия върху качеството на почвата и водата, както и цялостното 
състояние на заливните зони отколкото ниската численост на животните. Безпокойството и 
промяната на растителната структура изглежда, че също има влияние върху 
разнообразието от видове птици и тяхното изобилие, даже и при ниска интензивност на 
пашата.  
 
 
Управление с цел възстановяване 
 
Следната схема за възстановяване е предложена (Šeffer & Stanová 1999) и приложена за 
обработваеми земи, начални стадии на сукцесията и за тези места, които са били завзети от 
чужди видове в долината на река Морава:  
 
1-ва фаза 
През пролетта и лятото 
• избор на места в долината, откъдето ще се събират семена при подходящи екологични 
условия. 
• събиране на узрели семена през два периода според фенологичните фази на целевите 
видове. През първия се събират основно треви и острици, а през втория билки. Точните 
дати се определят след фенологичен мониторинг на съответните ливади.    
• обработка на смеските от семена – сушене, почистване и подготовка за транспорт.   
 
2-ра фаза 
През есента или пролетта 
• подготвка на местата за садене – оране и брануване. 
• разхвърляне по повърхността на събраната смеска от семена, заедно с друг посев и 
подравняване (използва се овес за бързо образуване на растителна покривка и блокиране 
навлизането на плевели). 
• създаване на „острови с високо разнообразие” чрез преместване на чимове от 
висококачествени ливади. Чимовете, широки 0.5 м, дълги по няколко метра и дебели 0.1 м 
се събират от ливади богати на видове. Те се поставят на малки открити ремаркета и се 
режат на малки парчета 10 на 10 см. След това „острова” се засява с площ от 4 на 2 метра 
от нарязаните чимове. Чимовете се разпростират върху площ около осем пъти по-голяма от 
тази, от която са извадени и се засява около един остров за хектар.  
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3-та фаза 
През пролетта или лятото (според времето на садене) се премахва биомасата.  
• честотата на косене зависи от степента на навлизане на плевели. 
• при случаи на малък процент на покълване, следва допълнително ограничено внасяне на 
семена.   
• определят се площи за мониторинг и възстановената територия се наблюдава редовно.  
 
4-та фаза 
Територята се коси и биомасата се премахва най-малко два пъти годишно. В изключителни 
случаи, като например голямо навлизане на плевели е необходимо някои площи да бъдат 
засяти отново. Специална схема за косене е предложена за площи, където има местни 
тревни видове и няма голямо навлизане на чужди видове. Честотата на косене зависи от 
степента на навлизане на плевели. Окосената растителност трябва да се премахва след 
косене. В изключителни случаи се извършва садене на някои площи. Цялата възстановена 
територия се наблюдава редовно.  
 
Събиране на семенен материал 
 
Тъй като метода на възстановяване ползва семена от алувиалните ливади, 
възстановяването на големи площи изисква ефикасен метод за събиране на семена. 
Определянето на ливади, от които да се събират семената от заливните зони на река 
Морава, както и определянето на методология за събиране и съхраняване на семената са 
постигнати благодарение на консултации и съвети от местните фермери.  
 
Събирането на семена от билки е по-сложно заради размера на семената, височината на 
растенията и факта, че времето за тяхното зреене варира повече от това за тревните видове. 
Следния метод е по-ефективен:  
 
1. Ливадата се коси, когато желаните видове билки зреят. 
2. Сеното се изсушава и нарязва. 
3. Сеното се разпръсва с машина върху подготвената обработваема земя и се подравнява.  
 
Предимствата на този метод на събиране на семена са ниски финансови разходи, липса на 
специални изисквания към машините, наличието на оригинални гени и ползването на 
естествени ресурси без да се правят нови полета за засаждане на тревите или билките.  
 
В австрийската част на заливната зона на Морава-Дия е изготвена регионална смеска от 
семена върху специални полета за развъждане, с цел производство на достатъчно семена за 
възстановяване на 74 ха от ливади (Wurzer 1999). Първите въпроси повдигнати при 
изпълнението на този проект са били подходящата смеска от семена, която да се ползва, 
количеството семена и местните източници на семена. Намерен е местен източник на 
семена и е садена смеска, предимно от треви с количество от 25 кг на хектар. По-малки 
количества са довели до конкуренция от нежелани видове. Пробвани са различни методи 
за събиране на семена. Събиране на ръка се е оказало най-добрия начин за производство на 
достатъчно семена за проекти за възстановяване 
(Neuhauser 2001). Обработваемата земя е превърната и сега се ползва като ливада.  
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Физическо възстановяване на обработваеми земи 
 
Качеството на почвата е важен фактор при определяне на потенциала за възстановяване на 
обработваеми земи в алувиалните заливни зони. Важно е да се знае и историята на 
територията.  
 
Заливните зони са динамични екосистеми и плановете за възстановяване изискват 
внимателна подготовка в подходяща времева рамка. След преглед на честотата на 
заливане, климатичните условия и сезонните земеделски дейности е решено, че 
трансформацията трябва да започне в началото на октомври. И пролетната и есенната 
сеитба могат да са успешни, но есенната трябва да се извърши достатъчно рано, за да се 
даде достатъчно време за подготовка на лехите и достатъчно нарастване преди зимата.    
В словашката част на река Морава са възстановени 140 ха обработваема земя, като се е 
започнало през 1999 г. Смеските са разхвърляни върху обработваемата земя и е подравнена 
на два пъти, а след това са създадени „островите на биоразнообразие” чрез чимове от най-
близките богати ливади. През същата година площта е косена два пъти и биомасата 
състояща се от съпътстваща култура (овес) е ползвана за храна на добитъка (Šeffer & 
Stanová 1999). 
 
Резултатите от мониторинга на възстановителните работи от словашката страна на река 
Морава след шест години показват, че перспективите за по-влажните, повече заливаните 
места са много добри – техния видов състав се доближава до оригиналния на ливади с 
Cnidion и Magnocaricion. Перспективите за по-малко заливаните части са също добри, но 
развитието не е така бързо. Едно от наблюдаваните места се е възстановило само чрез по-
често косене (два пъти годишно), но неговото развитие все още е било много бавно.  
 
Наличието на жизнени остатъчни популации от целевите видове в рамките на местата на 
възстановяване се е оказало от голямо значение за обогатяването с видове на целевите 
места (Donath et al. 2003). Даже при подходящи условия обаче, разпространението и 
установяването на целевите видове изглежда несигурен и времеемък процес. Управлението 
на оставащите популации и целевите територии, активното подпомагане на 
разпространението на семената и вкарването във времева рамка на дейностите са 
осномните начини за увеличаване на шанса за успех при възстановяването с оглед 
богатството на видове.  
 
Възстановителни мерки са прилагани и в северната част на горен Рейн, където след 
разкъсване на дигите, около 300 ха бивша обработваема земя са превърнати в алувиални 
ливади през последните 20 години (Dister et al. 1992). Бившата обработваема земя е оствена 
да се върне към естествения си вид или е засята със смеска от обикновени видове треви. 
Тези ливади и остатъци от стари заливни ливади, които са били частично увредени от 
интензивно ползване (напр. употреба на торове, две или три коситби годишно) са били 
защитени, за да се подобри качеството на растителността чрез неинтензивно (напр. не се 
употребяват торове, косенето е ограничено само в периода след средата на юни) земедлско 
ползване като сенокосни ливади. Днес ливадите се косят веднъж годишно, основно за 
производство на сено, а втора коситба се извършва само в години с изключително високо 
ниво на валежите.  
 
Опитите за възстановяване на големи площи в северен горен Рейн, целящи възстановяване 
на богати на видове алувиални ливади от обработваеми земи са оценени от Bissels et al. 
(2004). Те анализираха растителния състав, състоянието на почвите и продукцията на 
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биомаса на стари и новообразувани ливади относно положението му както в наново 
възстановените заливни зони така и в старите заливни зони, които са все още защитени от 
наводняване от дига. Изградена е хипотеза, че възстановяването ще бъде по-успешно от 
гледна точка видово разнообразие върху функциониращи заливни зони, поради 
навлизането на семена и растения в процеса на заливане. След 15-20 години на управление, 
с възстановяване растителния състав на новите ливади е бил все още доминиран от 
посадени треви и голям процент рудерални видове и земедлски култури, догато целевите 
видове в заливните ливади до голяма степен не са успели да се захванат и на двете 
територии. Техните резултати предполагат до голяма степен, че ограниченията в 
разпространението на целевите видове е малко вероятно да бъде преодоляно само с 
възстановяването на по-естествени условия на заливане.  
Техники като овлажняване на земята, премахване на горния почвен слой, преместване на 
растителност или комбинация от тях се прилагат все по-често при възстановяване на 
влажни и заливни ливади в Западна Европа. Успехът на възстановяването са определя 
частично от ситуацията в началото. Според проучванията премахването на горния почвен 
слой и преместването на растителността допринасят най-много за успеха на 
възстановяването. Комбинация от премахване на горния почвен слой и преместване на 
растителност, както и комбинация от трите техники се явяват най-ефикасната мярка. 
Овлажняването на земята само по себе си няма измерим ефект върху успеха на 
възстановяването (Klimkowska et al. 2007). 
 
Пашата на крави порода „Галоуей” е ползвано като мярка за възстановяване за увредени 
заливни ливади близо до Мархег в долината на река Морава (Neuhauser 2000). Животните 
от тази порода са сравнително леки, което е много важно за влажни пасища и не се 
нуждаят от високо качествени фуражи. Въпреки това е нужно малко допълнително 
хранене. През лятото имат нужда от допълнителна храна под формата на сено. През зимата 
имат нужда от сено и суха груба храна. През периода на паша е имало около 50 глави 
добитък на 50 ха ливади. Броят на растителните видове се е увеличил от 35 пред 1995 г. до 
66 през 1997 г. 25 вида са постоянни; 10 вида са изчезнали и 41 са нови.  
 
Следните промяни са били наблюдавани и се приписват на влиянието на пашата:  
  
• развитие към сезонно заливани ливади с видове, показващи безпокойство 
• увеличение на типичните треви 
• увеличение в броя на видовете 
• увеличение в биоразнообразието на хабитатите 
 
 
Други мерки 
 
Поради тяхната висока стойност за опазване на биоразнообразието, превенцията на 
наводненията и задържането на биогени възстановяването на заливните ливади в днешно 
време е една от главните цели при проекти за възстановяване по поречието на големите 
централно европейски равнинни реки. Както и други полу-естествени тревни съобщества, 
заливните ливади зависят от адекватно земеделско управление за изпълнението на тези 
важни екологични функции. За постигането на това по екологичен и икономически 
оправдан начин, възможностите за обединяване на управлението и ползването на 
биомасата в обща земеделска система се явявава като ключов въпрос.  
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За успешното изпълнение на планове за управление и възстановяване е необходимо да се 
работи заедно със заинтересованите страни и по-конкретно фермерите и местните власти. 
Важно е да се помни, че местните хора са физически и емоционално свързани с природата 
и техните коментари, препоръки и нужди трябва да се вземат в предвид при разработване 
на планове за възстановяване. Чрез увеличаване на участието на фермерите при 
възстановяване се избягва подхода „отгоре – надолу”, който толкова често се налага на 
местните хора. За създаването на работна атмосфера, която ще генерирара успех е важно 
да се възприемат ефективни стил и език за общуване с местните хора,. Чрез персонални и 
работни срещи може да се предостави възможност за дискусия и обмяна на опит по теми 
свързани с екологично земеделие и агроекология.    
 
Трябва често да се провеждат консултации с фермерите, да се вземат в предвид техните 
препоръки и притеснения относно теми като площта предложена за трансформация, 
методи за управление или възстановяване и финансовите аспекти на процеса. 
 
Индикатори 
 
Най-добрият индикатор е характерния видов състав на различните подтипове Cnidion 
ливади. 
 
Влажни Cnidion ливади: 
 
Poa palustris, Galium palustre agg., Iris pseudacorus, Gratiola officinalis, Carex vulpina, 
Mentha pulegium, Eleocharis palustris agg. 
 
Сухи през лятото, континентални Cnidion ливади: 
Cnidium dubium, Viola pumila, Carex praecox, Inula salicina, Veronica arvensis, Serratula 
tinctoria, Carex melanostachya, Clematis integrifolia, Valerianella locusta, Veronica longifolia, 
Agropyron repens, Glechoma hederacea, Scutellaria hastifolia, Lythrum virgatum, Vicia 
tetrasperma, Myosotis ramosissima, Allium angulosum, Potentilla reptans, Euphorbia esula, 
Calamagrostis epigejos, Rumex thyrsiflorus, Vicia angustifolia, Iris sibirica, Festuca rupicola, 
Cirsium arvense, Symphytum officinale agg. 
 
Суб-океански Cnidion ливади: 
Geranium pratense, Trisetum flavescens, Cerastium holosteoides, Dactylis glomerata, 
Campanula patula, Veronica chamaedrys agg., Galium mollugo agg., Pimpinella major, 
Anthriscus sylvestris, Poa pratensis agg., Vicia sepium. 
 
Мезофилни, континентални Cnidion ливади: 
Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Deschampsia cespitosa, Poa pratensis, Medicago 
lupulina, Bromus commutatus, Daucus carota 
 
 
Специални изисквания породени от съответни видове 
 
В Унгария режима на косене на алувиални ливади от съюза Cnidion dubii се забавя на места 
където се среща Angelica palustris с цел опазване и заздравяване на популацията. 
Специалния режим се състои от косене с машина или на ръка веднъж годишно в периода 
между 15 и 30 юни (в зависимост от нивото на подпочвените води) или след 30 септември 
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като се оставят 20% от територията на ротационен принцип (с изключение на площи с 
навлизане на инвазивни видове)  (Sándor et al. 2005). 
 
С цел опазване на фауната и особено наземногнездящите птици в алувиалните ливади се 
прилага специална техника за косене, която позволява на животните да избягат от 
окосените парцели. Това включва косене от средата на парцела към краищата в 
концентрични кръгове или косене в една посока, като се оставят неокосени парцели 
съседни на окосените (Sándor et al. 2005). 
 
Проучванията върху размножаващата се популация на ливадния дърдавец (Crex crex) в 
няколко европейски страни са показали, че една проста промяна в посоката на косене 
намалява загубите на малките от 90% на 18% (Tomovčík et al. 1999). Същия процент може 
да се очаква и за други видове птици, гнездящи на земята – като пъдпъдъка  
(Coturnix coturnix) и яребицата (Perdix perdix). Първото косене не трябва да се извършва 
преди 30 юни. Комбинацията от късно годишно косене след 30 юни с късна паша, която да 
се провежда върху големи блокове, които се сменят (по-големи от 50 хектара) се счита за 
идеалния начин за ползване на алувиални ливади от гледна точка на наземногнездещите 
птици.  
 
Изпасаните блокове трябва да са разположени в централните части на голяма хомогенна 
ливадна растителност, за да се избегне образуването на мални неокосени острови от 
растения, приспособени към високо водно ниво и дървета, където се концентрират 
наземногнездещите птици след косене. Такива малки острови привличат силно хищници и 
по този начин могат да доведат до загуба на малките (Tomovčíнk et al. 1999). 
 
В някои случаи (напр. в Унгария н Национален парк Агтелек) първата коситба се забавя до 
след 31 юли при влажни ливади, ползвани за размножаване от ливадния дърдавец (Crex 
crex).  
 
Въпреки това провеждането на косенето след 30 юни трябва да е достатъчно за повечето 
наземногнездещи птици включително врабчови, като бялата (Motacilla alba) и жълтата 
(Motacilla flava) стърчиопашки, ливадната (Anthus pratensis) и горската (Anthus trivialis) 
бъбрици, ръждивогушото (Saxicola rubetra) и черногушото (Saxicola torquata) ливадарчета  
и дъждосвирцови, като малкия червонкрак водобегач (Tringa totanus), големия свирец 
(Numenius arquata), черноопашатия крайбрежен бекас (Limosa limosa), средната бекасина 
(Gallinago gallinago). 
 
По отношение на блатарите се смята, че е необходимо пълното изключване на косене през 
размножителния сезон по местата, където гнездят. Например в Унгария, гнездата на 
блатарите се откриват преди първото косене и около гнездото се оформя защитна зона във 
формата на кръг с диаметър от 50 м , върху която зона косенето се отлага до 31 юли. Това 
се прилага основно за ливадния блатар (Circus pygargus), но подобни мерки могат да се 
прилагат също и в случай на размножаващ се тръстиков блатар (Circus aeruginosus). 
Създаването на мозайка от окосени и неокосени площи също предоставя убежище за 
зимуващи полски блатар (Circus cyaneus) (Tomovčík et al. 1999). 
 
Успешното размножаване на дъждосвирцовите птици зависи не само от подходящия 
режим на косене, но също и от подходящ ненарушаван воден режим. Такъв режим 
предполага, че земята трябва да е покрита от плитка вода напролет, нивото на 
подпочвените води да не пада под 15 см под повърхността през лятото и вдлъбнатините по 
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повърхността покрити с плитка вода трябва да са налични през цялото време (Tomovčík et 
al. 1999). 
 
За опазване на пеперудите Maculinea nausithous и Maculinea teleius, е важно ливадите да се 
косят редовно преди появяването на възрастните, което е преди 10 юни. Площта трябва да 
се коси на ръка или с машини като мозайка (ивици или квадрати) от окосени и неокосени 
площи.  
 
Площите, на коите се среща  Maculinea teleius трябва да се косят само ръчно, тъй като вида 
е тясно свързан с мравката Myrmica scabrinodis, която не може да оцелее на постоянно 
наводнени вдлъбнати или на равни повърхности от ливади, коите се косят машинно. На 
окосените площи трябва да се остави достатъчно стърнище. Неокосените площи трябва да 
се окосят през следващата календарна година. При ливади, коите се косят два пъти, 
второто косене не трябва да се провежда преди 10 септември, като отново се оставят някои 
части неокосени (http://www.lepidoptera.cz/index.php?id=194). 
 
 
Приблизителни разходи и потенциални източници на финансиране от ЕС 
 
Приблизителни разходи 
 
Разходите обикновено зависят от това дали: 
 
1. Земеделието се извършва от фермери, макар и ползващи методи, ориентирани към 
природозащита. 
2. Консервационния мениджмънт се извършва от паркове, резервати или НПО, където се 
изпълняват най-добрите практики за екологични цели, но където няма икономическа 
логика или цели.  
 
В първия случай, може да се ползват агро-екологични схеми, които плащат допълните 
разходи или пропуснатия доход като резултат от схемата. Плащането в Полша 
(Министерство на земеделието и развитие на селските райони на Полша 2007) е €307,49 /ха 
и изчислението е направено за ливади от типа Molinion и Cnidion. Словашкото плащане по 
Програма за развитие на селските райони (Министерство на Земеделието на Словакия 
2007) е €53 /ха. Допълнително агроекологичните плащания могат да се комбинират с 
плащания за Необлагодетелствани райони и директни плащания, така че реалното плащане 
за хектар от алувиални Cnidion ливади може да е около €150-170 /ха в зависимост от 
местоположението на мястото в Необлагодетелстваните райони. 
  
В случая при превръщане на земеделска земя в ливаден хабитат, трябва да се вземат в 
предвид допълнителните разходи за семена и по-често косене, за да се ограничи 
навлизането на плевели. В случая на по-късно косене да се отчете и загубата на качество на 
сеното.  
 
Във втория случай управителите на земите могат да обмислят ползвънето на член 39.2 от 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (“Където е надлежно 
оправдано за достигане на екологични цели, агроекологичните плащания могат да се дават 
на други управители на земите”). В случая на косене техните разходи може да се състоят 
от: 
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• Ръчно или машинно косене (цена за персонал на ден/час) 
• Подобряване състоянието на тревата (цена за персонал на ден/час) 
• Премахване на трева от територията (цена за километър) 
• Разходи за експерти, ако са нужни. 
 
Може да се наложи да се включат ставка за амортизация на материални активи (като 
земеделски машини) и режийни разходи. Разходите за персонал може да се наложи да се 
доказват, с цел да се покаже, че не се генерира печалба. Главния въпрос за тези избираеми 
управители на земи е да знаят дали всички разходи могат да се считат за допълнителни. 
Разходите за възстановяване се сътоят от 1) семена, 2) садене през първия и втория сезон, 
3) косене два пъти на година през трите години на възстановяване. 
 
Разходите за възстановяване на заливните зони при проектите от австрийската страна на 
долината на Морава-Дия е почти €7000 за хектар (Neuhauser 2001). Разходите за 
превръщане на 140 ха обработваеми земи в ливади с естествен видов състав са били €75 
017 при цени от 1999 г. от словашката страна на реката. Това прави €536 за хектар 
(Šeffer & Stanová 1999). 
 
 
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). 
 
Сред различните източници на финансиране от ЕС, следните фондове може да са от 
интерес при управлението на алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини. 
 
• Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР): Тази програма 
има потенциал да покрие някои дейности по управлението, въпреки че те трябва да са 
отразени в Националната Стратегия и свързаните с нея Планове за Развитие на Селските 
райони (ПРСР) с цел да са допустими за финансиране на национално ниво. В допълнение 
проектите Лидер+ трябва да се проучат на национално ниво.   
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• Европейски Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР), Кохезионен Фонд и Интеррег:  Тези 
фондове може да са приложими в единични случаи, въпреки че дейностите свързани със 
зони от Натура 2000 в повечето случаи трябва да са интегрирани в по-широк контекст на 
развитие. Въпреки това подхода при Интеррег е по-гъвкъв но изисква европейска цел и 
партньорства. Различни географски нива са определени и всички те имат специфични 
правила, критерии за допустимости и цели.  
 
• Финансовият инструмент за околна среда (LIFE+): Частта ‘Природа’ на LIFE+ подкрепя 
демонстрационни проекти и такива за най-добри практики, които допринасят за 
изпълнението на Директивите за Птиците и Хабитатите, но само по изключение извън зони 
от Натура 2000. Частта „Биоразнообразие” е за демонстрационни и иновационни проекти, 
които допринасят за постигане целите на Европейската комисия „Спиране загубата на 
разнообразие до 2010 и след това”. И двете части „Природа” и „Биоразнообразие” поставят 
акцента върху конкретни неповтарящи се дейности по управлението (най-малко 25% от 
бюджета). Повтарящи се увправленски дейности не са допустими по програма LIFE+. 
 
По отношение на потенциалните източници на финансиране от ЕС, Европейската Комисия 
е публикувала Ръководство, което представя възможностите за финансиране от ЕС за зони 
от Натура 2000 през периода 2007-2013 г., които принципно са на разположение на 
национално и регионално ниво (Torkler 2007). В допълнение има и електронна версия, 
която е на уеб страницата на Европейската Комисия 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm). 
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