
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик (Festuco Brometalia, *важни местообитания на 
орхидеи) 
 
Код по Натура 2000: 6210 
 
D: Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen 
(Festuco-Brometalia) (* besondere 
Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 
F: Sur calcaires (Festuco Brometalia)* 
E: On calcerous substrates (Festuco 
Brometalia)* 
 
Код по Приложение І: 34.31-34.34 
 
Код по класификацията на 
Палеарктичните местообитания:: 
34.31-34.33 (34.34?) 
 
Дефиниция: Сухи и полусухи тревни 
съобщества със субсредиземноморски до 
субконтинентален характер върху богати 
на основи почви. Включват степни 
тревни съобщества (Festucetalia valesia-
cae) в сухите райони със Stipa spp., освен 
това първични сухи тревни съобщества 
(Xerobromion) и вторични, възникнали 
чрез екстензивна паша или коситба 
полусухи тревни съобщества (Meso-
bromion, Koelerio-Phleion phleoides). 
Последните се отличават основно с 
богатство на орхидеи. Обрастват с 
храсти при навлизане на периферни 
видове след изоставяне на ползването.  
Приоритетни са „особено богатите на 
орхидеи находища”, отговарящи на един 
или няколко от следните критерии: 
а) Територията съдържа голямо 
богатство на видове орхидеи. 
б) Територията се отличава с голяма 
(значима) популация на най-малко един 
рядък или застрашен в Германия вид 
орхидея. 
в) На територията се срещат няколко 
редки или много редки видове орхидеи.  
 
 

 
Фиг. 67: Разпространение на местообитание 
подтип 6210 в Германия и ЕС 
Тъмен сиво: основни находища, светло сиво: второстепенни 
находища; + добре оформени, - не добре оформени 
 
 
 

 1



Месторастене: В централна Европа този тип местообитание се среща само на 
специфични места с благоприятни климатични условия – топли и сухи области с 
годишни валежи под 500-600 мм, върху основни, подложени на изветряне скали. 
Почвите са литосоли и рендзини например върху варовикови скали, гипсови и богати 
на основи вулканити, а в субконтинентални условия – чернозем върху дълбок льос. 
 
Подтипове: 
-6211 (Пал. код 34.31): Субконтинентални степни тревни съобщества (Festucetalia 
valesiacae): този подтип се характеризира със (суб)континентален климат с топли, сухи 
лета и студени, сухи зими. Местообитанието особено през лятото е съвсем сухо. 
Степните тревни съобщества се намират или върху дълбоки почви, например 
черноземи, или върху плиткопочвени скални склонове с южно изложение.  
-6212 (Пал. код 34.32): Субсредиземноморски полусухи варовикови тревни съобщества 
(Mesobromion): Включват съюзите Bromion erecti и Seslerio-Mesobromion. Този подтип 
се среща в субсредиземноморски до субатлантически климат. Полусухите тревни 
съобщества се характеризират с малко по-умерен воден баланс и са възникнали 
вторично (чрез косене или паша).  
-6213 (Пал. код 34.33): Много сухи варовикови тревни съобщества (Xerobromion): Този 
подтип се среща в субсредиземноморски условия на изложени на слънчево греене 
места върху равни, първично безлесни терени.  
-6214 (Пал. код 34.34): Полусухи тревни съобщества (Koelerio-Phleion phleoides) върху 
песъчливо-глинести почви, богати на основи: субконтинентален климат, слабо кисели 
до богати на основи пясъчни до глинести почви (отчасти и чакълесто-глинести) в топли 
и сухи условия. 
 
Растителни видове: 
 
Доминантни: - 
Типични: 6211 (Festucetalia valesiacae): Achillea pannonica, Adonis vernalis, Astragalus 
danicus, Carex supina, Erysimum crepidifolium, Euphorbia seguieriana, Festuca rupicola, 
Festuca valesiaca, Linum perenne, Orobanche coerulescens, Oxytropis pilosa, Potentilla 
incana, Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris, Scabiosa canescens, Scorzonera purpurea, Seseli 
annuum, Seseli hippomarathrum, Stipa capillata, Stipa pennata, Stipa pulcherrima, Stipa 
tirsa.  
 
6213 (Xerobromion): Allium senescens, Allium sphaerocephalon, Aster linosyris, Carex 
humilis, Fumana procumbens, Globularia punctata, Helianthemum apenninum, 
Helianthemum canum, Helianthemum nummularium ssp. obscurum, Hippocrepis comosa, 
Leontodon incanus, Linum leonii, Linum tenuifolium, Orobanche amethystea, Orobanche 
teucrii, Stachys recta, Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum, Thymus pulegioides ssp. 
carniolicus, Trinia glauca.  
Мъхове и лишеи: Ditrichum flexicaule, Peltigera rufescens, Tortella inclinata, Tortella 
tortuosa, Tortula ruraliformis.  
 
6212 (Mesobromion):  
Доминантни: Brachypodium pinnatum, Bromus erectus. 
Типични: Aceras anthropophorum, Аnacamptis pyramidalis, Anthyllis vulneraria, Arabis 
hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Campanula glomerata, Carex 
caryophyllea, Carex ericetorum, Carlina acaulis, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, 
Cirsium acaule, Dactylorhiza fuchsii, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, 
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Euphorbia cyparissias, Gentianella ciliata, Gentianella germanica, Gymnadenia conopsea, 
Himantoglossum hicinum, Koeleria pyramidata, Onobrychis viciifolia, Ononis repens, Ononis 
spinosa, Ophrys apifera, Ophrys holoserica, Ophrys insectifera, Ophrys shpegodes, Orchis 
coriophora, Orchis mascula, Orchis militaris, Orchis morio, Orchis simia, Orchis tridentata, 
Orchis ustulata, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Polygala comosa, Potentilla 
tabernaemontani, Primula veris, Pulsatilla vulgaris, Scabiosa columbaria, Sesleria varia, 
Spiranthes spiralis, Veronica teucrium.  
Мъхове: Abietinella abietina, Homalothecium lutescens, Rhytidium rugosum. 
 
6214 (Koelerio-Phleion phleoides): Agrostis capillaris, Dactylorhiza sambucina, Festuca 
guestfalica, Festuca heteropachys, Helictotrichon pratense, Koeleria macrantha, Luzula 
campestris, Lychnis viscaria, Phleum phleoides, Saxifraga granulata, Silene otites, Veronica 
spicata.  
 
Животински видове:  
 
Птици: Alauda arvensis, Anthus campestris, Carduelis cannabina, Emberiza cia, Emberiza 
citrinella, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Lullula arborea, Sylvia nisoria.  
 
Влечуги/земноводни: Coronella austriaca, Lacerta bilineata. 
Скакалци: Calliptamus italicus, Chorthippus brunneus, Chorthippus mollis, Chorthippus 
vagans, Decticus verrucivorus, Gryllus campestris, Mantis religiosa, Metrioptera bicolor, 
Myrmecophila acervorum, Oecanthus pelluscens, Oedipoda coerulescens, Oedipoda 
germanica, Omocestus haemorrhoidalis, Omocestus ventralis, Phaneroptera falcate, 
Platycleis albopunctata, Psophus stridulus, Stenobothrus crassipes, Stenobothrus lineatus, 
Stenobothrus nigromaculatus, Stenobothrus stigmaticus, Tetrix bipunctata, Tetrix nutans. 
 
Пеперуди: Agrodiaetus damon, Ammobiota festiva, Apamea platinea, Aricia artaxerxes, 
Chelis maculosa, Colias alfacariensis, Cucullia lactucae, Dicestra marmorosa, Dysauxes 
ancilla, Eilema caniola, Eilema palliatella, Erynnis tages, Euphydryas aurinia, Eupithecia 
denticulata, Eupithecia semigraphata, Hadena albimacula, Hadena filigrama, Hadena 
magnolia, Hemaris tityus, Hyles euphorbiae, Iphiclides podalirius, Lictoria achilleae, 
Macroglossum stellatarum, Maculinea arion, Maculinea rebeli, Melacosoma castrensis, 
Melitaea cinxia, Melitaea parthenoides, Mesoacidalia aglaia, Nola subchlamydula, Papilio 
machaon, Polymorpha transalpina, Polyommatus bellargus, Polyommatus coridon, 
Pseudophilotes baton, Pyrgus malvae, Sterrha eburnata, Watsonarctia casta, Zygaena 
carniolica. 
 
Бръмбари: Amara consularis, Amara eyrinota, Amara nitida, Brachinus crepitans, Callistus 
lunatus, Cymindis angularis, Cymindis axillaris, Dromius notatus, Harpalus azureus, 
Harpalus cordatus, Harpalus puncticollis, Harpalus punctipennis, Licinus cassideus, 
Ophonus obscurus, Panagaeus bipustulatus.  
 
Ципокрили насекоми: Andrena combinata, Andrena curvungula, Andrena fulvago, Andrena 
hattorfiana, Andrena humilis, Andrena marginata, Andrena pandellei, Anthidium lituratum, 
Biastes emarginata, Ceratina callosa, Coelioxys rufocaudata, Dasypoda hirtipes, Eucera 
interrupta, Eucera longicornis, Eucera tuberculata, Lasioglossum albocinctum, Lasioglossum 
bluethgenii, Lasioglossum calceatum, Lasioglossum costulatum, Lasioglossum griseolum, 
Lasioglossum laevigatum, Lasioglossum lativentre, Lasioglossum majus, Lasioglossum 
pauperatum, Lasioglossum sexnotatum, Lasioglossum xanthopus, Megachile pillidens, 
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Megachile rotundata, Nomada argentata, Nomada armata, Nomada sexfasciata, Osmia 
andrenoides, Osmia aurlenta, Osmia bicolor, Osmia versicolor. 
 
Мрежокрили насекоми: Ascalaphus libelluloides, Ascalaphus longicornis. 
 
Двукрили насекоми: Chrysotoxum elegans, Eumerus longicornis, Eumerus tricolor, 
Merodon avidus, Merodon rufus, Microdon devius, Pipizella annulata, Pipizella divicoi, 
Xanthgrana festivum. 
 
Разред Heteroptera: Canthophorus dubius, Canthophorus impressus, Copium cornutum, 
Copium teucrii, Dicyphus annulatus, Gampsocoris punctipes, Macrotylus inayri, Macrotylus 
payllulli, Placochilus sleadomicus, Staria lunata, Tingis maculata, Tinicephalus hortulanus, 
Tinicephalus brevipes, Tropidothorax leucopterus.  
 
Цикади: Laburrus pellax, Laburrus ventralis, Neophilaenus alpipennis, Neophilaenus 
campestris. 
 
Паяци: Alopecosa accentuate, Alopecosa cursor, Alopecosa fabrilis, Eresus niger, 
Myrmarachne formicaia, Pardosa bifasciata, Pardosa monticola, Pellenes tripunctatus, 
Thomisus onustus, Trochosa robusta.  
 
Мекотели: Candidula unifasciata, Chondrula tridens, Cochlicopa lubricella, Granaria 
frumentum, Helicella itala, Helicopsis striata, Pupilla bigranata, Pupilla muscorum, 
Trochoidea geyeri, Truncantellina cylindrica, Vallonia costata, Vallonia excentrica, 
Xerolenta obvia, Zebrina detrita.  
 
Указания за картиране: Критерий за разграничаване на типа местообитание и 
подтиповете е наличието на растителност от посочените синтаксони. Подтиповете 6211 
до 6214 трябва да се картират поотделно. Те могат да се различат един от друг на базата 
на изброените характерни видове. При нужда се прибягва и до диференциални видове 
на регионално ниво. Необходимо е да се идентифицират приоритетните находища на 
орхидеи. Находища върху запустели земи често са индикатор за преход към 
термофилната растителност на Trifolio-Geranietea, характерна за перифериите на 
тревните съобщества. Такива находища се включват в картирането, ако съдържат 
достатъчно големи числености от характерните видове за гореописаните подтипове. 
При определянето на границите на зоните трябва да се включат и граничещите сухи 
периферии и сухи храсталаци.  
 
Изменчивост: Наблюдава се градиент от север на юг: на север се срещат находища 
с по-малко на брой видове. Наблюдава се и градиент на континенталността от 
запад на изток. За много от характерните видове границите на ареалите или изолирани 
части от ареалите се намират в Германия. 
 
Комплекси: Често тясно свързване с термофилни периферни съобщества (Trifolio-
Geranietea), термофилни храсталаци и сухи гори, както и пионерни сухи тревни 
съобщества (Sedo-Scleranthetea). Комплекси на степни ерикоидни съобщества във 
варовикови планински терени. Често в комплекси със съобщества на Juniperus 
communis  в различни стадии на сукцесия. 
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Типове биотопи1: 
(BTB – код по германската национална класификация на биотопите; RL – степен на застрашеност според Червената книга 
на биотопите със степени: 0 – напълно унищожен, 1 – застрашен от пълно унищожение, 2 – силно застрашен, 3 – застрашен, 
* - към момента вероятно незастрашен; REG – възможност за регенерация/възстановяване: N – невъзстановим, К – едва 
възстановим (> 150 години), S – трудно възстановим (15 – 150 години), B – условно възстановим (<15 години), х – не е 
възможно да се определи.) 

Подтип BTB RL REG Биотоп EIG_CODE EIG 
6211 3403 2 N Естествени степни 

тревни 
съобщества 
(континентални, 
върху дълбоки 
почви) 

  

6212 340201 2 S Субсредиземно-
морски полусухи 
варовикови тревни 
съобщества 

  

6212 34020101 1-2 S Субсредиземно-
морски полусухи 
варовикови тревни 
съобщества, 
косени 

  

6212 34020102 2 S Субсредиземно-
морски полусухи 
варовикови тревни 
съобщества, с 
паша 

  

6212 34020103 3 X Субсредиземно-
морски полусухи 
варовикови тревни 
съобщества, 
изоставени 

  

6212 
6214 

340203 1-2 S Субконтинента-
лни полусухи 
варовикови тревни 
съобщества 

  

6212 
6214 

34020301 1-2 S Субконтинен-
тални полусухи 
варовикови тревни 
съобщества, 
косени 

  

6212 
6214 

34020302 1-2 S Субконтинента-
лни полусухи 
варовикови тревни 
съобщества, с 
паша 

  

6212 34020303 3 X Субконтинента-   

                                                 
1 В Германия съществува национална класификация на типовете местообитанията, наричани 
традиционно биотопи. Във Федералния закон за защита на природата, както и в тези на провинциите, се 
посочват типове биотопи, които са обект на защита, много преди Директивата за местообитанията да 
влезе в сила. Бел.р. 
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6214 лни полусухи 
варовикови тревни 
съобщества, 
изоставени 

6213 340101 2 N Субсредиземно-
морски сухи 
варовикови тревни 
съобщества 

  

6211 340103 2 N Субконтинента-
лни сухи 
варовикови тревни 
съобщества 

  

 
Растителност: 
v – растителността на дадената синтаксонимична единица принадлежи изцяло към разглеждания тип местообитания; pp – 
растителността на дадената синтаксонимична единица попада само отчасти в разглеждания тип местообитание 
 
6210 Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 43                                                                                  v 
6211 Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et Tx. 43                                                                           v 
6211 Festucion valesiacae Klika 31                                                                                           v 
6211 Allio sphaerocephali-Stipetum capillatae (Knapp 44) Korneck 74                                  v 
6211 Genisto-pilosae-Stipetum stenophilae Korneck 74                                                           v 
6211 Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Mahn 59                                                              v 
6211 Potentillo-Stipetum capillatae Libbert 33                                                                         v 
6211 Cirsio pannonici-Brachypodion pinnati Hadac&Klika 44                                                v 
6211 Adonido-Brachypodietum pinnati (Libbert 33) Krausch 61                                             v 
6210 Brometalia erecti Br.-Bl. 36                                                                                              v 
6212 Bromion erecti Br.-Bl. & Moor 36                                                                                    v 
6212 Gentiano-Koelerietum pyramidatae Knapp 42 ex Bornkamm 60                                     v 
6212 Mesobrometum erecti Br.-Bl. ap. Scherrer 25                                                                  v 
6212 Gentiano vernae-Brometum erecti Kuhn 37                                                                      v 
6212 Viscario-Avenetum pratensis Oberd. 49                                                                            v 
6212 Seslerio-Mesobromion Oberd. 57                                                                                      v 
6212 Polygalo amarae-Seslerietum variae Winterhoff 62                                                          v 
6212 Carlino acaulis-Caricetum sempervirentis Lutz 47                                                            v 
6214 Koelerio-Phleion phleioidis Korneck 74                                                                            v 
6214 Pulsatillo pratensis-Phleetum phleoidis Passarge 59                                                         v 
6214 Genisto sagittalis-Phleetum phleoidis Br.-Bl. 38                                                               v 
6214 Sileno otitis-Koelerietum gracilis Korneck 74                                                                   v 
6213 Xenobromion erecti Br.-Bl. et Moor 38 em. Moravec in Holub et al. 67                          v 
6213 Xerobrometum erecti Br.-Bl. 15 em. 31                                                                            v 
6213 Trinio-Caricetum humilis Volk in Br.-Bl. et Moor 38                                                       v 
6213 Pulsatillo-Caricetum humilis Gauckler 38                                                                         v 
6213 Seslerio-Xerobromion Oberd. 57                                                                                       v 
6213 Teucrio-Seslerietum Volk 37                                                                                             v 
6213 Bromo-Seslerietum (Kuhn 37) Oberd. 57                                                                          v 
 
Ползване/поддържане: Повечето степни тревни съобщества (6211) се нуждаят от 
екстензивна паша или коситба, също така повечето полусухи варовикови тревни 
съобщества (Mesobromion 6212, Koelerio-Phleion 6214) имат нужда от екстензивна паша 
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(овце) или еднократна коситба и не понасят наторяване с азотни торове. За първичните 
много сухи тревни съобщества (6213) не е необходима поддръжка.  
 
Сукцесия: При прекратяване на ползването първо настъпват видове от Trifolio-
Geranietea, по-късно настъпва сукцесия със сухолюбиви храсти (Berberidion) и развитие 
на термофилни дъбови гори (Quercetalia pubescentis). 
Първичен Xerobromion (6213): няма сукцесия. 
В субконтинентален климат, но и в други условия (напр. при малка отдалеченост от 
семенни дървета), е възможно сукцесия с бор.  
 
Основни застрашаващи фактори: добив на инертни материали (варовик, цимент), 
щети от утъпкване (туризъм, катерене, пускане на хвърчила), внасяне на хранителни 
вещества по въздушен път, интензивификация на земеползването (особено наторяване), 
лозарство, залесяване (особено с бор). 
 
Забележки: При актуализирането на Директивата за местообитанията във връзка с 
влизането в ЕС на Австрия, Финландия и Швеция в Приложение І е добавен нов тип 
местообитание: 6240* Субконтинентални (субпанонски) степни тревни съобщества, 
който според дефиницията си обхваща Festucetalia valesiacae. Все още не е изяснено, 
дали местообитания с такъв тип растителност в бъдеще ще бъдат причислени към този 
тип.  
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Фиг. 68: Разпространение на подтип 
„Субконтинентални степни тревни съобщества” 
(6211) в Германия и ЕС 
Тъмен сиво: основни находища, светло сиво: второстепенни 
находища; + добре оформени, - не добре оформени 
 

 
Фиг. 70: Разпространение на подтип „Много 
сухи варовикови тревни съобщества 
(Xerobromion)” (6213) в Германия и ЕС 
Тъмен сиво: основни находища, светло сиво: второстепенни 
находища; + добре оформени, - не добре оформени 
 

 
Фиг. 69: Разпространение на подтип „Полусухи 
варовикови тревни съобщества” (6212) в 
Германия и ЕС 
Тъмен сиво: основни находища, светло сиво: второстепенни 
находища; + добре оформени, - не добре оформени 
 

 
Фиг. 71: Разпространение на подтип „Калциево-
силициеви тревни съобщества (Koelerio-Phleion 
phleoides)” (6214) в Германия и ЕС 
Тъмен сиво: основни находища, светло сиво: второстепенни 
находища; + добре оформени, - не добре оформени 

 8



               
 
Превод на български: Румяна Панкова. 
Редакция: Таня Георгиева Шнел. 
Оформление на българската версия: Добромир Добринов. 
© Зелени Балкани, прев. на бълг. ез., 2010. 
 
 
Препоръчителен начин за цитиране:  
Ssymank, A., Hauke, U., Rückriem, Ch. & Schröder, E. (1998): Das europäische Schutzgebietssystem 
NATURA 2000. Ausgewählte Ausüge. Artikel zu LRT 6210. Schriftenreihe für Landschaftspflege 
und Naturschutz. Heft 53.Bundesamt für Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg. Зелени Балкани, прев. 
на бълг. ез., 2010. 
Преводът и издаването на български се осъществяват със съгласието на авторите на 
оригиналната публикация.  
 
Изданието се осъществява в рамките на проект: "Опитът на Германия при транспониране на 
правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране".  
Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната 
среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия на Федералното 
Министерство на околната среда, природозащитата и ядрената безопасност на Германия 
(BMU), чрез Федералната Агенция за околна среда (UBA, Катарина Ленц).  
Немски изследователски проект номер FKZ: 380 01 201. 
Научната координация на проекта е осъществена от Федералната агенция за природозащита 
(BfN, Д-р, Аксел Симанк).  
Български партньор по проекта: Министерство на околната среда и водите (Ася Донева).  
Координация и изпълнение на проекта: Зелени Балкани (Симеон Марин).  
© Зелени Балкани, 2010. 
 
 
Bulgarian translation: Rumyana Pankova. 
Editing: Tanya Gerogieva-Schnell.  
Layout of Bulgarian version: Dobromir Dobrinov.  
© Green Balkans, Bulgarian translation, 2010. 
 
Citation of the Bulgarian translation requires proper reference to the original publication:  
Bulgarian translation and publication with the permission from authors of the original article. 
 
This edition is developed within the project “Germany’s experience in implementing EU legislation: 
NATURA 2000 – management and financing”. 
The project is funded by the Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the 
Countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia of the German Federal 
Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety, through its Federal 
Environment Agency (UBA, Katharina Lenz).  
German Research Project number FKZ: 380 01 201. 
The scientific coordination of the project is done by the Federal Agency for Nature Conservation 
(BfN, Dr. Axel Ssymank).  
Bulgarian counterpart: Ministry of Environment and Water (Assya Doneva).  
Project implementation: Green Balkans (Simeon Marin). 
© Green Balkans, 2010. 
 

 9


	Act_2_2_Line_23_Final.pdf
	2.doc

