
МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАСИЩА КАТО ХРАНИТЕЛНО 

МЕСТООБИТАНИЕ НА ЦАРСКИ ОРЕЛ (Aquila heliaca)

АВТОРИ: Д-Р РОСЕН ЦОНЕВ, ЧАВДАР ГУСЕВ 
И КОЛЕКТИВ: Д-Р ГЕОРГИ ПОПГЕОРГИЕВ, Д-Р СТОЯН НИКОЛОВ, МИХАИЛ ИЛИЕВ, 

Д-Р НЕДКО НЕДЯЛКОВ, Д-Р ЙОРДАН КОШЕВ, ЕДИТА ДИФОВА, СВЕТОСЛАВ СПАСОВ

СОФИЯ, 2020 г

©
An

dr
as

 Ko
va

cs/
Ra

pt
or

Im
ag

es

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ
LIFE ПРОЕКТ “ЗЕМЯ ЗА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ”

LIFE14 NAT/BG/001119

 www.LANDforLIFE.org

http:// www.LANDforLIFE.org


1 www.LANDforLIFE.org

ИНФОРМАЦИЯТА ЗА АВТОРИТЕ

д-р Росен Цонев – Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Чавдар Гусев – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия 
на науките

д-р Георги Попгеоргиев – Национален природонаучен музей, Българска академия на науките 
и Българско дружество за защита на птиците

д-р Стоян Николов – Българско дружество за защита на птиците

Михаил Илиев -  Българско дружество за защита на птиците

д-р Недко Недялков – Национален природонаучен музей, Българска академия на науките

д-р Йордан Кошев - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска 
академия на науките

Едита Дифова – Българско дружество за защита на птиците

Светослав Спасов – Българско дружество за защита на птиците



2 www.LANDforLIFE.org

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
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.

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, тенденции 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
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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 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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I. РЕЗЮМЕ

Настоящият доклад обобщава работата на проект LIFE14 NAT/BG/001119 „Възстановяване и устойчиво управление 
на хранителни местообитания на царски орел в ключови Натура 2000 зони в България“ с координиращ бенефициент 
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и асоциирани бенефициенти – фермери от ЮИ България. Проектът 
се финансира от Програмата LIFE - финансов инструмент на Европейския съюз за опазване на околната среда и се 
осъществи през периода 2016-2020 г. в границите на защитени зони за опазване на дивите птиците - част от Националната 
екологичната мрежа/Натура 2000 „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Сините камъни – Гребенец“ 
и „Каменски баир“. Докладът предлага мерки за управление на тревните съобщества в територии, включени в Натура 
2000 зоните и извън тях, обитавани от царски орел. Мерките са разработени на основата на проведените проучвания 
върху състоянието на целеви (ключови) групи от биологичното разнообразие (земноводни и влечуги, бозайници, птици 
и природни местообитания) и сравнително разглеждане на въздействието на различните методи за управление, които 
са основно чрез 1. паша на едри животни (крави, коне), 2. паша на дребни животни (овце, кози), и 3. косене на сено, 
както и чрез смесена паша на едри и дребни домашни животни. Проучването е проведено в 25 пробни площадки 
(полигони) с обща площ от 3560 ха. За целите на проекта е възприето общото название „тревни съобщества“, за имоти 
с различен начин на трайно ползване (пасища, ливади, пасища с храсти, ниви, изоставени ниви и др.), но заети от 
многогодишна тревиста растителност с различно процентно участие на едногодишни тревисти видове и/или на храсти и 
единични дървета. Тези площадки се обитават от животни и растения, свързани с открити и полуоткрити местообитания 
и са ловна територия на царския орел. Някои от тези територии фактически представляват тревно-храстови комплекси 
или фактически храсталаци, а част от тях са включени в слоя „Постоянно затревени площи“, който се поддържа от 
Министерството на земеделието, храните и горите. Трябва да бъде подчертано, че в целевите територии на проекта 
влизат земеделски парцели, които представляват по начин на трайно ползване „обработваеми площи (ниви)“, но 
които не са орани повече от 5 години и в тях е настъпила реколонизация от многогодишни тревисти видове, която е на 
различно ниво на стабилизация. 

Предложените в проекта мерки са насочени и към правилното стопанисване на тревните съобщества като фуражна 
база и поддържането им като природни местообитания чрез осигуряване на баланс между нуждите на земеделските 
стопани (основно животновъдите) и другите заинтересовани страни от местни общности. Предложените мерки целят 
опазването на биологичното разнообразие и осигуряване на изискванията на основните групи организми към 
наличието на храстова и дървесна растителност, в която да намират убежище и храна. Целевият вид на проекта е 
царският орел, който основно се храни в тези местообитания. За целите на възстановяването на местообитанията и 
по-специално захрастените пасища бяха направени проучвания за оптимално храстово покритие за отделните групи 
организми (птици, бозайници, земноводни и влечуги) и природните местообитания (респ. растителни съобщества), и 
за допустимите методи за контролиране и премахване на храстова растителност – храсти и дървета. Допълнително са 
предложени мерки за възстановяване на разорани тревни местообитания. 

В рамките на проучването, беше установено, че за всички изследвани групи най-подходящо е управлението на тревните 
местообитания чрез екстензивна паша - посредством смесено пашуване или паша на дребни животни от екстензивен 
тип. Пашата на едри животни и особено коне, води до деградацията на местообитанията и намаляване на биологичното 
разнообразие. Въпреки, това пашата на коне, доколкото има благоприятно въздействие специално върху популациите 
на лалугера, който е важен хранителен ресурс на царския орел, може да се прилага на конкретни места с лалуерови 
колонии при спазване на норматив от определен брой животински единици (ЖЕ) на единица площ, така че да се намери 
баланс между консервационните практики. За целите на опазване на биологичното разнообразие е необходимо да има 
ротация на (при експлоатацията на пасищните парцели – или нормирано провеждане вътре в парцелите) пашата. Най-
опасната за всички целеви групи организми е практиката на управление на тревните съобщества чрез механизираното 
почистване с шредер. Тя води до преки щети и убиване на животни от всичките целеви групи, до азотно замърсяване 
и рудерализация на местообитанията. Проучените целеви групи се повлияват различно от покритието на храстите. За 
влечугите и за бозайниците оптималното храстово покритие е между 20 и 60%, за птиците – около 20%, за тревните 
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местообитания – между 10 и 30%. 

Пашата и косенето (самостоятелно или комбинирано) поддържат тревните съобщества чрез ограничаване на 
разпространението и развитието на храсти и дървета, подтискат доминирането на груби и едроразмерни и отровни 
видове, на плевели и рудерали. Тези практики спомагат за премахване на опадалата листна маса, която може да подтиска 
растежа на ценни в хранително отношение житни и бобови треви. При замърсени с азот почви и преобладаване на 
нитрофилни видове, косенето и изнасянето на биомасата, допринася за намаляването на количеството азотни съединения 
в почвата. Определянето на подходящите режими (установен ред и последователност на дейностите) на паша и/или 
косене изисква, както познаване на историята на земеползването и образуване/формиране 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. При определянето на тези мерки, най-вече при  формулирането на 
критерии за устойчовото им прилагане, трябваше да се отчете и интереса/визията на най-важният елемент в процеса 
на стопанисване и поддържане – местните общности и по-специално на животновъдите, които са пряко финансово 
заинтересовани от управлението на тревните съобщества. За целта беше проведена анкета с 64 земеделски стопани – 
животновъди, развиващи дейност в  границите на защитени зони и териториите, важни за царския орел. Получените 
резултати доказват, че при наличие на по-високи финансови стимули за подходящите агроекологични мерки, може да 
се разчита на устойчивост в хабитатния профил и по-успешно управление на тревните и храстовите местообитания, така 
че да бъде насочено с превес и към опазване на биологичното разнообразие. 

Предложените мерки (начини, практики, способи, методи) за регулиране на покритието на храстите в тревните 
местообитания, отчитат дали са мозаечни (до 30% покритие в тревни ценози) или комплексни (повече от 30%) 
съобщества. Най- целесъобразно управление и поддържащите дейности в контекста на проекта могат да се осъществят 
на ландшафтно ниво в съществуващите физическите блокове, които обединяват много имоти според преобладаващия 
им начин на ползване. Физическите блокове с код на идентификатора 040, 041, 050 (пасища, мери, ливади и смесено 
земеползване) трябва да се поддържат с покритие на храстите до 30%. Във  физически блокове с кодове 101, 102 (храсти, 
дерета и оврази), преставляващи фактически необработвани земеделски земи, може да се допусне до 40–60% покритие 
на храстите, което ще осигури тяхното ползване  като пасищни територии. Почистването на храстите следва да става през 
есенно-зимния период и с моторни резачки или ръчно, а не с шредери. Поддържането на тревните местообитания 
чрез пашуване, следва да бъде осъществявано с паша на дребни тревопасни животни или смесено, а на места с високо 
покритие на храстите – с кози. За пашата на кози и почистването на пасищата с храсторези, следва да се предвидят по-
високи финансови стимули по програмата за развитие на селските райнои. Препоръчителното натоварване с пасящи 
животни на единица площ за пашата на овце и кози е 0,25 ЖЕ/ха/год., а за говеда - до 0,5 ЖЕ/ха/год. 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. При поддържане чрез косене, периодът за 
косене е в средатата на лятото (юли), като на 5 години се провежда само късна есенна коситба. Честотата на коситбата 
би следвало да е един път годишно, като 5–10% годишно се оставят неокосени. Препоръчва се използване на режещи 
косачки с греди и височина на изрязване 8 –10 cm.
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II. ОБЩА ЧАСТ 

Целта на настоящия доклад е разработване и предлагане на мерки за управление на тревните съобщества в 
териториите, обитавани от царски орел в Натура 2000 зоните и извън тях, въз основа на резултатите от проведените 
проучвания върху състоянието на биоразнообразието в тях и сравнителното разглеждане на въздействието на различните 
методи за управление на тревните местообитания, които са:

1. паша на едри животни (крави, коне); 
2. паша на дребни животни (овце, кози); 
3. косене. 

Стремежът е тези мерки да са насочени и към правилното поддържане на тревните местообитания чрез осигуряване 
на баланс между нуждите на животновъдите и другите заинтересовани страни от местни общности и екологичните 
изисквания на много групи организми към наличието на храстова и дървесна растителност, в която те намират убежище 
и храна.

Работата е част от изпълнението на проект LIFE14 NAT/BG/001119 „Възстановяване и устойчиво управление на 
хранителни местообитания на царски орел в ключови Натура 2000 зони в България“ (краткото му име е „Земя за царския 
орел“) с координиращ бенефициент Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и асоциирани бенефициенти 
– фермери от ЮИ България. Проектът се финансира от Програмата LIFE, финансов инструмент на Европейския съюз 
за опазване на околната среда. Този доклад изпълнява заложените в проекти цели за 2020 г., които включват оценка 
на проведените проучвания на ключови елементи на биологичното разнообразие и 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. Настоящият план документ има за цел да обобщи 
предложените по време на изпълнението на проект „Земя за царския орел“ (LIFE14 NAT/BG/001119), мерки за поддържане 
и управление на тревни съобщества в целевите защитени зони, така че да бъдат подходящо хранително местообитания на 
царския орел и същевременно да опазват високо разнообразие на растения, бозайници, птици, земноводни и влечуги. 

Предвидените мерки трябва да допринесат за подобряване на стратегическото планиране на национално ниво и 
на ниво ЕС на агро-екологичните политики и планове (Дейности А.6, С.1, С.2 и С.3). Те биха послужили като модел на 
бъдещото управление на природни местообитания и местообитанията на видовете, които са едновременно и обект 
на селскостопанско ползване. Включените в доклада мерки и дейности би следвало да дадат възможност на местното 
население да осъществява традиционното за района пасищно отглеждане на селскостопански животни, като в същото 
време да се гарантира и опазването на редките и застрашени видове и техните местообитания, в това число и царския 
орел. Това ще се случи след осигуряване на балансирано решение за поддържането на тези местообитания и като 
пасища и ливади, и като убежища на различни целеви групи организми и най-вече растения, земноводни и влечуги, 
птици и бозайници. 

Тези мерки са 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..

Мерките се базират на проучванията за разнообразието и състоянието на основни и ключови компоненти на 
биологичното разнообразие или по-точно на:

• Влечуги и земноводни;
• Бозайници;
• Птици;
• Растителни съобщества и свързаните с тях природни местообитания.

Те се основават и на резултатите от предварително подготвения „План за възстановяване и устойчиво управление 
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на пасища, като хранителни местообитания на царския орел (Aquila heliaca)“, в периода 2016–2017 г. и последващата 
инвентаризация и мониторинг на компонените на биологичното разнообразие, както и на следните мерки изготвени в 
хода на изпълнението му. Предвидените мерки биват:

• Мерки за поддържане и възстановяване на захрастени пасища;
• Мерки за устойчиви след-възстановителни дейности/ поддържане (паша на тежки и леки животни и машинно 

косене);
• 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), които през 2019 г. завършиха с окончателни доклади с резултати и изводи за конкретни дейности, 
насочени към отделните целеви групи на проекта, пряко и косвено свързани с местообитанията на царския орел (Aquila 
heliaca). 

Дейностите за възстановяване на местообитанията и тестването на устойчиви модели за 
управление на постоянно затревените се предвиждаше да се извършат както на закупените от БДЗП в рамките на 
проекта земеделски земи (Дейности В.1 и В.2), така и на земите, директно управлявани от фермерите, партньори по 
проекта в рамките Дейности С.1, С.2 и С.3. За определяне на основните проблеми и визията на заинтересованите страни 
и основно животновъдите за развитието на сектора, през 2020 г. беше направена анктета с тях, на която бяха зададени 
24 въпроси (Приложение 1). Тези въпроси касаеха конкретните стопанства на животновъдите, размерите на ползваните 
от тях земеделски земи, отглежданите от тях животни – вид и количество, способите за ползване и поддържане на 
пасищните територии, източниците за водопой, колко месеца през годината ползват пасищата и ливадите, вида на 
пашата, финансовите измерения на дейността им и визията им за положителни промени в сектора. 

За целите на възстановяването на захрастените пасища са  направени изводи за оптимално храстово 
покритие за отделните целеви групи организми и природните местообитания (респ. растителни 
съобщества) и допустимите методи за премахване на дървесна и храстова растителност. 

За целите на възстановяването на разораните тревни площи са обобщени и предложени методите за 
възстановяване на тревните съобщества, при адекватна оценка на риска от въвеждане на инвазивни 
растителни видове.  

Предложените в доклада мерки за възстановяване и/или устойчиво управление на тревните съобщества са адаптирани 
на ниво физически блокове, като водещи са характеристиките на местообитанията на физическия 
блок, в който се намира съответния поземлен имот или блока на земеделското стопанство. Физическите 
блокове включват имоти и групи от имоти, според преобладаващия им начин на ползване. Управлението на ниво 
поземлен имот практически е незъвможно в сегашната ситуация, заради липса на законови предпоставкли за комасация 
и поради наличието на много голям брой собственици и наследници на съответните имоти. Управлението, базирано на 
физическите блокове, ще осигури ландшафтно ориентирано поддържане на полигоните/парцелите, които са с 
тревни съобщества, което ще включва и историята на стопанската дейност в тях, настоящото им състояние по отношение 
на степента на захрастяване, преизпасването и др., нуждите на целевите групи от биологичното разнообразие, реалните 
възможности за поддържане на тревните местообитания, съобразено и с особеностите на релефа и почвеното богатство 
на терена, растителната покрива и много други фактори. Във физическите блокове също така се отразява и динамиката 
и промените в резултат на промяната на начина на стопанисване на отделните парцели, имоти или съвкупност от имоти 
със сходни особености на способите на ползването. Още повече, че принадлежността към даден физически блок на 
даден полигон/парцел се актуализира всяка година, като и по желание на ползвателя и поради настъпили промени в 
земеползването се променя и типа му.
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III. ОСНОВНА ЧАСТ

ІІІ.1. Проучвания на биоразнообразието – методика 

В периода 2016 г. – 2019 г. беше извършено проучване на биологичното разнообразие в определени целеви 
територии. За целите на проучването, териториалният му обхват се определяше 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, в границите на 5 защитени зони 
по чл. 6, ал.1, т.3 и т.4 от ЗБР, т.е. попадащи на територията на зони за опазване на дивите птици, които са част от 
Националната екологичната мрежа Натура 2000: „Сакар“ (BG0002021), „Дервентски възвишения“ (BG0002026), „Западна 
Странджа“ (BG0002066), „Сините камъни – Гребенец“ (BG0002058) и „Каменски баир“ (BG0002059). В тези територии 
бяха 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 
„Земя за царския орел“ LIFE14 NAT/BG/001119;

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

3. Географски обхват на местата. Приоритет беше 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 бяха определени минимум 3 площадки за проучване. Категориите на 
управление се определиха 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.

За да бъдат удовлетворени 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 ха (Фигура 1), 
представляващи затревени площи по начин на ползване (Таблица 1), които се управляват чрез използването на 
предварително определените методи и техники.

В тази връзка в периода 2016 г. – 2019 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 вкл. анализ на природните местообитания, според класификацията на EUNIS и 

Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 

Цялата събрана биологична информация от периода 2016 г. - 2019 г. 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

Метод на поддържане на затревената площ Брой площадки
Паша на дребни, тревопасни домашни животни – кози и овце 5
Паша на едри домашни тревопасни животни – коне и крави 8
Смесена паша – едри и на дребни домашни тревопасни животни 5
Употреба на шредери 4
Косене – ръчно, дискови и палцови косачки 3

Фигура 1. Индикативна карта на пробните площадки
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ІІІ.2. Резултати от проучванията на ефекта от различните методи на управление на тревните и 
мозаечни местообитания  върху биоразнообразието

В доклада последователно са представени резултатите от проучванията на земноводние и влечуги, бозайници, птици, 
растителните съобщества и респективно на природните местообитания и ефекта върху тях от трите оценявани метода за 
управление на тревните и мозаечни местообитания (1. чрез паша на едри животни - крави, коне; 2. паша на дребни 
животни - овце, кози и 3. чрез косене за сено). 

III.2.1. Влечуги и земноводни
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 бяха съобщени 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, като основните типове местообитания на тези 
видове храстови и тревисти местообитания. Поради тази причина влечугите бяха една от основните групи, която пряко 
се повлиява в зависимост от управлението на затревените територии.

Настоящият доклад обобщи данните от всички четири години за периода 2016 – 2019 г. Установени са (вж. Таблица 
2) 164 локации на представители от клас Земноводни (57 за 2016 г., 41 за 2017 г., 32 за 2018 г. и 34 за 2019 г.) и 4596 
локации на представители от клас Влечуги (885 за 2016 г., 1501 за 2017 г., 1201 за 2018 г. и 1064 за 2019 г.). В изследваните 
територии са установени 7 вида земноводни и 19 вида влечуги. През 2018 година беше установен и един нов вид за 
изследваните площадки: тънък стрелец (Platyceps najadum) до с. Маточина, като през 2019 г. видът отново беше намерен 
в съседната площадка. Тънкият стрелец е една от редките змии в района на Сакар планина.

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

Научно име Българско име
Брой локации

2016 2017 2018 2019Общо
Amphibia Земноводни 57 41 32 34 164
Lissotriton vulgaris Обикновен тритон 2 1 2 3 8
Triturus ivanbureschi Южен гребенест тритон 4 6 1 1 12
Bufotes viridis Зелена крастава жаба 10 4 14
Bufo bufo Кафява крастава жаба 2 4 2 8
Hyla arborea Жаба дървесница 6 6 3 9 24
Pelophylax ridibundus Голяма водна жаба 28 14 18 16 76
Rana dalmatina Горска жаба 5 6 6 5 22
Reptilia Влечуги 885 1501 1199 1007 4592
Mauremys rivulata Каспийска блатна костенурка 1 4 5 2 12
Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка 11 8 11 4 34
Testudo graeca Шипобедрена костенурка 30 55 96 52 233
Testudo hermanni Шипоопашата костенурка 35 89 92 57 273
Anguis colchica Източен слепок 1 1
Pseudopus apodus Жълтокоремник (змиегущер) 42 78 88 80 288
Ablepharus kitaibelii Късокрак гущер 65 161 114 213 553
Podarcis tauricus Кримски гущер 271 397 309 219 1196
Lacerta trilineata Ивичест гущер 254 416 355 250 1275
Lacerta viridis Зелен гущер 111 170 68 74 423
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Научно име Българско име
Брой локации

2016 2017 2018 2019Общо
Eryx jaculus Пясъчна (турска) боа 2 2 1 5
Typhlops vermicularis Змия червейница 11 5 7 23
Dolichophis caspius Голям стрелец 31 60 35 28 154
Malpolon insignitus Вдлъбнаточел смок 5 4 2 2 13
Natrix natrix Обикновена водна змия 3 2 1 6
Elaphe sauromates Пъстър смок 7 8 5 1 21
Zamenis longissimus Смок мишкар 1 1 2
Platyceps najadum Тънък стрелец (стрелушка) 1 1 2
Vipera ammodytes Пепелянка 16 35 10 17 78
Общо 942 1508 1196 1041 4687

За оценката на проективното покритие на храстовата растителност, за всяка пробна площ бе генерирана мрежа с 
размер на квадрата 50 m (Фигура 2). При ползването на актуални сателитни изображение, за всеки квадрат окомерно е 
оценено проективното  покритие на храстовата растителност в%  чрез следните категории – 0–1%, 2–10%, 11–20%, 21–
40%, 41–60%, 61–80%, 81–100% (Фигура 2). Земноводните не са привързани към охрастяването и затова в последващите 
анализи представихме единствено данни за влечуги.

Фигура 2. Категоризиране на проективното покритие на храстите ( в%) в изследваната територия при с. Славейково.

Многофакторният анализ (Фигура 3), показа значително влияние на степента на охрастяване (%) за срещането на най-
често срещаните влечуги в района. Единствено кримският гущер, който в повечето случаи се явява като пионерен вид, 
избягва територии с висока степен на храстово покритие (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. При премахването на храстите те стават много лесна плячка за хищниците и биват унищожавани за 
много кратък период. Подобен е проблемът и с опожаряването на териториите. Реално вторичният ефект от липсата на 
укритие е много по-силен от пряката смъртност.
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Фигура 3. Многофакторен анализ (PCA) за влиянието на храстовото покритие върху влечугите, типични за тревно-
храстови местообитания. Eher – шипоопашата сухоземна костенурка, Tgrа – шипобедрена сухоземна костенурка, Akit – 
късокрак гущер, Ltri – ивичест гущер, Lvir – зелен гущер, Ptau – кримски гущер, Papo – жълтокоремник, Dcas – голям стрелец, 
Mins – вдлъбнаточел смок, Vamm – пепелянка, Esau – пъстър смок.

Сходни са и получените резултати при изчисляване на индекса на биологично разнообразие на Шанън (H), където 
отново най-високо видово разнообразие е в квадрати, в които  на проективното покритие на храстовата растителност 
е между 20% и 60% (Фигура 4). Трябва да се има предвид, че територии с голям процент храсти - над 60% трудно се 
обхождат и получените данни не представят напълно достоверно реалното състояние на биологичното разнообразие 
т.е. то може да бъде значително по-високо.

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

Основен извод от проучването беше, че наличието на средни нива (21–60%) на храстова покривка 
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в откритите местообитания е от определяща важност за присъствието и числеността на повечето видове влечуги (без 
кримския гущер) в изследваните територии. Това определя и по-високата биомаса, като хранителна база за царския 
орел и др. видове хищници, в чието меню, влечугите заемат значително участие.

Проучването според типа на земеползване (Таблица 3 и Фигура 5) води до следния извод. Разделените категории на 
ползване (пашуване, косене и т.н.), много трудно могат да бъдат използвани за групиране на променливите. Причина 
за това е, че почти във всеки полигон има смесване на почти всички типове ползване, като териториите, в които не 
се използват шредери са по-скоро изключение. Въпреки това, на база данните и наблюденията най-благоприятно 
се повлияват пасищата с храстово покритие 40–60% и пашуване на дребен рогат добитък, особено за сухоземните 
костенурки.

Таблица 3. Разпределение на броя на квадратите (50×50 m) на база типа на ползване/ метод на поддържане на 
затревената площ и категориите на храстово покритие (към 2019 г.).

Тип на ползване / Брой квадрати по категориите % охрастяване
Метод на поддържане на затревената площ 0–1 2–10 11–20 21–40 41–60 61–80 81–100

Пашуване на дребни тревопасни (кози и овце) 1947 1632 765 957 419 264 219
Пашуване на едри тревопасни животни (коне и крави) 1084 1040 309 484 384 104 164
Ползване на шредери 812 348 148 216 209 46 57
С косене 349 266 107 207 139 52 56
Смесено пашуване (едри и дребни тревопасни животни) 2223 707 344 548 568 246 424
Общо 6415 3993 1673 2412 1719 712 920

Фигура 5. Дялово участие на база брой локации по начин на ползване на тревните съобщества на основните жертви на 
царския орел. Dcas – голям стрелец, Eher – шипоопашата сухоземна костенурка, Esau – пъстър смок, Mins – вдлъбнаточел 
смок, Papo – жълтокоремник, Tgrа – шипобедрена сухоземна костенурка, Vamm – пепелянка.
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Природозащитен статус на земноводните и влечугите
Значителна част от установените видове земноводни и влечуги са с висок природозащитен статус (Таблица 4):

• 5 вида в Червената книга на Р. България;
• 18 вида в Приложение на 3 на Закон за биологичното разнообразие;
• 6 вида в Приложение 2 на Директива за местообитанията;

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

Таблица 4. Природозащитен статус на земноводни и влечуги в изследваните територии.Легендата е в Приложение 10

Научно 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 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 – –
Typhlops vermicularis Змия червейница III – – III – –
Eryx jaculus Пясъчна (турска) боа III EN IV III – II
Malpolon insignitus Вдлъбнаточел смок III – – III – –
Natrix natrix Обикновена водна змия – – – III LC –
Zamenis longissimus Смок мишкар III – – III – –
Platyceps najadum Тънък стрелец III – – III – –
Vipera ammodytes Пепелянка III – IV II LC –

Заплахи за земноводни и влечуги, свързани с неправилно управление на тревните съобщества
Констатираните заплахи в хода на полевото проучване бяха свързани най-вече с увреждане на местообитанията на 

целевата група. То 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 дървесно-храстовата 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 влияние върху жизнените им процеси. В допълнение, премахването на дървесно-храстовата растителност уврежда 
местообитанията и води до намаляване на числеността на редица видове (основно дребни бозайници), включени в хранителния 
спектър на влечугите.



16 www.LANDforLIFE.org

Използваните техники за премахване на дървесно-храстовата 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 с шредер, при с. Маточина бяха намерени 8 убити шипоопашати сухоземни костенурки, 
жълтокоремник и таралеж (Фигура 6), като имаше и други такива случаи. Реално използването на шредери се очертава, като една 
от най-големите заплахи за земноводните и влечугите в изследваните територии заедно с опожаряването на пасищата.

Фигура 6. Пряко увреждане в следствие използване на шредер при с. Маточина. А – жълтокоремник, B – шипобедрена сухоземна 
костенурка, C – увредената територия; D – таралеж

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 тревни съобщества 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 за управление на тревните съобщества за целите на опазването на земноводните 
и влечугите 

Ползването на местообитанията от видовете влечуги се асоциира с покритието на храстовата растителност, като при повечето 
от видовете (без кримския гущер) установихме положителна зависимост между обилието на индивидите и процента на храстово 
покритие. Храстовата растителност оказва положително влияние на херпетофауната, в това число и на основните видове, плячка за 
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царския орел от тази група. Най-голямо значение за високото разнообразие и обилие на херпетофауната има наличието на храсти 
между 20% и 60%. Използването на шредери оказва силно негативно въздействие, като допринася до силно, залпово увреждане 
на местообитания на видовете влечуги, мащабно увреждане и унищожаване на локални популации.

Препоръки за опазване на биологичното разнообразие и управление на ключови територии:

• Забрана на премахването на храсти в поземлени имоти, които са с начин на трайно ползване „пасища с храсти“ и „голини“;
• Стимулиране на свободното пашуване с едри и дребни животни;
• Ротиране на пасищата чрез използване на електропастири;
• Контрол по прилагане на ЗБР, особено в част опазване на местообитания на редки и защитени видове;
• Територии, които са с висок процент на захрастяване да се управляват приоритетно с цел опазване на влечуги;
• Определянето на начина на управление на дадена територия да се извършва на база ландшафтен подход.
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III.2.2. Бозайници
Дребните бозайници са 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 беше разработена 
методика 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 полевите сезони бяха събрани  чрез два 
метода:

• цилиндри – цилиндрите (pitfall traps) са изключително подходящ метод за улов на някои видове гризачи и особено за 
земеровки, които трудно се улавят в други видове капани. Този методи беше приложен само през 2016 г. 

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

 Полевите проучвания бяха проведени през два времеви интервала – едно през пролетта (април-юни) и едно посещение през 
есента (септември-ноември). През 2017, 2018 и 2019 г. бе използван само маршрутния метод за проучване на бозайниците. Общо 
за четирите години (2016-2019 г.) на проучване са направени 1631 регистрации на 27 вида бозайници. Всички установени видове 
са типични обитатели за тази част на България и този тип местообитания. По време на полевите проучвания бяха регистрирани 
и два редки за България вида – мишевиден сънливец (Myomimus roachi) и етруска земеровка (Suncus etruscus), а също така и 
ендемичния вид странджанска къртица (Talpa martinorum). Mишевидният сънливец е един от най-редките и слабо проучени видове 
бозайници в Европа, това е първият уловен екземпляр за последните 40 години у нас. Също така бяха събрани данни за неговите 
местообитания и екология, които допълват познанията ни за този застрашен вид.

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 (Таблица 5 и Фигура 7). При тези две модални площадки имаше 
и най-голямо видове разнообразие изразено според индекса на Симпсън (реципрочен индекс Симпсън) със стойности 10,57 и 
9,8 съответно.

Таблица 5. Видов състав на дребните бозайници в различните моделни площадки според начина им на ползване през 2016 г.

Вид Косене
Дребни

Едри тревоп. Смесено 
пашуване Шредери

тревоп.
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 europаeus 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
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Вид Косене
Дребни

Едри тревоп. Смесено 
пашуване Шредери

тревоп.
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 Oct-57 8.861
Shannon J’ 0.917 0.893 0.895 0.864 0.885

Фигура 7. Видове богатство на дребните бозайници в различните модални площадки, данните от цилиндри 2016 г.

В таблица 6 са представени резултатите, получени чрез маршрутния метод през 2016, 2017, 2018 и 2019 г., като бяха направени 
общо 1492 регистрации на 20 вида бозайници. Видовете с най-много регистрации бяха лалугер (31%), полевка на Хартинг (20%), 
сляпо куче (16%), къртица (12%) и заек (7.5%). Това са и видовете, които съставят основната храна на царския орел, особено 
лалугерът и заекът. 

Таблица 6. Установени видове бозайници чрез маршрутния метод през 2016, 2017, 2018 и 2019 г.

Вид 2016 2017 2018 2019 Общо

Apodemus agrarius 1 1

Canis aureus 5 11 1 17

Capreolus capreolus 4 8 4 3 19

Crocidura leucodon 2 2

Erinaceus roumanicus 8 13 12 3 36
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Вид 2016 2017 2018 2019 Общо

Felis silvestris 1 2 3

Lepus europaeus 17 43 40 13 113

Lutra lutra 1 3 4

Meles meles 12 28 16 8 64

Microtus arvalis 1 1

Microtus hartingi 9 49 117 126 301

Mustela nivalis 1 1

Myocastor coypus 3 3

Spalax leucodon 21 80 111 36 248

Spermophilus citellus 13 130 170 154 467

Sus scrofa 2 5 4 11

Talpa europaea 48 72 61 3 184

Talpa martinorum 1 1

Vormela peregusna 1 1

Vulpes vulpes 5 3 6 1 15

Общо 142 437 565 348 1492

Беше направен и по-подробен анализ (използван корелационен анализ между групите PCA) на влиянието на различната 
степен на захрастяване върху бозайниците, който съставят и основната част от храната на царския орел – такива видове като заек, 
лалугер, таралеж, сляпо куче и полевки. За оценката на процента на захрастяване в пробните площи бяха използвани същите 
категории за покритието, като при земноводните и влечугите - 0–1%, 2–10%, 11–20%, 21–40%, 41–60%, 61–80%, 81–100. 

При многофакторния анализ (Фигура 8) бяха използвани данните от  4-те години на проучването (2016–2019 г.), събирани 
чрез „маршрутния метод“. Резултатите от анализа показват, че процентът на захрастяване влияе на разпределението на 
различните видове бозайници. Той ясно показва групирането на 3 ясно обособени групи бозайници посред техните екологични 
предпочитания. В първата група бяха видове, обитаващи открити пространства (0–10%) – полевка на Хартинг и лалугер това са 
типични степни елементи в нашата фауна; във втората добре обособена група (11–20%) са къртица, язовец и сляпо куче, а в 
третата група (21–80%) попадат видове като таралеж, заек, лисица и чакал, които използват храстовите съобщества за укритие или 
за храна. Къртицата предпочита почви с висока влажност, в които намира своята основна храна – дъждовните червеи, храстите 
и дърветата задържат повече почвена влага, което предоставя и подходящи условия за този вид. Къртиците рядко се срещат в 
обработваеми площи, в които по-често се среща сляпото куче.
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Фигура 8. Многофакторен анализ (PCA) за влиянието на захрастяването на бозайниците, типични за тревно-храстови 
местообитания, където Mhar – полевка на Хартинг, Scit – лалугер, Sleo – сляпо куче, Talpa – къртици, Mmel – язовец, Erou – таралеж, 
Leur – заек, Vvul – лисица, Caur – чакал. 

Освен че степента на захрастяване влияе на разпределението на различните видове бозайници, тя влияе и върху видовия 
състав и разнообразие на тази група. На Фигура 9 е представена графика, показваща изменението на броя видове и разнообразие 
(чрез индекса на Шанън) на бозайници според степента на захрастяване, използвани са само данните, получени чрез маршрутния 
метод през 4 години на проучването (2016–2019 г.) В най-захрастените участъци са установени само 2 вида бозайници. Това може 
да обясни с използваната методика и невъзможността да се изследват участъци с по-плътно покритие на храстите. Както се вижда 
от графиката най-голямо е видовото разнообразие при 11–80% захрастяване, това показва колко е важно наличието на храсти и 
дървета в поддържането на високо видове разнообразие от бозайници, а оттук и - потенциални жертви за царския орел.

Фигура 9. Изменение на видово разнообразие (H – индекс на Шанън) на бозайниците според степента на захрастяване, използвани 
са само данните, получени чрез маршрутния метод през 2016, 2017, 2018 и 2019 г.
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Природозащитен статус на бозайниците
Голяма част от установените видове са типични и широко разпространени в тази част на България и в този тип местообитания 

(като обикновена полевка, земеровки белозъбки, сляпо куче, лалугер и др.) (Таблица 7). В рамките на полевите проучвания са 
установени и два с висок консервационен статус, включени  в категорията уязвим вид (VU) – мишевиден сънливец и застрашен 
(EN) -  лалугер1. 

• 5 вида в Червената книга на Р България (2015)
• 6 вида са включени в Приложение 3 на ЗБР
• 4 вида включени в приложение 2 на Директива за местообитанията 92/43

В таблица 7 е представен природозащитния статус на регистрираните в пробните площадки видове бозайници. 

Таблица 7. 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 LC

2 Къртица Talpa europаea (Linnaeus, 1758) 

3 Странджанска къртица Talpa martinorum (Krystufek el al., 2018)

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

5 Малка белозъбка Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) III

6 Голяма белозъбка Crocidura leucodon (Hermann, 1780) III

7 Див заек Lepus europaeus (Linnaeus, 1758) III
8 Лалугер Spermophilus sitellus (Linnaeus, 1766) II VU EN II II, IV
9 Горски сънливец Dryomys nitedula (Pallas,)

10 Мишевиден сънливец Myomimus roachi (Bate, 1937) II, III VU VU II II, IV
11 Обикновена горска мишка Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) 

12 Жълтогърла горска мишка Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)

13 Полска мишка Apodemus agrarius LC

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

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

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

17 Белозъбо сляпо куче Spalax leucodon (Nordmann, 1840) 

18 Нутрия Myocastor coypus (Molina, 1782)

19 Чакал Canis aureus Linnaeus, 1758)

20 Лисица Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
21 Дива котка Felis silvestris (Schreber, 1777) III EN LC II IV
22 Язовец Meles meles (Linnaeus, 1758)

23 Невестулка Mustela nivalis (Linnaeus, 1758)
24 Пъстър пор Vormela peregusna (Guldenstaedt, 1770) II, III VU VU II II, IV
25 Видра Lutra lutra (Linnaeus, 1758) II, III VU NT II II, IV
26 Сърна Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

27 Дива свиня Sus scrofa (Linnaeus, 1758)

1 През 2020 г IUCN промени статуса на Европейския лалугер от „Уязвим“ (VU) на „Застрашен“ (EN) https://www.iucnredlist.
org/species/20472/91282380
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Заплахи за бозайниците
Въз основа на направени проучвания и анализи се доказва, че храстовото покритие (особено между 10–80%) има важно 

значение за поддържане на високо видово разнообразие от бозайници. Използването на шредери – в повечето случаи това са 
прикрепени механични резачки и храсторези на трактори, като обикновена практика в премахване 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 убиване на животни - прегазени или нарязани. 
Бяха регистрирани множество таралежи, млади лисици, костенурки и други влечуги. Една от препоръките е тази дейност да бъде 
изнесена през есенно-зимния сезон, когато животни не се размножават или са изпаднали в летаргия (таралеж), и моторизираните 
храсторези да бъдат заменени с ръчни. Таралежите (важен хранителен ресурс за царския орел) използват до няколко гнезда (до 
10–15, обикновено разположени в храсти, трева или шума) за почивка през деня, и затова стават лесна жертва на моторизираните 
храсторези при разчистването на храстите. 

Препоръчва се честа ротация на животните, отглеждани в затворени площи с електропастири. Дългото отглеждане (особено 
на коне) води до деградиране и преизпасване на пасищата. В такива места видовото разнообразие и численост на бозайниците 
намалява значително. Едрите тревопасни животни също така разрушават и дупките и тунелите на дребните бозайници (полевки, 
къртици, слепи кучета).

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

Тези видове дейности директно унищожават ценни местообитания на редкия и защитен вид – мишевиден сънливец (Myomimus 
roachi). През пролетта на 2017 г. бе уловен първият екземпляр от този вид за последните 40 години. Този вид предпочита полуоткрити 
местообитания с храсти и стари единични дървета или малка група („горски острови“), с добре развит етаж от трева или ниски 
храсти (трънка, къпина и др.) (персонални наблюдения на Недко Недялков от Турция и България). Необходими са спешни мерки 
за ограничаване и забрана на тази дейност в установеното находище на мишевидния сънливец. Стриктно прилагане на ЗБР, 
особено в част опазване на местообитания на редки и защитени видове..

Изводи и препоръки за опазване на бозайниците
Предварителните резултати навеждат на извода, че пробните площадки със „смесено пашуване“ и „пашуване на дребни 

тревопасни“ са с най-голямо разнообразие на бозайници. Двете основни 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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III.2.3. Птици 
Данните от проучване на гнездящите птици бяха събрани в 25 пробни площадки в рамките на 4 гнездови сезона (2016–2019 

г.) – по две посещения на сезон. Данните за птиците са събирани чрез мобилното приложение SmartBirds Pro (Popgeorgiev et al. 
2015) по метода на линейните трансекти чрез пряка визуална или акустична регистрация в сутрешните часове (05:00–10:00 ч. 
астрономическо време), в три дистанционни интервала (0–25 m, 25–100 m, 100–250 m), и от един и същ експерт орнитолог. 

Проучените територии се характеризират с голямо видово разнообразие на птиците - наблюдавани са 118 вида, от които 68 
гнездящи. Тридесет и два вида са с неблагоприятен природозащитен статус в Европа и са приоритетни за опазване в рамките на 
ЕС. Регистрирани са общо 10177 локации на птици. Най-многочислените видове са сивата овесарка (Emberiza calandra), голямото 
белогушо коприварче (Sylvia communis), червеногърбата сврачка (Lanius collurio). Общият брой регистрирани видове варира през 
годините като най-нисък е през 2016 г. – 86 вида, а най-висока през 2017 г. – 98 вида. Гнездящите видове са значително по-малко 
– варират между 54 и 58 вида годишно.

В рамките на проучването на птиците по два пъти годишно в тези 25 пробни площадки са събрани общо 10177 локации на 
птици и общо 13879 регистрирани индивида (Таблица 8). Наблюдавани са 118 вида птици (Таблица 9), като 68 вида са определени 
като вероятно гнездящи в посетените територии. Другa част от видовете само са преминавали през проучваните площадки. 
Няколко вида хищни птици, включително царски орел, малък креслив орел, малък орел, орел змияр и други, са ги използвали 
като хранителни местообитания и са наблюдавани неколкократно да ловуват там.

Общият брой регистрирани видове варира през годините като най-нисък е през 2016 г. – 86 вида, а най-висока през 2017 г. – 
98 вида. Гнездящите видове са значително по-малко – варират между 54 и 58 вида годишно.

Таблица 8. Видов състав на птиците, установени при проучването, по години.

Общ 
брой 2016 2017 2018 2019

Средна 
стойност 
годишно

Установени видове 118 86 98 91 91 92 (+/- 6)
Гнездящи видове 68 54 58 57 56 56 (+/- 3)
Гнездящи видове с неблагоприятен 
статус в Европа 32 27 29 26 23 26

Таблица 9. Всички установени видове птици в пробните площадки

Вид (латинско име) Вид (българско име) Гнездене 2016 2017 2018 2019
Accipiter nisus Малък ястреб +

Acrocephalus arundinaceus Тръстиково шаварче Да + + +

Acrocephalus palustris Мочурно шаварче +

Aegithalos caudatus Дългоопашат синигер Да + + +
Alauda arvensis Полска чучулига Да + + + +
Anas platyrhynchos Зеленоглава патица + + +
Anthus campestris Полска бъбрица Да + + + +
Anthus trivialis Горска бъбрица +

Apus apus Черен бързолет + + + +

Aquila heliaca Царски орел + + + +

Ardea cinerea Сива чапла + + + +

Athene noctua Обикновена кукумявка +
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Вид (латинско име) Вид (българско име) Гнездене 2016 2017 2018 2019
Burhinus oedicnemus Турилик Да + + +
Buteo buteo Обикновен мишелов Да + + + +
Buteo rufinus Белоопашат мишелов + + + +
Calandrella brachydactyla Късопръста чучулига Да + + + +
Caprimulgus europaeus Европейски козодой Да +
Carduelis cannabina Обикновено конопарче Да + + + +
Carduelis carduelis Щиглец Да + + + +
Carduelis chloris Зеленика Да + + + +
Cecropis daurica Червенокръста лястовица + + + +

Charadrius dubius Речен дъждосвирец Да +

Chlidonias hybrida Белобуза рибарка +

Ciconia ciconia Бял щъркел + + + +

Ciconia nigra Черен щъркел + + +

Circaetus gallicus Орел змияр + +

Circus aeruginosus Тръстиков блатар + +

Circus pygargus Ливаден блатар + + + +

Clanga pomarina Малък креслив орел + + + +

Coccothraustes coccothraustes Черешарка Да + + +

Columba livia Скален гълъб + + +

Columba oenas Хралупар + + +

Columba palumbus Гривяк Да + + +

Coracias garrulus Синявица + + + +

Corvus corax Гарван + + + +

Corvus cornix Сива врана + + + +

Corvus frugilegus Посевна врана + +

Corvus monedula Чавка + + + +

Coturnix coturnix Пъдпъдък Да + +
Cuculus canorus Обикновена кукувица Да + + + +
Cyanistes caeruleus Син синигер Да + + + +
Delichon urbicum Градска лястовица + + + +
Dendrocopos major Голям пъстър кълвач Да + + + +
Dendrocopos medius Среден пъстър кълвач Да + + +

Dendrocopos minor Малък пъстър кълвач Да + + +

Dendrocopos syriacus Сирийски пъстър кълвач Да + +
Emberiza calandra Сива овесарка Да + + + +
Emberiza cirlus Зеленогуша овесарка Да + + + +
Emberiza citrinella Жълта овесарка +
Emberiza hortulana Градинска овесарка Да + + + +
Emberiza melanocephala Черноглава овесарка Да + + + +
Erithacus rubecula Червеногръдка Да + +

Falco peregrinus Сокол скитник +

Falco subbuteo Сокол орко + + + +
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Вид (латинско име) Вид (българско име) Гнездене 2016 2017 2018 2019
Falco tinnunculus Черношипа ветрушка + + + +

Falco vespertinus Червенонога ветрушка +

Ficedula parva Червеногуша мухоловка +
Fringilla coelebs Обикновена чинка Да + + + +
Galerida cristata Качулата чучулига Да + + + +
Garrulus glandarius Сойка Да + + + +
Haliaeetus albicilla Морски орел +

Hieraaetus pennatus Малък орел + + + +

Hippolais icterina Градински присмехулник + +
Hippolais olivetorum Голям маслинов присмехулник Да + + + +
Hippolais pallida Малък маслинов присмехулник Да + + + +
Hirundo rustica Селска лястовица + + + +

Jynx torquilla Въртошийка Да + +
Lanius collurio Червеногърба сврачка Да + + + +
Lanius minor Черночела сврачка Да + +

Lanius nubicus Белочела сврачка Да + +
Lanius senator Червеноглава сврачка Да + + + +

Larus michahellis Средиземноморска жълтонога  
чайка +

Lullula arborea Горска чучулига Да + + + +
Luscinia luscinia Северен славей + +
Luscinia megarhynchos Южен славей Да + + + +
Melanocorypha calandra Дебелоклюна чучулига Да + + + +
Merops apiaster Обикновен пчелояд Да + + + +
Milvus migrans Черна каня +

Motacilla alba Бяла стърчиопашка +

Motacilla flava Жълта стърчиопашка Да + + +

Muscicapa striata Сива мухоловка + + +
Oenanthe isabellina Ориенталско каменарче Да + + + +
Oenanthe oenanthe Сиво каменарче Да + + + +
Oriolus oriolus Авлига Да + + + +
Parus major Голям синигер Да + + + +
Passer domesticus Домашно врабче Да + + + +
Passer hispaniolensis Испанско врабче Да + + + +
Passer montanus Полско врабче Да + + + +
Perdix perdix Полска яребица Да + + + +
Pernis apivorus Осояд + +
Phasianus colchicus Колхидски фазан Да + + + +
Phoenicurus phoenicurus Градинска червеноопашка +

Phylloscopus collybita Елов певец +

Phylloscopus orientalis Източен планински певец + + +
Pica pica Сврака Да + + + +
Picus viridis Зелен кълвач Да + + + +
Poecile lugubris Жалобен синигер Да + + + +
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Вид (латинско име) Вид (българско име) Гнездене 2016 2017 2018 2019
Riparia riparia Брегова лястовица + + +

Saxicola rubetra Ръждивогушо ливадарче + + +
Saxicola rubicola Европейско черногушо ливадарче Да + + + +
Sitta europaea Горска зидарка Да + + +

Streptopelia decaocto Гугутка +
Streptopelia turtur Обикновена гургулица Да + + + +
Sturnus roseus Розов скорец +
Sturnus vulgaris Обикновен скорец Да + + + +
Sylvia atricapilla Голямо черноглаво коприварче Да + + + +
Sylvia communis Голямо белогушо коприварче Да + + + +
Sylvia curruca Малко белогушо коприварче Да +
Sylvia crassirostris Източно орфеево коприварче Да + + + +
Sylvia melanocephala Малко черноглаво коприварче Да + + +
Sylvia nisoria Ястребогушо коприварче Да + + + +
Tachymarptis melba Алпийски бързолет + +

Tadorna ferruginea Червен ангъч +
Turdus merula Кос Да + + + +
Turdus philomelos Поен дрозд Да + + + +
Turdus viscivorus Имелов дрозд Да + + +
Upupa epops Папуняк Да + + + +
Vanellus vanellus Обикновена калугерица Да +

 Общ брой видове - 118 68 86 97 91 91

Голяма част от установените видове са включени в българското и международно природозащитно законодателство (вж. Таблица 
10), като те и техните местообитания подлежат на опазване. Регистриран беше 1 световно застрашен вид – гургулица (Streptopelia 
turtur), включен под категория “Уязвим“ в Червения списък на IUCN (BirdLife International 2015). В Приложение 1 на Директива за 
опазване на дивите птици на Европейския съюз (2009/147/EC) са включени 32 от видовете, 14 от които гнездящи. Те са обект на 
специални природозащитни мерки по отношение на техните местообитания. 

От всички 118 наблюдавани вида птици, 78 вида са от европейско природозащитно значение (SPEC1) (BirdLife International, 
2015). От тях 2 вида се срещат в Европа и има световно природозащитно значение (царски орел и морски орел) (SPEC 1). Видовете, 
чиято популация е концентрирана в Европа и имат неблагоприятен природозащитен статус са 17 (SPEC 2). Някои от видовете също 
имат неблагоприятен статус, но тяхната основна популация е извън пределите на Европа (SPEC 3). По време на проучването бяха 
установени общо 32 такива вида. Общо 27 са видовете с благоприятен статус в Европа (SPEC E). Видовете, включени в Приложение 
2 на Бернската конвенция са 84, 45 от които гнездящи. 42 вида са включени в Приложение 1 и 2 на Бонската конвенция. 

В Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) попадат 36 вида. В новото издание на Червената книга на 
България (Големански, под печат) са включени 37 вида, като от тях 9 вида са гнездящи.
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Таблица 10. Консервационен статус на видовете птици, установени по време на проучванията.
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Гн
ез

де
не

За
ко

н 
за

 б
ио

ло
ги

чн
от

о 
ра

зн
оо

бр
аз

ие

Че
рв

ен
а 

кн
иг

а

В
ид

 с
 н

еб
ла

го
пр

ия
те

н 
пр

ир
од

оз
ащ

ит
ен

 с
та

ту
с 

(S
PE

C
)

Ка
те

го
ри

я 
на

 
за

ст
ра

ш
ен

ос
т 

в 
Ев

ро
па

М
еж

ду
на

ро
дн

а 
че

рв
ен

а 
кн

иг
а/

IU
C

N

20
09

/1
47

/E
U

Бе
рн

ск
а 

ко
нв

ен
ци

я

R
ES

 6

C
EA

P

C
IT

ES

Бо
нн

ск
а 

ко
нв

ен
ци

я

A
EW

A

Accipiter nisus Малък ястреб III EN S II II II

Acrocephalus arundinaceus Тръстиково шаварче Да III (S) II II

Acrocephalus palustris Мочурно шаварче III E (S) II II

Aegithalos caudatus Дългоопашат синигер Да III S III

Alauda arvensis Полска чучулига Да III 3 (H) III

Anas platyrhynchos Зеленоглава патица IV/V (S) III II +

Anthus campestris Полска бъбрица Да II/III 3 (D) I II +

Anthus trivialis Горска бъбрица III S II

Apus apus Черен бързолет III VU (S) II

Aquila heliaca Царски орел II/III CR 1 R I II + + I I/II

Ardea cinerea Сива чапла III VU S III

Athene noctua Обикновена кукумявка III 3 (D) II II

Burhinus oedicnemus Турилик Да II/III VU 3 (VU) I II + II

Buteo buteo Обикновен мишелов Да III S II II II

Buteo rufinus Белоопашат мишелов II/III NT 3 (VU) I II + II II

Calandrella brachydactyla Късопръста чучулига Да II/III VU 3 D I II +

Caprimulgus europaeus Европейски козодой Да II/III 2 (H) I II +

Carduelis cannabina Обикновено конопарче Да III 2 D II

Carduelis carduelis Щиглец Да III S II

Carduelis chloris Зеленика Да III E S II

Cecropis daurica Червенокръста лястовица III 3 (D) II

Charadrius dubius Речен дъждосвирец Да III VU (S) II II +

Chlidonias hybrida Белобуза рибарка II/III VU 3 H I II +

Ciconia ciconia Бял щъркел II/III VU 2 H I II + II +

Ciconia nigra Черен щъркел II/III VU 2 R I II + II II +

Circaetus gallicus Орел змияр II/III VU 3 (R I II + II II

Circus aeruginosus Тръстиков блатар II/III EN S I II + II II

Circus pygargus Ливаден блатар II/III VU E S I II + II II

Clanga pomarina Малък креслив орел II/III VU 2 (D) I II + + II II

Coccothraustes coccothraustes Черешарка Да III S II

Columba livia Скален гълъб III EN (S) III III

Columba oenas Хралупар III EN E S III

Columba palumbus Гривяк Да IV/V E S

Coracias garrulus Синявица II/III 2 VU I II + II

Corvus corax Гарван III NT S III

Corvus cornix Сива врана IV S
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Corvus frugilegus Посевна врана IV (S)

Corvus monedula Чавка IV E (S)

Coturnix coturnix Пъдпъдък Да IV 3 (H) III II

Cuculus canorus Обикновена кукувица Да III S III

Cyanistes caeruleus Син синигер Да III E S II

Delichon urbicum Градска лястовица III (S) II

Dendrocopos major Голям пъстър кълвач Да III S II

Dendrocopos medius Среден пъстър кълвач Да II/III E (S) I II +

Dendrocopos minor Малък пъстър кълвач Да III (S) II

Dendrocopos syriacus Сирийски пъстър кълвач Да II/III E (S) I II +

Emberiza calandra Сива овесарка Да III 2 (D) III

Emberiza cirlus Зеленогуша овесарка Да III E S II

Emberiza citrinella Жълта овесарка III E (S) II

Emberiza hortulana Градинска овесарка Да II/III 2 (H) I III +

Emberiza melanocephala Черноглава овесарка Да III 2 (H) II

Erithacus rubecula Червеногръдка Да III E S II

Falco peregrinus Сокол скитник  II/III EN S I II + I II

Falco subbuteo Сокол орко III VU (S) II II II

Falco tinnunculus Черношипа ветрушка III 3 D II II II

Falco vespertinus Червенонога ветрушка II/III NT 3 (VU) I II + II II

Ficedula parva Червеногуша мухоловка II/III EN (S) I II + II

Fringilla coelebs Обикновена чинка Да III E S III

Galerida cristata Качулата чучулига Да III 3 (H) III

Garrulus glandarius Сойка Да S III

Haliaeetus albicilla Морски орел II/III VU 1 R I II + + I I/II

Hieraaetus pennatus Малък орел II/III VU 3 (R I II + II II

Hippolais icterina Градински присмехулник III VU E (S) II II

Hippolais olivetorum Голям маслинов 
присмехулник Да II/III VU E (S) I II + II

Hippolais pallida Малък маслинов 
присмехулник Да III 3 (H) II II

Hirundo rustica Селска лястовица III 3 H II

Jynx torquilla Въртошийка Да III 3 (D) II

Lanius collurio Червеногърба сврачка Да II/III 3 (H) I II +

Lanius minor Черночела сврачка Да II/III 2 (D) I II +

Lanius nubicus Белочела сврачка Да II/III VU 2 (D) I II

Lanius senator Червеноглава сврачка Да III 2 (D) II



30 www.LANDforLIFE.org

Вид (латински) Вид (български)
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Larus michahellis Средиземноморска 
жълтонога чайка

Lullula arborea Горска чучулига Да II/III 2 H I III +

Luscinia luscinia Северен славей III E S II

Luscinia megarhynchos Южен славей Да III E (S) II

Melanocorypha calandra Дебелоклюна чучулига Да II/III EN 3 (D) I II +

Merops apiaster Обикновен пчелояд Да II 3 (H) II II

Milvus migrans Черна каня II/III VU 3 (VU) I II + II II

Motacilla alba Бяла стърчиопашка III S II

Motacilla flava Жълта стърчиопашка Да III (S) II

Muscicapa striata Сива мухоловка III 3 H II II

Oenanthe isabellina Ориенталско каменарче Да III (S) II

Oenanthe oenanthe Сиво каменарче Да III 3 (D) II

Oriolus oriolus Авлига Да III S II

Parus major Голям синигер Да III S II

Passer domesticus Домашно врабче Да 3 D

Passer hispaniolensis Испанско врабче Да III (S) III

Passer montanus Полско врабче Да III 3 (D) III

Perdix perdix Полска яребица Да IV/V 3 VU III

Pernis apivorus Осояд II/III LC E (S) I II + II II

Phasianus colchicus Колхидски фазан Да IV/V RE (S) III

Phoenicurus phoenicurus Градинска червеноопашка II/III VU 2 (H) II

Phylloscopus collybita Елов певец III S II II

Phylloscopus orientalis Източен планински певец III LC 2 D II II

Pica pica Сврака Да IV S

Picus viridis Зелен кълвач Да III 2 (H) II

Poecile lugubris Жалобен синигер Да III E (S) II

Riparia riparia Брегова лястовица II/III 3 (H) II

Saxicola rubetra Ръждивогушо ливадарче III E (S) II

Saxicola rubicola Европейско черногушо 
ливадарче Да III (S) II

Sitta europaea Горска зидарка Да III (D) II

Streptopelia decaocto Гугутка IV S III

Streptopelia turtur Обикновена гургулица Да IV 3 D VU III III II

Sturnus roseus Розов скорец III VU S II

Sturnus vulgaris Обикновен скорец Да IV 3 D

Sylvia atricapilla Голямо черноглаво 
коприварче Да III E S II II
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Sylvia communis Голямо белогушо 
коприварче Да III E S II II

Sylvia curruca Малко белогушо 
коприварче Да III S II II

Sylvia crassirostris Източно орфеево 
коприварче Да II/III VU 3 H II II

Sylvia melanocephala Малко черноглаво 
коприварче Да III E (S) II II

Sylvia nisoria Ястребогушо коприварче Да II/III E S I II + II

Tachymarptis melba Алпийски бързолет  III (S) III

Tadorna ferruginea Червен ангъч II/III CR 3 (VU) I II + II +

Turdus merula Кос Да III E S III

Turdus philomelos Поен дрозд Да III E S III

Turdus viscivorus Имелов дрозд Да III E S III

Upupa epops Папуняк Да III 3 (D) II

Vanellus vanellus Обикновена калугерица Да III LC 2 VU NT III II +

 Общо 68

Видовете с най-голямо обилие (Таблица 11) са сивата овесарка (Emberiza calandra), голямото белогушо коприварче (Sylvia 
communis), червеногърбата сврачка (Lanius collurio), полската чучулига (Alauda arvensis) и ориенталското каменарче (Oenanthe 
isabellina). В два от гнездовите сезони е имало наличие на големи колонии на испански врабчета (Passer hispaniolensis) в отделни 
пробни площадки, но появата им е с нерегулярен характер и разпространението им силно локализирано. Важно е да се отбележи, 
че въпреки многобройността си в периода на проучването три от петте най-многобройни вида, а именно сивата овесарка, 
червеногърбата сврачка и полската чучулига, показаха ясна тенденция за намаляване, поне в краткосрочен план. В рамките 
на четиригодишния период на проучването числеността на сивата овесарка е намаляла с 35%, на полската чучулига с 43%, а на 
червеногърбата сврачка с 72%. Други видове с краткосрочна тенденция за намаляване в проучвания район са червеноглавата 
сврачка (Lanius senator), горската чучулига (Lullula arborea), дебелоклюната чучулига (Melanocorypha calandra) и др. За да се определи 
дали тази тенденция се дължи на естествени популационни флуктуации или на конкретни негативни фактори са необходими 
допълнителни целенасочени проучвания.

Таблица 11. Численост на установените гнездящи птици по години (в брой двойки).

Вид (латинско име) Вид (българско име) 2016 2017 2018 2019
Acrocephalus arundinaceus Тръстиково шаварче 3 2 1

Aegithalos caudatus Дългоопашат синигер 12 2
Alauda arvensis Полска чучулига 152 117 96 87
Anthus campestris Полска бъбрица 17 23 11 24
Burhinus oedicnemus Турилик 1 2 1

Buteo buteo Обикновен мишелов 1
Calandrella brachydactyla Късопръста чучулига 56 36 30 32
Caprimulgus europaeus Европейски козодой 1
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Вид (латинско име) Вид (българско име) 2016 2017 2018 2019
Carduelis cannabina Обикновено конопарче 4 10 10 6
Carduelis carduelis Щиглец 10 5 2 5
Carduelis chloris Зеленика 7 8 6 11
Charadrius dubius Речен дъждосвирец 2

Coccothraustes coccothraustes Черешарка 3 1 3

Columba palumbus Гривяк 14 1

Coturnix coturnix Пъдпъдък 2 1
Cuculus canorus Обикновена кукувица 4 9 5 7
Cyanistes caeruleus Син синигер 2 1 1 5
Dendrocopos major Голям пъстър кълвач 1 3 1 2
Dendrocopos medius Среден пъстър кълвач 1 2 1

Dendrocopos minor Малък пъстър кълвач 1 1 1

Dendrocopos syriacus Сирийски пъстър кълвач 1 1
Emberiza calandra Сива овесарка 361 308 221 236
Emberiza cirlus Зеленогуша овесарка 8 3 4 9
Emberiza hortulana Градинска овесарка 5 6 10 4
Emberiza melanocephala Черноглава овесарка 97 99 95 75
Erithacus rubecula Червеногръдка 1 2
Fringilla coelebs Обикновена чинка 2 2 1 3
Galerida cristata Качулата чучулига 68 55 54 64
Garrulus glandarius Сойка 6 2 3 3
Hippolais olivetorum Голям маслинов присмехулник 40 27 58 24
Hippolais pallida Малък маслинов присмехулник 43 36 45 46
Jynx torquilla Въртошийка 1 1
Lanius collurio Червеногърба сврачка 206 138 102 58
Lanius minor Черночела сврачка 3 3

Lanius nubicus Белочела сврачка 1 1
Lanius senator Червеноглава сврачка 41 28 29 23
Lullula arborea Горска чучулига 27 29 19 16
Luscinia megarhynchos Южен славей 34 57 45 39
Melanocorypha calandra Дебелоклюна чучулига 55 42 31 26
Merops apiaster Обикновен пчелояд 13 5 22 2
Motacilla flava Жълта стърчиопашка 1 1 1
Oenanthe isabellina Ориенталско каменарче 97 99 91 112
Oenanthe oenanthe Сиво каменарче 17 17 14 11
Oriolus oriolus Авлига 4 6 11 9
Parus major Голям синигер 5 3 4 13
Passer domesticus Домашно врабче 12 14 7 27
Passer hispaniolensis Испанско врабче 219 231 20 49
Passer montanus Полско врабче 3 4 4 5
Perdix perdix Полска яребица 4 1 7 4
Phasianus colchicus Колхидски фазан 4 8 2 2
Pica pica Сврака 11 12 8 3
Picus viridis Зелен кълвач 3 3 2 5
Poecile lugubris Жалобен синигер 3 3 6 7
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Вид (латинско име) Вид (българско име) 2016 2017 2018 2019
Saxicola rubicola Европейско черногушо ливадарче 21 17 12

Sitta europaea Горска зидарка 1 1
Streptopelia turtur Обикновена гургулица 9 12 11 6
Sturnus vulgaris Обикновен скорец 76 23 27 50
Sylvia atricapilla Голямо черноглаво коприварче 3 4 1 7
Sylvia communis Голямо белогушо коприварче 124 145 129 138
Sylvia curruca Малко белогушо коприварче 2
Sylvia crassirostris Източно орфеево коприварче 18 20 23 38
Sylvia melanocephala Малко черноглаво коприварче 7 8 4
Sylvia nisoria Ястребогушо коприварче 11 13 17 4
Turdus merula Кос 27 22 14 32
Turdus philomelos Поен дрозд 3 1 2 2
Turdus viscivorus Имелов дрозд 2 0 1 1
Upupa epops Папуняк 14 18 11 9
Vanellus vanellus Обикновена калугерица 2

По отношение на срещаемостта, най-често срещана е сивата овесарка – 100% срещаемост (отчетена е във всичките 25 работни 
площадки през всички години). Следват черноглавата овесарка (Emberiza melanocephala), голямото белогушо коприварче (Sylvia 
communis) и червеногърбата сврачка (Lanius collurio) (Таблица 12).

Таблица 12. Срещаемост на най-многочислените гнездящи видове.

Вид (латинско име) Вид (българско име) 2016 2017 2018 2019 Средна 
стойност

Alauda arvensis Полска чучулига 77% 81% 73% 77% 77%
Emberiza calandra Сива овесарка 100% 100% 100% 100% 100%
Emberiza melanocephala Черноглава овесарка 96% 92% 92% 77% 89%
Galerida cristata Качулата чучулига 62% 50% 62% 54% 57%
Hippolais pallida Малък маслинов присмехулник 58% 58% 62% 62% 60%
Lanius collurio Червеногърба сврачка 85% 96% 85% 65% 83%
Lanius senator Червеноглава сврачка 77% 73% 69% 58% 69%
Luscinia megarhynchos Южен славей 69% 65% 65% 69% 67%
Melanocorypha calandra Дебелоклюна чучулига 69% 62% 50% 50% 58%
Passer hispaniolensis Испанско врабче 69% 62% 46% 42% 55%
Sylvia communis Голямо белогушо коприварче 85% 88% 88% 92% 88%
Sylvia crassirostris Източно орфеево коприварче 50% 50% 58% 50% 52%
Turdus merula Кос 73% 46% 38% 58% 54%

В Таблица 13 е представен видовият състав и числеността на гнездящите птици според начина на управление на пасищата. 
Най-много видове са наблюдавани в площадки с 2 типа начин на ползване – Пашуване на дребни тревопасни (овце и кози) – 
Смесено пашуване (на дребен и едър добитък)  – по 58 вида, което е 85% от всички установени при проучването гнездящи видове. 
При Пашуване на едри тревопасни (коне и крави) са установени – 52 вида птици. В полигони с начин на управление Използване на 
шредери са отчетени 43 вида. Най-малко видове са наблюдавани в площадки с начина управление Косене – 32 вида.
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Таблица 13. Видов състав и средна стойност на числеността на регистрираните птици според начина на управление на пасищата.

Вид (латински) Вид (български) Използване 
на шредери Косене

Пашуване 
на дребни 

тревопасни

Пашуване 
на едри 

тревопасни

Смесено 
пашуване

Acrocephalus arundinaceus Тръстиково шаварче 0 0 0 1 1
Aegithalos caudatus Дългоопашат синигер 0 1 0 1 2
Alauda arvensis Полска чучулига 21 10 37 31 24
Anthus campestris Полска бъбрица 3 2 5 4 9
Burhinus oedicnemus Турилик 0 0 0 0 1
Buteo buteo Обикновен мишелов 0 0 0 1 0
Calandrella brachydactyla Късопръста чучулига 1 0 9 0 30
Caprimulgus europaeus Европейски козодой 0 0 0 0 0
Carduelis cannabina Обикновено конопарче 2 1 3 3 3
Carduelis carduelis Щиглец 0 0 1 2 5
Carduelis chloris Зеленика 3 2 2 1 1
Charadrius dubius Речен дъждосвирец 0 0 0 0 1
Coccothraustes coccothraustes Черешарка 0 0 1 0 1
Columba palumbus Гривяк 0 0 4 0 0
Coturnix coturnix Пъдпъдък 1 0 0 0 0
Cuculus canorus Обикновена кукувица 1 0 2 1 2
Cyanistes caeruleus Син синигер 0 1 0 0 0
Dendrocopos major Голям пъстър кълвач 0 0 1 0 1
Dendrocopos medius Среден пъстър кълвач 0 0 0 0 1
Dendrocopos minor Малък пъстър кълвач 0 0 1 0 0
Dendrocopos syriacus Сирийски пъстър кълвач 0 0 0 0 0
Emberiza calandra Сива овесарка 41 33 75 78 57
Emberiza cirlus Зеленогуша овесарка 0 0 3 1 3
Emberiza hortulana Градинска овесарка 0 2 3 1 2
Emberiza melanocephala Черноглава овесарка 19 8 29 22 20
Erithacus rubecula Червеногръдка 0 0 0 0 1
Fringilla coelebs Обикновена чинка 1 0 1 0 1
Galerida cristata Качулата чучулига 6 1 12 12 34
Garrulus glandarius Сойка 1 0 1 1 2
Hippolais olivetorum Голям маслинов присмехулник 6 8 10 8 8
Hippolais pallida Малък маслинов присмехулник 4 1 11 13 18
Jynx torquilla Въртошийка 0 0 0 0 1
Lanius collurio Червеногърба сврачка 12 12 32 41 32
Lanius minor Черночела сврачка 1 0 1 1 0
Lanius nubicus Белочела сврачка 0 0 0 0 0
Lanius senator Червеноглава сврачка 2 9 6 10 6
Lullula arborea Горска чучулига 3 5 7 6 5
Luscinia megarhynchos Южен славей 10 2 8 14 12
Melanocorypha calandra Дебелоклюна чучулига 15 7 9 9 4
Merops apiaster Обикновен пчелояд 0 0 3 2 1
Motacilla flava Жълта стърчиопашка 0 0 1 0 0
Oenanthe isabellina Ориенталско каменарче 7 0 31 11 55
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Вид (латински) Вид (български) Използване 
на шредери Косене

Пашуване 
на дребни 

тревопасни

Пашуване 
на едри 

тревопасни

Смесено 
пашуване

Oenanthe oenanthe Сиво каменарче 1 0 3 1 12
Oriolus oriolus Авлига 1 0 2 2 2
Parus major Голям синигер 1 1 1 2 3
Passer domesticus Домашно врабче 0 0 12 1 4
Passer hispaniolensis Испанско врабче 5 5 9 89 44
Passer montanus Полско врабче 1 0 0 3 0
Perdix perdix Полска яребица 1 1 1 0 2
Phasianus colchicus Колхидски фазан 1 3 0 0 0
Pica pica Сврака 1 0 2 1 7
Picus viridis Зелен кълвач 1 0 1 1 2
Poecile lugubris Жалобен синигер 0 1 2 1 2
Saxicola rubicola Европейско черногушо ливадарче 3 8 3 2 2
Sitta europaea Горска зидарка 0 0 0 0 1
Streptopelia turtur Обикновена гургулица 3 1 3 2 3
Sturnus vulgaris Обикновен скорец 3 0 9 10 24
Sylvia atricapilla Голямо черноглаво коприварче 1 0 1 1 2
Sylvia communis Голямо белогушо коприварче 28 26 24 27 31
Sylvia curruca Малко белогушо коприварче 0 0 0 0 0
Sylvia crassirostris Източно орфеево коприварче 2 4 11 7 3
Sylvia melanocephala Малко черноглаво коприварче 1 2 0 4 1
Sylvia nisoria Ястребогушо коприварче 0 1 3 3 4
Turdus merula Кос 5 2 5 4 8
Turdus philomelos Поен дрозд 0 0 1 0 1
Turdus viscivorus Имелов дрозд 0 0 1 0 1
Upupa epops Папуняк 1 0 4 2 8
Vanellus vanellus Обикновена калугерица 0 0 0 1 0

Общо 68 вида 43 вида 32 вида 58 вида 52 вида 58 вида

По отношението на числеността беше установено, че при начин на управление Използване на Шредери само 4 вида съставляват 
50% от всички установени двойки. Това са сива овесарка, полска чучулига, дебелоклюна чучулига и голямо белогушо коприварче. 
Близо половината от видовете са регистирани с единични двойки. При начин на управление Косене резултатът е сходен – 51% от 
всички двойки са само от 4 вида, като сред най-многочислените вместо дебелоклюната чучулига попада червеногърбата сврачка. 
При Пашуване на дребни тревопасни четирите най-многочислени вида са същите и съставляват 41% от всички гнездящи двойки, а 
при Смесено пашуване – 37%. При Пашуване на едри тревопасни най-многочислените видове са сива овесарка, испанско врабче, 
червеногърба сврачка и полска чучулига – съставляват 54% от всички гнездящи двойки с пробните площадки с този тип на 
управление на пасищата.

В Таблица 14 са представени данни за видовият състав и броят видове с неблагоприятен природозащитен статус според начина 
на управление на пасищата. 

Забелязва се, че гнездящите видове са най-много при Смесено пашуване и Пашуване на дребни тревопасни. От гнездящите 
видове с неблагоприятен статус най-много са в полигони с Пашуване на дребни тревопасни – 12 вида. Общият брой регистрирани 
консервационно значими видове в най-голям в площадки с Пашуване на едри тревопасни – 21 вида, но делът на гнездящите 
птици в същите територии е по-малък в сравнение с площадки с Пашуване на дребни тревопасни и Смесено пашуване. Като цяло се 
наблюдава, че по-малко видове (както общ брой, така и консервационно значими) са установени при начини на управление – 
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Използване на шредери и Косене.

Таблица 14. Брой видове в пробните площадки според начина им на ползване.

Начин на управление Брой 
полигони

Брой гнездящи 
видове

Общ брой 
видове

Прил. 1 на 2009/147/EU
гнездящи общо

Смесено пашуване 6 58 98 11 22
Пашуване на дребни 
тревопасни 5 58 86 12 18

Пашуване на едри 
тревопасни 8 52 87 9 21

Използване на шредери 4 43 66 9 15

Косене 3 32 47 7 10

Таблица 15 представя данни за екологичните групи птици и техния брой и обилие според начините на управление на пасищата. 
Хабитатната специализация е взаимствана от сходни проучвания на пасищата в ЗЗ „Бесапарски ридове“ (Nikolov et al. 2011) и ЗЗ 
„Понор“ (Nikolov, 2010). Не са включени данните за видове (хищни птици, бързолети, лястовици и др.), за които е известно, че 
имат големи хранителни територии и най-често предпочитат други хабитати за гнездене. Те са наблюдавани в пробните площадки, 
но само като ловуващи или преминаващи.

Таблица 15. Екологични групи птици и разпределението им в пробните площадки според начина на управление на пасищата.

Начин на управление на 
пасища

Птици на 
храстовите 
съобщества

Птици на тревните 
съобщества

Птици на 
дървесните 
съобщества

Други
Общо 
инд.

брой 
видове % инд брой 

видове % инд. брой 
видове % инд. брой 

видове % инд.

Смесено пашуване 13 38 12 38 25 11 8 13 3245
Пашуване на дребни 
тревопасни 15 52 12 31 23 9 7 8 2554

Пашуване на едри 
тревопасни 14 54 12 20 17 7 9 19 2535

Ползване на шредери 13 56 11 28 14 12 5 4 1379
Косене 13 71 7 21 9 5 3 3 1017

Най-много видове с хабитатна специализация към храстови съобщества са отчетени в работни площадки с Пашуване на дребни 
тревопасни животни. При видовете специализирани към тревни съобщества най-много се наблюдават на площадки с Пашуване 
(независимо какъв тип), а най-голям дял (% индивиди към общия брой индивиди при конкретния тип управление на пасищата) 
се отчита при Смесено пашуване. Най-много видове, специализирани към дървесни съобщества са установени  в площадки със 
Смесено пашуване.

Влияние на покритието на храсти и дървета върху птиците.
На Фигурите по-долу е показано разпределението на гнездящите птици според покритието от храсти и дървета в пробните 

площадки. За храстовото покритие беше установено, че най-много видове се срещат в тревни съобщества с покритие между 1 
и 25% от площта на площадката - 56 вида (над 90% от общия брой установени гнездящи видове) (Фигура 10). При по-голямо 
покритие (26-50%) са регистрирани около 70% от видовете. В тревни местообитания без храстово покритие са установени едва 
около 1/3 от всички гнездящи видове птици. 
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По отношение на числеността на птиците над ¾ от индивидите са отчетени при храстово покритие 1-25%. Делът на индивидите 
наблюдавани на места без храсти, както и на места с по-голямо покритие на храстите е значително по-малък и сходен в процентно 
отношение (Фигура 11). 

Фигура 10. Брой установени гнездящи видове според храстовото покритие.

Фигура 11. Дял на индивидите на гнездящите видове птици според покритието от храсти.

За дървесното покритие беше установено, че най-много видове се срещат в тревни съобщества с покритие между 1 и 25% от 
площта на площадката - 51 вида (85% от общия брой установени видове) (Фигура 12). Значителен брой видове са отчетени и на 
места, където няма дървесно покритие – 46 вида.
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Фигура 12. Брой установени гнездящи видове според дървесното покритие.

По отношение на числеността на птиците над 2/3 от индивидите са отчетени в площадки, където няма дървета. Делът на 
индивидите, наблюдавани на места с рехаво покритие на дървета (1-25%) е 31% (Фигура 13).

Фигура 13. Дял на индивидите на гнездящите видове птици според дървесното покритие.

Изводи и установени закономерности от проучването на птиците
Установените видове с най-голямо обилие са от две екологични групи – от една страна птици на храстовите съобщества като 

сивата овесарка (Emberiza calandra), голямото белогушо коприварче (Sylvia communis), червеногърбата сврачка (Lanius collurio), а 
от друга - птиците на тревните съобщества - полската чучулига (Alauda arvensis), ориенталското каменарче (Oenanthe isabellina). 
Това показва, че проучваните открити територии се характеризират с относителна хетерогенност. Много от видовете бяха 
установени през 3 или през всичките 4 години на проучването, което е индикатор за стабилност и липса на значимо изменение на 
местообитанията в проучваните територии. 

По отношение на начините на управление на пасищата се отчита, че при пашуване е регистриран както най-голям брой 
видове – общ брой и гнездящи, така и най-голям брой видове с неблагоприятен природозащитен статус. Наблюдава се 
интересна закономерност – при сравнение на Пашуване на едър добитък и Пашуване на дребен добитък се отчита сходен брой на 
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консервационнно значими видове. Значима разлика идва от това колко от тези видове са гнездящи в площадките. При Пашуване на 
едър добитък са по-малко гнездящите и по-голям брой ловуващи/преминаващи (най-вече хищни птици). Това се дължи най-вече 
на факта, че кравите и конете отъпкват тревните площи и поддържат тревата ниска, а територията е по-малко охрастена и съответно 
по-атрактивна за ловуване на хищните птици. В сравнение с другите начини на управление на пасищата, които проучваме – 
Използването на шредери за премахване на храсти и косенето, Пашуването във всички негови варианти (смесено, на едър и на 
дребен добитък) спомага за поддържане на по-богата орнитофауна, вкл. и на консервационно значими видове. Потвърждава се 
изводът на Pulungan et al. (2019), че умереното пашуване в тревни съобщества повишава разнообразието на видове в тези 
съобщества. 

Важно е да се отбележи, че птиците, за разлика от влечугите и бозайниците, са с второстепенно значение като източник на храна 
на царския орел и по-рядко попадат в менюто му. В този ред на мисли, в случай на наличие на различия на най-оптималните 
условия за поддържане на богати съобщества от влечуги, бозайници и птици, приоритет следва да се даде на първите две групи, 
които съставляват и основната част от менюто на царския орел.

За екологичните групи птици разпределението им в пробните площадки анализът показва, че най-много птици в тревните 
съобщества – като брой видове и обилие, са отчетени при Смесено пашуване. Едновременно е това при Смесено пашуване са 
отчетени и голям брой видове, обитаващи храстови съобщества, като обилието им също е високо. Сходни данни се наблюдават при 
площадки с Пашуване на дребен добитък. При Пашуването на едър добитък екологичната група на птиците, обитаващи тревните 
съобщества е със същия брой видове, но делът им е много по-нисък – т.е. срещат се, но в по-ниска численост. Това вероятно се 
дължи на факта, че гнезденето на тези гнездящи на земята видове бива затруднено от пашуващите едри животни (особено при 
интензивно животновъдство) – гнездата са стъпквани, тревните видове изпасвани ниско, а хетерогенността на местообитанието 
понижена. При всички видове пашуване групата на птиците на дървестните съобщества е добре представена като брой видове, но 
числеността е ниска (варира между 7% и 11%) според вида пашуване.  

Установено е, че храстовото покритие увеличава разнообразието в пасищата. Подобен ефект е наблюдаван и от Vallecilo et al. 
(2008) за Европа и Cavalcanti (2000) за Южна Америка, където пасищата с храсти поддържат повече видове отколкото почистените 
пасища. Предишни проучвания в България (Nikolov 2010; Nikolov et .al, 2011) показват че наличието на храсти е важно за много 
видове птици (включително някои с висока природозащитна стойност или намаляващи популации в България), като премахването 
на този елемент от хабитата или поддържането му на много ниски нива може сериозно да увреди структурата на орнитоценозите.

За храстовото покритие в площадките в настоящото проучване беше установено, че най-много видове се срещат в тревни 
съобщества с покритие между 1 и 25% от площта на площадката - над 90% от общия брой установени видове. Освен това и обилието 
на птиците е много по-голямо, отколкото при другите категории на храстово покритие – отчетени са ¾ от всички гнездящи птици. 
На тревни местообитания без храстово покритие бяха установени едва около 1/3 от всички гнездящи видове птици. При покритие 
над 25% установените видове намаляват. Това се дължи най-вече на факта, че видовете на откритите пространства изискват много 
голям дял на предпочитаното от тях местообитание. При по-напреднали стадии на охрастяване, характерни за изоставените тревни 
местообитания (25% и повече процента от площта) тези видове спират да гнездят и напускат района. Според Cunningham & Johnson 
(2019) много видове на откритите пространства изискват поне 70–90% такъв хабитат в ландшафта, докато повечето горски видове 
изискват само 10–40% покритие на дървета. По този начин видовете на пасищата са значително по-стенотопни в сравнение с 
горските видове, като са уязвими в две посоки – висока чувствителност към обхвата на хабитата, както и към извънредна загуба 
на подходящи хабитати. Batary et al. (2011) установяват, че обилието на птиците в тревните местообитания се повлиява позитивно 
от агро-екологично управление на местообитанията (независимо от типа му), независимо дали става дума за несложни (0–20% 
покритие на полу-естествени хабитати) или сложни системи (>20% покритие на полу-естествени хабитати).

По отношение на дървесното покритие липсата му не е от критично значение на орнитофауната в тревните съобщества, за 
разлика от храстовото покритие, което е ключов фактор. Събраните данни показват, че в площадки с дървесно покритие 1–25% са 
установени 85% от установените видове и 31% от индивидите. При липса на дървесно покритие (0%) също се срещат голяма част 
от видовете (77%), а процента на индивидите е много по-голям – 69%. 

Установените факти от проучването на птиците могат да бъдат сведени до следните заключения: 
1. Пробните площадки в хранителни местообитания на царски орел, обект на настоящото проучване, се характеризират с 

богата орнитофауна. Установени бяха 118 вида птици (около 30% от видовете в България), 68 от които гнездящи.



40 www.LANDforLIFE.org

2. В териториите на царски орли се срещат много видове с неблагоприятен природозащитен статус на национално и 
континентално ниво. В Приложение 1 на Директива за опазване на дивите птици на Европейския съюз (2009/147/EC) са 
включени 32 от видовете, 14 от които гнездящи. В Червената книга на България са включени 37 вида, като от тях 9 вида са 
гнездящи.

3. Сред най-многочислените видове са както такива от екологичната група птици на тревните съобщества като полска чучулига 
и ориенталско каменарче, така и такива, обитаващи храстови съобщества – сива овесарка, голямо белогушо коприварче, 
червеногърба сврачка.

4. По отношение на начините на управление на пасищата се наблюдава по-високо орнитологично разнообразие в 
площадките, където има Пашуване на дребни тревопасни (овце и кози) и Смесено пашуване (на едри (крави и коне) и дребни 
тревопасни). В сравнение с други начини на управление като Използване на шредери и Косене, които представляват пряка 
механична интервенция в тревните съобщества, Пашуването е естествен начин за поддържане на тревните съобщества 
и възпрепятстване на процесите на охрастяване. На терени поддържани чрез паша са отчетени между 20–40 % повече 
видове птици, включително и такива с неблагоприятен статус, в сравнение с терени поддържани чрез използване на 
шредери и косачки.

5. Най-много видове от екологичната група на птиците обитаващи тревните съобщества са отчетени в площадки, където 
се извършва паша от животни. Тази група от видове е най-приоритетна и ключова за опазване, имайки предвид 
бързите и последователните тенденции за тяхното намаляване в световен мащаб. В Европа, Северна Америка и на други 
континенти, видовете обитаващи открити пространства намаляват по-бързо от всяка друга група от видове.

6. Храстовото покритие е от ключово значение за поддържане на хетерогенността на тревните съобщества и високото 
орнитологично разнообразие. Анализът на събраните данни показва, че храстово покритие от 20–25% гарантира 
наличие на 90% от видовете птици, потенциални обитатели на хранителни местообитания на царски орел в 
България. Пасища без храстово покритие са подходящи за едва 1/3 от всички установени при проучването гнездящи 
птици. Храстово покритие над 25 % не води до продължаващо увеличаване на гнездящите видове.

7. Дървесното покритие е с по-малко значение за гнездовата орнитофауната в тревните съобщества, отколкото храстовото. 
Покритие на дървета до 5% от площта на площадката спомага за създаване на по-хетерогенно местообитание. Липсата на 
дървесно покритие не повлиява драстично на гнездовата орнитофауна в хранителните местообитания на царския орел. В 
този смисъл то не е задължителен елемент в процесите на управление на пасищата.

8. Има 2 водещи фактора, предпоставящи намаляването на птиците на тревните съобщества – загуба и деградация на тези 
местообитания. Собствениците и ползвателите на такива терени в зоните, където се среща царския орел, следва да прилага 
мерки, които да смекчат влиянието на тези фактори.

• Да не се извършва трансформиране на пасищата в интензивно стопанисвана земеделска земя посредством 
разораване.

• Да не се допуска деградация на местообитанието чрез обрастване с храсти и дървета.
• На база на настоящото проучване за превенция на деградацията на местообитанието се препоръчва управление 

на целевите местообитания чрез Паша. Този традиционен начин на управление благоприятства поддържането на 
високо видово разнобразие и ефективно функциониране на тревните екосистеми.

Препоръки за норми и режими, които следва да бъдат включени в заповедите за обявяване на 
защитените зони от Натура 2000 с цел опазване на птиците

1. Периодът на извършване на земеделски дейности като сеитба, обработка и жътва/косене има важно значение за птиците, 
гнездящи в пасищата и земеделските земи. Всички тези дейности могат да причинят механично разрушаване на гнездата, 
като от друга страна забавянето във времето на някои безпокойства (например жънене/косене) може да позволи на 
повече гнездящи птици да отгледат своите малки. Тъй като времето на жътва зависи от надморската височина и типа 
на културата, разглеждането на тези фактори е важно в райони, където опазването на птиците е приоритет, каквито за 
Натура 2000 зоните. Забавяне на жътвата/косенето, избягване на жътвата/косенето през нощта и 
планиране на жътвата/косенето колкото е възможно по-напред във времето – всичко това може да 
позволи на птиците, обитаващи открити прострастранства, успешно за гнездят в земеделски райони.
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2. Косенето и балирането, извършени по време на гнездовия сезон на птиците могат да окажат съществено негативно 
въздействие върху гнездящите в тревните съобщества птици чрез намаляване на наличието на безгръбначни животни, 
използвани за изхранване на малките, унищожаване на активни гнезда и убиване на наскоро излетели малки. Важен 
режим в зоните от Натура 2000 е всички дейности по косене да бъдат извършвани след като птиците завършат своето 
гнездене (това е след пика на гнездовия период, в повечето случаи не преди средата на юли, но препоръчително 
до началото на август).

3. За почистване на обрастванията в трайно затревени площи не се препоръчва използването на шредери, поради 
неселективния им начин на работа и трайното механично увреждане на ландшафта, оказващо неблагоприятно влияние на 
орнитоценозите в частност и на всички биоценози като цяло. В случай на използване на шредер, дейностите по почистване 
следва задължително да се провеждат през есенно-зимния период  от 1-ви ноември до 15-ти февруари, когато 
повечето гнездящи и мигриращи птици не се срещат в територията.

4. За почистване на деградирали/обрасли пасища препоръчваме използването на моторни резачки. Факт е, че този 
метод е по-трудоемък и по-сложен за прилагане, но е по-подходящ в контекста на опазване на популациите на гнездящите 
птици, което е приоритет в Защитените зони от Натура 2000. Този начин на управление следва да се осъществи също 
в есенно-зимния период (1-ви ноември – 15-ти февруари), с оглед на минимизиране влиянието му върху птиците и 
останалите групи животни.

5. Различните хабитатни изисквания на птиците на откритите пространства свидетелстват за важността от осигуряване на 
хетерогенност на затревените площи и ландшафта като цяло и подпомагат развитието на по-богати съобщества от птици 
с пълния спектър от видове в периона. За устойчивото управление на тревните съобщества в Югоизточна България 
по отношение на опазването на тяхното орнитологично разнообразие поддържането на хабитатната хетерогенност в 
пасищата чрез екстензивно пашуване трябва да се популяризира. Осигуряване на екстензивно пашуване е оптимална 
природозащитна стратегия за устойчиво управление на земеделските земи (вкл. и тревните съобщества). Управлявани 
по този начин пасища са важен хабитат за птиците, хранещи се с безгръбначни животни, а също така формират важен 
компонент от агро-екологичните схеми, целящи да възстановят намаляващите популации на птиците в земеделските 
райони.

6. Сезонността и режимите на пашата също може да повлияе на гнезденето на съобществата от птици, както директно 
(например стъпкване на гнездата от едър добитък) или индиректно (например промяна във растителността свързана с 
периода на пашуване). Пашуването е ценен инструмент за управление на затревените площи, който може да се използва 
за: 

• редуциране на растителната биомаса и на нежеланата дървесна и тревиста растителност;
• увеличаване на разнообразието от растителни видове;
• стимулира обмена на хранителните вещества в почвата;
• намалява обилието и ефективността на хищниците, унищожаващи гнездата на птиците.
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III.2.4. Растителни съобщества и природни местообитания
За целите  на проекта беше извършено и важно, сравнително изследване на тревните растителни съобщества и съответстващите 

им природни местообитания в 25 работни площадки (Фигура 1) с обща площ 3560 ха, в границите на хранителна 
територия на царския орел, които се управляват и поддържат чрез използването на определени практики и техника (паша – 
самостоятелно съчетаване на едри и дребни селскостопански животни – овце, кози, говеда и коне, косене с различни видове 
косачки и почистване на храсти и дървета с шредери).

Сравнени са данните от 2016 г. и 2019 г. за видов състав, структура и екологично състояние на пет типа природни местообитания, 
съгласно класификацията на EUNIS: 

• Тревна растителност на горските покрайнини (Е5.21 Xero-Thermophile fringes);
• Гръцко-Балкански степи доминирани от андропогонидни житни треви (E1.4344 Helleno-Balkanic andropogonid grass 

steppes);
• Гръцко-Балкански терофитни степи доминирани от едногодишни житни треви (E1.332 Helleno-Balkanic short grass and 

therophyte communities);
• Средиземноморски терофитни съобщества доминирани от едногодишни бобови (E1.81 Mediterranean therophytic siliceous 

grassland);
• Южни петрофитни степи (E1.551 Lowland savory chrysopogon dry grasslands).

Методика на изследване на растителните съобщества и природните местообитания
Сравнителното изследване беше изпълнено съгласно адаптирана за целите на проекта методика, която се базира на принципите 

и методите на флористичната (сигматичната) школа (Braun-Blanquet 1964) за събиране и анализ на данни за флористичния състав, 
структурата, класификацията и оценка на състоянието на растителните съобщества и съответстващите им природни местообитания. 
Изследването е осъществено в 25 пробни площи. Инвентаризацията на растителните съобщества и определянето на съответстващите 
им природни местообитания са проведени чрез теренни посещения през месец юни – юли на 2016 г., и последващо през юли 
2019 г. В типични и представителни за тревната растителност в целевите полигони за фитоценологични описания са заложени 59 
отчетни пробни площи в посочените 25 площадки (полигони) с размери между 16 m2 - 100 m2. Фитоценотичните описания са 
основен стандартен носител на данни и включват GPS координати и данни за надморска височина, експозиция и наклон на терена, 
сумарно покритие на съобществата и пълен видов състав на спорови  и семенни растения с посочено покритие – обилие за всеки 
вид по скалата на Braun-Blanquet (1932) с оценки в проценти на покритие/обилие или в следната скала:  r – един – два индивида; 
+ покритието на индивидите е по-малко от 1%; 1 – 1-5% покритие; 2 – 5-25% покритие; 3 – 25-50% покритие; 4 – 50-75% покритие; 
5 – 75 – 100% покритие.

Установени са  около 350 вида висши растения (предимно тревисти, но също така дървета и храсти). Номенклатурата на 
установените висши растения е по определител на флората на България на Делипавлов и Чешмеджиев (2011). Някои от видовете 
са консервационно значими (редки и ендемични, като Himantoglossum jankae, Minuartia rhodopea, Anthemis thracica, Rosa pontica, 
Genista anatolica, Asterolinon linum-stellatum и др. 

Информацията от 59-те фитоценотични описания беше въведена в таблица в Microsoft Excel, която е анализирана чрез 
програмата SYN–TAX (Podani 2001) и бяха подложени на първичен синтаксономичен анализ – клъстерен анализ, чрез 
метода на непретеглените двойки средно-аритметични стойности (unweighted pair-groups method with arithmetic averages – 
UPGMA). За изчисляване на флористичното сходство между фитоценозите беше приложен индекса на Horn (Horn 1966). Така 
бяха идентифицирани 8 групи растителни съобщества (Фигура 14), които се отличават екологично и флористично, според 
принадлежността им към дадено природно местообитание от класификацията на EUNIS.
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Фигура 14. Дендрограма от клъстeрен анализ от всичките направени фитоценологични описания в пробните площи

Резултати от проучването на растителните съобщества и природните местообитания
Установените групи бяха отнесени към съответни типове местообитания по класификацията на EUNIS (Davies et al. 2004) и 

на Приложение I на Директивата за местообитанията (НАТУРА 2000). За определяне на природните местообитания водещи са и 
характеристиките от Червена книга на България, том 3, Природни местообитания. (Бисерков и др. 2015), както и на Ръководството 
за определяне и ефективно управление на пасища и ливади на Цонев и Гусев (2017).

Теренната работа през 2019 г. беше реализирана във втората декада на месец юни (съответстващо на теренните посещения 
през 2016 г.), когато тревостоят на ливадите и пасищатта се характеризира с оптимално развитие и „техническа зрелост“. 
Фитоценотичните описания са направени в проектираните отчетни пробни площи и пребладаващата част от растенията в 
основните функционални групи в са подходяща фенологична фаза. Сравнението и оценката на въздействието на различните 
начини на ползване по параметри от методологията за оценка на природозащитното състояние на местообитанията – типични 
видове (доминати и характеризиращи), степен на рудерализация, наличие на инвазивни видове и замърсяване, като в основата е 
разбирането, че наличието на определена комбинация от типични видове и видове с индикаторно значение показва, че общото 
състояние е добро и начинът на стопанисване е екологосъобразен и целесъобразен. 

Въз основа на направените през 2019 г. теренни изследвания и фитоценотични описания в целевите пробни площи не са 
установени драстични промени в земното покритие, състава и структурата на фитоценозите и са отчетени допълнителни специфики, 
свързани с ползването им като фуражна база или площи за прилагане на елементи от агроекологичните програми. Потвърдено е 
наличието на установените през 2016 г. пет типа природни местообитания, които са частично или напълно зависими от земеделски 
дейности като паша и косене, представени по-долу: 

• Тревна растителност на горските покрайнини (Е5.21 Xero-Thermophile fringes) – вторични тревни 
съобщества на мястото на изсечени гори. Установени бяха само в площадка 16, където храстови и горски съобщества 
са почистени с шредер и в момента на проучването се наблюдаваше пионерна фаза на възстановяване на тревната 
растителност, включително от тревисти видове, характерни за горските покрайнини. Характерни бяха видове за клас 
Trifolio-Geranietea, като Clematis viticella, Buglossoides purpureo-coerulea, Vicia grandiflora, Fragaria moschata и др. Това съобщество 
няма консервационна значимост. Не е регистрирано активно ползване, но почистването с шредер уврежда естествената 
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структура на растителността и създава вторични условия за навлизане на видове, характерни за пионерна сукцесионна фаза 
на развитие. При повторното посещение през 2019 г. сукцесионната динамика не беше напреднала до стабилизирано 
съобщество. 

• Гръцко-Балкански степи доминирани от андропогонидни житни треви (E1.4344 Helleno-Balkanic 
andropogonid grass steppes) – представляват субмедитерански степи на силикатни терени и са преобладаващите 
тревни съобщества, на места с мозаечна структура, в площадки 18, 1, 2, 4, 13, 11, 9, 15, 24, 23, 22, 8, 12, 10, 5, 6, 19. 
Характеризиращи 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. В този хабитатен тип са разграничени две групи съобщества, които се отличават по сукцесионната фаза, в 
която се намират. Едната група, която е по-многобройна е на „Тревни съобщества във „фаза на формиране“ и представлявает 
фаза на възстановяване на тревната растителност на места на бивши обработваеми площи. Другата група е на тези, които 
са сукцесионно стабилни и вероятно са с първичен произход или „Субмедитерански степи на силикатни терени“ и заемат 
каменисти и скалисти терени, където е характерно и богатството на мъхове и лишеи. 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. 

• Гръцко-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 m2.), в преобладаващата част едногодишни растния (терофити). Установени са в района на площадки 
25, 1, 14, 7. На места, като в площадка 14 са силно рудерализирани. Характеризиращи 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. В зависимост от 
флористичния състав, като отражение на интензивността на стопанисване в този хабитатен тип са отдиференцирани три 
групи – „Типични терофитни степи“, „Рудерализирани терофитни степи“ и „Рудерализирани терофитни степи в преход 
към храсталаци“. През периодите на изследване не беше установена значителна разлика в състава им в резултат на 
сукцесионна динамика. 

• 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 площадки 17, 25, 9. Характеризиращи видове са Medicago 
minima, Erodium cicutarium, Anthemis cotula, Astragalus hamosus, Rumex pulcher ssp. divaricatus. При тях обаче е допуснато силно 
преизпасване и рудерализация и мерките следва да бъдат насочени към смекчаване и възстановяване от това въздействие.

• 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 в площадки 3 и 14. Характеризиращи видове са Fumana procumbens, Satureja montana 
ssp. kitaibelli, Hippomarathrum cristatum, Cephalaria uralensis, Scabiosa triniifolia, Koeleria splendens. Заемат непригодни терени, 
бедни са на фуражни треви и се използват като пасища за кози. Те се отличават с относителна стабилност и в периода на 
проучване не беше установена разлика във видовия им състав в резултат на сукцесионна динамика. 

Дискусия и заключение от проучванията на растителните съобщества и природните местообитания
В резултат на проведеното сравннително изследване беше установено, че няма промени в типологичния профил и 

биофизичното състояние на природните местообитания в целевите пробни площи и полигони. Не са регистриранни драстични 
трансформации в земното покритие в резултат на промяна в земеползването, т.е. разораване, урбанизиране и др. Данните за 
структурата и състоянието на растителните съобщества и съответстващите им местообитания показват, че тези местообитания са 
от категорията на изцяло зависимите от ползването за фуражни цели – паша и косене и съществуването им като една устойчива 
хранителна територия на царския орел зависи изцяло от практиките на животновъдство в тези райони. 

Изследването през 2019 г. може да се приеме като начало на мониторинг на тревните местообитания по схема с периодичност 
на наблюденията на 3 години, която да показва дали е възможно балансирано ползване и консервационно управление на тревни 
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местообитания, хранителна територия за царския орел - консервационно значим вид птица, който е свързан и косвено зависим от 
състоянието на тревните местообитания, които се поддържат чрез селскостопански практики като косене и паша. 

Допълнително са установени още видове с консервационно значение - Veronica multifida, Ophrys apifera и Verbascum purpureum.

За подходяща интерпретация в административно-управленски аспект констатациите за състоянието, ефектът от ползването и 
тенденциите в динамиката на растителните съобщества и природни местообитания са обобщени по райони на съответните селища:

• В пробните площи в площадка 24 не са настъпили съществени промени. Продължава умерената пасищна деградация 
в резултат на преизпасване. Наблюдава се възстановяване на почистените храсталаци от драка, както и продължаващо 
„затваряне“ на тези (площ 4), които не са почиствани;

• В пробните площи в площадка 17 продължава възстановяването на изораните преди 2016 г. растителни съобщества. 
Намаляват нитрофилните и едногодишните видове, за сметка на многогодишните. Но като цяло, терените продължават да 
са силно азотно натоварени и с преобладаване на рудерална растителност;

• В пробните площи в площадки, 13, 5, 21, 19, 21, 11 няма съществени промени в съобществата. Поради продължаващата 
паша се наблюдава незначително видимо намаляване на участието на житните и бобовите треви, които са с по-ценни 
фуражни качества.

• В пробните площи в площадка 12 се наблюдават някои съществени промени, свързани с преизпасване. Има намаляване 
на общото проективно покритие на някои от житните и бобовите треви, поради влиянието на пасящите животни, както и 
свързано с това увеличаване на някои неядливи от животните видове. 

• В пробните площи в площадка 15, местообитанието е драстично променено от почистване на пасището с шредер. Много 
от житните треви, които са с фуражна стойност са намалели за сметка на рудерали, нитрофили и терофити. 

• В пробните площи в площадка 10 не се наблюдават съществени промени в екологичната и флористичната структура на 
тревните съобщества, въпреки наличието на активна паша и почистване на храсталаци. Дори в една от площите (20) се 
наблюдават подобряване на структурата на пасището.

• В пробните площи в площадка 9 са установени несъществени промени в състоянието на растителните съобщества. Те 
са свързани с увеличаване на пасищната деградация вследствие на преизпасване. Изразява се в слабо увеличаване на 
издръжливи на пресата на домашните животни видове, като троскот и др.. В една от площите (23) се наблюдава увеличаване 
на драката и намаляване на пашата на животните поради избягване от тях на по-склопените храсталаци.

• В пробните площи в площадки 8 и 22 са установени някои, макар и незначителни промени в състоянието на растителните 
съобщества. Те са свързани с увеличаване на пасищната деградация вследствие на активната паша (вероятно увеличена 
плътност на животните (основно от говеда), която не е препоръчителна за този тип природно местообитание.

• Растителната покривка в площадка 16 (работна площ 27) почистена с шредер, продължава да е на ниско ниво на 
сукцесионно развитие и може да се очаква то да продължи към стабилизиране на тревните съобщества и постепено 
отпадане на нитрофилите, но за един по-продължителен период от време. 

• В пробните площи в площадка 23е отчетено сравнително стабилизирано състояние. Наблюдава се бавно възстановяване 
на тревните съобщества в изоставени преди десетилетия орни земи, като постепено намаляват едногодишните видове 
(спрямо 2016 г.) и се увеличават многогодишни житни треви. Наблюдава се, макар и много незначително, и увеличаване 
на храстовата растителност.

• В пробните площи в площадки 6 и 7 са установени незначителни промени в състоянието на растителните съобщества. 
Флористичната и екологична структура на съобществата е формирана и се поддържа под въздействието на пашата. 
Сукцесионно те са стабилни и се наблюдава само флуктуационна динамика в зависимост от метеорологичните условия 
през различните години. Изключение представлява площ 35 (площадка 7), където беше установена значителна намеса 
в структурата на местообитанието. Проведено е почистване на драката с шредер, като храстите са високи до 20 cm. Това е 
довело до нитрофилизизация и увеличаване на рудерални видове, основно поради натрупаната органика от унищожената 
растителност. Отчита се и намаляване на многогодишните житни треви.

• В пробните площи в площадка 25 е установена значителна намеса в структурата на местообитанието. Извършено 
е почистване на храстите от драка с шредер. Това е довело до нитрофилизизация и увеличаване на едногодишните и 
рудерални видове, както и до намаляване на многогодишните житни треви, като белизмата.

• В пробните площи в площадки 2, 3, 4, 14, 18, 20 са установени незначителни промени в състоянието на растителните 
съобщества, също свързани с пасищната преса. В някои от площите (ППП №№ 43, 46, 51, 53, 56), промените са по-скоро 
позитивни и насочени към стабилизация на съобществата. 
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• В пробните площи в площадка1 наблюдаваните промени не дават яснота, дали се дължат на трайна сукцесия или са в 
резултат на флуктуации, иницирани от промените в метеорологичната обстановка.

Данните от сравнителния анализ показват, че типовете местообитания и тяхното биофизично състояние и биотопно значение 
за популациите на различни групи животни са изцяло или силно зависими от земеползването за целите на животновъдството чрез  
паша и косене. 

В целевите полигони, като цяло няма сериозни процеси на деградация в резултат на преизпасване, т.е. провеждана е умерена 
паша близка до изискванията за екстензивно животновъдство. Видовият състав и профилът на типичнните видове е относително 
непроменен и обезпечава нормално биопродутивните (фуражните) и екологичните функции на тревостоите и съобществата. 
Степента на рудерализация, т.е. трайно настаняване и високо проективно покритие на нитрофилни видове,  е ограничена в 
рамките на допустимите граници и не са констатирани големи по площ нитрофилни „огнища“. Най-негативните промени в тревните 
местообитания се наблюдават при почистване на храсти и дървета с шредер и при провеждане на неконтролирана паша, най-вече 
на по-големи количества едри и тежки животни (коне и говеда), която води до преизпасване и свързаните с него разрушаване на 
структурата на тревостоя и замърсяване с азотни съединения, които, благоприятстват висока степен на рудерализация.

Предложение за мерки за ефективно управление и възстановяване на растителни съобщества и 
природните местообитания

Тъй като преобладаващата част от типовете природни местообитания, които се използват като хранителна територия на царския 
орел са от категорията на зависимите от ползването за целите на животновъдството – паша и косене и от друга страна тяхното 
състояние, обезпечава съществуването на популации на свързаните с тях животински видове, които са в хранителния спектър на 
царския орел в перспективен план е важно да се запази и поддържа модел  и практики на изхранване и отглеждане на животни, 
чрез близък до разбирането за екстензивно животновъдство.

Въз основа на направените анализи и констатации от проучванията през 2016 г. и 2019 г. могат да се направят препоръки към 
собствениците и ползвателите на постоянно затревените местообитания в целевия район, които са свързани основно с мерките за 
управление и дейностите по поддържане на земите в добро екологично състояние, съгласно възприетите стандарти към 2019 г. и 
практиките на ползването на земите като фуражна база – екстензивност на пашата, умерено натоварване с животни, неизползване 
на торове и пестициди и щадящо косене.

• Необходимо е да се продължи поддържането на мозаечност (15-25% проективно дървесна и храстова растителност) на 
полигоните и допускане на корекции „почистване“ при доказана необходимост за намаляване покритието на дървета и 
храсти, т.е. екологичният ефект да е водещ спрямо стопанско-икономическия при подходите за стопанисване и ползване. 
Коригирането на проективното покритието на храсти и дървета (възстановяване на горската растителност) не трябвва да 
се допуска да става с шредери поради крайно негативния ефект от тяхното използване – натрупване на голямо количество 
органична растителна маса и създаването на нежелателни нитрофилни огнища – места с висока концентрация на 
рудерални видове.

• Не трябва да се допуска преизпасване и чрез него оголване и 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.

• След контролирано „почистване“ на храстово-дървесен компонент да не се допуска претоварване с животни и 
преизпасване, което води до деградация – разрушаване и разкъсване на тревостоя, разрушаване на съществуващия чим 
и силна нитрификация на почвата, която е предпоставка за активна рудерализация през следващия вегетационен период.

• При точково и малоплощно увреждане на тревостоя да се разчита на естествените регенерационни процеси от почвен 
запас на диаспори, като минималнната намеса може да бъде леко разхрохкване и почистване на отъпканите и замърсени 
участъци. При засягане на по-големи площи и увеличаване на числеността и обилието рудералния елемент и образуване 
на рудерални огница в пасищата и ливадите да се организира своевременно санитарно косене. 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 и изнасяне на 
биомасата, ръчно отстраняване, изкореняване и целево изпасване. 
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• Препоръча  се основните поддържащи дейности на тревните съобщества да  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 (необходимият 
пасищен капацитет), 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 
ограничаваи пречи на 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. Необходимо е при наличие на подходящи субсидиращи програми 
– агроекология и плащанаия за Натура 2000 и капацитет за партньорство с актуалните собственици, стопани и ползватели 
на тревните местообитания в тесен и широк периметър да се прилагат елементи на управлявана и контролирана паша 
и косене, т.е. да се включи елемент на планиране в зависимост от конкретните специфики при ползването на тревните 
съобщества като фуражна база по щадящ начин и това 

Възможно е при наличие на декларирано желание на земеделския стопанин/ фермера за запазването на захрастени 
територии, които осигуряват по-високо проективно покритие на храсти и дървета, като екологична гаранция за животни, включени 
в хранителната база на царския орел, при заявяването  за субсидиране тези участъци да се изключват от мерки по почистването 
им от храстова и дървесна растителност, като въпреки това се запазят субсидиите за съответните площи. Така може да се обезпечи 
необходимият баланс между консервационните практики и между финансовите интереси на стопанисващите тези парцели 
земеделски стопани.

Необходимо е въз основа на наличните данни и възоснова на пространствен аннализ да се определят динамични нормативи 
мозаечност/покритие на хластово-дървесен компонент или микрокомплекси (храстово-тревни микрокомплекси) от различни 
хабитати за различни сектори в полигоните/ в рамките на общия хабитатен баланс.

Категорично се препоръчва спирането на почистването на дървета и храсти с шредер, защото то води до значително влошаване 
на структурата и екологични функции на тревистите местообитания. 

 

Препоръки за норми и режими за включване в заповедите за обявяване на защитените зони от 
Натура 2000 с цел опазване на растителните съобщества и природните  местообитания

Целевите пробни площи са намират в границите на пет защитените зони по Директивата за птиците, в чиито заповеди за 
обявяване към настоящия момент имат постановени забрани, които в една или друга степен обезпечават опазването на 
полуестествените тревни съобщества като част от земеделските земи:

• Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските 
земи като такива;

• Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
• Използването на пестициди и минерални торове в пасища;
• Разкриването на нови и разширяването площта на съществуващи кариери, рудници и мини;
• Изграждането на нови фотоволтаични системи и вятърни генератори за производство на електроенергия. Режимът не се 

прилага за изграждане на фотоволтаични системи в имоти с начин на трайно ползване според Единния класификатор на 
кадастъра и съответстващите им кодове от групите „стопански дворове и производствени бази на селското стопанство“, 
„животновъдни комплекси и ферми“, които са свързани с електроразпределителната мрежа; вятърни генератори, наземни, 
покривни и фасадни фотоволтаични системи, използвани като собствени източници на електрическа енергия;

• Изграждането на необезопасени за птици въздушни електропреносни мрежи
• Използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
• Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.

Необходимо е ясно да се подчертае, че посочените забрани не осигуряват на максимална степен сигурност на 
ливадите и пасищата и предотвратяване на разороването им при определени обстоятелства, когато начинът 
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на трайно ползване на земеделските имоти по кадастрални карти и кадастрален регистър е обработваеми земи, а актуалното и 
функционалното им земно покритие е постоянно затревена площ – пасище или ливада.

За целта се препоръча при възможност - в заповедите за обявяване или в бъдещите планове за управление на ЗЗ да се въведе 
забрана/ограничение за разораване и обработване на тревни местообитания, независимо от начина 
на трайно ползване към момента, в т.ч. и обработваеми земи, които поради необработване са се превърнали в тревни 
местообитания чрез определяне на територии – набор от поземлени имоти или полигони с координатен регистър 
на разпространението на тези местообитания в защитените зони, осигуряващи висок хранителен потенциал за 
царския орел.

За обезпечаване на устойчивост в земното покритие – тревисти съобщества в контекста на устойчиво запазване на хранителната 
територия на царския орел може да се използва и нормативно регламентираният в СИЗП на МЗХГ слой „Постоянно затревени 
площи“ 

Съгласно Наредба №105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната 
система за администриране и контрол (обн. ДВ. бр. 82 от 2006 г.) Министерството на земеделието и храните създава в СИЗП 
специализиран слой “Постоянни пасища”, който включва площи с минимален размер 0,1 хектара, които: 1. са с начин на трайно 
ползване по Картата на възстановена собственост –пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревените площи; 2. попадат 
във физически блокове, включващи постоянни пасища и са заявявани в тях за подпомагане като постоянни пасища поне през 
една от последните 5 години. (2) Специализираният слой “Постоянни пасища” включва тревните съобщества, които са екологично 
чувствителни, в зоните, обхванати от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания 
и на дивата флора и фауна (OB L 206, 22.7.1992 г.) или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 
ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OB L 20, 26.1.2010 г.). (3) Специализираният слой “Постоянни пасища” се 
създава, за да: 1. се запазят постоянните пасища и ливади от разораване и преобразуване; 2. се използва от Разплащателната 
агенция за административни проверки на подадените заявления за подпомагане съгласно чл. 37, ал. 2 ЗПЗП.
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ІІІ.3. Ефект върху биоразнообразието от различните методи на управление на местообитанията 
Основните земеделски дейности, които се извършват в тревните местообитания, са паша и косене, самостоятелно или 

комбинирано. В стопански аспект управлението им е свързано с осигуряване на биопродуктивния им потенциал, висока 
хранителна стойност, чистота на тревостоя. Необходим е екстензивен подход при прилагането на посочените дейности, който 
да осигурява необходимия баланс в полуестествените тревни местообитания, като от една страна обезпечава функционирането 
им като фуражен източник, а от друга запазва биологичното разнообразие, свързано с естествения преход и възстановяване на 
потенциалната горска растителност. От консервационна гледна точка пашата и косенето са елементи на т. нар. активно управление 
на тревните местообитания, чрез които се направлява и контролира в някакава възможна степен протичането на сукцесионния 
процес, както и някои от биофизичните характеристики – видов състав, височина на тревостоя, проективно покритие. Пашата 
и косенето (самостоятелно или комбинирано) поддържат тревните съобщества чрез ограничаване на разпространението и 
развитието на храсти и дървета, потискат доминирането на „груби“ и едроразмерни (основно представители на сем. Острицови)
видове, на отровни видове, плевели и рудерали. Тези практики спомагат за премахване на опадалата листна маса, която може 
да подтиска растежа на ценни в хранително отношение житни и бобови треви. При замърсени с азот почви и преобладаване 
на нитрофилни видове, косенето и изнасянето на биомасата, допринася за намаляването на количеството азотни съединения в 
почвата. 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.

ІІІ.3.1. Паша
Факторите, които определят резултата от режима на пашата и ефективността от прилагането му са вида на пасящите животни, 

техния брой и периодът от време, през който пасат на определено място. Целта на поддържащата паша е да се премахне една част 
от годишната растителна продукция до 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 растителност или без растителност. Там е възможно да се възобновяват семенно 
различни тревисти растения, както и 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 преизпасване, 
тя може да има и съществена негативна роля. Прекомерното изпасване влошава екологичната структура на пасищата, особено 
на тези с естествен произход. Преустановяването на пашата 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. Прекомерното натоварване (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 
отглежданите животни (едър рогат добитък, овце, кози, магарета и коне и др.); продължителността 
на изпасване (сезон на изпасване); гъстота на животните (брой пасящи животни на единица площ); 
система на изпасване (последователност и модел на пасищните дейности и придвижването на 
животните). Едрият рогат добитък (говеда и биволи), по принцип, е по-полезен от овцете при създаването 
и поддържането на структурното разнообразие 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. 
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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. Такъв е случая и в проектните територии.

Ефектът от утъпкването също е различен в зависимост от видовете домашни животни. Физическият натиск, оказван върху 
тревната площ от овцете е изчислен между 0,8 до 0,95 kg/cm2, а от едрия рогат добитък – 1,2-1,6 kg/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. Приема 
се, че зависимостта между гъстотата на пасящите животни (в ЖЕ, а нормата е ЖЕ/ха/бр.седмици или година – общо 52 седмици) и 
продължителността на пашата (бр. седмици или годишно) е обратно пропорционална, През месеците, когато продуктивността на 
тревните съобщества е много ограничена (есен-зима и за на-южните райони и лято) степента на допустимо натоварване  трябва да 
бъде по-ниска, а през периода на активно натрупване на фитомаса по-висока. 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 баланс 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.

III.3.2. 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 методите на изрязване на тревите. 

Период на косене. 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 или съвпада с излюпването на гнездящите птици 
или узряването на семената на „желаните“ растителни видове, чиито популации разчитат на семенно размножаване за своето 
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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. 

Честота на косене. 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.

Обхват на косене. Косенето на предвидената площ трябва да става стъпково, на порции от по-малки площи 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. 

Методи на косене. 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 палцови 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 cm) 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 
покривка. 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.
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ІІІ.4. Предложение за мерки за управление на тревните и мозаечни местообитания в полза на 
биоразнообразието и в частност на царския орел

В резултат на направения анализ на данни за структуроопределящия компонент – растителни съобщества и природни 
местообитания, и ключови групи от биологичното разнообразия като птици, земноводни и влечуги и бозайници в моделни 
пробни площи (полигони), подбрани по начина на земеползване и прилаганите селскостопански системи и практики беше 
установено, че хранителната територия – хранителните местообитания в тази важна част от ареала на царския орел представляват 
природни формирования (части от екосистеми) със структурна и пространствена хетерогенност  – тревисти съобщества от пасищен 
и ливаден тип (пасища, ливади и залежи – тревни съобщества в процес на формиране), отличаващи се с вътрешна мозаечност, 
храстово тревни комплекси между различните тревни съобщества и храстови ценози, формирани в резултат на демутационен 
сукцесионен процес – възстановяване на първичната дървесна растителност, които са в различна фаза и с различна степен на 
проективното покритие на храсти и дървета – от 40–60 %. Анализът показа и какви са оптималните граници на проективното 
покритие и съответно за различните групи. Тъй като този хабитатен профил на хранителната територия е ефекивен за постигане на 
основната цел на проекта, а и на другите нормативни документи,  то за постигането на природозащитните цели е необходимо 
да не се губят площи от посочените  природни местообитания – тревни – достатъчно открити  площи  и 
храстово-тревни комплекси, да се осигуря динамичен оптимум на ефективно проективно храстово покритие – достатъчно 
площи с храсти – петна и компактни групи, които да обезпечават функциониране на жизнени популации на основните „жертви“ 
на царския орел.

Ефективността на прилагане на подходящи и обосновани от консервационна гледна точка управленски мерки зависи от 
нормативно-управленската рамка на конкретните територии. Те се управляват съгласно няколко закона – Закона за опазване на 
земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; , Закон за собствеността, Закон за биологичното 
разнообразие и Закон за териториалното и селищно устрайство. Според тези закони се очертава статутът им като земеделски 
земи, правата на собственост, консервационната им стойност и възможностите за земеползване. В тази връзка тяхното физическо 
съхранение като тревни местообитания, като елемент от природната хетерогенност зависи от заложените отговорности на държавни 
и общински структури на властта, както и от отговорността и коректността на преките участници в процеса на спопанисване и 
ползване, съответно и на прилагане на специални режими и недопускане на физическо унищожаване и трансформация.

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 (дървесна и храстова) растителност. Регулирането на храстовата 
и дървесно-храстовата растителност изисква внимателно балансиране между консервационни цели и стопанските (фуражно-
хранителни) интереси, както и умело използване на различните подходи/практики/режими на активно управление 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. Управлението изиксва отчитане 
на екологичната роля на дървесните и храстовите групи и вземане на решения за всеки един полигон отделно и конкретно. Най-
подходящо е поддържане на мозаечно разоределение на храстовта/дървесно-храстовта растителност или комплексно съчетание 
на тревостои и храсталаци чрез подборно 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. Разбира 
се, ключово е значението на местните заинтеросвани общности и най-вече фермерите, които стопанисват земите, в районите за 
осъществяване на тези мерки. Преапоръчително е да се разработи модел на План за контролиране на дърветата и храстите на 
ниво земеделско стопанство, който да кореспондира с екологичните специфики (проективно покритие/мозаечност) на целевите 
видове животни.

Както беше вече многократно подчертано, с цел изясняване на особеностите на стопанисване на тревните местообитания в 
района на изследване, актуалното състояние на земеделските парцели, както и проблемите и визията за устойчиво развитие на 
заинтересованите страни и по-специално земеделските стопани (животновъдите) беше проведена анкета с тях, резултатите от която 
са представни по-долу. Оценката на състоянието и нагласите на фермерите, относно практиките за  паша и косене,  ще позволи 
да се направят изводи за формулиране на подходящи препоръки по конкретни дейности относно устойчивото стопанисване и 
поддържане на земеделските масиви на ниво физически блокове, включващи територии, в които царският орел ловува. Необходимо 
е да се разрбаботи модел на План за контролирана паша и косене на ниво земеделско стопанство и модел за регулирано ползване на 
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ниво земеделско стопанство, които да осигуряват сигурно и системно обезпечаване на тревните местообитаиния като обща площ и 
необходимата пространствена хетерогенност – относително постоянно през годините съотношение между проективното покритие 
на дървесните растения и тревистата растителност.

III.4.1. Резултати от проведена анкета между земеделски стопани животновъди, които 
стопанисват целевите територии посредством паша, косене и почистване на пасищата
През април 2020 г бяха анкетирани общо 64 земеделски стопани – животновъди. Големината на ползваните от тях земеделски 

земи, т.е. размера на фермерското стопанство  варира от 1 ха до 15000 ха, като преобладващите са между 100 и 500 ха. В тях 
основни като начин на трайно ползване са пасищата и ливадите, но имат и силно вариращ като процент на участието орни земи 
(ниви и други), като преобладаващо те са от 5% до около 30% от общата площ на земеделските стопанства, като само в единични 
случаи достигат до 50%. За преобладаващата част от анкетираните земеделски стопани, земите им попадат в едно до две землища 
на населени места, в три и повече са само земите на около 20% от анкетираните. Това улеснява мерките по управлението им, 
доколкото земеделските стопанства са административно обособени. На около половината от земеделските стопани ползваните 
земи са комасирани, на останалите са само частично комасирани или дори разпръснати на отдалечени едно от друго места. 
Липсата на законови предпоставки за комасиране на земеделските парцели е един от сериозните проблеми при прилагане на 
интегрирано управление на земеделските земи, вкл. на пасищата и ливадите. По вид на отглежданите животни, изводът е че са 
диференцирани и основно се отглеждат говеда или овце. Малко са смесените ферми – най-често с крави и овце. Сравнително 
малко фермери отглеждат коне, кози и магарета и само един от стопаните отглежда много коне, говеда, биволи и магарета. Почти 
всичките анкетирани не предвиждат да променят вида на отглежданите животни. Прави впечатление, че на почти половината от 
животновъдите ползваната пасищна площ им е недостатъчна. Това потвърждава изводите и на национално ниво (Цонев и Гусев 
2017), че има значително намаляване на пасищата и ливадите в периода след 2007 г. и прилагането на Общата селскостопанска 
политика на ЕС. Само няколко от стопаните обаче са посочили конкретни причини за този недостатък – основно това са 
разораванията на пасища и ливади, обрастването с храсти и първично неподходящи скалисти терени респ. неподходящ релеф. 
Повечето от отговорилите използват 2/3 и повече от площта на ливадите и пасищата, което показва висок процент на ефективност 
на оползотворване на пасищните площи. Това е предопределено и от особеностите на проектната/целевата  територия, където 
преобладават местата с хълмист релеф, малко скални излази и слабата представеност на обширни участъци с голям наклон. По-
голямата част от земеделски стопани ползват пасищата и ливадите за паша, а косенето на тревостоя се практикува в по-малка 
част от парцелите/поземлените имоти. Само двама фермери, ползват земеделските земи само за косене. Това е лесно обяснимо 
и с особеностите на климата в този район на страната, който се отличава със засушаване и тревистата растителност не може 
да натрупа достатъчно количество биомаса  за косенето. Въпреки това, тези 2/3 от земеделски стопани, които косят, го правят 
основно по два и три пъти, като започват в средата на лятото. Около ¼ от тях косят през май и юни. Останалите ¾ косят основно 
през юли и август, като тази честота  и период на косене корелират с екологичните характеристики и нуждите на биологичното 
разнообразие. Около ¾ от животновъдите, ползващи земите за паша практикуват  свободна паша, а много малка част регулират 
пашата или практикуват и двата начина. Пашата при 2/3 от животновъдите се контролира от работник (най-често нает пастир) и 
само малка част използват електропастир или друг тип заграждения. Едва 8 от земеделските стопани обаче използват/практикуват 
ротация на пасищата, което създава условие за преизпасването им. Около ¾ от анкетираните използват пасищата повече от 9 
месеца, а всъщност по-голямата част от тях целогодишно. Предпоставка за това е основно преходносредиземноморския климат 
на района на проекта и възможността за паша и през зимата. Много малка част използат 5 до 7 месеца от годината за пашата. 
Почти всичките земеделски стопани ползват за животните постоянен животновъден обект и много малка част са със сезонни сгради 
и заграждения – обори, кошари и електропастири. Едва 1/5 от анкетираните ползват естествени водоизточници за водопой на 
животните - реки и потоци, повечето разчитат на изкуствени водоеми, основно микроязовири и по-малко на чешми. Малка част 
организират пренос на вода с цистерни, но няколко от анкетираните признават за проблем с водоизточниците. Причините за 
това са, както естествената маловодност на региона, така и изоставянето на много от изградените преди 1989 г. микроязовири 
и други водни обекти за напояване. Около 1/3 от земеделските стопани с постоянни животновъдни обекти имат проблем с 
достъпа до пасищните територии, но по-голямата част нямат такъв проблем, вероятно и поради концентрирането им основно в 
границата на едно до две селищни землища. При поддръжката на пасищата и ливадите, повече от половината земеделски стопани 
използват комбинирано шредери и косачки и само няколко ги поддържат само с шредери или ги дисковат. 1/3 от анкетираните 
използват само косачки и само единици оставят поддръжката единствено на животните. От анкетата става ясно, че повечето от 
земеделските стопани през различните сезони ползват и други земеделски и горски територии за паша. Основно това са стърнища 
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след прибиране на реколтата (половината от анкетираните), около 1/3 използват и горски територии, както и една малка част и 
екстензивни трайни насаждения (основно овощни градини) с траен тревен чим. Сравнително малка част от анкетираните (около 
половината) са отговорили на въпроса за причините за влошаване на пасищата, но половината от отговорилите поставят на 
първо място климатичните промени и свързаното с тях засушаване. Останалите са изброили и разораването на пасища и ливади, 
обрастването с храсти, забраната за подобряване на състава и лошото управление на тревните местообитания, основно поради 
ерозия и преизпаване. Огромното мнозинство от анкетираните подобряват пасищата и ливадите, основно чрез почистване на 
дървета и храсти, и много по-малка част посредством торене и засяване на тревни смески. По отношение на ползите и приходите 
за стопанството, около 1/3 от анкетираните са отговорили, че това са производство и продажба на селскостопанска продукция, 
а за 2/3 това е субсидия за площ на управляване пасища. Като препоръки за развитието на сектора и по-специално в района, 
почти всички отговорили изброяват финансовите стимули (повишаване на изкупните цени на млякото и месото, на субсидията 
на единица площ и на глава добитък), както и намаляване на административните регулации и бюрократични пречки. Единици 
от анкетираните искат по-справедливо разпределение на общински и държавни земи за пасища или подобряването на състава и 
структурата на пасищата и по-добре развити ветеринарно-медицински грижи за животните. Последното предлага възможността за 
прилагането на насочени към опазването на биологичното разнообразие, агроекологични мерки да бъдат свързани и с по-високи 
изкупни цени или повишено субсидиране. 

III.4.2.  Оптимално храстово покритие за отделните групи организми и мерки за постигането му
Преди да се предложат конкретни управленски мерки, трябва да бъдат изяснени някои специфики по отношение на 

определенията и особеностите на класификацията на тревните и храстовите фитоценози и съотвестващите им природни 
местообитания. Трябва да бъде подчертана разликата между площадките, които съвпадат с полигони, определени, като постоянно 
затревени площи и между фитоценозите и съответстващите им природни местообитания, които могат да бъдат установени като 
покритие върху тях. На един такъв голям полигон – площадка могат да се срещат няколко различни фитоценози, като основно те 
са тревни и храстови. Тревните фитоценози, в зависимост от релефа на терена и наличието на влага в почвата, както и от начина 
на ползването им (за паша, за косене, или смесено), съответно се разделят на пасища и ливади. Когато на тези ливади и пасища 
има и храсти, но представени от отделни индивиди или малки групи, но покриващи не повече от 10–20% от фитоценозата, и 
без да образуват самостоятелни фитоценози, тогава това тревно съобщество може да бъде определено, като мозаечно. Когато 
обаче тревните фитоценози се редуват с различни по големина петна от храстови ценози с различен флористичен състав от 
тревните ценози, тогава тези съобщества се наричат комплексни. Повечето от тези 25 работни полигони представляват именно 
комплексни ценози, в които тревните съобщества преминават в храстови с различна големина на проективното покритие на 
храстите. При покритие над 30% за храстите на единица площ, определено става дума именно за храстово съобщество, като 
храстовите съобщества се различат по степнта на покритието си и варират от отворени (30–70%) и затворени – над 70%. В 
този смисъл при покритие над 40% на храстите в границите на тревната фитоценоза, вече става дума за храстови ценози, които за 
нуждите на различните целеви групи са определени, като повече или по-малко подходящи за жизнения им цикъл. Безспорно е, 
че наличето на храсти, било то в състава на мозаечни тревни съобщества или на храстови ценози, в състава на комплексни тревно-
храстови съобщества, е от ключово значение за царския орел. Управлението на тези сложни мозаечни и комплексни 
съобщества е сложно предвид намирането на баланса между екологичните изисквания на различни групи организми и на 
ключовия и целеви вид за проекта – царския орел. Трябва обаче да се отчете и че всички площадки попадат в границите на 
защитени зони и по Директива 92/43/ЕЕС и по Директива за птиците. Тези площадки по същество представляват местообитания и 
на други целеви видове птици, на бозайници, земноводни и влечуги и насекоми, но също така са и природни местообитания от 
Приложение I на Закона за биологичното разнообразие или респ. са целеви за тези защитени зони. 

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. Както вече беше подчертано 
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, примерно приравнено към условията за допустимост) местообитание 
или като храстово местообитание. В тази връзка трябва и да се отбележи, че на ниво имоти, такова управление трудно може да 
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бъде постигнато, доколкото имотите могат да включват части от мозаечни ценози, части от комплексни или повече от една такива, 
поради различните размери, вид на имотите, вид на собствеността им и други особености. Физическите блокове по-точно 
и обобщено, което ги прави по-подходящи за целите на управлението, отразяват особеностите на ползване и стопанисване на 
имотите. Основните типове физически блокове, попадащи на пробните площадки са:

040 Пасища, мери и ливади
101 Храсти и затревени територии
050 Смесено земеползване
010 Обработваеми земи (включително изоставени ниви, заети от тревиста растителност). 

По-малко по площ са териториите, които представляват физически блокове: 

102 Дерета, оврази и промойни
041 Естествени пасища и ливади 
200 Горски територии
Всички останали физически блокове заемат незначителни площи в определените площадки. Трябва да се подчертае отново, 

че на ниво физически блок, мозаечните тревни местообитания често формират комплекси с храстови съобщества (с покритие на 
храстите над 30%). Причините за различните стойности на 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 проект, недвусмислено доказват значението 
на храстовата растителност за присъствието и стойностите на обилие на голям брой видове. Храстовата растителност има ключово 
значение да 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 16, ред 1). Подобни 
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 16, 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, които са представени в изследването на Демерджиев (2011). 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. Трябва да 
се направи разликата във вида на физическия блок и ако той представлява 040 „Пасища, мери и ливади“ или 041 Естествени 
пасища и ливади, оптималното покритие на храстите следва да бъде около 20%, и не следва да превишава 30%, защото това 
ще трансформира мозаечната тревна ценоза в храстова и ще промени вида на физическия блок. Ако физическият блок  е 101 
Храсти и затревени територии, 050 Смесено земеползване или 102 Дерета, оврази и промойни, храстовото покритие може да 
бъде регулирано след като надмине 60%, като средно би било добре да е около 40–50%. При 80% и повече покритие на храстите, 
територията е неизползваема от селскостопанските животни и вероятно това ще бъде индикатор за сукцесионна динамика с 
направление трансформация в горска растителност, което не е препоръчително за целите на опазването на видовете, свързани с 
открити или полуоткрити местообитания. Следователно структурата на храстовата растителност на ниво физически блок 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 лалугери, в които се прилагат мерки за осигуряване на количество на храстовата 
растителност до 10%, дисперсно разпределена в територията на имота.

Управлението на храстовата растителност следва да включва постигането на заложените норми не само при възстановяване на 
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прекомерно захрастени пасища, но и при такива, които са били подложени на интензивно почистване през последните години. 
Целта е 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. 

III.4.3.  Времева рамка на дейностите
Дейностите по управление на затревените площи и особено на тези, свързани с почистването им от “нежелана” растителност, 

водят до значително безпокойство, а в редица случаи, когато тези дейности са неправилно провеждани, могат да доведат до 
увреждане или унищожаване на екземпляри и цели локлани групи 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 16, 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. 

Дейностите по почистване 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.

III.4.4. 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. 

III.4.5. 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 тревните съобщества се определя 

от плащанията на единица площ и свързаните с тях критерии за допустимост на земеделските площи за подпомагане по 
Програмата за развитие на селските райони. 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 roumanicus) 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 или групи 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 
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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.

• 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 (Rubus sp., Urtica dioica,Vicia sp., Stachys germanica), 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 трябва да се управляват като пасища и/или ливади, и в зависимост от вида на физическия 

блок, като 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 16, ред №4).
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ІІІ.5. 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.

ІІІ.5.1. Методи за възстановяване на тревните съобщества върху разорани терени
Възможни са два метода:

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

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.

 

ІІІ.5.2. 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.

ІІІ.5.3. Риск от повишена рудерализация 
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 случаи, 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 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.

ІІІ.5.4. 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 
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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.
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ІІІ.6. След-възстановителни дейности/поддържане
Основните поддържащи дейности са паша и косене, самостоятелно или комбинирано. 

ІІІ.6.1. Паша
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/год.
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.

ІІІ.6.2. Косене
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 обезсеменяване на късноцъфтящите видове растения.

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

c) Обхват на косене - оставяне на неокосени участъци 5–10%.

d) Методи на косене - Препоръчва се използване на режещи косачки с греди и височина на изрязване 8–10 cm.
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Таблица 16. Оптимално състояние на местообитанието по групи организми, мерки за възстановяване и поддържане и допустимост 
за подпомагане

№ Мерки/групи Земноводни и 
влечуги Бозайници Птици

Растения/ 
природни 

местообитания
ПРЕПОРЪКА Допустимост за 

подпомагане

1
Оптимален % 
захраставяне за 
физически блок

20-60% 40-60%

Оптимално до 25%. 
В отделни случаи 
до 40% 

10-30%

20 - 30% (за 
колониите лалугери 
до 10%). По-
голямата част 
от видовете с 
консервационна 
значимост 
предпочитат по-
ниско покритие. 

(ср. 40%) без 
кримски гущер

(за лалугера до 
10%), в зависимост 
от вида, но се 
очертават три групи 
видове – 1. до 10%, 
2. 11-20%; 3 -20-80%

2
Оптимален % 
захраставяне за 
конкретни имоти

Индивидуално на 
ниво физически 
блок в зависимост от 
вид на физическия 
блок

Индивидуално на 
ниво физически 
блок в зависимост от 
вид на физическия 
блок

Индивидуално на 
ниво физически 
блок в зависимост от 
вид на физическия 
блок

Индивидуално на 
ниво физически 
блок в зависимост от 
вид на физическия 
блок

Индивидуално на 
ниво физически 
блок в зависимост от 
вид 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

3

Структура на 
храстовото покритие 
във физическия 
блок  – единични 
дисперсни храсти в 
състава на мозаечни 
съобщества или 
големи по площ 
храстови комплекси 
(ценози)

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
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№ Мерки/групи Земноводни и 
влечуги Бозайници Птици

Растения/ 
природни 

местообитания
ПРЕПОРЪКА Допустимост за 

подпомагане

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

6
Пашуване на едри 
животни (крави и 
коне) 

Конете имат 
неблагоприятно 
въздействие. 
Дисперсното 
пашуване на крави 
сред единични 
храсти и комплекси 
от храсти е 
благоприятно 
(храстовото 
покритие е 
критично). 
Благоприятно е 
смесеното пашуване 
– едри и дребни 
тревопасни. 

Конете имат 
неблагоприятно 
въздействие. 
Дисперсното 
пашуване на крави 
сред единични 
храсти и комплекси 
от храсти е 
благоприятно 
(храстовото 
покритие е 
критично). 
Благоприятно е 
смесеното пашуване 
– едри и дребни 
тревопасни.

Няма изразено 
благоприятно или 
неблагоприятно 
въздействие. 
Екстензивно 
пашуване се 
препоръчва. 
Благоприятно е 
смесеното пашуване 
– едри и дребни 
тревопасни.

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

Дисперсното 
пашуване на крави 
(смесено с овце 
и/или кози) сред 
единични храсти и 
комплекси от храсти 
е благоприятно 
(храстовото 
покритие е 
критично). 
Оптималния 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).

7
Пашуване на дребни 
животни (овце и 
кози)

Имат най-
благоприятно 
влияние.

Нямат 
неблагоприятно 
въздействие.

Нямат 
неблагоприятно 
въздействие.

При екстензивно 
пашуване няма 
неблагоприятно 
въздействие. Козите 
имат най-слабо 
въздействие върху 
растителните 
съобщества. Влияят 
положително, 
като поддържат 
ниско нивото на 
дървесно-храстовата 
растителност

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 поддържат 
с косене, за да се 
премахне биомасата 
с натрупан азот.

Бавно подвижни 
косачки или ръчни 
коси.  



63 www.LANDforLIFE.org

№ Мерки/групи Земноводни и 
влечуги Бозайници Птици

Растения/ 
природни 

местообитания
ПРЕПОРЪКА Допустимост за 

подпомагане

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 изнасяне на 
биомасата. Моделно 
събиране на семена 
и засяване на 
разорани площи. 

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

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