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 Природният характер на тревните съобщества и 

ролята на климата в тяхното формиране в 

следледниковия период в Европа. 

 Растителност и височинна поясност в планините 

на България: гори, ливади и храсталаци. 

 Природен контекст на човешките общности и 

първоначално  въздействие  върху 

растителността: обезлесяване и завръщане на 

горите (сукцесии). 

І. Значението на ливадите и пасищата, като природни 
местообитания за опазване на биологичното 

разнообразие (БР),  
вкл. в зоните на Натура 2000 

 



І. Значението на ливадите и пасищата, като 
природни местообитания за опазването на 
биологичното разнообразие (БР),  
вкл. в зоните на Натура 2000 – прод. 

 Фактори за голямото БР  в страната и ролята на тревните 
съобщества. Господството на горите е нарушено от човека, 
но видовото разнообразие на фауната и флората нараства 
със степни елементи от североизток и със 
средиземноморски - от юг. Полуприродни тревни 
съобщества. 

 Уникалните ливади на Понор и птичото богатство на 
планината стават мотив територия от 31400 ха да бъде 
обособена в отделно ОВМ по Директива 79/409 на ЕИО 
(т.н. Директива за птиците).  

 Понор е сред 5-те  ОВМ  в страната с най-голяма площ 
тревни съобщества, покриващи обаче, най-голям  дял от 
територията – 60%!  

 



Карта на Важно Място за Растенията (ВМР) 
Западен Балкан 



Тревни съобщества в ОВМ Понор с 
кодовете от Директивата за 
хабитатите на ЕИО: 

 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 
в/у варовик (*важни за орхидеите);  

 *6230 Богати на видове картълови съобщества в/у силика- 
тен терен в планините;  

 *6240 Субпанонски степни тревни съобщества;  

 62А0 Източни субмедитерански сухи тревни съобщества;  

 6410  Ливади с Molinia на карбонатна, торфена и  глинеста 
почва;  

 6510 Низинни сенокосни ливади;  

 6520 Планински сенокосни ливади. 

 * приоритетни за опазване тревни съобщества. 



Образци от тревни съобщества в Понор 



Птиците на Понор 

 Установени 32% от всички известни за 

България видове - 140 вида  

 5 гнездящи вида застрашени на глобален 

план   

 50 вида с неблагоприятен статус в 

Европа, повечето от които са включени в 

Червената книга на България (ЧК). 

 



Бозайниците на Понор 

 Почти всички видове от пребогатата 

бозайна фауна на Западния Балкан от 

групите: 

 Хищници, диви копитни, насекомоядни, 

гризачи, прилепи. 

 Някои от тях се завръщат, след като са 

били изтребени през ХХ век. 

 



Влечуги, земноводни, риби, безгръб- 
начни животни, растения и гъби 

 Някои от тези групи изцяло нямат общо с 

тревните съобщества, а за други групи 

нямаме време. 

 Само безгръбначните имат около 300 

вида  с природозащитно значение. 

 Възрастта на някои от тях е до 3 милиона 

години и Западният Балкан е най-важното 

място за тях.  



 
 
 

ІІ. Индикаторни видове за висока природозащитна 
стойност на ливадите и пасищата 

 Индикаторните видове са застрашени да 
изчезнат заедно с местообитанията им, които 
човек  унищожава. 

 Основни индикатори за природозащитното 
значение на ливадите/пасищата са гнездящи в 
тях:  

– ливаден дърдавец, световно застрашен вид, 
планински кеклик и полска бъбрица, 
застрашените у нас и в Европа както и 
намаляващият по численост козодой.  



Ливаден дърдавец, полска бъбрица, 
козодой и планински кеклик 



ІІ. Индикаторни видове за висока природозащитна 
стойност на ливадите и пасищата – птици - прод. 
 

 Индикатори са и други 6 вида гнездящи в 

тревните съобщества и намаляващи 

числеността си в Европа: пъдпъдък, 

полска чучулига, гнездящите в 

храсталаци или на дървета сред ливадите 

горска чучулига, ястребогушо 

коприварче, червеногърба сврачка, 

черногушо ливадарче. 

 



Пъдпъдък, ястребогушо коприварче, 
червеногърба сврачка и черногушо ливадарче 

 

 

 



ІІ. Индикаторни видове за висока природозащитна 
стойност на ливадите и пасищата – птици – прод. 

 Други индикаторни видове зависят от         

хранителната база на тревните 

съобщества 

 Такива са глобално застрашените царски 

орел и ловен сокол  и застрашените в 

Европа и у нас скален орел и белоопашат 

мишелов, както и белият щъркел. 

 



Царски орел, ловен сокол, скален 
орел, белоопашат мишелов 



ІІ. Индикаторни видове за висока природозащитна 
стойност на ливадите и пасищата – птици – продълж. 

 Други индикаторни видове, ползващи 

хранителната база на ливадите са 

застрашените видове бухал, малък орел, 

орел змияр и осояд. 



 
Бухал, осояд, орел змияр и  малък 
орел. 
 



ІІ. Индикаторни видове за висока природозащитна 
стойност на ливадите и пасищата – птици – прод. 

 Някои видове с неблагоприятен статус в 
Европа и видове застрашени в България 
също могат да бъдат определени, като 
индикатори за стойността на тревни 
местообитания: черношипа ветрушка, 
домашна кукумявка, както и степният 
блатар и белошипата ветрушка 
(престанала да гнезди в България) по 
време на прелетите. 



Степен блатар, керкенез, 
белошипата ветрушка и домашна 
кукумявка. 



ІІ. Индикаторни видове за висока природозащитна 
стойност на ливадите и пасищата – бозайници 

 Бозайници – индикатори са 3 световно 
застрашени вида – лалугер, европейски 
пъстър пор и белозъбо сляпо куче. 

  За тяхното опазване на планетата  
страната ни е най-задължената. 

 Лалугерът е основна плячка на много 
видове грабливи птици и на пъстрия пор 

 Сляпото куче става жертва по време на 
борбите между мъжкарите.  

 



Пъстър пор,  лалугер и белозъбо 
сляпо куче  
 



ІІ. Индикаторни видове за висока природозащитна 
стойност на ливадите и пасищата – бозайници - 
продължение 

 Други индикаторни видове бозайници:     

– снежна полевка,  

– малка горска мишка,  

– дива котка (не хибридната!)  

– 7-8 вида – световно застрашени прилепи 



Снежна полевка, дива котка, малък 
подковонос и дългоух нощник 



ІІ. Индикаторни видове за висока природозащитна 
стойност на ливадите и пасищата – влечуги и др. видове - 
прод 

 Смок мишкар, голям стрелец, медянка, 

зелен гущер, ливаден гущер, зелена 

крастава жаба, жълтокоремна бумка 

  Разлюбени, стряскащи, набедени, 

красиво зелени 

 Други – изчезнали! 



Влечуги и земноводни: зелена крастава жаба, 
смок мишкар, голям стрелец и зелен гущер 
 



Територия с важни за опазването 
растителни видове  

 Флората на Западен Балкан наброява 

1635 вида висши растения 

 Броят им в ОВМ Понор не уточнен, но 

само в част от ливадите са  описани 280. 

 В значима по площ територия над с. 

Бракьовци е третото място в З. Балкан с 

най-голямо струпване на реликтни, енде- 

мични, редки и застрашени растения. 



ІІІ.  Основни заплахи за деградацията и загубата на 
пасища и ливади с висока природозащитна стойност 

 

 Причини за изчезването на ливадите и пасищата: 
изоставяне и завръщане на храстовата и горската 
растителност; залесяване; изораване; застрояване. 

 Дейности, намаляващи природозащитната стойност на 
тревните съобщества, вкл. с пряко въздействие върху фло- 
рата и фауната: изгаряне на растителността; преминаване 
на автомобили и тежки машини; използване на неселектив- 
ни пестициди, отрови срещу гризачи, изкуствени торове,  
др.п.; прекомерна паша, утъпкваща растителността и почва 
-та; дейности, несъобразени с жизнения цикъл на видовете 
с природозащитно значение. 



ІV. Методи и подходящи техники за поддържане 
и почистванe на пасищата от гл.т. опазване на БР 

 Общи цели на опазването и животновъдството: 

увеличаване на реалната пасищна площ. 

 Изготвяне на план за пашуване и косене на 

индивидалните и кооперативните тревни площи 

със запазване на убежища и гнездови ниши в тях. 

 Почистване на тревните площи, предхождани от 

бърза оценка на БР и приоритетните за опазване 

видове, преди започване на пашата и косенето. 

 



Методи и подходящи техники за поддържане и 
почистване на пасищата от гл.т. опазване на БР, 
продължение 

 Почистването на ливадите и пасищата не трябва 

да уврежда стопанските и природозащитните им 

качества. Забрана за изгаряне на растителността 

 Организиране на защита срещу преминаване на 

МПС през териториите на тревните площи. 

 За дългосрочно запазване на качествата на 

тревните площи е препоръчително  пашата и 

косенето да се редуват през година. 



Методи и подходящи техники за поддържане и 
почистване на пасищата от гл.т. опазване на БР 

 Специални мерки следва да се разрабо- 
тят за дългосрочното опазване на колони- 
ите на лалугера и гнездовите ниши на 
ливадния дърдавец, планинския кеклик, 
пъдпъдъка и полската бъбрица. 

 За 4-те вида птици косенето на ливадите 
и пасищата следва да се извършва след 
15 юли. 

  

/////////за


Благодаря за вниманието!  


