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6230│*Богати на видове картълови съобщества               

30 общества                                       
62 – Полуестествени 
сухи тревни и храстови 
съобщества  
Класификация по EUNIS: 
E4.3 Алпийски и 
субалпийски тревни 
съобщества върху 
варовик 
E1.7 Не-
средиземноморски 
затворени сухи тревни 
съобщества върху 
кисели и неутрални 
почви 
* Приоритетно 
местообитание 

Резюме                                                                

Богатите на видове картълови съобщества представляват един от най-
широко разпространените типове местообитания в ЕС, като се срещат в 
24 страни-членки и в 6 различни биогеографски региона. Този тип 
местообитание включва огромно разнообразие от подтипове, които могат 
да се открият при различни екологични условия. Като цяло, из Европа 
картъловите съобщества се срещат на места с олиготрофни почви, които 
поддържат беден видов състав. Въпреки че може да се приеме, че 
растителността на някои типове картълови съобщества е в състояние на 
климакс и че не се нуждае от активно и постоянно управление, 
оцеляването в дългосрочен аспект на този тип местообитание е 
принципно тясно свързано с пастирските традиции и с екстензивния тип 
земеделие. В Европа площта, която заема този тип местообитание, 
намалява през последните десетилетия поради интензификацията на 
земеделските практики от една страна, и изоставянето на земите и 
твърде ниската степен на ползване от друга. Освен това планинските 
типове картълови съобщества са заплашени и от пешеходния и скиорския 
туризъм. 

Пашуването и косенето са сред най-често препоръчваните дейности за 
управление на местообитанието. Подходящите интензивност и 
организиране на пашата варират значително в различните европейски 
страни и региони. Най-общо казано този тип местообитание се нуждае от 
екстензивно пашуване, което да предотвратява нахлуването на дървесна 
и храстова растителност, но същевременно не трябва да е твърде 

Богати на видове тревни съобщества на Nardus (картъл) в 
западните Карпати – Velka Raca. Снимка: J. Seffer.



 4

интензивно, за да не предизвика еутрофикация на местообитанието. 
Косенето също е възможна техника, която се прилага най-вече на места 
с по-ниска надморска височина. Съвсем обичайно е в някои региони да 
се прилагат и двата метода едновременно – косене и пашуване. 
Допълнителното наторяване обикновено е забранено или е много 
ограничено, защото може да доведе до еутрофикация на местообитанието 
и до превръщането му в по-мезофилен тип. Могат да се използват и 
други техники, като например подрязване с уреди за ръчно вършеене 
(цеп, млатило) или с роторна косачка или горене, но редовното им 
прилагане не е препоръчително. 

Ако е необходимо, наведнъж могат да се приложат и няколко мерки за 
възстановяване, но това принципно е доста по-сложно отколкото 
редовното поддържане на местообитанието чрез косене или паша. Най-
често използваната възстановителна мярка е премахването (механично 
или ръчно) на дърветата и храстите. Ако местообитанието е било изцяло 
унищожено и залесено, възстановяването му е все още възможно, но е 
сравнително скъпо. Възстановяване при такива условия е било 
осъществено на няколко места, напр. в Белгия, където са използвани 
техники на подрязване на чима. Там, където местообитанието е сериозно 
увредено, включително и от скиорски дейности, за възстановяването му 
може да се приложи трансплантирането на туфи и покриване със слама 
или мулч1, взети от места с богати на видове картълови съобщества. 
Вероятно най-добрият начин за финансиране на положително текущо 
(поддържащо) управление на местообитанието е използването на 
фондовете на Европейския Земеделски Фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР). Възстановителните дейности обикновено са много 
скъпи, така че най-често те не отговарят на изискванията на ЕЗФРСР и 
може да се финансират от Life+ проекти например. 

1. Описание на местообитанието и на свързаните с него видове          

Местообитание тип 6230 включва затворени, сухи или мезофилни 
многогодишни картълови съобщества, които могат да се открият от 
низините до планинските територии (Европейски Комисия 2007). В 
Континентална Европа този тип местообитание е разпространено предимно 
в планините, а в атлантическите и бореалните части на Европа се среща 
по-често в низините. 

Разпространение 

Този тип местообитание се среща в почти всички страни-членки на ЕС, с 
изключение на Естония, Малта и Кипър. Все пак, най-голямата част от 
неговата територия е локализирана в Алпийския биогеографски регион 
(Алпи, Пиринеи и Карпати). Сравнително често срещан е и в 
Средиземноморския, Континенталния и Атлантическия биогеографски 
                                                 
1 В земеделието и градинарството, мулчът е защитна покривка, която се поставя върху почвата, за да 
задържа влагата, да намали ерозията, да подтисне растежа и покълването на плевелите и да предоставя 
хранителни вещества при разлагането си. Мулчирането в градини и природни ландшафти имитира опадалата 
листна покривка (шумата) в горите. Бел.р.  
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региони. Малка част от площта на местообитанието е разпространена в 
Панонския и Бореалния биогеографски региони. 

Картълови съобщества в защитени зони от мрежата Натура 2000 

Данните, посочени в таблицата по-долу, са взети от базата данни за 
мрежата Натура 2000 на Европейската Комисия, с дата на последно 
обновяване – декември 2006. Общата територия е изчислена въз основа 
на територията, заета с този тип местообитание, посочена за всяка 
защитена зона, и трябва да се приема само като индикативна стойност 
за действителното покритие на местообитанието в мрежата Натура 2000. 

Процентно разпределение (по страни) на общата площ, покрита с картълови 
съобщества, в мрежата Натура 2000  
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Биогеографски 
регион 

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

% от общата площ на
типа местообитание в 
мрежата Натура 2000 

Алпийски 236 80 703  42.08 

Средиземноморски 91  38 311  19.98 

Континентален 858  34 629  18.06 

Атлантически 201  27,895  14.54 

Панонски 5  9 232  4.81 

Бореален 212  1 014  0.53 

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

% от общата площ на 
типа местообитание в 
мрежата Натура 2000 

Италия 190 44 959 23.44 

Франция 128  35 915  18.73 

Испания 63  31 484  16.42 

Австрия 32  17 423  9.08 

Гърция 24  13 904  7.25 

Унгария 5  9 232  4.81 

Дания 91  8 431  4.40 

Германия 615  8 308  4.33 

Полша 17  4 623  2.41 

Великобритания 22  4 194  2.19 

Словакия 19  3 494  1.82 

Словения 5  2 785  1.45 

Чехия 22  1 661  0.87 

Холандия 22  1 290  0.67 

Швеция 223  1 101  0.57 

Португалия 5  978  0.51 

Белгия 60  940  0.49 

Ирландия 9  698  0.36 

Литва 10  236  0.12 

Латвия 15  112  0.06 

Финландия 19  15  0.01 

Люксембург 7  <0,1  0.00 

ОБЩО 1 603 191 782 100 

Бележка: Според националните списъци с типовете местообитания, включени в 
Директивата за хабитатите (92/43/EEC), картъловите съобщества се срещат още и в 
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България и Румъния. Въпреки това, съответните данни не са включени в таблицата, тъй 
като стандартните формуляри за тези страни не бяха на разположение по време на 
изготвянето на настоящия документ. 

Главни характеристики на местообитанието, екология и изменчивост 

Местообитание тип 6230 включва затворени, сухи или мезофилни 
многогодишни картълови съобщества, които се срещат от низините до 
планинските територии (Европейски Комисия 2007). В Континентална 
Европа този тип местообитание е разпространено предимно в планините, 
а в атлантическите и бореалните части на Европа – по-често в 
низините. Расте върху олиготрофни почви, върху различни типове 
силикатни скали (най-вече кристалинни шисти, гранит, но и вулканични 
скали). В някои страни, напр. Франция или Словакия, този тип 
местообитание се среща на варовити терени, където съдържанието на 
калций е много понижено в горните слоеве на почвата в следствие на 
високите количества валежи (Bensettiti et al. 2005, Stanová and 
Valachovič 2002). Само в няколко страни този тип местообитание 
включва субстрати с известно съдържание на силиций (напр. 
Великобритания). 

Според Ръководството за определяне на местообитанията на ЕС 
(Европейска Комисия 2007) към местообитание тип 6230 трябва да се 
отнесат тревни съобщества, богати на видове. Следователно 
местообитанията с намален брой видове поради преизпасване трябва да 
се изключат. Например в Дания, определението за този тип 
местообитание е още по-ограничено, тъй като се посочва, че 
флористичният състав не трябва да е претърпял продължително увреждане 
под каквато и да е форма, напр. продължително увреждане от наторяване 
или интензивни земеделски практики (Miljø- og Energiministeriet 
2000). 

Фактът, че този тип местообитание се среща от низините в Атлантическа 
Европа до алпийските територии в европейските планини, и че може да е 
в контакт както със сухите тревни съобщества от клас Festuco-
Brometea, така и с мочурищата от съюза Caricion fuscae, говори за 
неговата голяма изменчивост спрямо надморската височина и влагата. 

Изменчивост на местообитанието 

Ацидофилни картълови съобщества в Атлантическата зона (съюзи 
Аgrostion curtisii B. Foucault 1986 и Galio saxatilis-Festucion 
filiformis B. Foucault 1994) 
 
Този подтип се среща в низинните части на Атлантическия биогеографски 
регион, често сред равнините или на малки хълмове. Геоложкият 
субстрат е често кисел (пясъчници, гранит), но също така и кисел 
пясък. Почвите са олиготрофни, с различен режим на влажност. 
Екстензивното утъпкване от пасящите животни може да повлияе на 
местообитанието (Bensettiti et al. 2005). Обикновено се среща в 
Западна Европа, покрай Атлантическото крайбрежие. 
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Характерни видове: Agrostis curtisii, Pseudarrhenatherum longifolium, 
Avenula lodunensis subsp. lodunensis, Polygala serpyllifolia, Viola 
lactea, Scilla verna, Carex binervis, Agrostis capillaris, Gladiolus 
illyricus, Jasione montana, Hypericum linariifolium, Sedum anglicum, 
Centaurea nigra, Danthonia decumbens, Hieracium pilosella, Festuca 
filiformis, Festuca rubra, Galium saxatile, Luzula campestris, Luzula 
multiflora, Nardus stricta, Potentilla erecta 
 
Ацидофилни псамофитни картълови съобщества (съюз Carici-areanariae-
Festucion filiformis B. Foucault 1994) 
 
Този подтип е разпространен върху пясъчни дюни в Атлантическия 
биогеографски регион (напр. във северна Франция) (Bensettiti et al. 
2005). Пясъкът е декалцифициран от различните режими на влажност. 
Екстензивното утъпкване от пасящите животни може да повлияе на 
местообитанието. 
Характерни видове: Festuca rubra, Carex trinervis, Carex arenaria, 
Luzula campestris, Nardus stricta 
 
Сухи или мезофилни субпланински и планински картълови съобщества 
(съюз Violion caninae Schwickerath 1944) 
 
Този тип вероятно е най-често срещаният тип картълови тревни 
съобщества в Европа. Среща се от Северна Испания (San Miguel 2008) 
през планините на Централния Масив и Вож (Vogues) във Франция 
(Bensettiti et al. 2005), планините и низините на Централна Европа 
(Krahulec 2001, Stanová & Valachovič 2002, Grabherr & Mucina 1993, 
Fekete et al. 1997, Министерство на околната среда – Полша 2008, 
Kaligaric et al. 2003) и Балканите (Sarbu et al. 2004) до балтийските 
страни (Rasomavicius et al. 2006, Kabucis et al. 2003). 

Най-типичен е за ниските и средните надморски височини в планинските 
територии, но в Атлантическите и Субатлантическите низини може да се 
среща и на места с относително високи валежи. Субстратът обикновено е 
кисел, от различни типове скали (най-вече гранити, красталинни шисти, 
пясъчници и вулканични скали). Този тип местообитание обичайно се 
пасе или коси, или и двете. Могат да се прилагат и малки количества 
тор, особено в райони с традиционно земеделие. 

Характерни видове: Danthonia decumbens, Festuca filiformis, Nardus 
stricta, Polygala multicaulis, Scorzonera humilis, Viola canina, 
Antennaria dioica, Arnica montana, Calluna vulgaris, Coeloglossum 
viride, Festuca ovina, Pimpinella saxifraga, Polygala vulgaris, 
Agrostis capillaris, Briza media, Solidago virgaurea, Genista 
tinctoria, Potentilla erecta, Dianthus armeria, Dianthus deltoides, 
Calluna vulgaris, Centaurea nigra, Galium saxatile, Genista 
sagittalis, Anemone nemorosa, Prunella hastifolia, Meum athamanticum, 
Viola lutea 
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Субконтинентални картълови съобщества в планините (Nardo-Agrostion 
tenuis Sillinger 1933) 
 
Този подтип се среща в континенталната част на Европа (Карпати, 
източни Алпи, Бохемски масив) и представлява преход между 
съобществата на съюзите Violion и Nardion (Krahulec 2001, Grabherr & 
Mucina 1993). Той е типичен за планински терени, разположени под или 
около горната граница на гората. Субстратът обикновено е кисел или 
умерено кисел върху различни видове скали (най-вече гранит, пясъчник, 
вулканични скали). Тревните съобщества се използват като пасища; по-
рядко се косят. 
Характерни видове: Agrostis capillaris, Campanula bohemica, Festuca 
rubra agg., Hieracium iseranum, Nardus stricta, Silene vulgaris, 
Carex leporina, Gnaphalium sylvaticum, Pseudorchis albida, Gentiana 
asclepiadea, Veratrum album, Carex pallescens, Arnica montana, 
Carlina acaulis, Campanula barbata, Hieracium aurantiacum, Gentiana 
pannonica, Avenula planiculmis, Campanula serrata. 
 
Картълови съобщества във високите части на планините (Nardion 
strictae Br.-Bl. 1926, Plantaginion thalackeri Quézel 1953, 
Campanulo-Nardion Rivaz-Martinez 1963, Potentillo ternatae-Nardion 
Simon 1958, Trifolion parnassi Quézel 1964, Nardo-Caricion rigidae 
Nordhagen 1937) 
 
Този подтип е характерен за най-високите планини в Европа, най-вече 
за субалпийската и алпийската зони. Присъствието му на по-ниски 
надморски височини под горната граница на гората е свързано с високи 
валежи. Поради фактът, че се среща на малки петна във високите 
планини, неговият флористичен състав е много специфичен, с висока 
степен на ендемизъм. Картъловите съобщества във високите планински 
части по тези причини са класифицирани в няколко съюза: Plantaginion 
thalackeri (Сиера Невада в южна Испания), Campanulo-Nardion 
(планините на централната част на Иберийския полуостров), Nardion 
strictae (от Пиринеите, Оверн до Западните и Източните Карпати), 
Potentillo ternatae-Nardion (Южни Карпати, Пирин, Рила), Trifolion 
parnassi (Южна Гърция) и Nardo-Caricion rigidae (Шотландия, 
Скандинавия, Западни Судети) (Krahulec 1985). 

Почвите са кисели, върху различна скална основа, включително варовик, 
но в последния случай най-горният почвен слой е декалцифициран поради 
високите годишни валежи. Някои типове растителност са строго 
снеголюбиви, локализирани на места с висока и продължителна снежна 
покривка. 

Характерни видове: Nardus stricta, Geum montanum, Meum athamanticum, 
Plantago atrata, Phleum alpinum, Gentiana lutea, Pseudorchis albida, 
Hieracium alpinum, Hypochoeris uniflora, Pulsatilla scherfelii, 
Solidago virgaurea subsp. minuta, Campanula abietina, Ligusticum 
mutellina. 



 10

 
Хигрофитни картълови съобщества (Violion caninae Swickenrath 1944 
p.p., Nardo-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964) 
 
Този подтип се среща във влажни места, с бедни и много кисели почви 
(pH около 4), които се намират под влияние на подпочвените води и 
високите валежи. Често се среща в близост до мочурища и блата или по 
техните краища. Оптималната територия на разпространение е 
Субатлантическата част на Европа, достигайки до Източна Европа. 

Характерни видове: Gentiana pneumonanthe, Juncus squarrosus, 
Pedicularis sylvatica, Polygala serpyllifolia, Anthoxanthum odoratum, 
Carex nigra, Deschampsia cespitosa, Festuca ovina, Galium uliginosum, 
Potentilla erecta, Aulacomnium palustre, Carex panicea, Eriophorum 
angustifolium, Juncus filiformis, Sphagnum sp. 

Видове, които зависят от местообитание тип 6230 

Различните типове богати на видове картълови съобщества са 
местообитание на популациите на важни видове пеперуди. Топлите, 
изложени на слънце и екстензивно изпасвани пасища върху склонове с 
ниска растителност, поддържат популациите на вида Maculinea arion 
(голяма синевка), включен в Приложение ІІ на Директивата за 
хабитатите. Гъсениците на този вид пеперуда се изхранват предимно 
върху Thymus praecox или други видове мащерка (Thymus spp.). 
Наличието на тези видове растения обаче не е единственото условие за 
оцеляването на пеперудата. Подобно на другите видове пеперуди от род 
Maculinea, гъсениците на Maculinea arion прекарват няколко стадия на 
жизнения си цикъл в колонии на мравките от род Myrmica (в този случай 
предимно на Myrmica sabuleti). По този начин, наличието на мравчените 
колонии определя подходящото местообитание за вида пеперуда и е 
отговорно за разпокъсаната структура на локалните (мета-) популации 
на голямата синевка, които се състоят от малки микропопулации 
(Konvička et al. 2005). По-влажните олиготрофни ливади и пасища, на 
прехода към ливадите с Molinia, са местообитание за вида Maculinea 
alcon (алконова голяма синевка), която се счита за критично 
застрашена в много европейски страни (например Унгария и Чехия). 
Блатната тинтява (Gentiana pneumonanthe) – вид, диагностичен за някои 
типове картълови съобщества – служи за хранителна база на гъсениците 
на Maculinea alcon, който също е мирмекофилен и използва няколко вида 
мравки от род Myrmica като гостоприемници за неговите ларви по време 
на определени стадии от жизнения си цикъл (Beneš and Konvička 2008). 

Планинските и субпланинските картълови съобщества също се населяват 
от специфична фауна, като скакалци и щурци (Orthoptera). Наред с 
другите видове, включени в Приложение ІІ и ІV на Директивата за 
хабитаите, се среща и Pholidoptera transsilvanica – вид скакалец 
(Kelemen ed. 1997). 

Картъловите съобщества във високите части на планините се обитават от 
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специфичен комплекс от различни видове птици. Най-важните от тях са 
Tetrao tetrix (тетрев), Lagopus mutus (тундрова яребица), Alectoris 
graeca (планински кеклик) и видове врабчови птици като Prunella 
collaris (пъстрогуша завирушка) и Anthus spinoletta (планинска 
бъбрица) (Bensettiti et al. 2005). Планинският кеклик (Alectoris 
graeca) е ендемичен вид за Европа и се среща само в Алпите, в 
планинските части на Италия и на Балканите (BirdLife International 
2004). Той се среща разпокъсано в сухите скалисти субалпийски части 
на планините, предимно между 900 и 1,500 м.н.в., но по изключение 
слиза и до 100 м в Гърция или се качва и над 3,000 в Алпите 
(Johnsgard 1988). Планинските и субпланинските тревни съобщества, 
които са се образували в резултат на земеделско ползване и на паша 
векове наред, са един от неговите традиционни типове местообитания 
(Randi 2006). Тетревът (Tetrao tetrix) е северен евроазиатски вид. 
Той е привързан към широк диапазон от местообитания, от ниски 
храстови съобщества и просеки в горите до алпийски пасища и ливади. В 
Централна Европа най-голямата му и стабилна популация се намира в 
Алпите (Suchant and Braunisch 2004). 

Картъловите съобщества в низините са ключово местообитание за 
различни широко разпространени видове врабчови птици, които като цяло 
намаляват поради промените в земеделските практики през последните 
десетилетия. Примери са Oenanthe oenanthe (сиво каменарче) и 
Carduelis cannabina (обикновено конопарче) – и двата вида имат 
неблагоприятен природозащитен статус в Европа поради умерено 
намаляване на популациите им в последно време (BirdLife International 
2004). 

От растителна гледна точка, картъловите съобщества (един подтип на 
тревните съобщества на Violion caninae) са местообитание на някои 
видове растения, които изискват специални управленски мерки, като 
например специфичен период на косене или пашуване. Добър пример е 
бохемската ранна горчивка (Gentianella praecox subsp. bohemica) 
(включен в приложение ІІ на Директивата за местообитанията), който е 
разпространен в Чешката република и в съседните страни (Австрия, 
Германия, Полша) (Marhoul & Turoňová 2007). 

Свързани местообитания 

При условията на различните градиенти картъловите съобщества може да 
граничат с относително голямо разнообразие от местообитания. 
Типовете, които са разпространени върху пясъчни дюни, са включени в 
т. нар. дюнен комплекс с други типове местообитания, които се срещат 
на даденото място (най-вече местообитания тип 2130, 2150, 2190). В 
сравнение с други типове местообитания картъловите съобщества имат 
относително затворен тип растителност. Подтиповете в низинните 
територии могат да контактуват с някои гранични типове варовити сухи 
тревни съобщества и с пионерни съобщества върху варовиков субстрат 
(мест. тип 6210 и 6110), както и с пионерната растителност върху 
силикатни скали (мест. тип 8230) (Bensettiti et al. 2005). Влажните 
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картълови съобщества могат да граничат с различни влажни типове 
местообитания: преходни блата и плаващи подвижни торфища (мест. 
7140), карбонатни мочурища (7230), активни и деградирали преовлажнени 
тресавища (мест. тип 7110, 7120), ливади с Molinia (мест. тип 6410) и 
заблатени гори с елша2. 

Планинските типове при висока надморска височина могат да граничат с 
различни типове субалпийски и алпийски типове местообитания, особено 
с алпийски тревни съобщества (мест. тип 6150 и 6170) и съобщества на 
ниски върби, принадлежащи към съюза Salicion herbacae. 

Много често в териториите, използвани за земеделие, картъловите 
съобщества са в мозайка с по-богати на хранителни вещества сенокосни 
ливади (мест. 6510 и 6520), както и с пасища от съюза Cynosurion, 
които се използват много по-интензивно отколкото картъловите 
съобщества, тъй като са много по-продуктивни. На Иберийския 
полуостров картъловите съобщества граничат и с местообитания 6140 и 
6160 (San Miguel, устно съобщ.). 

По местата с ниска интензивност на земеделието картъловите съобщества 
може да са в мозайка с европейските сухи ерикоидни съобщества (мест. 
4030) или с алпийските и бореалните ерикоидни съобщества (мест. 
4060). Често могат да граничат с храстовите съобщества на Pinus mugo 
(мест. тип *4070) и с местообитания тип 4090 и 5120 в субалпийските 
зони. 

Картъловите съобщества могат да граничат и с различни типове горска 
растителност: с дъбови и дъбово-габърови гори на по-ниски надморски 
височини (мест. 9230); на по-голяма надморска височина – с букови 
гори (мест. 9110, 9120, 9130, 9150, 9160) и със смърчови гори (мест. 
9430). По-рядко контактуват с различните типове борови гори, 
разпространени на по-големи надморски височини, напр. гори на Pinus 
uncinata (мест. 9430), чарентски бор, гори на каменен дъб (Quercus 
ilex) и сарматски степни борови гори (91U0). 

Екологични услуги и ползи от местообитанието 

Картъловите съобщества в планинските територии са много често 
разпространени върху относително стръмни склонове, но понякога може 
да се срещат и върху равнинни територии или склонове с по-лек наклон, 
напр. в Пиринеите. Тяхната плътна растителна покривка може да 
допринесе значително за предотвратяването на почвената ерозия и на 
лавините във високопланинските части. Изследвания в Италианските и 
Австрийските Алпи показват, че в управляваните алпийски тревни 
съобщества почвената ерозия е по-малка (Tasser et al. 2003). 

Когато картъловите съобщества се управляват редовно, те допринасят и 
за предотвратяването на наводнения. Редовното премахване на биомаса 
може да отстрани т.нар. „ефект на покрива”, който се изразява в 

                                                 
2 Авторите използват англ. термин „carr”, което означава заблатен, горист терен, който обикновено 
представлява сукцесионен стадий между първоначалното тръстиково блато и евентуалното формиране на гора 
в суб-крайбрежния климат.Бел.р. 
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бързото оттичане на водата по полегналата трева. 

Картъловите съобщества принадлежат към типовете местообитания, които 
са тясно свързани със старите пастирски традиции и практикуваното 
някога в Европа сезонно подвижно овчарство (трансхуманция) (Институт 
за Европейски политики за околната среда 2007). Често се управляват 
чрез традиционни методи на паша, които са част от европейското 
културно наследство. Тези съобщества имат огромно значение за пашата, 
особено в Средиземноморските региони (напр. в Испания), защото не са 
изложени толкова често на летни суши, колкото другите типове 
местообитания, които се пасат (San Miguel, устно съобщ.). 
Картъловите съобщества, особено високопланинските типове, са 
местообитание на голям брой ендемични и застрашени видове растителни 
таксони. Тяхното запазване и, където е необходимо, тяхното редовно 
управление може да допринесе значително за защитата на природните 
ценности в европейските планини. 

Тенденции  

Счита се, че растителността на някои видове картълови съобщества е в 
състояние на климакс, което означава, че те не се нуждаят от 
постоянно управление (напр. алпийските картълови съобщества). И все 
пак, повечето картълови съобщества са полуестествени местообитания, 
за които активното управление е най–важното условие за устойчиво 
съществуване. 

Картъловите съобщества са нископродуктивни и съществуват благодарение 
на екстензивното селско стопанство с минимални вложения. Най–вероятно 
в миналото те са били широко разпространени върху по–бедни почви във 
всички части на Европа. Така или иначе, тяхното разпространение е 
намаляло значително с развитието на интензивното селското стопанство 
през 20-ти век. Общата селскостопанска политика в Западна Европа е 
окуражила производството, а интензификацията на селското стопанство в 
Източна Европа се субсидира от държавата. И в двата случая политиките 
подкрепят превръщането на нископродуктивните картълови пасища в 
различни типове пасища с по–висока продукция на биомаса. 

От другата страна, обаче, стои проблемът с изоставянето на земята. 
Основната част от картъловите съобщества се намира в отдалечени 
планински райони. Те се използват като сезонни пасища, а често и при 
сезонното подвижно овчарство (трансхуманция). Маргинализацията 
(социалната изолация) на селските райони и изоставянето на 
картъловите съобщества в планинските райони води до влошаване на 
състоянието на обширни територии от планинските пасища, които се 
превръщат в ерикоидни съобщества, в храстови съобщества или обрастват 
с горска растителност. Някои държави изпълниха програми за 
залесяване, като сред най–залесяваните местообитания са картъловите 
съобщества заради своята ниска продуктивност. 

Заплахи 
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Еутрофикация  

Местообитанието се среща върху по-неплодородни почви с олиготрофни 
или слабо мезотрофни условия. Повишеното внасяне на хранителни 
вещества може да причини сравнително бързо влошаване на състоянието 
му. Когато внасянето на хранителни вещества се ограничава по-слабо, 
растенията стават по-високи и светлината се превръща в лимитиращ 
фактор (Lepš 1999). Еутрофикацията може да бъде причинена чрез 
внасянето на минерални или органични торове, но също така може да 
бъде и резултат от интензивна паша.  

Неподходящи практики на паша 

Картъловите съобщества обикновено са силно зависими от редовната 
паша. Начиът, по който се организира пашата в различните места, може 
силно да повлияе върху качеството на местообитанието. Концентрирането 
на животни върху малки участъци от пасището би могло да причини 
еутрофикация, да доведе до унищожаването на тревната покривка и да 
ускори инвазията на плевелна растителност. От друга страна, 
покрайнините на пасището често остават недоизпасани и може да 
обрастат с дървесна и храстова растителност.  

В Европа, и особено в източните й части, овцете и говедата често 
нощуват в заграждения или кошари, които ги предпазват от хищници. Ако 
това се практикува неправилно, то може да доведе до пълно унищожение 
на тревната покривка на мястото, където е кошарата, и да причини 
силна еутрофикация, с последваща инвазия на нитрофилни видове. 

Изоставяне на земята или нисък интензитет на управление 

Картъловите пасища много често са разположени в отдалечени планински 
райони, където са застрашени от изоставяне и от понижена интензивност 
на използване на земята. Последните може да доведат до вторична 
сукцесия на пасищата и до инвазията на високи тревисти растения, 
както и до развитието на дървесна и храстова растителност. 

Залесяване 

Картъловите съобщества принадлежат към тип местообитания, които не са 
привлекателни за селскостопанско ползване заради ниската им 
продуктивност на биомаса. Ето защо, те се чест обект на програми за 
залесяване, особено в някои части на западна Европа (напр. проект 
LIFE02 NAT/B/008595 „Екосистеми на крайречните и приизворни мочурища 
и на ерикоидните съобщества в Zuiderkempen“).  

Туристически и ски дейности 

Планинските райони с висока надморска височина са особено 
привлекателни туристически дестинации. Развитието на туристическа 
инфраструктура може да доведе до пълно разрушение на местообитанието, 
или може силно да повлияе неговата структура и видов състав (напр. 
инвазия на плевели върху засегнатиte участъци). Тревните площи могат 
да бъдат също така негативно повлияни и от изкуствения сняг и 
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машините за подравняване (Wipf et al. 2005). 

Ефекти от промени в климата 

Оптималното условие за съществуването на картъловите тревни 
съобщества е олиготрофността на субстрата. Смята се, че промяната в 
климата няма да доведе до пълно унищожение на местообитанието, но все 
пак може да промени съществено видовия състав на различните 
подтипове. Подтиповете, които са преход към влажните ливади, и тези, 
които се срещат на висока надморска височина в планинските райони, 
особено хионофилните, са навярно най–уязвимите. Pauli et al. (2007) 
съобщава за бавно преминаване на видовете от алпийските съобщества в 
нивалните и субнивални местообитания. Експерименти на Herben et al. 
(2003) в Krkonoše (Чехия) доказват, че метеорологичните условия могат 
силно да повлияят върху междувидовата конкуренция в планинските 
картълови съобщества. Следователно промените във времето – резултат 
от климатични промени, могат да доведат до промени във видовия 
състав.onservation 

2. Природозащитно управление                                          

Основни препоръки 

Може да се приеме, че алпийските картълови съобщества, както и 
типовете, срещащи се върху атлантическите пясъчни дюни, не изискват 
активно управление и могат да продължат да съществуват без всякаква 
човешка намеса. Всички останали типове картълови съобщества са 
полуестествени местообитания, които са резултат на човешката дейност 
в миналото и съществуват благодарение на редовни селскостопански 
дейности. Поддържаните картълови тревни съобщества се използват най-
вече за екстензивна паша, но могат и да се косят. За поддържане на 
картъловите тревни съобщества минималната интензивност на косене 
трябва да е най-малко един път на 2-3 години (Háková et al. 2004, 
Министерство на околната среда на Полша 2008). 

Háková et al. (2004) препоръчват пашата като най–подходяща мярка за 
планинските местообитания, докато в подпланинските райони е по-добре 
да се редува косене с кратък период на изпасване. Предпочита се 
комбинацията от различни подходи, тъй като тя подпомага развиването 
на различни условия в местообитанието. 

В Швеция пашата и коситбата се препоръчват като главни мерки за 
управление, но те би трябвало да са съобразени със предшестващите 
практики на ползване на земята и специфичните изисквания на флората и 
фауната. Не се допускат използването на торове, подхранването на 
добитъка с фураж и интродукцията на чужди видове (Naturvårdsverket 
2005). 

Активно управление 
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Паша 

Интензивността на пашата навярно е най–решаващият фактор, определящ 
качеството на местообитанието. Твърде високата интензивност на 
изпасване може да увеличи участието на Nardus stricta в растителната 
покривка, а това е процес, който е трудно да се обърне. Изпасването 
може да доведе до възникването на локални нарушения, които могат да 
засегнат корените на типичните за местообитанието видове. От друга 
страна, твърде ниската интензивност, късното начало или зле 
организираната паша могат да доведат до навлизане и разпространение 
на ерикоидни храстчета, Vaccinium myrtillus и V. uliginosum,  които 
може значително да намалят стойността на местообитанието като пасище 
(Bensettiti et al. 2005).  

Препоръчителната гъстота на пашуващия добитък е различна според 
регионите и подтиповете местообитание. Агро-екологична програма в 
Полша изисква гъстота на добитъка между 0,4-0,6 ЖЕ/ха, с максимално 
натоварване на пасището от 5 ЖЕ/ха (Министерство на земеделието и 
селското развитие на Полша 2007). Словашката програма за регионално 
развитие (ПРСР) допуска по-широк обхват от 0,3-1,0 ЖЕ/ха 
(Министерство на земеделието на Словакия). За тревните съобщества от 
съюза Violion в Източна Франция се препоръчва стойност между 0,5-1,0 
ЖЕ/ха, но за района на Централния Масив той е само  0,2-0,4 ЖЕ/ха 
(Bensettiti et al. 2005). Такива ниски стойности (около 0,2-0,4 
ЖЕ/ха) могат да бъдат подходящи също и за лятната паша във 
високопланинските райони на Испания (тревни съобщества от съюзите 
Nardion, Campanulo-Nardion, Plantaginion nivalis) (San Miguel, устно 
съобщ.).  

Малко по-различен подход може да бъде приложен за картъловите 
съобщества, които са върху дюни в райони с ниска надморска височина. 
Наличието на оголени места е нормална част от динамиката на дюните, 
но е необходимо зоните на паша да се редуват и да се оставя известно 
време за възстановяване. Обикновено се предпочита пашата на говеда 
заради интензивното изпотъпкване, което води до образуването на 
открити места. Младите говеда се предпочитат пред дойните крави, 
които са по тежки и могат да причинят съществени вреди на 
местообитанието (Bensettiti et al. 2005). 

Продължителността на сезона на паша обикновено се определя от 
местните климатични условия. В атлантическата част на Европа, 
животните могат да пасат целогодишно, докато в континенталната част 
на Европа това е възможно само сезонно. Пасищата на висока надморска 
височина могат да се използват само през летните месеци. 

Практиката да се държи едрия рогат добитък в затворени или заградени 
места е различна в различните държави и региони на Европа и понякога 
може да бъде много трудна за изпълнение. В някои страни (напр. 
Словакия) пашата в заградени пространства е забранено от агро–
екологичните програми (Министерство на земеделието на Словакия 2007). 

Háková et al. (2004) препоръчват редуване на местата, използвани за 
паша, тъй като непрекъснатото изпасване е по-неподходящо. Авторите 
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предлагат животните да бъдат разпределени в малки стада (до 15 ЖЕ) и 
всяко място да се пасе в продължение на максимум 10 дни. Би трябвало 
да се прилагат по три цикъла на паша годишно, но когато броя на 
животните е по–голям, цикълът трябва да бъде по-кратък. Неапетитни 
видове като Rumex sp. div. трябва да се подрязват в края на сезона на 
паша. Тази система понякога е много трудна за прилагане заради по-
високата й цена (Министерство на околната среда на Полша). 

Планинските местообитания обикновено се пасат от овце, но в някои 
райони могат да бъде използван и едър рогат добитък; говедата 
консумират по–широк обхват от тревисти видове, като Festuca rubra или 
Carex sempervirens. Пашата на коне също е приложима, но при влажни 
условия е възможно да причини ерозия на почвата (Bensettiti et al. 
2005). Nardus stricta има високо съдържание на силиций, което го 
прави неапетитен за добитъка. Овчата паша може да доведе единствено 
до доминиране на Nardus stricta в тревната покривка, защото овцете го 
избягват. Nardus stricta бива контролиран по–ефективно, ако пасищата 
се пасат от говеда или кози (Grant et al. 1996).  Háková et al. 
(2004) препоръчват овцете за паша на високопланински типове картълови 
пасища, но не и за по–ниски височини. Като цяло се препоръчват 
говедата, конете също са възможност, но са по–неподходящи. Конят е 
подходящ вид, но търсенето му на пазара е много ниско. Обичайният 
добитък за паша в Испания са говедата, въпреки че се използват и 
овце, особено в Средиземноморска Испания (San Miguel pers. comm.). 

Времето на началото на пашата е също много важно. Закъснялата паша не 
е много подходяща, защото някои треви могат да загубят хранителните 
си качества и няма да бъдат консумирани от животните (Bensettiti et 
al. 2005). От друга страна, твърде ранната паша през пролетта и 
лятото, например преди периода на цъфтеж и семеносене на висшите 
растения с консервационно значение, също трябва да бъде преценена 
внимателно.  

Насочването на овцете от пастир с цел да бъде избегната избирателната 
паша, която подпомага разпространението на Nardus, също трябва да се 
има предвид (Bensettiti et al. 2005).   

Пашуването може да се приеме също и за потенциален инструмент за 
възстановяване на богати на видове пасища. Експерименталния опит от 
Чехия обаче показва, че потенциалът за възстановяване на това 
местообитание може да бъде ограничен. Пашата на говеда с гъстота от 
0,7 ЖЕ/ха върху растителни съобщества, доминирани от Deschampsia 
cespitosa, не е довело до обогатяване на видовия им състав  
(Matějková et al. 2003). 

Нощуване на животните на пасищата 

Събирането на животните в затворени или оградени места през нощта е 
честа практика, използвана в планинските райони на Европа (напр. 
Алпи, Карпати). В миналото е била използвана, за да повиши 
продуктивността на местообитанието. Необходимо е да се осигури 
максимална гъстота на животните на единица площ. Максимумът, 
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препоръчван за картъловите пасища във Френските Алпи, е една овца на 
1m2 (1,5 ЖЕ/10m2) за 2 нощи (Bensettiti et al. 2005). Правилата в 
Словакия изискват минимална гъстота от 1 ЖЕ/10m2 и ежедневно местене 
на кошарите (Министерство на Земеделието на Словакия 2007). В някои 
страни, например Полша, използването на кошари не се препоръчва 
изобщо в картъловите пасища (Министерство на околната среда на Полша 
2008).  

По-добре е пасящите животни да се пренасочат към периферните части на 
пасищата, за да се избегне възможното увреждане на местата с голяма 
гъстота на животните и разпространението на нитрофилни видове 
(Bensettiti et al. 2005).  

Косене 

Косенето обикновено се прилага в районите, където няма по-продуктивни 
местообитания. В някои случаи сламата не се използва за фураж, а само 
се разхвърля, като например при картъловите съобщества върху дюни във 
Франция (Bensettiti et al. 2005). 

Комбинацията от косене и пашуване е традиционният метод, прилаган 
върху полуестествените тревни съобщества в големи части от Европа. 
Той е много препоръчителен, тъй като косенето, като неселективен 
метод на отстраняване на биомаса, подпомага различните видове 
селективна паша.  

Въпреки че за картъловите съобщества с висока консервационна стойност 
се препоръчва често косене, традиционният метод вече не е приложим, 
защото е твърде скъп. Ето защо, трябва да бъдат разгледани 
алтернативни мерки. Експерименти в Krkonoše в Чехия са показали, че 
косенето може да бъде заместено от пашата на овце (Krahulec et al. 
2001). 

Самото косене, с постоянното отстраняване на биомаса, в някои случаи 
може да доведе до постепенна олиготрофизация (обедняване) на 
картъловите тревни съобщества, особено при такива върху много бедни 
почви, и да доведе до намаляване на броя на видовете (Krahulec et al. 
1996, Halada et al. 2001). Опитът от Чехия показва, че когато 
косенето се прилага без използването на тор, започват да доминират 
Avenella flexuosa и Luzula luzuloides (Krahulec et al. 2007). 

Ето защо, в такива случаи, заедно с редовното косене може да се 
препоръча и известна употреба на тор или оставяне на окосената трева 
върху пасището (виж по–долу) (Háková et al. 2004). Все пак, с цел да 
бъде избегната еутрофикацията, трябва да се вземат предвид няколко 
важни аспекта, особено съчетанието на хранителните вещества и 
локалните условия на почвата.  

В случаите, когато местообитанието се поддържа единствено чрез 
косене, се препоръчва изкуствена намеса, която да подпомогне 
осигуряването на пространство за изискванията на някои растителни 
видове с по-слаби конкурентни способности (Háková et al. 2004). 

Широко използван метод за възстановяване там, където няма достатъчно 
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домашни животни, е подрязването и разкъсването на биомасата с помощта 
на млатило или на роторна косачка, при което изрязаната трева се 
оставя разпръсната по земята3. В някои части на Централна Европа този 
метод се е превърнал в алтернатива на отстраняването на биомаса чрез 
косене и изпасване. Ако тази практика се прилага продължително, може 
да се стигне до промяна във видовия състав и доминиране на тревни 
видове като Avenella flexuosa и Holcus mollis (Krahulec et al. 2007). 
Ето защо, не е препоръчително тази практика да се повтаря повече от 
няколко години. Чешкият наръчник за управление препоръчва този метод 
да се практикува преди края на юли, за да се подпомогне по–доброто 
разлагане на биомасата (Háková et al. 2004). Някои специалисти 
препоръчват дори по-ранна дата, например преди средата на юли 
(Jiřiště, устно съобщ.). 

Тази практика много често се използва в комбинация с пашата, като 
през есента неизпасаната растителност на пасището се изрязва и 
накъсва. Подобна поддръжка може да доведе до акумулирането на биомаса 
на мястото, особено ако се използва като мярка за възстановяване на 
изоставени тревни площи (Jiřiště, устно съобщ.). 

Торене 

Еутрофикацията е една от най-големите заплахи за дадено 
местообитание. Ето защо, препоръките за управление на местообитанията 
най-често изключват допълнителното наторяване под каквато и да е 
форма. (напр. Министерство на земеделието и селското развитие на 
Полша 2007, Naturvårdsverket 2005 Швеция). Въпреки това, при 
определени обстоятелства, може да се допусне ограничено наторяване, 
например в Централна Европа, където общото ниво на хранителните 
вещества в почвата като цяло е по–ниско. 

Някои страни, например Словакия, допускат ограничено органично 
наторяване, например 50 кг азот/ха веднъж на всеки 2 години 
(Министерство на земеделието на Словакия 2007). 

Редовното наторяване, комбинирано с редовно изпасване, би могло да 
трансформира местообитанието в мезофилни ливади (Bensettiti et al. 
2005). От друга страна, допълнителното наторяване, когато се 
практикува само косене, може да подпомогне устойчивостта на видовото 
разнообразие.  

Видът тор, който се използва, също е от голямо значение, защото 
например фосфорът е силно устойчив в почвата и може да доведе до 
дълготрайно повишаване на продуктивността (Hejcman et al. 2007a). 

Някои страни, например Румъния, предлагат варуването като мярка за 
подобрението на картъловите тревни съобщества (Barbos, устно съобщ.). 
Повишаването на количеството на калция може да подпомогне за по–
високо видово разнообразие (Common et al. 1991, Bărbos 2007), но 
трябва да бъде преценено внимателно, тъй като варуването има 
дълготрайни ефекти върху видовия състав (Hejcman et al. 2007b). 

                                                 
3 Тази практика в някои страни е позната като “мулчиране”.Бел.р. 
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Изгаряне 

Друга мярка за управление, прилагана към местообитанието, е 
изгарянето. Тази мярка е била използвана в рамките на Лайф проект във 
военни лагери във Валония, Белгия. Някои пожари са били запалени от 
управниците на земите, а други са били причинени от военните дейности 
в района (Pirard 2007). Така или иначе, това е сравнително 
противоречива мярка, която може да доведе до промяна във видовия 
състав и, ако се прилага често, може да доведе и до разпространението 
на инвазивни видове като Pteridium aquillinum или Molinia sp. div. 
(Bensettiti et al. 2005). 

Контролиране на инвазивни житни и плевелни видове 

Прекратяването на екстензивните практики на пашуване може да доведе 
до експанзия на високи житни треви като Deschampsia cespitosa, 
Calamagrostis sp. div., Molinia caerulea или видове като Pteridium 
aquillinum, Bistorta major, Senecio sp. div. Повечето от тези видове 
не издържат на паша, но все пак възстановяването на местообитанието е 
много сложно, ако се разпространят върху тревните съобщества. 
Възстановителното косене само по себе си не може да окаже достатъчен 
натиск върху тях, тъй като те могат да складират високо количество 
азот в кореновата си система. Експерименти с картълови съобщества, 
обрасли с Bistorta major, показват, че могат да бъдат постигнати по-
добри резултати, ако площите не само се косят, но се и наторяват, или 
пък едновременно се косят и изпасват. Богати на видове тревни 
съобщества могат да бъдат възстановени в рамките на 3-5 години 
(Pecháčková & Krahulec 1995). 

Експеримент в биосферен резерват в източните Карпати показва, че 
жизнеността на инвазивните видове може да бъде подтисната чрез 
редовно възстановително косене, тъй като по този начин се отварят 
оголени места в съобществото. Така или иначе, поради ограниченото 
разпространение на семената, целевите ендемични видове не са били 
способни да колонизират оголените места (Halada et al. 2001). 

Неапетитните инвазивни видове като Deschampsia cespitosa могат да се  
разпространят дори върху редовно изпасвани местности. За да се 
контролират такива видове, е полезно пашата да се редува с косене 
(Krahulec et al. 2001). 

Други подходящи мерки 

Възстановяване на тревостои, обрасли с дървесна и храстова 
растителност 

Съществуват няколко метода, които се използват за възстановяване на 
местообитания, деградирали в следствие на вторична сукцесия. Ако 
местността не е силно обрасла, може да се извърши рязане и накъсване 
на биомасата с помощта на млатило или дискова косачка. Ако степента  
на деградация е по-висока, тази практика не е приложима и трябва да 
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се приложи култиватор (Pirard 2007). Ръчното изрязване чрез храсторез 
е също подходящ, но скъп метод (Marques 2006). Изрязването на 
храстовата растителност винаги е подходяща мярка, но само ако е 
последвана от редовна поддръжка. Ако не е възможно да се осигури 
често косене или изпасване след изрязването, по-добре е такова изобщо 
да не се прилага, тъй като след него развитието на храстовата 
растителност може да се засили още повече.  

За да се контролира нахлуването на храстовата растителност, след 
възстановителните дейности е възможно да се използва хербицид, макар 
това да носи известни рискове. За да се избегне двойното прилагане на 
хербицид, третираните места могат да бъдат означени с цветна 
маркировка. Също така ефективно е прилагането на хербицид върху 
прясно изрязани храсти през есента. Такова приложение умъртвява 
кореновата им система, предпазва от по-нататъшна инвазия и не уврежда 
друга растителност или почвата (Jiřiště, устно съобщ.). 

Отстраняване на чима 

Отстраняването на чимовия слой е метод, който се използва предимно в 
случаи, при които горните почвени пластове страдат от еутрофикация. 
Чрез премахването на хранителните вещества от горния почвен слой, 
може да бъде възстановена олиготрофността на местообитанието, каквото 
е картъловото пасище. Методът се използва най–вече за възстановяване 
на тревни съобщества в райони с изсечени иглолистни насаждения (Лайф 
проект: LIFE04 NAT/BE/000010 Възстановяване на местообитанието в 
Landschap De Liereman). 

Закупуване на земята 

В повечето случаи се прилага принципа, че фермерите би трябвало да се 
погрижат за местообитанието. Все пак, ако фермерите нямат интерес към 
територията или местообитанието е заплашено от различни икономически 
дейности, закупуването на земята е подходящо решение за осигуряването 
на правилното й управление. Тази мярка е била използвана в Белгия 
като част от Лайф проект в Zuiderkempen, където земя е била закупена 
от неправителствената организация Natuurpunt (Life project LIFE02 
NAT/B/008595 „Екосистеми на крайречните и приизворни мочурища и на 
ерикоидните съобщества в Zuiderkempen“) и в биосферния резерват Rhön 
в Германия, където също е била използвана подкрепата на програмата 
Лайф (Лайф проект: „LIFE98 NAT/D/005064 Rhön Biotope регион-
Изграждане на блок за Натура 2000”). 

Практики свързани с управление на пашата 

Някои практики свързани с управлението на пашата могат да бъдат от 
изключителна важност за опазването на местообитанията. Например, 
използването на химикали за обезпаразитяване на говедата не е 
препоръчително, тъй като е вредно за насекомите копрофаги които 
играят много важна роля в разлагането на животинския тор (Bensettiti 
et al. 2005). 

Пашата в картъловите съобщества на по-голяма надморска височина може 
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да е свързана с традиционните практики на трансхуманцията. 
Поддръжката на инфраструктура за трансхуманция може да бъде решаващо 
условие за поддръжката на местообитанията в отдалечените планински 
райони. На пример в Португалия “canhadas” – типични пътеки за 
миграцията на пастирите и техните стада на Иберийския Полуостров са 
били възстановени, за да подпомогнат традиционните пасторални 
дейности (Marques 2006). 

Закупуването на животни или екипировка необходими за пашата, като 
например електро-пастири, също може да бъде важна част от 
консервационното управление. В района на Alpe Veglio са били 
използвани ресурси от програмата ЛАЙФ за закупуването на 5 коня и за 
електрически огради. Смесени групи от говеда и коне, организирани от 
местни фермери, са били използвани за подобряването на стопанисването 
на картълови пасища в района (ЛАЙФ проект: „LIFE02 NAT/IT/008574 Alpe 
Veglia и Alpe Devero: консервационни дейности върху планински пасища 
и торфища”). 

Възстановяване на тревни съобщества, увредени от ски индустрията 

В някои случаи изграждането на инфраструктура за ски спортове може да 
бъде от вреда за картъловите съобщества поради мащабни смущения и 
разпространение на плевелни видове. Няколко метода могат да бъдат 
приложени за възстановяване на такива места. Разпръскването върху 
увредените места на сено, взето от богати на видове тревни 
съобщества, в комбинация с преместване на чимове от богати на видове 
тревни съобщества (подредени шахматно на върху терена) изглежда има 
ефект. Такова решение подпомага разпространението и покълването на 
семената и води до бързо възстановяване на увредените местообитания. 
Чимовете предпазват също и от ерозия на почвата (Stanová et al. 
2007). 

Специални изисквания на видове, свързани с типа местообитание  

Изчезването на Maculinea arion (голямата синевка) от Англия в средата 
на 80-те години на миналия век привлече вниманието на изследователи и 
консервационни биолози. В резултат от това бяха разкрити изискванията 
към местообитанието и сложната биология на вида. Във Великобритания 
видът се среща на плътно изпасвани, топли, слънчеви пасища. Ако в 
определен момент интензивността на пашуване отслабне и растителността 
стане по-висока и гъста, колониите на мравките Myrmica биват 
изместени от други видове. Популациите от Maculinea arion е устояла 
на нахлуването на горската растителност в пасищата, но ограниченията 
за пашата в природните резервати е довело до бързото им изчезване. 
Единствено мащабното възраждане на пашуването е позволило успешното 
възстановяване на популациите им.  

В други части на Европа (като например Република Чехия) Maculinea 
arion населява мозаични местообитания от различно косени поляни, 
пасища с екстензивно ползване, протежението на живи плетове и малки 
гористи местности. Интензификацията на ползването на тревните 
съобщества, заместването на пашата на овце с говеда и залесяването на 
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изоставените тревни площи е унищожило множество от традиционните 
местообитания на вида. В прекалено интензивно използваните пасища 
отсъства характерната флора, която е източника на нектар за 
възрастните пеперуди. Говеждата паша създава много различна структура 
на чима която не е подходяща за колониите от мравки Myrmica (Konvička 
et al. 2005). Тъй като местните популации имат обичайната структура 
на уседнали мета-популации, изчезването им в условията на изменящите 
се местообитания често води до изчезването на Maculinea arion в целия 
регион.  

Опитът на република Чехия предполага, че повторното установяване на 
екстензивно пашуване от малобройни стада овце или смесени стада от 
овце и говеда, е препоръчително за находища на Maculinea arion (макс. 
2-3 ЖЕ на хектар с преобладаване на овцете). По-краткият период на 
пашуване също е за предпочитане; комбинирането на мозаично окосяване 
(един път в годината преди 15-ти юни или след 10-ти септември) с 
краткотрайна есенна паша също е приемливо. Пашуването на места с 
Maculinea arion би трябвало да се провежда на ротационен принцип, 
оставяйки 50% от площта без интервенция през първата година, размяна 
на пашата с другата част през втората година и отново размяна през 
третата година. При никакви обстоятелства не бива да бъде допускана 
интензивна, мащабна паша и косене на целия участък два пъти или дори 
един път в годината.  

Местности, изоставени за по-дълъг период от време, поради което вече 
неподходящи за вида, могат да бъдат горени (с малки по мащаб, 
повърхностни пожари, които всяка година обхващат различен участък на 
местността) и после изпасвани. Подходящ сезон за изгарянето, както и 
за ползването на тежки машини, е зимният сезон, когато мравките и 
гъсениците хибернират под земята (Beneš and Konvička 2008). Maculinea 
alcon (алконова голяма синевка) е почти застрашен вид според червения 
списък на IUCN (Gimenez Dixon, 1996). Най-съществените заплахи за 
вида са подобряването на почвата и изоставянето на традиционното 
земеползване – фактори, водещи до нахлуване на храстова растителност 
и до намаляване на популациите на растенията, с които се храни. 
Подходящ метод за възстановяване, който може да бъде приложен на 
места, които не са били поддържани за дълъг период от време, е 
косенето с храсторез и екстензивната паша с говеда, които консумират 
туфи от доминантните житни (такива като Molinia caerulea, Deschampsia 
cespitosa). 

По-подходяща е кратковременната паша в началото на лятото (преди 
цъфтежа на Gentiana pneumonanthe) или през есента след узряването на 
семената. В множество защитени територии традиционното управление на 
тревните площи е заместено с еднократно косене. В тези случаи, 
доминантните житни не образуват високи туфи, но чимът е гъст, сламата 
се натрупва, което ограничава голите петна, необходими за попадане на 
семена в почвата. Доказано е, че късното лятно или ранното есенно 
косене е недостатъчно за подтискането на доминантните житни видове.  

Колонии на мравките гостоприемници обикновено са представени в 
повечето находища на блатната тинтява. Редовното косене, все пак може 
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да се превърне в значителен стресов фактор. Имайки това предвид, би 
трябвало да се практикува мозаично ръчно косене вместо машинно косене 
(Beneš и Konvička 2008). 

Скакалецът Pholidoptera transilvanica също изисква специално внимание 
в рамките на управлението на местообитанието. Видът е застрашен от 
пролетни пожари в тревните площи и ранно косене, като критичният 
период е от април до юни (Kelemen ed., 1997).  

Изоставянето на пашата и косенето на летните алпийски пасища; 
повторното залесяване, загубата и деградацията на местообитания 
заради развитието на туризма (като например разрастването на ски 
курортите); безпокойството от спортно-туристически дейности (като 
ходене, ски, планинско колоездене, ходене със снегоходки или каране 
на сноуборд); сблъсъци с жици и огради и прекомерното ловуване са 
посочени като заплахи за Tetrao tetrix (тетрев) и Lagopus mutus 
(тундрова яребица)(Storch, 2000). За Alectoris graeca (планински 
кеклик), генетичното замърсяване чрез кръстосване с изкуствено 
развъждани кеклици, също е сериозна заплаха която дори е довела до 
унищожаването на много местни популации, по-специално на Апенините и 
Гърция(Randi, 2006). 

В обработваемите земи, където традиционните техники на земеползване 
на човека подпомагат тетревните видове (като Tetrao tetrix или 
Alectoris graeca), качеството на местообитанието често може да бъде 
възстановено просто чрез продължаването на тези дейности. В Алпите 
много алпийски пасища бяха изоставени през последните години заради 
ниска икономическа възвращаемост. Това доведе до спонтанна 
колонизиране с храстова растителност и загуба за местообитания за 
тетрева в тези райони.  

Екстензивното ползване на пасищата, както и други традиционни техники 
на земеползване, които облагодетелстват местообитанието на тетрева, 
трябва да бъдат продължени. Ако е възможно, благоприятни условия на 
местообитанието могат да бъдат поддържани и с подходящи модерни 
техники. Сблъсъците с телени огради, електропроводи и лифтове често 
убиват птици. Не бива да бъдат издигани огради или проводници в 
рамките на ключовите за тетрева територии, съществуващите би трябвало 
да бъдат отстранени или да бъде повишена видимостта им (например чрез 
дървени дъски или пластмасови покрития). Алпийските пасища са идеален 
обект за алпийски туризъм, поради което мерките за опазване на 
тетрева би трябвало да включват и управление на посетителите (Suchant 
and Braunisch 2004). 

Gentianella praecox subsp. bohemica в миналото е бил сравнително 
широко разпространен вид в република Чехия. Сега видът е много рядък 
и има само 64 находища на територията на Чехия и в съседни части на 
Германия, Австрия и Полша. Той страда от промяната в земеделските 
практики и преминаването от дребномащабни към едромащабни стопанства. 
Оптималните условия за неговото съществуване са отстраняването на 
биомасата от пасището и обработка на почвата, които допускат 
развитието на семената. Времето през което се пашува и коси е 
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изключително важно за вида. То трябва да се прекрати не по-късно от 
края на юни, тъй като иначе би могло да навреди на цъфтежа и 
развитието на растенията. Косенето и пашата през много късна есен 
също са подходящи. Пашата би трябвало да е екстензивна, а високата 
гъстота на добитъка би трябвало да се избягва. Отстраняването на 
биомаса в късна есен (втората половина на октомври) също е много 
важна за създаването на пролуки за покълване на семената (Marhoul и 
Turoňová 2007). 

Изчисление на разходите и потенциално финансиране от ЕС 

Активното редовно управление може да бъде финансирано чрез агро-
екологичните схеми на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР). Широк обхват от дейности може да бъде подкрепен и от 
«Необлагодетелствани райони»(НР). Когато се занимаваме със специални 
схеми за поддържане на богати на видове картълови пасища има две 
основни задачи в определянето на оценката на разходите. Първата е  
пропуснати ползи заради ограниченията поставени върху наторяването. 
Той може да бъде калкулиран като загуба на приход заради по-ниската 
продукция на биомаса в сравнение със средната или еталонната 
продукция. Има също и допълнителни разходи, свързани със специални 
практики на пашуване. Това например може да включва разходи за 
пастирите, които охраняват стадата си на пасищата (брой човекодни х 
брой на дни на паша х стойност за пастирски труд), по-високи разходи 
заради разделянето на животните в няколко стада (изчислени повишени 
разходи като процент в сравнение с пашуването в едно стадо, по-високи 
разходи заради ежедневното преместване на кошарите, разходи за 
закупуване на електрически огради за защита срещу хищници и др.)  

Калкулираните разходи варират широко за различните държави в 
зависимост от методологията, която е използвана за калкулирането, и в 
зависимост от условията на конкретните схеми. Интересно е да се 
споменат примери от някои страни, които имат специални схеми за 
управление на полуестествени и естествени пасища. Словашкото  
заплащане по ПРСР (Министерство на земеделието на Словакия 2007) е 
74.57 EUR/ха, но картъловите съобщества са класифицирани в една и 
съща група с всички сравнително често разпространени в страната 
мезофилни пасища. В допълнение, агро-екологичните плащания могат да 
се комбинират с плащания по НР и директни плащания, така че в 
зависимост от местоположението на района според НР реалното плащане 
за картъловите пасища може да възлезе на около 200-300 EUR/ха. 
Полските плащания по ПРСР (Министерство на Земеделието и селското 
развитие на Полша 2007) са 204.9 EUR/ха, като калкулацията е 
специално за картъловите пасища. В момента компенсационните нива за 
Швеция (Февруари 2008) са към 120-270 €/ха за паша и 120-375 €/ха за 
косене и са най-високите за земи с природозащитна стойност. В 
единични случаи може да бъде определена  компенсация за 
възстановяване на обрасли пасища от максимум 390 €/ха или максимум от 
90% от приемливите разходи. 
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Ако сравним редовното активно управление с мерките за възстановяване, 
можем да заключим, че възстановяването е много по-скъпо от редовната 
поддръжка.  

Основният фонд на ЕС за възстановяване е програмата ЛАЙФ+, но също 
така има и други програми, за които подобни дейности са приемливи 
(например неправителствени инвестиции от EARDF). Навярно най-високите 
инвестиции за възстановяване на местообитанието, с бюджет от няколко 
милиона евро, са били ЛайФ проектите в Белгия за възстановяване на 
различни местообитания, включително картълови съобщества в района на 
бивши иглолистни насаждения (Лайф проект LIFE02 NAT/B/008595 
„Екосистеми на крайречните и приизворни мочурища и на ерикоидните 
съобщества в Zuiderkempen“). Проектът е включвал такива скъпи мерки 
като изсичане на иглолистни насаждения и последващо отстраняване на 
чимовия слой. Ако нахлуването на храстова растителност не е сериозно, 
е възможно да се използват по-евтини мерки като изрязване и 
разкъсване на биомасата с роторна косачка или храсторез. Включването 
на фермерите в прочистването е също много ефективно, тъй като те 
могат да извършат работата на по-ниски цени сравнено със 
специализираните компании. Такъв е бил случаят по-време на ЛАЙФ 
проекта във Франция „Природозащитно управление на тресавища и 
нискотревни прерии в Средиземноморието” (Лайф проект LIFE98 
NAT/F/005200). За да бъде определено до каква степен при различните 
фондове е приемливо финансирането на мерки за управление, необходими 
за специфичен район, се препоръчват по-задълбочени справки с 
„Наръчника за финансиране на Натура 2000” (Torkler 2007). Освен това 
има електронен справочник наличен на уеб сайта на Европейската 
Комисия: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 
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