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I. Цели на плана

Настоящият план има за цел да подпомогне част от дейностите, предвидени по проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни 
местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в Българи“ (LIFE14 NAT/BG/001119), а именно:

Разработване и тестване на устойчиви модели за управление на постоянно затревените площи, които ще гарантират дългосрочното опазване на 
биоразнообразието, в това число и на царския орел и видовете, с които се храни (Дейност С3);

Възстановяване и подобряване на хранителните местообитания на царския орел чрез осъществяване на спешни мерки за стабилизиране и увеличаване 
на микропопулациите на основните видове, с които се храни – дребни бозайници, птици и влечуги, включително и световно застрашения eвропейски 
лалугер (Spermophilus citellus) (Дейности С1 и С2);

Подобряване на стратегическото планиране на национално ниво и на ниво ЕС на агро-екологичните политики и планове (Дейности А6, С1, С2 и С3). 

Планът има за цел и да послужи като основа на бъдещото управление на природни местообитания, които са едновременно и обект на селскостопанско 
ползване. Включените в плана дейности и мерки би следвало да дадат възможност на местното население да осъществява традиционното за 
района пасищно отглеждане на селскостопански животни, като в същото време се гарантира и опазването на редките и застрашени видове и техните 
местообитания, в това число и царския орел. 

При потвърждаване на успешното изпълнение на мерките, предвидени в плана, и техния положителен ефект върху биоразнообразието, същите ще 
бъдат предложени за включване в релевантните държавни документи и нормативни актове, свързани със земеползването в границите на защитените 
зони от мрежата Натура 2000 и други територии със стопанско ползване, които имат природозащитно значение, например земи с висока природна 
стойност, природни паркове, някои защитени местности и др..

За да подпомогне успешното изпълнение на тези дейности и постигането на целите си, планът включва:

• Инвентаризацията на биоразнообразието – начално състояние;

 - Влечуги и земноводни

 - Бозайници

 - Птици

 - Растителни съобщества

• Препоръки за възстановяване на захрастени пасища;

• Препоръки за възстановяване на разорани пасища;

• Препоръки за устойчиви след-възстановителни дейности/поддържане (паша на тежки и леки животни и машинно косене);

• Допустимост за подпомагане по ПРСР на възстановените тревни площи;
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Оценка на ефекта от прилагането на плана чрез повторна инвентаризация на биоразнообразието – състояние в края на проекта.

За да се оцени началното състояние  и промените на биоразнообразието в районите на действие на проекта, през 2016 г. бяха разработени и приложени 
специализирани методики за оценка на няколко основни елемента на биологичното разнообразие: влечуги и земноводни, бозайници, птици и 
растителни съобщества (Приложения 1-8). 

Дейностите за възстановяване на местообитанията и тестването на устойчиви модели за управление на постоянно затревените се предвижда да 
се извършат както на закупените от БДЗП в рамките на проекта земеделски земи (Дейности В1 и В2), така и на земите, директно управлявани от 
фермерите, партньори по проекта в рамките Дейности С1, С2 и С3. 

За целите на възстановяването на захрастените пасища се предвижда определяне на оптимално храстово покритие за отделните групи организми и 
допустимите методи за премахване на храстова растителност. 

За целите на възстановяването на разораните тревни площи се предвижда определяне на методите за възстановяване на тревните съобщества, при 
адекватна оценка на риска от въвеждане на инвазивни растителни видове. 

Предложените от плана мерки за възстановяване и/или устойчиво управление на постоянно затревените площи се адаптират и прилагат индивидуално 
за всеки поземлен имот, независимо дали е закупен за целите на проекта или се управлява от партньори по проекта или други фермери, доброволно 
включили се в инициативата. Освен характеристиките на отделните поземлени имоти, обект на възстановяване и/или управление, водещи при 
определянето на мерките са и характеристиките на местообитанията на физическия блок, в който се намира съответния поземлен имот.

През 2020 ще бъде направена оценка на ефекта от приложените мерки за възстановяване и управление на затревените площи чрез повторна 
инвентаризация на биоразнообразието, а и чрез промените в статуса на  царския орел в проектните територии. 
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II. Резултати от инвентаРизаЦията на биоРазнообРазието

През 2016 г. беше извършено проучване на биологичното разнообразие в определени целеви територии (Таблица 1.). 

С оглед целите на проучването, териториалният му обхват се определя от местоположението на хранителните местообитания на царския орел (Aquila 
heliaca), в границите на заетите гнездови територии на част от двойките. В конкретния случай проучването се реализира на територията на Югоизточна 
България.  Проучването се осъществява в обхвата на 5 защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, т.е. попадащи в обхвата на зони за опазване на 
дивите птиците, които са част от Националната екологичната мрежа/Натура 2000 „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Сините 
камъни – Гребенец“ и „Каменски баир“. В тези територии са определени конкретни пробни площи, отговарящи на следните критерии за избор на 
места/пробни площи:

1. Да попадат в целевата територия обект на проучване – в конкретния случай дефинирана и в рамките на проект LIFE14 NAT/BG/001119;

2. Размер на територията, осигуряващ представителна извадка от данни. Приоритет се дава на полигони управлявани по идентичен начин, които 
имат по-голяма площ;

3. Географски обхват на местата. Приоритет ще бъде даден на места разпръснати едно спрямо друго, с цел покриване на по високо биологично 
разнообразие;

4. Да не са разположени в непосредствена близост до гнездото на царски орел;

5. За всяка категория на управление се определят минимум 3 площадки за проучване. Категориите на управление се определят предварително въз 
основа на прилаганите в обхвата на територията обект на проучване практики за поддържане на затревените площи;

6. Да са представителни от гледна точка на изследваната група.

С оглед на изискванията на проучването, разписани в проектния документ и на база заложените критерии в Таблица 1 е представен броя на 
идентифицирани 25 броя полигони, с обща площ 3560 ha, представляващи затревени площи по начин на ползване, които се управляват чрез 
използването на предварително определените методи и техники.

В тази връзка през 2016 г. в избраните пробни площадки бяха реализирани следните базови проучвания: 

• Оценка на състоянието на земноводните и влечугите

• Оценка на състоянието на птиците

• Оценка на състоянието на бозайниците

• Фитоценологично проучване 

Цялата събрана биологична информация от сезон 2016 е интегрирана в ГИС среда и подготвена за последващи анализи. 
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Таблица 1. Разпределение на броя на пробните площи обект на проучване въз основа на идентифицираните категории методи за поддържане 
на затревените площи

Тип брой площадки
Затревени площи, поддържани с паша на дребни, тревопасни 
домашни животни - кози и овце

5
Затревени площи, поддържани с паша на едри домашни тревопасни 
животни - коне и крави

8
Затревени площи, поддържани чрез смесена паша – на едри и на 
дребни домашни тревопасни животни

6

Затревени площи, поддържани чрез употребата на шредери 4
Затревени площи поддържани с косене – ръчно, дискови и 
палцови косачки

3
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Фигура 1. Индикативна карта на пробните площадки



6Земя за царския орел LIFE14 NAT/BG/001119

План за възстановяване и устойчиво управление на пасища като хранително местообитание на царски орел (Aquila heliaca)

влечуги и земноводни

Резултати

Изследваните територии, района на Сакар планина и Дервентските възвишения са едни от най-богатите и разнообразни в херпетологично отношение 
територии. До този момент за района се съобщават - 9 вида земноводни – 2 вида опашати, 7 вида безопашати (47,4 % от амфибийната фауна у нас) 
и 21 вида влечуги – 4 вида костенурки, 7 вида гущери, 10 вида змии (56,8 % от рептилийната фауна у нас). Една част от тези видове (ивичест и зелен 
гущер, жълтокоремник, голям стрелец и пъстър смок), са важни компоненти от менюто на царския орел, основните типове местообитания на тези 
видове храстови и тревисти местообитания. Поради тази причина влечугите са една от основните групи, която пряко се повлиява в зависимост от 
управлението на затревените територии.

В настоящия план са представени първични систематизирани резултати от проведеното проучване през сезон 2016 г. Подробен доклад е представен 
в Приложение 1 , а методиката на проучването е представено в Приложение 2. 

В рамките на настоящия сезон са установени 49 локации на земноводни и 845 локации на представители от клас влечуги (Таблица 2). Най-често 
срещаните опашати влечуги са кримски гущер (n = 258), ивичест гущер (n = 243), зелен гущер (n = 113). От групата на змиите големия стрелец (n = 27) 
и пепелянката (n = 17).

Таблица 2. Установени локации на земноводни и влечуги в изследваните територии.

латинско име българско име брой локации

Amphibia Земноводи 49

Lissotriton vulgaris Обикновен тритон 2

Triturus ivanbureschi Южен гребенест тритон 4

Bufotes viridis Зелена крастава жаба 10

Bufo bufo Кафява крастава жаба 1

Hyla arborea Жаба дървесница 5

Rana dalmatina Горска жаба 4

Pelophylax ridibundus Голяма водна жаба 23

Reptilia влечуги 845

Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка 8

Testudo hermanni Шипоопашата костенурка 34

Testudo graeca Шипобедрена костенурка 26

Anguis colchica Източен слепок 1
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латинско име българско име брой локации

Pseudopus apodus Жълтокоремник (змиегущер) 42

Ablepharus kitaibelii Късокрак гущер 62

Podarcis tauricus Кримски гущер 258

Lacerta trilineata Ивичест гущер 243

Lacerta viridis Зелен гущер 113

Dolichophis caspius Голям стрелец 27

Elaphe sauromates Пъстър смок 6

Eryx jaculus Пясъчна (турска) боа 2

Malpolon insignitus Вдлъбнаточел смок 4

Natrix natrix Обикновена водна змия 2

Vipera ammodytes Пепелянка 17

С цел да се оцени процента на захрастяване в пробните площи, приложихме следния метод. За всяка пробна площ беше генериран грид с размер 50 
х 50 m. (Фигура 2). За всяко квадратче експертно е оценено % на покритие на храстите в на база следните категории – 0-1 %, 2-10 %, 11-20 %, 21-40 %, 
41-60 %, 61-80 %, 81-100. Информацията от процентното охрастяване е анализирана с географското разпространение на влечугите.
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Фигура 2. Котегоризиране на % на храстите в изследваната територия при с. Славейково.

Многофакторния анализ (Фигура 3), сочи значително влияние на степените на охрастяване за срещането на най-често срещаните влечуги в района. 
Единствено кримския гущер, който в повечето случаи се явява като пионерен вид, избягва територии с високо захрастяване (0 % – 10 %). Останалите 
видове са пряко свързани с по-високия процент храсти (20 % - 60 %). В случая наличието на храсти предоставя убежище на по-едрите влечуги, както и 
място за търсене на храна. В случаите след премахване на храстите, те стават много лесна плячка за хищниците и биват унищожавани за много кратък 
период. Подобен е проблема и с опожаряването на териториите. Реално вторичния ефект от липсата на укритие е много по-силен от пряката смъртност.
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Фигура 3. Многофактурен анализ (PCA) за влиянието на охрастяването на влечугите. Ther – шипоопаата сухоземна костенурка, Tgr – шипобедрена 
сухоземна костенурка, Akit – късокрак гущер, Ltri – ивичест гущер, Lvir – зелен гущер, Ptaur – кримски гущер, Papod – жълтокоремник, Dcasp – голям 
стрелец, Vam - пепелянка
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Сходни са и получените резултати при изчисляване на индекса на биологично разнообразие (Shannon H) (Фигура 4), където отново най-високо 
разнообразие имаме в захрастени територии между 20 и 60 %.

	

Фигура 4. Индекс на Shannon H. По оста Х са представени процентните категории захрастяване, по оста Y индекса на Шанън (H)
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природозащитен статус

Значителна част от установените видове земноводни и влечуги са с висок природозащитен статус (Таблица 3):

• 5 вида попада в Червената книга на Р. България;

• 17 вида попадат в Приложение на 3 на Закона за биологичното разнообразие;

• 6 вида в Приложение 2 на Директивата за местообитанията;

Това още повече показва значимостта от правилно управление на захрастените и затревени територии.

Таблица 3. Природозащитен статус на земноводни и влечуги в изследваните територии. Легендата е в Приложение 10

латинско име българско име збР ЧК 92/43 Bern IUCN CITES

Lissotriton vulgaris Обикновен тритон III – – III LC –

Triturus ivanbureschi Южен гребенест тритон II, III – II, IV II LC –

Bufotes viridis Зелена крастава жаба III – IV II LC –

Bufo bufo Кафява крастава жаба III – – III LC –

Hyla arborea Жаба дървесница III – IV II LC –

Pelophylax ridibundus Голяма водна жаба IV – V III LC –

Rana dalmatina Горска дългокрака жаба – – IV II LC –

Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка II, III – II, IV II NT –

Testudo graeca Шипобедрена сухоземна костенурка II, III EN II, IV II VU II

Testudo hermanni Шипоопашата костенурка II, III EN II, IV II NT II

Anguis colchica Източен слепок III – – III – –

Pseudopus apodus Жълтокоремник III VU IV II – –

Ablepharus kitaibelii Късокрак гущер III – IV II LC  

Podarcis taurica Кримски гущер III – IV II LC –

Lacerta trilineata Ивичест гущер III – IV II – _

Lacerta viridis Зелен гущер III – IV II – _

Dolichophis caspius Голям стрелец – IV II – –

Elaphe sauromates Пъстър смок II, III EN II, IV II – –

Eryx jaculus Пясъчна (турска) боа III EN IV III – II

Malpolon insignitus Вдлъбнаточел смок III – – III – –
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латинско име българско име збР ЧК 92/43 Bern IUCN CITES

Natrix natrix Обикновена водна змия – – – III LC –

Vipera ammodytes Пепелянка III – IV II LC –

заплахи 

Констатираните заплахи в хода на полевото проучване са свързани най-вече с увреждане на местообитанията на целевата група. Увреждането на 
местообитанията се изразява в отстраняване на храстова и дървесна растителност. С оглед на получените резултати от анализа на предпочитанията 
на видовете към типа на местообитанието и неговите характеристики е видно, че дървесната и особено храстовата растителност е ключов елемент 
от местообитанията на земноводните и най-вече влечугите. Отстраняването на дървесната и храстова растителност води до трайно увреждане, а в 
редица случаи и унищожаване на места за размножаване, укритие, търсене на храна и хибернация през зимния сезон на влечугите. Това води до 
значително негативно повлияване на жизнените им процеси. В допълнение, премахването на храстовата растителност уврежда местообитанията и 
води до намаляване на числеността на редица видове (основно дребни бозайници), включени в хранителния спектър на влечугите.
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Фигура 5. Пряко увреждане в следствие използване на шредер при с. Маточина. А – жълтокоремник, B – шипобедрена сухоземна костенурка, C – 
увредената територия; D – таралеж.

Използваните техники за премахване на дървесната и храстова растителност са свързани с използването на шредери или храсторези, като през 
последните години ползването на първите взима превес с оглед по-добрата им ефективност. При проведеното проучване, няколко дни след манипулация 
със шредер, при с. Маточина бяха намерени 8 убити шипопашати сухоземни костенурки, жълтокоремник и таралеж (Фигура 5). Подобен е пейзажа, на 

A

C

B

D
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увредения полигон и при с. Доганово. Реално това е един от най-значимите бичове за земноводните и влечугите в изследваните територии заедно с 
опожаряването на пасищата.

Друг способ, използван за трайно премахване на дървесната и храстова растителност в района, е нейното опожаряване. Прилага се директно 
опожаряване или запалване на оставащите над земята части, след като са били отстранени механично. Тази практика води и до директно унищожаване 
на екземпляри.

Разораването на постоянно затревени площи е друга сериозна заплаха, която е констатирана във всички изследвани защитени зони. Разораването 
води до трайно унищожаване на местообитанията на видовете, като и пряко загиване. Заплахата е силно представена във ЗЗ „Сакар“ и ЗЗ „Западна 
Странджа“, ЗЗ „Каменски баир“ и др.

изводи и препоръки.

В резултат на проведеното изследване, храстовата растителност оказва положително влияние за херпетофауната, в това число и за основните жертви 
на царския орел от тази група.

Извод:

• Най-голямо значение за херпетофауната има наличието на храсти между 20 и 60 %.

Препоръки:

• Забрана на премахването на храсти по начин на трайно ползване „пасища с храсти“ и „голини“;

• Стимулиране на свободното пашуване с едри и дребни животни;

• Ротиране на пасищата при използване на електро пастири;

• Контрол по прилагане на ЗБР, особено в част опазване на местообитания на редки и защитени видове;

• Територии, които са с висок процент на захрастяване се управляват приоритетно с цел опазване на влечуги;

• Определянето на начина на управление на дадена територия да се извършва на база ландшафтен подход. Под ландшафтен подход разбираме, 
когато определяме набора от дейности да се има в предвид всички съседни територии в дадена местност. На пример, ако даден имот е силно 
охрастен, а всички останали имоти от дадената местност са без храсти. Мерките които се предприемат, да бъдат към запазване на храстите в 
парцела.
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бозайници

Дребните бозайници е една условна група включваща в себе си основно (според широко възприетото мнение) представителите на два големи разреда 
– гризачи (Rodentia) и насекомоядни бозайници (Insectivora).

Ефектът на тревопасните животни е различен при различните групи дребни бозайници. В голяма степен това зависи от вида на пасящите животни 
(едри или дребни тревопасни) и от натовареността на единица площ. 

В тази връзка бе разработена методика (Приложение 3) за провеждане на проучване и оценка на разнообразието от бозайници, която е част от процеса 
по цялостна оценка и сравнително разглеждане на въздействието на различни методи за поддържане на пасищата, върху видовете диви животни от 
хранителния спектър на царския орел.

Данните за дребните бозайници и характеристиките на техните местообитания от полеви сезон 2016 г. бяха събрани  чрез два метода:

- цилиндри – цилиндрите (pitfall traps) са подходящ метод за улов ня някои видове гризачи и особено за земеровки;

- маршрутен метод – този метод е подходящ за средно големи видове, като отчитането ще става по следи от жизнената дейност (екскременти, къртичини 
и др.) или директни наблюдения на видовете. Този метод се прилага за видовете – къртица, таралеж, сляпо куче и див заек. 

Резултати

По време на теренните проучвания чрез използването на двата метода са установени 241 дребни бозайници от 18 таксона (Таблица. 4). Чрез двата 
метода има равен брой регистрации. Най-многочислени при капаните се оказват земеровките белозъбки (Crocidura sp.) съставящи 56,7% от общия 
брой уловени дребни бозайници (120 екз.). Чрез маршрутния метод най-много регистрации има къртицата (Talpa europaea) - 39,7% следвана от сляпото 
куче (Spalax leucodon) с 17,3% съответно от общия брой регистрации (121 бр.)

Всички установени видове са типични обитатели за тази част на България и този тип местообитания. По време на полевите проучвания са регистрирани 
и два редки за България вида – мишевиден сънливец (Myomimus roachi) и етруска земеровка (Suncus etruscus). Пълен доклад с резултатите от 
проучването е представен в Приложение 4.

Таблица. 4. Установени видове чрез различните методи

вид Капани Маршрутен общо

Apodemus flavicollis 1 1

Apodemus sp. 9 9

Apodemus sylvaticus 6 6

Crocidura leucodon 23 23



16Земя за царския орел LIFE14 NAT/BG/001119

План за възстановяване и устойчиво управление на пасища като хранително местообитание на царски орел (Aquila heliaca)

Crocidura sp. 13 13

Crocidura suaveolens 32 32

Erinaceus roumanicus 9 9

Lepus europаeus 18 18

Microtus ex gr. arvalis 21 21

Microtus hartingi 10 10

Mus macedonicus 5 5

Mus sp. 8 8

Myomimus roachi 1 1

Spalax leucodon 21 21

Spermophilus citellus 14 14

Sunsus etruscus 1 1

Sylvaemus flavicollis 1 1

Talpa europаea 48 48

общо 120 121 241

На Фигура 6 е показа графика на т. нар. “метод на разреждането” (rarefaction plot), която представя големината на извадката спрямо видовото богатство 
при използването на двата метода в настоящето проучване, и вероятността да се открият нови видове – както се вижда кривата при капаните в 
значително по-стръмна от тази при маршрутния метод, което предполага и влагане на повече усилия чрез този метод, за да се установяват на всички 
видове в тези съобщества.
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Фигура 6. Метод на разреждането (rarefaction plot) с различните методи капани (Trap) и машрути (Transect) (по оста Х установени индивиди, а 
по оста Y брой видове)

На Таблица 5 са представена числеността видовото разнообразие на дребните бозайници в различните модални площадки. 
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Таблица 5. Видов състав на дребните бозайници в различните моделни площадки според начина им на ползване

вид Косене Дребни тревоп.
едри 

тревоп.
Смесено 

пашуване Шредери

Apodemus flavicollis 1

Apodemus sp. 1 1 3 1 3

Apodemus sylvaticus 3 3

Crocidura leucodon 2 1 9 3 8

Crocidura sp. 3 3 2 1 4

Crocidura suaveolens 2 2 13 5 10

Erinaceus roumanicus 4 4 1

Lepus europeus 5 4 8 1

Microtus ex gr. arvalis 6 9 3 3

Microtus hartingi 1 1 6 2

Mus macedonicus 1 2 1 1

Mus sp. 2 3 1 1 1

Myomimus roachi 1

Spalax leucodon 1 7 7 5 1

Spermophilus citellus 2 4 2 6

Sunsus etruscus 1

Sylvaemus flavicollis 1

Talpa europаea 2 12 14 13 7

Общо 21 55 61 57 47

Simpsons Diversity (1/D) 9.545 9.834 7.379 10.57 8.861

Shannon J‘ 0.917 0.893 0.895 0.864 0.885

Най-голямо видово богатство е регистрирано в площадките със смесено пашуване, където са установени 18 таксона, следвани от площадките, където 
пашуват дребните тревопасни с 14 таксона (Фигура 7). При тези две модални площадки има и най-голямо видове разнообразие изразено според 
индекса на Симпсън (реципрочен индекс Симпсън) със стойности 10,57 и 9, 8 съответно.
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Фигура 7. Видове богатство на дребните бозайници в различните модални площадки

Направен е клъстърен анализ (Фигура 8), който показва сходствата в съобществата от дребни бозайници в тези 5 модални площадки. Анализът групира 
в две ясно обособени групи първата - площадките със „смесено пашуване“ и „пашуване на дребни тревопасни“ и втората „шредери“ и „пашуване на 
едри тревопасни“ с почти близко стойности на сходство около 70 %. Ясно отделна от тази група е площадките с „косене“

Тези данни и анализите от тях трябва да се разглеждат като предварителни и с определено внимание, най вече заради малките извади (всички са под 
100). През следващите години ще бъдат събрани и допълнени тези данни и използвани за по-прецизни анализи.
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Фигура 8. Клъстърен анализ
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природозащитен статус

В таблица 6 е представен природозащитния статус на регистрираните в пробните площадки видове бозайници. 

Таблица 6. Природозащитен статус на бозайниците в изследваните територии

№ Българско име Латинско име ЗРБ ЧК IUCN BERN 92/43

1 Белогръд таралеж Еrinaceus roumanicus (Barett-Hamilton, 1900) III

2 Къртица Talpa europea (Linnaeus, 1758) 

3 Етруска земеровка Suncus etruscus (Savi, 1822) III III

4 Малка белозъбка Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)    III  

5 Голяма белозъбка Crocidura leucodon (Hermann, 1780) III  

6 Див заек Lepus capensis (Linnaeus, 1758) III

7 Лалугер Spermophilus sitellus (Linnaeus, 1766) II VU II II, IV

8 Мишевиден сънливец Myomimus roachi (Bate, 1937) II, III VU VU II IV

9 Обикновена горска мишка Sylvaemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) 

10 Жълтогърла горска мишка Sylvaemus flavicollis (Melchior, 1834)

11 Източносредиземноморска домашна мишка Мus macedonicus (Petrov, Ruzic, 1983) LC

12 Полевка на Хартинг Microtus hartingi (Barrett-Hamilton, 1903)

13 Oбикновена полевка Мicrotus ex gr. arvalis (Pallas, 1778) 

14 Белозъбо сляпо куче Spalax leucodon (Nordmann, 1840)      

заплахи
Използването на шредери – в повечето случаи това са прекривени на механични резачки и храсторези на трактори, като обикновена практика в пре-
махване на цялата храстова покривка, дори през пролетта и лятото. Тази дейност в този времеви интервал (размножителен сезон) определено има 
пагубно въздействие върху бозайната фауна – чрез безпокойство, загуба на укритие и убежища, и директно избиване на животни - прегазени или 
нарязани животи, бяха регистрирани множество таралежи, млади лисици и др.

След отстраняването на храстите бяха регистрирани опожарявания около корените и храстите, явно с цел тяхното пълно унищожаване и предотвра-
тяване на повторно израстване на тези храсти. 

Имаше регистрирани случаи на унищожени местообитания чрез разораване на затревените площи. 
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изводи и препоръки
Предварителните резултати навеждат на извода, че пробните площадки със „смесено пашуване“ и „пашуване на дребни тревопасни“ са с най-голя-
мо разнообразие на бозайници. 

Двете основните препоръки за намаляване на смъртността на бозайници в резултат на премахването на храстовата растителност са:

 - моторизираните шредери да бъдат заменени с ръчни храсторези;

 - дейностите по премахване на храстовата растителност да бъдат извършвани през есенно-зимния период, когато животни не се размножават 
или са изпаднали в летаргия (таралеж). 
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птици 

Събиране на данни за птиците

Проучването на гнездящите птици е извършено в 26 работни площадки през гнездовия сезон 2016 г., като всяка площадка е посетена двукратно (първо 
посещение: 06-17.05.2016 г.; второ посещение:05-16.06.2016 г.). Данните за птиците са събирани чрез мобилното приложение SmartBirds Pro (Pop-
georgiev et al. 2015) по метода на линейните трансекти (Gibbons & Gregory 2006) чрез пряка визуална или акустична регистрация в сутрешните часове 
(05:00-10:00 ч. астрономическо време), в три дистанционни интервала (0-25 м, 25-100 м, 100-250 м), и от един и същ експерт орнитолог. Методиката 
на изследването е представена подробно в Приложение 5.

анализ на данните

Тъй като водещ принцип при настоящото изследване беше да се покрият важни хранителни територии за царския орел, имаше неравномерно 
разпределение на усилието (респективно различен брой и сумарна дължина на линейните трансекти) при събиране на данни за птиците в полу-
естествените тревни съобщества с различен начин на ползване на (Таблица 7). Поради тази причина, непосредствено сравнение на данните за 
структурата на орнитоценозите в изследваните категории местообитания не е адекватно и за целта са използвани следните методични подходи:

• Видовото разнообразие е изчислено посредством индексите на Simson, Shannon и индекса за доминиране (Krebs 1999);

• Видовото богатство е изчислено посредством индекса на Chao 1 (Gotelli & Chao 2013);

• Плътността на птиците е изчислена чрез софтуера DISTANCE 7.0 (Thomas et al. 2010). Функцията за модела е избрана въз основа на минимален 
AIC. Птиците прелитащи над трансектната площ не са взети предвид при анализа за плътността.

Таблица 7. Разпределение на усилието при събиране на данните за птиците.

начин на поддържане на полу-
естествените тревни съобщества

Сумарна дължина на 
трансектите (km)

брой 
трансекти наблюдения

Пашуване на дребен добитък 23,8 8 741

Пашуване на едър добитък 28 16 812

Смесено пашуване 37 14 929

Поддържане чрез косене 10,4 6 269

Поддържане чрез шредери 15,6 8 254
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Резултати

обща характеристика на изследваните орнитоценози
В рамките на проучването са регистрирани общо 3946 инд. от  86 вида птици (Приложение 6). От тях 59 вида са определени като гнездящи в посетените 
територии, а останалите само са преминавали през проучваните площадки и не се причисляват към гнездящите там (няколко вида хищни птици, 
включително царски орел, малък креслив орел, малък орел и орел змияр неколкократно са регистрирани да ловуват в изследваните територии).

По отношение на природозащитния статус, голяма част от установените видове са включени в българското и международно природозащитно 
законодателство, като те и техните местообитания подлежат на опазване. Регистриран е единсветовно застрашен вид – гургулица (Streptopelia turtur), 
включен под категория “Уязвим“ в Червения списък на IUCN (BirdLife International 2016). В Приложение 1 на Европейската Директива за опазване на 
дивите птици (2009/147/EC) са включени 21 (24%) от видовете. Те са обект на специални природозащитни мерки по отношение на техните местообитания. 
Общо 61 (70%)от установените видове са от европейско природозащитно значение (SPEC)(BirdLife International 2004). От тях един вид (царският орел) 
се среща в Европа и е от световно природозащитно значение  (SPEC 1). Видовете, чиято популация е концентрирана в Европа и имат неблагоприятен 
природозащитен статус (SPEC 2) са 13 (15%). По отношение на националното природозащитно законодателство, 24 вида са под закрила на Закона за 
биологичното разнообразие.  Отделно, 20 вида са включени в Червената книга на Република България (Големански 2015).

По отношение на доминантната структура на орнитоценозите в изследваните местообитания, най-многочислени са сивата овесарка (Miliaria calandra), 
испанското врабче (Passer hispaniolensis), червеногърбата сврачка (Lanius collurio) и полската чучулига (Alauda arvensis). С най-висока срещаемост са 
видовете сива овесарка – 100% (установена е на всички работни площадки), черноглава овесарка (Emberiza melanocephala) – 96%, голямо белогушо 
коприварче (Sylvia communis) – 84%, червеногърба сврачка – 84%, полска чучулига – 77%, червеноглава сврачка (Lanius senator) – 77%.

Структура на орнитоценозите според начините на управление на пасищата

• видово богатство и разнообразие

Въпреки, че не е установена съществена разлика в доминантната структура на орнитоценозите в изследваните типове местообитания според начина 
на управление (Фигура 9 а-д), макар и незначително, с по-високо видово разнообразие се охарактеризират орнитоценозите в зоните поддържани чрез 
паша, в сравнение с ливадите обект на косене (Таблица 8). Аналогични са и резултатите по отношение на видовото богатство, като повече видове се 
срещат в зоните обект на паша, спрямо тези които се управляват чрез косене или използване на шредери (Таблица 8).
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Фигура 9 (а-д). Доминантна структура на изследваните орнитоценози.	
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Таблица 8. Видово разнообразие и богатство на орнитоценозите според типа на ползване на полу-естествените тревни съобщества.

ползване
индекс 

Simpson 
индекс 

Доминиране
индекс 

Shannon 
индекс 
Chao 1

SD - 
Chao 1

Variance 
- Chao 1

Пашуване на едър добитък 0,09 0,91 4,3 70,50 48,19 54,44

Пашуване на дребен добитък 0,07 0,93 4,6 65,29 40,64 45,79

Смесено пашуване 0,07 0,94 4,6 68,25 18,83 21,95

Косене 0,1 0,9 3,9 38,40 23,81 27,01

Ползване на шредер 0,09 0,92 4,2 56,08 68,59 75,63

• плътност на птиците

Най-висока е плътността на птиците в зоните поддържани чрез паша на дребен добитък, междинна в зоните на косене, паша на едър добитък и смесена 
паша, и най-ниска в териториите, където се прилагат шредери (Фигура 9); за подборна информация по отношение на стойностите виж Таблица 10).

Фигура 10. Сравнение на плътността на птиците (инд. / ха с 95% доверителен интервал) в изследваните полу-естествени тревни местообитания 
според начина им на ползване.
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Таблица 9. Плътност на птиците (изчислена с DISTANCE 7.0) в изследваните полу-естествени тревни местообитания с различен начина на 
ползване.

Land use Функция плътност (инд. / ха) % Коеф. вариация df 95% Доверителен интервал

Пашуване на дребен добитък Hazard/Hermite 3,18 13,94 68,14 2,41-4,19

Пашуване на едър добитък Hazard/Polynomial 2,28 16,95 18,06 1,59-3,23

Смесено пашуване Hazard/Cosine 2,02 13,84 18,27 1,51-2,69

Поддържане чрез косене Hazard/Hermite 2,36 15,34 39,57 1,74-3,22

Поддържане чрезшредери Hazard/Cosine 1,63 20,78 100,49 1,09-2,45

• природозащитен статус

От гнездящите видове с неблагоприятен статус най-много са в полигони с пашуване на дребни тревопасни. Общият брой регистрирани консервационно 
значими видове е най-голям в площадки с пашуване на едри тревопасни. Като цяло се наблюдава, че по-малко видове (както общ брой, така и 
консервационно значими) са установени при начини на управление – използване на шредери и косене (Таблица 10).

Таблица 10. Брой консервационно значими видове в работните площадки според начина им на ползване.

Начин на управление
Брой гнездящи 

видове
Общ брой 

видове
Прил. 1 на 2009/147/EU

гнездящи общо

Смесено пашуване 49 61 8 11

Пашуване на дребни тревопасни 50 57 10 12

Пашуване на едри тревопасни 40 58 8 14

Използване на шредери 37 42 7 8

Косене 28 32 8 9
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Таблица 11. Природозащитен статус на земноводни и влечуги в изследваните територии.

Латинско име Българско име ЗБР ЧК 2009/147 IUCN SPEC Bern CITES

Perdix perdix Полска яребица IV, V IIA, IIIA LC 3 III

Phasianus colchicus Колхидски фазан IV, V RE IIA, IIIA LC III

Coturnix coturnix Пъдпъдък IV IIB LC 3 III

Ciconia ciconia Бял щъркел II, III VU I LC 2 II

Ardea cinerea Сива чапла III VU LC III
Circaetus gallicus Орел змияр II, III VU I LC 3 II II
Clanga pomarina Малък креслив орел II, III VU I LC 2 II II
Hieraaetus pennatus Малък орел II, III VU I LC 3 II II
Aquila heliaca Царски орел II, III CR I LC 1 II I
Circus aeruginosus Тръстиков блатар II, III EN I LC II II
Circus pygargus Ливаден блатар II, III VU I LC E II II
Buteo buteo Обикновен мишелов III LC II II
Buteo rufinus Белоопашат мишелов II, III NT I LC 3 II II
Falco subbuteo Сокол орко III VU LC II II

Falco tinnunculus Черношипа ветрушка III LC 3 II II

Burhinus oedicnemus Турилик II/III VU I LC 3 II

Larus michahellis Жълтонога чайка LC

Columba palumbus Гривяк IV, V IIA, IIIA LC E

Streptopelia decaocto Гугутка IV IIB LC III

Streptopelia turtur Обикновена гургулица IV IIB VU 3 III III

Cuculus canorus Обикновена кукувица III LC III

Apus apus Черен бързолет III VU LC II

Coracias garrulus Синявица II, III I LC 2 II

Merops apiaster Обикновен пчелояд II LC 3 II

Upupa epops Папуняк III LC 3 II

Dendrocopos major Голям пъстър кълвач III LC II
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Латинско име Българско име ЗБР ЧК 2009/147 IUCN SPEC Bern CITES

Dendrocopos minor Малък пъстър кълвач III LC II

Dendrocopos syriacus Сирийски пъстър кълвач II, III I LC E II

Picus viridis Зелен кълвач III LC 2 II

Lanius collurio Червеногърба сврачка II, III I LC 3 II

Lanius minor Черночела сврачка II, III I LC 2 II

Lanius nubicus Белочела сврачка II, III VU I LC 2 II

Lanius senator Червеноглава сврачка III LC 2 II

Oriolus oriolus Авлига III LC II

Garrulus glandarius Сойка IIB LC III

Pica pica Сврака IV IIB LC III

Corvus corax Гарван III NT LC III

Corvus cornix Сива врана IV IIB LC

Corvus monedula Чавка IV IIB LC E

Poecile lugubris Жалобен синигер III LC E II

Parus major Голям синигер III LC II

Cyanistes caeruleus Син синигер III LC E II

Melanocorypha calandra Дебелоклюна чучулига II, III EN I LC 3 II

Calandrella brachydactyla Късопръста чучулига II, III VU I LC 3 II

Galerida cristata Качулата чучулига III LC 3 III

Lullula arborea Горска чучулига II, III I LC 2 III

Alauda arvensis Полска чучулига III IIB LC 3 III

Riparia riparia Брегова лястовица II, III LC 3 II

Hirundo rustica Селска лястовица III LC 3 II

Cecropis daurica Червенокръста лястовица III LC 3 II

Delichon urbicum Градска лястовица III LC II

Phylloscopus orientalis Източен планински певец III LC 2 II

Acrocephalus arundinaceus Тръстиково шаварче III LC II
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Латинско име Българско име ЗБР ЧК 2009/147 IUCN SPEC Bern CITES

Hippolais icterina Градински присмехулник III VU LC E II

Hippolais olivetorum Голям маслинов присмехулник II, III VU I LC E II

Hippolais pallida Малък маслинов присмехулник III LC 3 II

Sylvia atricapilla Голямо черноглаво коприварче III LC E II

Sylvia communis Голямо белогушо коприварче III LC E II

Sylvia crassirostris Източно орфеево коприварче II, III VU LC 3 II

Sylvia nisoria Ястребогушо коприварче II, III I LC E II

Sitta europaea Горска зидарка III LC II

Sturnus vulgaris Обикновен скорец IV IIB LC 3

Turdus merula Кос III IIB LC E III

Turdus philomelos Поен дрозд III IIB LC E III

Turdus viscivorus Имелов дрозд III IIB LC E III

Muscicapa striata Сива мухоловка III LC 3 II

Luscinia luscinia Северен славей III LC E II

Luscinia megarhynchos Южен славей III LC E II

Saxicola rubetra Ръждивогушо ливадарче III LC E II

Saxicola rubicola Европейско черногушо ливадарче III LC II

Oenanthe isabellina Ориенталско каменарче III LC II

Oenanthe oenanthe Сиво каменарче III LC 3 II

Passer domesticus Домашно врабче LC 3

Passer hispaniolensis Испанско врабче III LC III

Passer montanus Полско врабче III LC 3 III

Anthus campestris Полска бъбрица II, III I LC 3 II

Fringilla coelebs Обикновена чинка III LC E III

Coccothraustes coccothraustes Черешарка III LC II

Carduelis cannabina Обикновено конопарче III LC 2 II

Carduelis carduelis Щиглец III LC II
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Латинско име Българско име ЗБР ЧК 2009/147 IUCN SPEC Bern CITES

Carduelis chloris Зеленика III LC E II

Emberiza calandra Сива овесарка III LC 2 III

Emberiza cirlus Зеленогуша овесарка III LC E II

Emberiza citrinella Жълта овесарка III LC E II

Emberiza hortulana Градинска овесарка II, III I LC 2 III

Emberiza melanocephala Черноглава овесарка III LC 2 II

изводи и препоръки 

Настоящото изследване показва ясно, че управлението на полу-естествените тревни местообитания в ЮИ България чрез паша поддържа по-високо 
видово богатство, разнообразие и плътност на птиците, в сравнение с териториите поддържани чрез косене. В това отношение, пашуването на дребен 
добитък (овце и кози) се явява като най-благоприятна практика от гледна точка на орнитоценозите, тъй като поддържа и най-висок % консервационно 
значими видове, докато използването на шредери има най-неблагоприятно въздействие.

Екстензивното ползване на полу-естествените тревни местообитания за паша, особено на дребен добитък, поддържа по-висока структурна сложност 
на растителността в местообитанието (Nikolov 2010, Nikolov et al. 2011), което от своя страна е предпоставка за наличие на повече екологични ниши 
(McCracken & Tallowin 2004) и резултира в по-високо разнообразие на птиците (Benton et al. 2003, Atkinson et al. 2004). От гледна точка на орнитоценозите, 
ключови структурни елементи на тревните местообитания използвани като пасища са покритието на храстова растителност (Vallecilo et al. 2008) и 
височината на тревостоя (McCracken & Tallowin 2004), които са свързани с наличието и достъпността на местата за гнездене, хранене, демонстриране 
на заета територия (Verhulst et al. 2004, Söderström & Part 2000) и укриване от хищници (Shaefer & Vogel 2000). Тези резултати напълно са и в контекста 
за концепцията, че видовото богатство и разнообразие на птиците в земеделски земи се определя до много голяма степен от структурната сложност 
на местообитанието (Benton et al. 2003, Kati et al. 2009). При предходни изследвания в страната върху връзката между структурата на растителността 
и орнитоценозите в пасища, наличието на храстова и дървесна растителност с покритие от 15-20% е препоръчано като оптимално, а екстензивното 
пашуване е нужно да бъде насърчавано, тъй като гарантира по-голямо разнообразие на микроместообитания в рамките за пасищата. От друга страна, 
интензивната паша може да има неблагоприятно въздействие (Newton 2004) върху отделни видове или екологични групи птици (по-едри насекомоядни, 
наземногнездящи и др.), поради това че чрез отъпкване оказва по-силно безпокойство, води до снижаване структурната сложност на хабитата и 
може директно да унищожава гнезда и люпила (Söderström et al. 2001), както и често се обвързва с допълнително наторяване на площите (Báldi et al. 
2005), поради което е препоръчително да се избягва. Подобно на интензивната паша, косенето може да оказва неблагоприятен ефект върху птиците 
обитаващи ливадите (Green et al. 1997), както и върху други компоненти на биоразнообразието (напр. Humbert et al. 2010, Török et al. 2011), ако бъде 
извършвано в неподходящ период, с неподходяща техника или по неподходящ метод. Поради тази причина, тази практика на управление на пасища 
и ливади трябва да се прилага само в строго определени периоди, зони и с подходяща бавно подвижна техника (Green et al. 1997). Използването на 
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шредери на практика унищожава растителността и с това структурата на местообитанието за птиците, поради което тази практика не се препоръчва в 
зони важни за птиците на национално и международно ниво (ЗЗ, Натура 2000 и т.н.).

за по-детайлно разработване на препоръки за управление на пасищата в рамките на настоящия проект е необходимо провеждане на допълнителни 
изследвания върху следните хипотетични аспекти:

Храстово покритие

При настоящото проучване захрастяване до 20% може да се счита за оптимално за гнездовите съобщества от птици. По този начин се осигурява 
гнездови субстрат и места за убежище, които благоприятстват поява на видове, свързани с храстовите съобщества – сврачки, овесарки, коприварчета 
и др. От друга страна относително ниския процент захрастяване не лимитира разпространението на видове на откритите територии като чучулиги, 
каменарчета, пъдпъдък и др.

На определени места оптималният процент на захрастяване може да бъде по-различен, както по-нисък, така и по-висок. Той зависи от конкретните 
условия, релеф, разположение на имота, характер на съседните местообитания и др. В тази връзка посоченият оптимален процент на захрастяване 
не бива да се приема за константен във всички случай, а по-скоро като отправна стойност, от която може да има и вариации, но не в широки граници 
(5-15%).

Структура на храстовото покритие във физическия блок

Разнообразието на различни храстово-дървесни структури е важен компонент, който трябва да се вземе предвид при дейностите по управление на 
пасищата. Най-благоприятно е управление, при което има наличие на единични храсти, така и на ивици дървета и храсти, мозайки от тях, а също и 
храстови комплекси с големина до 100 кв. метра. Подобно управление създава условия за обитаване от много по-голям брой видове птици, всеки със 
специфичните си изисквания към средата.

Методи и периоди за премахване на храстите

Препоръчва се използване на моторен храсторез и/или трион. Използване на други технически средства като шредер и роторна косачка водят до 
изключително негативни последствия за много организмови групи – влечуги, бозайници. Те са по-бърз метод, но са ландшафтопроменящи и на 
практика повлияват в значителна степен структурата на биоценозата и загубата на множество видове. Използването им е далеч от съвременните 
представи за устойчиво управление на пасищата, поне що се отнася до конкретните условия в България.

По отношение на птиците есенно-зимния период (1 септември – 28 февруари) е най-подходящ за извършване на дейности по премахване на храсти. 
Този период е извън гнездовия сезон и повечето от прелетните видове отсъстват. Всички дейности свързани с управлението на пасищата, независимо 
от техния характер и продължителност, трябва да бъдат изключени или поне локално ограничени в размножителният период на птиците (март-юли), 
когато те и техните люпила са изключително уязвими към всякакви въздействия.

Пашуване

Интензивното пашуване на едри тревопасни (особено коне) има неблагоприятно въздействие по отношение на гнездящите птици в пасищата. Влиянието 
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е по-силно изразено в пасища, където животните за ограничени в по-малка територия от електропастир. Препоръчва се екстензивно пашуване на 
крави  и коне.

Пашуването на дребни тревопасни (овце и кози) няма неблагоприятно въздействие върху гнездовата орнитофауна. Това се подкрепя и от данните от 
настоящото проучване. В работни площадки с начин на управление Пашуване на дребни тревопасни са установени най-голям брой гнездящи видове. 
Освен това там са регистрирани и най-много видове с неблагоприятен статус.

Възстановяване на разорани тревни площи

По естествен път, посредством сукцесионните процеси, за няколко години характерните за пасищата тревисти растителни видове се възстановяват. 
На последващ етап се препоръчва възстановяване на храстовото покритие и последващо управление на площите, което да го поддържа. Гнездовата 
орнитофауна в началните стадии е съставена най-вече от птици на откритите територии, а при появата на храсти – и от екологичната група на видовете, 
специализирани към обитаване на храстовите съобщества.
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Растителни съобщества

В проектна територия Сакар и Дервентски възвишения са установени следните растителни съобщества, представлявани от природни местообитания 
по класификацията на EUNIS: 

1. тревна растителност на горските покрайнини - е5.21 Xero-Thermophile fringes - установено само при с. Ситово, където храстови и горски съобщества 
са почистени с шредер и в момента на проучването се наблюдава пионерна фаза на възстановяване на тревната растителност, включително от 
тревисти видове, характерни за горските покрайнини. Характерни са видове за Trifolio-Geranietea, като Clematis viticella, Buglossoides purpureo-
coerulea, Vicia grandiflora, Fragaria moschata и др. Това съобщество няма консервационна значимост. 

ползване и заплахи: Установеното съобщество не се ползва за нищо и основна заплаха е почистването с шредер, което е унищожило естествената 
структура на растителността и е създало вторично условия за навлизане на видове, характерни за пионерна сукцесионна фаза на развитие.

2. Гръко-балкански степи доминирани от андропогонидни житни треви - E1.4344 Helleno-Balkanic andropogonid grass steppes - представляват 
преобладаващите тревни съобщества, разпространени в района на селата Левка, Пъстрогор, Факия, Странджа, Славейково, Ружица, Раздел, 
Ситово, Момина църква, Малко Шарково,  Студена, гр. Тополовград. Много от тези съобщества представляват етапи на възстановяване на тревната 
растителност на места на бивши обработваеми площи, но има и такива с първичен произход на каменисти и скалисти терени, където е характерно 
богатството на мъхове и лишеи. Характерни видове са  Chrysopogon gryllus, Bothriochloa ischaemum, Hordeum bulbosum, Dactylis glomerata, Vulpia 
myurus, Crepis foetida ssp. commutata, Rumex acetosella ssp. tenuifolius, Trifolium incarnatum ssp. mollinerii, Trifolium nigrescens, Vicia varia, Dianthus 
armeria, Trifolium campestre, Stachys cretica, Potentilla inclinata, Trifolium angustifolium, Oenanthe stenoloba, Taeniatherum caput-medusae.

ползване и заплахи: Тези съобщества са богати на житни фуражни треви и често се използват като пасища или като ливади. При активно изпасване 
от селскостопанските животни се променят доминантата им структура и видовият състав на съобществата. Особено по-близо до селищата черната 
садина намалява и дори изчезва и започват да доминират рудерални видове, като сърпец (Falcaria vulgaris), пирей (Elymus repens), бял равнец 
(Achillea millefolium gr.), троскот (Cynodon dactylon), синя жлъчка (Cichorium inthybus) кипарисова млечка (Euphorbia cyparissias), див морков (Daucus 
carota), безсмъртниче (Xeranthemum spp.). На места, пак в близост до селищата, навлизат и някои инвазивни видове, като айлант. Цялостно 
почистване обаче от храстите не е препоръчителна мярка (в случая с проектния район такива са мозаечните съобщества с участие на драка), защото 
съществува равновесна динамика и участие на храсти до 10–20% е необходимо. Причината е, че в тях се размножават и намират убежище много от 
типичните за пасищата животни – насекоми, влечуги и птици. Въпреки че генерално пашата води до негативни промени в тези тревни съобщества, 
тя допринася и за намаляване на охрастяването им и трябва да се практикува при спазване на ограничения. Такива ограничения са ротационна 
паша на овце и крави, забрана на пашата на коне и др.

3. Гръко-балкански терофитни степи доминирани от едногодишни житни треви - E1.332 Helleno-Balkanic short grass and therophyte communities 
- характерни са с много богато видово разнообразие (до около 70 вида на 25 кв. м.), установени в района на селата Капитан Петко Войвода, 
Пъстрогор, Маточина, гр. Тополовград. На места, като край с. Маточина са силно рудерализирани. Характерни видове са Poa bulbosa, Bupleurum 
apiculatum, Helianthemum salicifolium, Trifolium scabrum, Aegilops geniculata, Psilurus aristatus, Ziziphora capitata, Minuartia rhodopea, Neatostema 
apulum, Trachynia distachya, Velezia rigida, Trigonella monspeiaca, Scleropoa rigida, Euphorbia myrsinites.
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ползване и заплахи: Тези съобщества заемат непригодни терени, бедни са на фуражни треви и рядко се използват като пасища. В случая с проектния 
район, повечето установени такива се използват за паша на овце, но с ниска интензивност на изпасване. Пашата на селскостопански животни участва 
във формирането на местообитанието, защото се елиминират многогодишните треви, дърветата и храстите и се благоприятства разпространението 
на едногодишните растения. При преизпасване обаче процесът на ерозия може дотолкова да напредне, че да се оголи приосновната скала и да 
се появят типични скални съобщества. Пак при преизпасване се увеличава и количеството на азотните съединения в почвата, което води до бърза 
и допълнителна рудерализация на съобществата, каквито представляват съобществата от следващата група (4), макар че в случая и приосновната 
скала (силикат) също има роля за формирането им. Храсталаците от драка естествено се срещат в комплекс с тези съобщества, но може вторично 
да увеличат покритието си, като влошават качеството на местообитанието. При увеличаване участието на храстови видове над 30% това може вече 
да се разглежда като негативна тенденция, доколкото съобществата се трансформират от мозаечни тревни с участие на храсти, в храстови. На места 
в близост до селищата навлизат и някои инвазивни видове, като айлант, както и някои типични нитрофили.

4. Средиземноморски терофитни съобщества доминирани от едногодишни бобови - E1.81 Mediterranean therophytic siliceous grassland - Това са 
нитрофилни нискотревни съобщества, характерни с високата си степен на преизпасване, разпространени в района на селата Тополчане, Капитан 
Петко Войвода, Славейково. Характерни видове са Medicago minima, Erodium cicutarium, Anthemis cotula, Astragalus hamosus, Rumex pulcher ssp. 
divaricatus.

ползване и заплахи: Аналогично на предходните съобщества. При тях обаче е допуснато силно преизпасване и рудерализация и мерките следва 
да бъдат насочени към смекчаване и възстановяване от това въздействие. 

5. Южни петрофитни степи - E1.551 Lowland savory chrysopogon dry grasslands - Представляват тревни съобщества доминирани от многогодишни 
житни треви и много едногодишни средиземноморски видове, разпространени на места с плитка варовикова основа при селата Щит и Маточина. 
Характерни видове са Fumana procumbens, Satureja montana ssp. kitaibelli, Hippomarathrum cristatum, Cephalaria uralensis, Scabiosa triniifolia, Koeleria 
splendens.

ползване и заплахи: Тези съобщества заемат непригодни терени, бедни са на фуражни треви и рядко се използват като пасища. Срещат се на места, 
които от селскостопанските животни са достъпни основно за козите. Установените в проектния район съобщества практически не се използват за 
паша от домашни животни. На места в близост до селища навлизат и някои инвазивни видове, като айлант. Пашата на кози (при с. Маточина) има 
положително влияние за регулиране на инвазията на храсти и дървета в местообитанието, но присъствието на много селскостопански животни 
допринася за допълнителна ерозия на и без това бедната почва, както и до увеличаването на азотните съединения в почвата, което води до 
рудерализация на съобществата.

Установените в проектния район тревни местообитания са пълно или частично зависими от земеделските дейности (паша, косене и др.) и В част от 
полигоните тревостоите с в крайна фаза на етап на формиране  и превръщането им в полуестествени тревен хабитат, а в други възстановителните 
прооцеси на горската растителност са доста напреднали.

Методиката и пълния доклад от изследването са представени в Приложения 7 и 8.
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III. възСтановяване на захРаСтени паСища

Регулирането на разпространението и проективното покритие  на храсти и  дървета в полуестестевените тревни съобщества и природни 
местообитания в граници, позволяващи запазване на техния състав, структурата и функциите, най-вече поддържащи и регулиращи за фауната, е 
един от най-предизвикателните научно-приложни проблеми във възстановителната практика и управление на природни местообитания. По 
същество той представлява опит за повлияване, в случая забавяне на сукцесионните процеси и по-точно на възстановяването на потенциалната 
горска растителност, но изисква внимателно балансиране между консервационни цели и стопанските (фуражно-хранително) интереси, както и 
умело използване на различните подходи при отчитане на биофизическите (структурните и функционалните) характеристики на местообитанията и 
конкретните консервационни действия – запазване на популации на отделни видове, групи организми и елементи на биоразнообразието. Отчитане 
на екологичната роля на храстовите групи и вземане на решения за всеки един полигон отделно.

Най-подходящо е поддържане на мозаечно или комплексно съчетание на тревостои и храсталаци чрез ротационно изрязване основано на конкретните 
нужди (специализация на отделните групи за опазване) и състоянието на храстовия компонент – вид, храстов хабитус, начин на размножаване, възраст 
и др. 

1. оптимално храстово покритие за отделните групи организми и мерки за постигането им

В изследваните полигони проективното покритие на храстите и рядко на ниски дървета, калкулирано за цялата извадка от полигони варира от 10% до 
30% (при референтна стойност под 20%), има мозаечно разпределение и това е една от причините основателно тези полигони да се причисляват към 
групата на тревните местообитания. Над 30% покритие отчетено на ниво полигон, той вече представлява храстово, а не тревно мозаечно местообитание. 
Този интервал може да се приеме за оптимален за района и по-специално за мозаечните тревни местообитания и да се балансира в зависимост 
от конкретните микротопографски и ценотични характеристики (видов състав, проективно покритие, участие на нитрофилни видове - плевели и 
рудерали). Освен това следва да се вземе решение на ниво всеки конкретен полигон, дали той ще се опазва като тревно мозаечно (с храсти и храстови 
групи) местообитание или като храстово местообитание. Трябва да се има предвид, че на ниво физически блок, мозаечните тревни местообитания 
често формират комплекси с храстови съобщества (с покритие на храстите над 30%). Причините за различните стойности в захрастяване са в историята 
на земеползването и най-вече на наличието или отсъствието на паша (екстензивна или интезивна), разораване за ниви, опожаряване и използване на 
изкуствени торове и хербициди. 

Проведените проучвания за нуждите на разработването на настоящия план, недвусмислено доказват значението на храстовата растителност за 
присъствието и стойностите на обилие на голям брой видове. Храстовата растителност има ключово значение като осигурява възможности за укритие, 
изхранване и размножаване на тези видове. Различните организмови групи, имат различни предпочитания по отношение на процентното покритие и 
структурата на храстовата растителност. Оптималното храстово покритие за ключовите видове от групата на влечугите е от 20% до 60 % (средно 40%), за 
растителните видове от 10% до 30%, за ключови видове бозайници е от около 10% за лалугера до около 50% при таралежа (Таблица 11, ред 1). Подобни 
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разлики се наблюдават и в предпочитанията на отделните организмови групи по отношение на структурата на храстовата растителност. Оптималната 
структура на храстовата растителност при групата на влечугите включва комплекси от храсти от 50 m2 до 500 m2, при бозайниците дисперсни храсти и 
комплекси от храстова растителност от 50 m2 до 100 m2, докато при растенията тази структура се свежда само до дисперсни храсти (Таблица 12, редове 
№1, 2 и 3). Различните предпочитания на групите организми към количеството и структурата на храстовата растителност налагат необходимостта от 
приоритизиране при процеса на управление. Следва да се отбележи, че критериите за допустимост на земеделски площи за подпомагане по схеми и 
мерки за плащане на площ са допълнителен и значим фактор, който усложнява процеса на приоритизиране и управление. С оглед на целите на плана, 
приоритизирането на количеството и структурата на храстовата растителност, следва да отговаря преди всичко на нуждите на основните жертви на 
царския орел. Основните жертви на царския орел са представени в работата на Demerdzhiev et al 2017 (Diet of Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) in 
Bulgaria: food composition, distribution and variation). В тази връзка основна част от териториите следва да се управляват за постигане на оптимално 
количество на храстовата растителност от 30% до 50% с дисперсни храсти и комплекси от храстова растителност с размери от 50 до 500 m2 на ниво 
физически блок. Структурата на храстовата растителност на ниво имот се определя в зависимост от индивидуалните му особености и приоритетните 
за опазване видове, които се срещат в границите му. Изключение правят териториите, които поддържат колонии на лалугер, в които се прилагат мерки 
за осигуряване на количество на храстовата растителност около 10% с доминиране на дисперсни храсти.

Управлението на храстовата растителност следва да включва постигането на заложените норми не само при възстановяване на прекомерно захрастени 
пасища, но и при такива, които са били подложени на интензивно почистване през последните години. За периода на проекта приоритетно ще се цели 
запазване на съществуващи храстови комплекси в оптимално процентно съотношение и структурна характеристика и осигуряване на хетерогенност на 
местообитанията. Възстановяването на храстова растителност, на местата, където е била изцяло унищожена, ще се прави след изготвяне на планове 
за всеки конкретен поземлен имот, взимайки под внимание характеристиките на физическите блокове, в които се намират имотите. 

2. времева рамка на дейностите

Дейностите по управление на затревените площи и особено тези свързани с почистването им от “нежелана” растителност, водят до значително 
безпокойство, а в редица, когато са неправилно провеждани могат да доведат до увреждане или унищожаване на екземпляри от животински видове. С 
цел минимизиране на ефекта от тези дейности върху животинските видове, е необходимо тяхното провеждане да бъде съобразено с тяхната активност 
и периоди на размножаване (Таблица 12, ред №5). В тази връзка най-малка възможност за безпокойство и унищожаване на екземпляри от целеви 
животински видове има ако дейностите по почистване на затревените площи се провеждат в периода от 15 октомври до 28 февруари.

Най-подходящият период за почистване на храстите е през есента и зимата, от средата на октомври до края на февруари, като конкретните срокове се 
определят от състоянието и жизнените цикли на целевите видове от фауната. 

Операцията в повечето от случаите трябва да се прави веднъж годишно (около 1,5% от сумарното проективно покритие) и след това да се комбинира 
с изпасване животните или косене.
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3. приложима екипировка 

 a) Моторен храсторез

 b) Моторни триони

 c) Целенасочена паша на кози, с цел поддържане в избрани полигони ниско покритие на храстовата растителност, максимално щадящо 
другите компоненти на биотата. 

 

4. увреждащи биоразнообразието селскостопански дейности и методи 

 a) Забрана употребата на шредери и тежки верижни машини

• Директно убиват индивиди от застрашени видове 

Премахването на дървесната и храстова растителност от страна на фермерите, поддържащи постоянно затревените площи се определя от плащанията 
на единица площ и свързаните с тях критерии за допустимост на земеделските площи за подпомагане . Това въздействие има две негативни 
изражения. Първото е свързано с прекомерното премахване на дървесна и храстова растителност, несъобразено с изискванията на видовете и 
целите на защитената зона от мрежата Натура 2000. Второто негативно въздействие се дължи на методите и техниката, чрез които се осъществява 
премахването на растителността. Масово на територията на ЗЗ “Сакар” и ЗЗ “Дервентски възвишения”, за премахването на дървесната и особено 
храстовата растителност, се използват шредери и тежка верижна техника. Освен че се увреждат значително и трайно, природни местообитания и 
местообитания на приоритетни за опазване видове (в това число и видове доминиращи в храната на царския орел), използването на посочената 
техника води до мащабно и залпово унищожаване на екземпляри и яйца. Най-силно са повлияни свързаните с храстовата растителност, бавно 
подвижни видове като шипобедрена и шипоопашата сухоземни костенурки, видовете гущери (Sauria) и змии (Serpentes), белогръд таралеж (Errinaceus 
concolor) и др. В резултат на унищожаването на мътила от птиците най-силно са повлияни видовете от родовете Sylvia, Hippolais, Lanius и др. Масовото 
използване на шредери и тежка верижна техника, води до унищожаването на цели локални популации на посочените видове. След прекратяване на 
отстраняването ѝ, храстовата и дървесна растителност потенциално може да се възстанови. За разлика то местообитанията, популациите на видовете 
биха се възстановили изключително трудно, поради увреждане на техните местообитания, комбинирано със залпово и мащабно унищожаване на 
екземпляри. Голяма част от унищожаваните екземпляри са от видове, които са включени в Приложение 3 на ЗБР, което води до неговото нарушаване 
от страна на земеделските стопани. В някои случаи се унищожават европейски и световно застрашени видове, което се разглежда като престъпление 
от Наказателния кодекс на Р България.

Във връзка с гореизложеното е възприето при управлението на затревените площи да не се използват шредери, тежки верижни машини или друга 
техника, чиято употреба създава рискове или води до директно унищожаване на екземпляри от животински видове.
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• Водят до нитрификация на почвата и разпространение на нежелани видове растения

Раздробяването на целия тревостой и храстово-дървесният компонент с раздробяващите устройства (шредери) увеличава многократно количеството на 
органични вещества, постъпващи в почвата за единица време, води до повишаване на концентрациите на азот в почвата и предизвиква нейната бърза 
еутрофизация. Повишената органика води до възможности за експанзия и количествено доминиране на нитрофилни видове растения, формиране на 
петна с различна големина, което се отразява на екологични функции, а и на фуражно-хранителната стойност на тревостоя. Освен това,  храстите се 
режат на височина, която стимулира образуването на коренови издънки и се увеличават растежните точки в храстовия хабитус, което силно усложнява 
следващите процеси на контролиране на храстите.

• Управление на територии, третирани с шредери в миналото

Обработените с шредер територии трябда да се управляват като пасища и/или ливади, но това трябва да стане след санитарно почистване на 
нитрофилните огнища – изнасяне на натрупаната органична маса и прекопаване, изкореняване на пънове и издънки на храсти. След санитарните 
мероприятия площите се подлагат на умерена до екстензивна паша от овце или смесени стада от овце и кози с ниска гъстота на пасящите животни 
(около 0,25 ЖЕ/ха). Епизодичино, за кратко време  могат да се пускат и стада от говеда с численост максимално до 0,5 ЖЕ/ха при спазване на ротационен 
принцип, за да не се предизвика преизпасване или прекалено утъпкване. Необходим е оперативен контрол и промяна в подхода в зависимостот 
резултатите

Направените констатации недвусмислено показват, че ползването на шредери и тежка верижна техника при почистване на затревените площи влияе 
силно негативно върху биологичното разнообразие. В тази връзка е необходимо тази дейност да се осъществява посредством щадящи методи и 
техника. Това включва ръчни инструменти, в това число моторни храсторези, моторни триони, брадви и др., използването на които минимизира 
рисковете от пряко унищожаване на екземпляри от целевите организмови групи (Таблица 12, ред №4 ).
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IV. възСтановяване на РазоРани паСища

Този процес представлява превръщане на обработваеми земи в полуестествени тревни местообитания. Важно условие, което определя избора на 
подход е количеството на хранителни вещества в почвата. Изходна позиция трябва да бъдат практиките използвани в миналото и препоръчвани 
за обновяване на затревени терени, тревни съобщества чрез специално изораване, което да доведе до обновяване на тревостоя и необходимите 
минимални агротехнически дейности за това. За предпочитане е възстановяването да стане с минимална външна намеса, т.е. да се разчита на 
естествените регенерационни процеси на тревистата растителност, при условие че това е бавен процес, изискващ голяма продължителност, минимум 
5 години. Той зависи и от наличието на диаспори и близостта им до местата за възстановяване. Друго задължително условие е провеждането на 
предварителни опити и формиране на капацитет, след което процесът да се мащабира при наличието на ресурсно обезпечаване. За това следва да 
бъдат избрани неголеми по площ моделни територии (няколко декара), в които да се проведат експериментите по възстановяване.

1. Методи за възстановяване на тревните съобщества върху разорани терени

Възможни са два метода:

Метод 1: Естествено възстановяване от наличната почвена банка от семена и диаспори при внимателно механично контролиране на някои групи 
експанзивни растения чрез последващо екстензивно изпасване. 

Метод 2: Засяване с автентични семена от местен произход на видове от характеризиращата група за всеки хабитат. Този процес е съпроводен 
със съществената трудност да бъдат осигурени такива семена, които следва да бъдат предварително отгледани или на специално избрани пробни 
площи от естествената растителност на района, или на специални производителни територии. 

2. Риск от генетична ерозия и разпространение на инвазивни видове при използване на тревни смески 

При използването на семенен материал има риск от генетична ерозия и разпространяване на инвазивни растителни видове, за това трябва да се спазва 
условие за използване само на местен и автентичен размножителен материал. За целта трябва да се спазват изискванията на Закона за биологичното 
разнообразие и Директива 2010/60/ЕС за предвиждане на някои изключения във връзка с търговията със семена от смеси на фуражни култури, 
предназначени за съхранението на естествена околна среда. Най-добре е събирането на семена да стане в специално подбрани представителни 
участъци от хабитатните типове или да се създаде специален семепроизводителен участък за целевите видове при спазване на стриктен протокол за 
работа – организация на работа и качество на произведените семена.

3. Риск от рудерални растения 

Процесът на формиране на полуестествено тревно съобщество задължително преминава през фаза/и на плевелни и рудерални растения и за това 
трябва да се планират правилни действия за ограничаване на експанзията въз основа на анализ на биоморфологичните и размножителния потенциал 
на този елемент. Във всички случай, ефектът се гарантира от максимално ранното провеждане на ограничаващите дейности преди образуване на 
семена – санитарно косене с различна интензивност, ръчно отстраняване, изкореняване и целево изпасване. Не трябва да се допуска оголване и 
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ерозиране на големи участъци от почвата, които да позволяват пионерно развитие на нитрофили. При възникване на такива огнища те се изолират 
чрез изрязване и окосяване на плевелите и рудералите и прекопаване, при възможност подсяване със семена от местен произход.

4. управление на площите до превръщането им в устойчиви и ценни за биоразнообразието тревни местообитания

Процесът на превръщане е продължителен, понякога обхваща до 10-15 годишен период и за това изисква реално стопанисване, мониторнг на 
превръщателния процес и активно управление. Активното управление се изразява в контролиране на процесите на формиране на желания тревостой, 
неговото проективно покритие около 70% и направляване на сукцесионни процеси чрез екстензивна паша и косене в зависимост от конкретните 
метеорологични условия и количеството на валежите през отделните години. При наличие на експанзия от нитрофилни видове или храсти се действа 
по горе-посочените начини.

5. приложима екипировка 

Направените констатации недвусмислено показват, че ползването на шредери и тежка верижна техника при почистване на затревените площи влияе 
силно негативно върху биологичното разнообразие. В тази връзка е необходимо тази дейност да се осъществява посредством щадящи методи и 
техника. Това включва ръчни инструменти, в това число моторни храсторези, моторни триони, брадви и др., използването на които минимизира 
рисковете от пряко унищожаване на екземпляри от целевите организмови групи (Таблица 12, ред №4). 
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V. СлеД-възСтановителни ДейноСти/поДДъРжане

Основните поддържащи дейности са паша и косене, самостоятелно или комбинирано. Необходим е екстензивен подход при прилагането им, който 
да осигурява необходимия баланс в полуестествените тревни местообитания, като от една страна обезпечава функционирането им като такива, а от 
друга запазва биологичното разнообразие свързано с естествения преход и възстановяване на потенциалната горска растителност. Пашата и косенето 
(самостоятелно или комбинирано) поддържат тревните съобщества чрез ограничаване на разпространението и развитието на храсти и дървета, 
потиска доминирането на груби и едроразмерни  и отровни видове, плевели и рудерали, спомагат за премахване на опадалата листна маса, която 
може да постиска растежа на ценни в хранително отношение житни и бобови треви. Определянето на подходящите режими на паша и/или косене 
изисква, както познаване на историята на земеползването и образуване на растителното съобщество в конкретното място, така и предпазливост и 
недопускане на резки промени в установения дългогодишен начин на стопанисване и управление на дадена тревна площ.

1. паша

Факторите, които определят резултата от режима на пашата са вида на пасящите животни, техния брой и периодът от време, през който пашуват на 
определено място. Целта на поддържащата паша е да се премахне една част от годишната растителна продукция да края на вегетационния период, 
а друга част от нея да се запази за други хранителни вериги и опазване на структурното разнообразие. Когато количеството на пасящите животни е 
съобразено с възможностите на пасищата, изпасването е полезно, защото премахва тревостоя по-постепенно отколкото косенето. Това дава шанс на 
подвижните безгръбначни да се придвижат навреме в други участъци от тревната площ. Умереното отъпкване също може да бъде полезно: тежките 
животни, като например едър рогат добитък, раздробяват опадалата листна маса и стъпкват грубата растителност. В отъпканите участъци се оформят 
места с по-рядка или без растителност. Там е възможно да се възобновяват семенно различни тревисти растения, както или да се размножават някои 
безгръбначни животни. Пасящите животни наторяват почвата и спомагат за изхранването на безгръбначни и дребни гръбначни животни, пренасят и 
разпространяват семената и плодовете на много видове тревисти растения. 

Въпреки че пашата, като цяло може да бъде полезна за биологичното разнообразие на тревните съобщества, при така нареченото преизпасване, 
тя може да има и съществена негативна роля. прекаленото изпасване влошава екологичната структура на пасищата, особено на тези с естествен 
произход. преустановяването на пашата пък в полуестествените пасища и ливади, формирали се на мястото на гори в предпланините пък води до 
тяхното бързо обрастване с храсти и дървета. преизпасването, особено през лятото, води до прекомерно отъпкване на тревната покривка. Това 
може да причини едновременно ерозия на почвата, намаляване на видовете с фуражна стойност и общо намаляване на флористичното богатство. 
То се съпътства с навлизане на бодливи, отровни, горчиви видове растения, които се избягват от домашните животни. прекаленото замърсяване на 
почвата с тор от домашните животни, води до нейното насищане с азот, което позволява навлизане на рудерални и нитрофилни видове. Този процес 
се улеснява при прекомерното отъпкване и създаване на петна с ниско покритие на многогодишните тревисти видове, където първо проникват тези 
рудерали. 

Влиянието на пашата е комплексен и труден за регулиране процес. Той зависи от много фактори. такива са вида на пасящите животни (едър рогат 
добитък, овце, кози, магарета и коне и др.); продължителността на изпасване (сезон на изпасването); гъстота на животните (брой пасящи животни 
на единица площ); продължителност на изпасването; система на изпасване (последователност и модел на пасищните дейности и придвижването 
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на животните). едрият рогат добитък (крави и биволи), по принцип, е по-полезен от овцете при създаването и поддържането на структурното 
разнообразно в едно пасище, което е добре напр. за безгръбначните животни. Едрият рогат добитък се различава от овцете по това, че предпочита 
по-високи треви и не може да пасе толкова избирателно. Кравите повече издърпват растенията, докато пасат, създавайки структура с редуване на 
туфи; докато овцете оформят плътно и ниско изпасан чим. Много от сухите пасища в Югоизточна Европа (както и в проектния район), обаче, като 
правило, са по-подходящи за изпасване от овце, отколкото от едър рогат добитък, тъй като овцете са по-издръжливи и могат по-лесно да пасат и 
на стръмни терени, заети от ниско-продуктивни и бедни тревни съобщества, каквито представляват и повечето от съобществата в проектния район. 
Конете пасат избирателно, като издърпват растенията от почвата почти с корените и разрушават чима. Козите пък са подходящи за регулиране на 
разпространението на храсти и фиданки на дървета, които предпочитат да изпасват пред тревата. За почистване на храстите и поддържане на баланса 
трева-храсти в мозаечните съобщества, в подобни преходно-средиземноморски райони, какъвто е проектния, козите са най-подходящи. 

ефектът от отъпкването също е различен в зависимост от видовете домашни животни. Физическият натиск, оказван върху тревната площ от овцете е 
изчислен между 0.8 to 0.95 kg на cm2, а от едрия рогат добитък – 1.2-1.6 kg на cm2. Кравите и особено конете, като по-тежки повече разрушават почвата.

броят пасящи животни на единица площ зависи и от продължителността на времето за изпасване. При по-малка надморска височина в сухите 
тревни съобщества в равнините е известно, че за продължителност на пашата от 4 до 6 седмици (колкото е сезонът на голяма надморска височина) 
оптимумът е 20 до 30 овце или от 5 до 8 крави на хектар. Системата на изпасване също е много важна за поддържане на пасищата в добро състояние. 
Тя представлява редовната, организирана последователност на придвижване на пасящите животни върху територията на пасището. Свежда до два 
основни типа паша: паша с определен брой животни на определена площ (непрекъсната паша) и паша на ротационен принцип (ротационна паша), 
като двете може и да се комбинират. Системата на непрекъсната паша се осъществява в полуестествени тревни съобщества, на които основно 
предназначение и основната форма на използване на земята е екстензивната паша. За естествените по произход тревни съобщества, като в проектния 
район, които могат да издържат неголяма степен на пасищно натоварване, по-подходяща е ротационната паша. Тази паша се провежда на места, 
където пасищата са разделени на части, в които се пасе и такива затворени за паша за определен период от време. По-често при този тип паша, стадата 
се насочват от пастир, който ги води на места със свежа трева през определен интервал от време. Те се завръщат на същото място, след като тревната 
растителност вече се е възстановила напълно, но все още не e започнал активния вегетационен сезон. Ротационната паша може да се използва за 
постигане на природозащитни цели на управление на пасищата, особено когато се изисква, при по-специализираните съобщества поддържането на 
нисък тревостой и когато пасищната територия е разпръсната на множество и изолирани една от друга части. За определяне на места с редуване на 
пашата, е подходящо създаването на ограждения за домашните животни. 

Както може да се види управлението и поддържането на пасищата е сложен процес, при който трябва да се отчитат много фактори. Основната цел на 
едно такова управление е да се намери баланса между финансовите интереси на животновъдите и опазването на биологичното разнообразие. Това 
е особено важно в защитените територии и защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 и когато пасищата и ливадите са определени като важни за 
опазване природни местообитания и местообитания на редки животински и растителни видове.

 a) Оптимален бр. ЖЕ/ха/г
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 Препоръчителна е паша на овце, кози (0,25 ЖЕ/Ха/год. ) и говеда (до 0,5 ЖЕ/Ха/год.).

 b) Непрекъсната/ротационна

Възможно е практикуването и на двата вида паша, при осигуряване на есктензивност. При непрекъснатата паша е необходимо занижаване на 
нормата за гъстота на животните, а при ротационната разработване на план за ротация и осигуряване на пастир и условия за ограничаване на 
животните.

2. Косене

Косенето и подрязването са методи на използване/управление на тревните съобщества/местообитания за получаване на сено. Като се изключат местата, 
където е традиционно, косенето може да се използва като алтернатива на изпасването на места, където последното дори и да е предпочитано, не е 
практически възможно. Управлението на тревостоя чрез косене се обуславя от периода, обхвата, честотата и методите (техниката) на косене. Подобно 
на изпасването, редовното косене предотвратява масовото развитие на грубите конкурентни растения, на други тревисти растения и нахлуването на 
тревна и храстова растителност, поддържайки тревните съобщества за продължително време. Ефективността на косенето, като подход за управление 
и поддържане на тревостоя се определя от периода, честотата, обхвата на косене и методи на изрязване на тревите. 

 a) период на косене - Средата на лятото (юли), след приключане на размножителния период на птиците. веднъж на 5 години се провежда късна 
есенна коситба за обсеменяване на късноцъфтящите видове растения.

Периодът на косене има значение за получаване на висококачествено сено, но и за защита на животински видове, които имат нужда от запазване 
на по-висок тревостой или растителни видове с по-късно настъпване на узряване на семената. При определени случаи пък е необходимо по-ранно 
косене, за да се предотврати развитието на инвазивни видове или да се предотврати разлагането на обилно развити тревостои. Продължителното 
ранно косене води до загуба на видовото разнообразие на тревни съобщества. Косенето не трябва да предшества излюпването на гнездящите птици 
или узряването на семената на „желаните“ растителни видове, чиито популации разчитат на семенно размножаване за своето оцеляване. Освен това, 
практично е от време на време (напр. веднъж на пет години) да се провежда късна коситба (късния август/септември) на места, които поддържат 
късноцъфтящи видове, за да имат шанс да образуват и разсеят семената си. 

b)  Честота на косене - един път годишно в зависимост от продуктивността  на тревостоя.

Честотата на косене е много важна характеристика, защото е доказано, че честото косене ограничава възможностите за развитието на редица 
животински и растителни видове. Общоприето е тревните съобщества – в равнинни и хълмисти райони да се косят един, рядко два пъти годишно, 
поради тяхната сравнително ниска продуктивност. От друга страна, по-мезофилните (влаголюбиви) тревни съобщества от типа на низинните сенокосни 
ливади понасят до две коситби.

c)  обхват на косене (оставяне на неокосени участъци 5-10%)- Косенето на предвидената площ трябва да става на порции от по-малки площи 
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във времето, за да се даде възможност на микрофауната да има шанс за придвижване и укриване. всяка година на ротационен принцип 
се оставят и неокосени участъци (5-10% от общата площ) за обезпечаване на семенно възобновяване, тъй като болшинството от видовете, 
изграждащи тревостоя са с ограничени възможности за разпространяване на големи разстояния. Следващото окосяване на тези участъци 
трябва да става през 4-6 години.

Обхватът на косене не трябва да включва цялата определена площ, а косенето трябва да се извърша на по-малки участъци, последователно във 
времето, за да се постигне опазване на микрофауната. Влечугите, насекомите и паяците се движат или много бавно, или въобще не се движат, 
поради което е много важно да се оставят неокосени площи, където те да могат да се укриват. Разтеглени във времето дати на косене удължават 
фазата на опрашване на растенията и на достъп до нектар и полен. Поради това е разумно да се изключи при косенето малка част (около 5-10%) 
от общата площ, която да бъде окосена на следващото лято. Това би трябвало да се прави всяка година с различни участъци от площта, на 
ротационен принцип като всеки оставен неокосен участък от земята се окосява отново след всеки 4-6 години. 

d) Методи на косене - препоръчва се използване на режещи косачки с греди и височина на изрязване 8-10 см.

Методите (техниката) на косене също са от голямо значение за опазване на популациите на местните организми, както и за възобновяването 
на тревостоя и разнообразието във фитоценозите. Ако е възможно, по-добре е да се използват сенококосачки с косяща греда. Употребата на 
дискови косачки убива много повече животни, които нямат път за бягство. Дисковите косачки трябва да се комбинират с промяна на обичайната 
височина на подрязване на тревата (8 - 10 cм) и с преминаване към косене отвътре-навън, за да се улесни бягството на животните. Трябва да 
се избягва косенето на твърде ниска височина, тъй като има голяма вероятност за прекомерно „скалпиране“, водещо до създаването на голи 
петна сред тревната по-кривка. Тези петна създават условия за нахлуването на нежелани видове. И все пак, понякога може да има нужда от 
някои малки по размер оголвания на земята – за покълване на семената и за развитие на безгръбначната фауна. Не се препоръчва използването 
на машини, отъпкващи тревата, тъй като причиняват големи щети на фауната (поне 30 до 60% смъртност на пчелите). Там, където тревната 
растителност се коси, но без намерение да се използва за фураж през зимата или когато косенето се извършва само с природозащитна цел, 
окосената трева трябва да се премахне в по-голямата си част, за да се избегне обогатяването на почвата с хранителни вещества. Някои автори 
също така считат, че задушаването на растителността от оставения окосен материал намалява видовото богатство.

Ефектът от косенето за поддържане на тревостоя се определя от периода, честотата, обхвата  и методите на изрязване на тревите.
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VI. ДопуСтиМоСт за поДпоМаГане по пРСР на възСтановените тРевни площи

Допустими за подпомагане, по схеми и мерки базирани на площ (по ПРСР), са постоянно затревените площи, за които са изпълнени следните 
условия:

1. върху тях е извършвана земеделска дейност през текущата година

1) За постоянни или временни пасища за паша на животни (код 314 000), земеделска дейност означава площите да са ползвани за паша на 
селскостопански животни и/или да са подържани чрез коситба;

2) За  ливадите за косене (код 315 000), земеделска дейност означава площите да са поддържани чрез коситба и/или да са ползвани за паша на 
селскостопански животни, като следва да е осигурена максимална височина на тревостоя до 0, 7 м във всеки момент на годината;

3) За постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене (код 316 000), земеделска дейност 
означава да е извършена поне една от следните минимални дейности: подрязване на тревата и/или премахване на плевели и храсти, като се 
осигурява максимална височина на тревостоя до 0,35 м във всеки момент на годината.

2. върху тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м (за хвойна – независимо от височината), които са с 
мозаечно разположение.

важно!  „Мозаечно разположение“ има, когато храстите и дърветата са с недопиращи се корони, с гъстота, позволяваща безпрепятствено 
преминаване на животни при пашуване или безпрепятствено косене, и когато единичните обекти са под 100 кв. м, с плътна тревна покривка между 
тях.

3. върху тях има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени, които заемат не повече от 10 
% от общата площ на пасището, след изключване на неподходящите за подпомагане площи с размери над 100 кв. м.

важно! Трайно неподходящи за подпомагане са земеделските площи, заети от дървесна или храстовидна растителност, сгради, съоръжения, скали, 
скални участъци, ерозирали или оголени терени.

Когато тези площи са компактно разположени и заемат, заедно или поотделно, повече от 100 кв.м., трябва да бъдат предварително изключени при 
подаване на заявлението за подпомагане.

важно! Не са допустими за подпомагане постоянно затревени площи или тези части от тях, за които при проверка на място се установи, че са 
били изгаряни, освен когато ползвателят на площта представи документ от компетентна структура на Министерството на вътрешните работи за 
осигуряване на пожарна безопасност, че пожарът е резултат на природно явление или на действия на други лица.
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Специални условия за допустимост за подпомагане на площи, заявени по мерки от ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020

За подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) – подмярка 
“Управление на земеделски земи с висока природна стойност”, и подмярка “Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна 
стойност” от ПРСР 2014 – 2020 г. са допустими:

1. постоянни пасища, ако повече от 100 кв. м от заявената площ на земеделския парцел попадат в земи с висока природна стойност;

2. необработваеми площи – храсти и затревени територии, които отговарят едновременно на следните условия:

 а) повече от 100 кв. м от заявената площ на земеделския парцел са в земи с висока природна стойност;

 б) не повече от 25 % от площта на парцела са заети от мозаечно разположени дървета, храсти, скали и други трайно неподходящи за подпомагане 
площи с единична площ под 100 кв. м.

За подпомагане по мярка 12 “Плащания по “Натура 2000” и Рамковата директива за водите от ПРСР 2014 – 2020 г. са допустими постоянни пасища, в 
които не повече от 25 % от площта на парцела са заети от мозаечно разположени дървета, храсти, скали и други трайно неподходящи за подпомагане 
площи, които са с единична площ под 100 кв. м.

Подробно ръководство с изисквания за допустимост за подпомагане на постоянно затревените площи по схеми и мерки базирани на площ по Обща 
селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.е представено в Приложение 9.

таблица 12. Оптимално състояние на местообитанието по групи организми, мерки за възстановяване и поддържане и допустимост за 
подпомагане.

№ Мерки / групи Земноводни и 
влечуги

Бозайници Птици Растения/ 
хабитати

ПРЕПОРЪКА ЗА 
ПЛАНА

Допустимост за подпомагане

1 Оптимален % 
захраставяне за 
физически блок

20-60%

(ср. 40%)

20-50%

(за лалугера до 
10%)

Оптимално до 
20%

В отделни случаи 
до 40% (да се 
уточни)

10-30% 20 - 30% (за колонии-
те лалугери до 10%)
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2 Оптимален % 
захраставяне за 
конкретни имоти

Индивидуално за 
всеки конкретен 
имот

Индивидуално за 
всеки конкретен 
имот

Индивидуално за 
всеки конкретен 
имот

Индивидуално за 
всеки конкретен 
имот

Индивидуално за 
всеки конкретен 
имот, като се взимат 
под внимание 
характеристиките на 
физическия блок

- По мярка „Плащания по 
Натура 2000“ се допуска до 
25% от площа на парцела 
да е заета от мозаечно 
разположени дървета, 
храсти, скали и други 
трайно неподходящи за 
подпомагане площи с 
единична площ под 100 кв. 
м.

-По Схема за единно 
плащане на площ (СЕПП) се 
допуска върху парцела да 
има мозаечно разположени 
сгради, съоръжения, скали, 
скални участъци, ерозирали 
или оголени терени с 
единична площ под 100 кв. 
м., които заемат не повече 
от 10 % от общата площ на 
пасището, + до 100 броя 
дървета и/или храсти на 
хектар
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3 Структура на 
храстовото 
покритие във 
физическия 
блок  – единични 
дисперсни храсти 
или големи по 
площ храстови 
комплекси

Комплекс от храсти 
от 50 кв. м до 500 
кв. м

Дисперсни храсти 
и комплекси от 
50 до 100 кв. м, 
съобразени с % 
захрастяване

Дисперсни храсти, 
линейни структури 
(ивици от дървета 
и храсти)  и 
комплекси от 50 
до 100 кв. м 

Дисперсни храсти За всеки конкретен 
физически блок се 
определя площ на 
храстово покритие 
между 50 и 500 
кв м – монолитни 
комплекси и/или 
дисперсно, според 
приоритетната 
група организми, 
обект на опазване 
…. За поземлени 
имоти с лалугери % 
на захрастяване не 
трябва да надвишава 
10% от общата площ. 

4 Метод на 
премахване на 
храстите 

Ръчно с моторен 
храсторез и/или 
трион

Ръчно с моторен 
храсторез и/или 
трион

Ръчно с моторен 
храсторез и/или 
трион

Ръчно с моторен 
храсторез и/или 
трион

Ръчно с моторен 
храсторез и/или 
трион

5 Периоди от 
годината, когато 
да се премахват 
храстите / час от 
денонощието?

15 октомври – 28 
февруари 

1 ноември – 28 
февруари

1 септември – 28 
февруари 

1 октомври – 28 
февруари 

15 октомври – 28 
февруари
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6 Пашуване на едри 
животни (крави и 
коне) 

Конете имат силно 
неблагоприятно 
въздействие. 
Дисперсното 
пашуване на крави 
сред единични 
храсти и комплекси 
от храсти е 
благоприятно 
(храстовото 
покритие е 
критично)

Конете имат силно 
неблагоприятно 
въздействие. 
Дисперсното 
пашуване на 
крави сред 
единични храсти 
и комплекси 
от храсти е 
благоприятно 
(храстовото 
покритие е 
критично). 

Няма изразено 
благоприятно или 
неблагоприятно 
въздействие. 
Екстензивно 
пашуване се 
препоръчва.

Конете имат 
най-силно 
неблагоприятно 
въздействие 
(изтръгват 
растенията 
с корените). 
Кравите са 
допустими, но с 
ниска плътност 
(екстензивно).

Дисперсното 
пашуване на крави 
сред единични 
храсти и комплекси 
от храсти е 
благоприятно 
(храстовото покритие 
е критично). Оп-
тималния брой 
пашуващи говеда е 
до 0,5 ЖЕ/Ха/год. 

За площите 
управлявани с 
паша на коне се 
препоръчва до 0,15 
ЖЕ/ха/год.(1 кон/66 
дка). За колониите 
от лалугери се 
препоръчва паша на 
коне до 0,25 ЖЕ/ха/
год (макс.1 кон / 40 
дка).
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7 Пашуване на 
дребни животни 
(овце и кози)

Нямат 
неблагоприятно 
въздействие.

Нямат 
неблагоприятно 
въздействие.

Нямат 
неблагоприятно 
въздействие.

При екстензивно 
няма 
неблагоприятно 
въздействие. 
Козите имат 
най-слабо 
въздействие 
върху 
растителните 
съобщества.

Екстензивното 
пашуване на 
овце и кози няма 
неблагоприятно 
въздействие. 
Препоръчителна 
е натоварване от 
0,25 ЖЕ/Ха/год. 
Поддържането 
на значимо 
храстово покритие 
и съвместимо 
с пасищното 
отглеждане на кози 
и би следвало да се 
стимулира. 

Ако парцелът попада в земи 
с висока природна стойност 
извън, мрежата Натура 2000, 
може да се кандидатства 
по мярка „Агроекология и 
климат“ от ПРСР 2014 – 2020 
г., където изискването за 
поддържане на затревените 
площи е от мин. 0,3 ЖЕ/ха до 
макс. 1 ЖЕ/ха 

- При мярка „Плащания 
по Натура 2000“, за 
поддържането на затревени 
площи няма изисквания за 
минимален или максимален 
брой ЖЕ/ха.

8 Косене с колесни 
машини / с ръчни 
коси

Палцовата косачка 
има най-слабо 
неблагоприятно 
въздействие. 
Дисковите 
косачки, закачени 
на трактори са 
бързо подвижни и 
нанасят най-големи 
щети. 

Териториите, 
вече изчистени с 
шредер, е по-
добре да се под-
държат с косене, 
за да се премах-
не биомасата с 
натрупан азот.

Бавно подвижни 
косачки или ръчни 
коси.  
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9 Възстановяване на 
разорани тревни 
площи - методи

Препоръчва се 
възстановяване 
на храстовото 
покритие и 
последващо 
управление, което 
да го поддържа.

Поземлените 
имоти, подходящи 
за лалугери се 
поддържат открити 
с до 10% храсти, 
възобновени по 
естествен път 
или засадени. За 
останалите имоти 
се препоръчва 30% 
захрастяване. 

Преценява се 
индивидуално 
за всеки имот. В 
повечето случаи 
се препоръчва  
възстановяване 
на дисперсното 
храстово 
покритие. 

Две години 
след спиране на 
разораването 
преобладават 
рудералите. 
Препоръчва се 
косене и изнася-
не на биомасата. 
Моделно съби-
ране на семена 
и засяване на 
разорани площи. 

Използването на 
тревни смески 
крие рискове 
от въвеждане 
на неместни 
/ инвазивни 
видове. 

Естествено 
възстановяване 
от наличната 
почвена банка от 
семена и диаспори 
при внимателно 
механично 
контролиране 
на някои групи 
експанзивни 
растения чрез 
последващо 
екстензивно 
изпасване.
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VII. оЦенКа на еФеКта от пРилаГането на плана ЧРез повтоРна инвентаРизаЦия на биоРазнообРазието – 
СъСтояние в КРая на пРоеКта.

Предстои да се извърши. Резултатите ще са налични през 2020. 
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СпиСъК С пРиложения:

пРиложение 1

Доклад с първична информация за оценка на разнообразието от влечуги и земноводни за целите на проект LIFE14 NAT/BG/001119

пРиложение 2

Специализирана методика за оценка на разнообразието от влечуги и земноводни за целите на проект LIFE14 NAT/BG/001119

пРиложение 3

Специализирана методика за оценка на разнообразието от бозайници за целите на проект LIFE14 NAT/BG/001119

пРиложение 4

предварителни резултати от проучванията на дребни бозайниците в рамките на проект „възстановяване и устойчиво управление на хранителни 
местообитания на царския орел в ключови зони от натура 2000 в българия” (LIFE 14 NAT/BG/001119)

пРиложение 5 

Специализирана методика за оценка на разнообразието от птици за целите на проект LIFE14 NAT/BG/001119

пРиложение 6 

проучване на гнездящите птици в хранителни местообитания на царски орел (Aquila heliaca) в 5 защитени зони от натура 2000
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пРиложение 7 

Методика за проучване на състоянието на типовете тревни местообитания (тревни фитоценози и природни местообитания) в хранителните место-
обитания на царски орел за целите на проект LIFE14 NAT/BG/001119

пРиложение 8

предварителни резултати от проучване на растителността и природните местообитания в защитени зони Сакар и Дервентски възвишения

пРиложение 9

изисквания за допустимост на постоянно затревените площи по схеми и мерки базирани на площ обща селскостопанска политика на европейския 
съюз за периода 2014-2020 г.

пРиложение 10

природозащитен статус

збР - заКон за биолоГиЧното РазнообРазие, обнародван в ДВ, бр. 77/9.08.2002

II – видове, включени в Приложение ІІ: видове, за защитата на които се обявяват защитени зони за опазване на местообитанията им.

III – видове, включени в Приложение ІІІ: видове защитени на територията на цялата страна.

IV – видове, включени Приложение ІV: видове под режим на опазване и регулирано ползване от природата.

ЧК – ЧеРвена КниГа на бълГаРия Категории на застрашеност в национален мащаб за отделните видове птици, вписани в Червена книга на България 
(Големански 2015). Категориите съответстват на тези на IUCN.

Категории: рядък (Р); застрашен (З).

2009/147 – ДиРеКтива за птиЦите 2009/147/ееС

I - видът е включен в Приложение I на директивата - Видове, които са обект на специални природозащитни мерки по отношение на техните 
местообитания, за да се осигури оцеляването и възпроизводството в района на разпространението им.
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IIа - видът е включен в Приложение II, част A на директивата – видове, на които може да се ловува в района, където директивата се прилага.

IIB - видът е включен в Приложение II, част B на директивата – видове, на които може да се ловува само в страните членки на директивата, 
благодарение на които те са обявени.

IIIа – видът е включен в Приложение III, част A – видове, за които не се разрешава продажбата, транспорта с цел продажба, съхранение с цел 
продажба и предлагането за продажба на живи или мъртви птици и характерни познаваеми части от тях.

IIIв – видът е включен в Приложение III, част В – видове, за които страните членки се задължават на приемат на тяхната територия дейности, 
осигуряващи съответни ограничения, в случай че птиците са законно убити, затворени или по друг начин законно придобити.

IUCN 2006 – ЧеРвен СпиСъК на заСтРаШените виДове на МежДунаРоДния СъЮз за защита на пРиРоДата.

EN (endangered) – застрашен;

VU (vulnerable) – уязвим;

NT (near threatened) – почти застрашен;

LC (least concern) – слабо засегнат.

SPEC – Видове с европейско природозащитно значение, определени на базата на критерии в съответствие с техния световен и европейски статус и 
пропорционално с размерите на тази част от ареала им, която е разположена в Европа според „Птиците на Европа: оценки на популациите, тенден-
ции и природозащитен статус“ (BirdLife International 2004)

1 - Видове със световно природозащитно значение, поради статута им на световно застрашени, почти застрашени или недостатъчно проучени 
съгласно критериите на Червения списък на Световния съюз за защита на природата (IUCN)

2 – Видове, чиято световна популация е концентрирана в Европа и имат неблагоприятен природозащитен статус в Европа

3 - Видове, чиято световна популация не е концентрирана в Европа, но имат неблагоприятен природозащитен статус в Европа

E – Видове, чиято световна популация е концентрирана в Европа и имат благоприятен природозащитен статус

BERN – беРнСКа КонвенЦия (Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна)

ІІ – видове, включени в Приложение ІІ на Конвенцията: строго защитени видове от фауната;

ІІІ – видове от Приложение ІІІ на Конвенцията: защитени видове от фауната.

92/43 – ДиРеКтива за хабитатите 92/43/EEC

II – видове, включени в Приложение ІI на Директивата: животински и растителни видове от интерес за Общността, чието опазване изисква 
обявяването на специални
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зони за защита;

IV – видове, включени в Приложение ІV: животински и растителни видове от интерес за Общността, които се нуждаят от строга защита;

V – видове, включени в Приложение V: животински и растителни видове от интерес за Общността, чието внасяне в природата и експлоатация могат 
да подлежат на специални мерки за управление.

CITES - видове, включени в приложенията на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

II – видове, включени в приложение II към чл. IV на Конвенцията, които се нуждаят от регулиране на търговията с тях, за да се избегне опасността 
от използване, което е несъвместимо с оцеляването им;
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Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е основано през 1988 г. и е първата и най-голяма неправителствена природозащитна организация в 
България. БДЗП е партньор на BirdLife International, гражданска организация, основана през 1922 г., която представлява мрежа от организации партньори 
в над 100 страни по света с над 2,7 млн. членове и над 10 млн. поддръжници.    
БДЗП работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло. БДЗП защитава правото на 
съществуване на дивата природа, като по този начин допринася и за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.
БДЗП работи и за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.
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