
Съфинансиран  
от Европейската комисия  
чрез Програма Life

 Сериозна заплаха за ливадите и пасищата е навлизането на     
 инвазивни чужди видове (ИЧВ) растения.  

Можем да ограничим разпространението им чрез мерки, съобразени 
с особеностите на всеки от тях! Неправилната борба с ИЧВ задълбоча-
ва проблемите. При отсичане и опожаряване се образуват още много 
коренови издънки и по-гъсти обраствания. В почвата остават спящи 
семена. На мястото на отстранените, след като са получили повече 
светлина и вода, поникват много нови храсти и дървета. 

Преди всичко, проверете кой точно е инвазивният вид и какво е поз-
волено или не, в съответната територия, съгласно закона.

 Основните методи за борба с ИЧВ са механичен и химичен:  

  Механичният включва ръчно или машинно изкореняване, пре-
махване на стъблови издънки, обелване на пръстени от кората за 
премахване на ликото, многократно рязане на стъблата или изрязва-
нето им до основата и покриване със здрава непрозрачна материя, за 
минимум 6 месеца.

  Химичният включва отрязване, посипване на дънерите със сол 
или третиране с  хербицид, съдържащ глифозат. Препарат се ползва 
от април до юни. Ако има нови издънки, може да се приложи отново 
през август – септември. Хербицид се ползва различно: отрязване на 
стъблото и намазване с глифозат, инжектиране в стъблото, издълба-
ване на нарези, с дълбочина поне 3 см, и третиране на отреза, мазане 
с хербицидна мотика. 

Третирането с хербициди може да помогне, но е добре да се прибягва 
до него само в случай, че другите методи не са дали резултат. Вида и 
количеството на препарата трябва да бъде точно определено от спе-
циалист, за да избегнете замърсяване на почви, води и застрашаване 
на местните растения и животни. Старайте се да третирате само инва-
зивните чужди растения и да пазите грижливо останалата растител-
ност наоколо.

Нужни са последователни и упорити усилия, в продължение на 
години, до пълно унищожение на нашествениците. Всяко остана-
ло стъбло дава възможност на кореновата система да се възста-
нови и образува нови издънки. 

Най-сигурният начин за предпазване от ИЧВ е да се спре навлизане-
то им. Това може да стане само с подкрепата на всички хора, които 
живеят наоколо или имат отговорности за нападнатите места. 

За повече информация, както и за да заявите интерес за участие в 
Проекта, се свържете с екипа на Фондация “Информация и природо-
защита” (ФИП) на тел/факс: 02 872 14 83. 

Пишете ни на bd@ecologybg.com или се обадете на моб: 0898432811,  
Димитрина Ботева – Координатор на дейностите в тревните место-
обитания, във ФИП или на моб: 0887765397, Петър Киров – Фонда-
ция „Биоселена“, гр. Карлово 

Низинните сенокосни ливади са местообитание, което се среща все 
по рядкo у нас и в Европа. Заемат едва  0,15 % от територията на Бъл-
гария, на надморска височина докъм 1100-1200.  Те са дом на много 
редки и ценни растения и животни и затова са защитени от българ-
ското и европейско законодателство. 

В миналото са били по-широко разпространени, защото тяхното със-
тояние зависи от броя на отглежданите животни и косенето на сено. 
С намаляването на стадата настъпва обрастване на ливадите. Днес 
много от тях са разорани, застроени или превърнати в пасища. 

Проект Местообитания свободни от инвазивни чужди растения www.invasiveplants.eu  
се осъществява от Фондация „Информация и природозащита“, съвместно с Фондация  
за биологично земеделие „Биоселена“ и Сдружение „Екофорум за Природата“, Пловдив

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ  
НА ЛИВАДИ И ПАСИЩА  

В НАТУРА 2000

www.invasiveplants.eu



Ливадите са покрити с високи, плътни и разнообразни треви. В тях 
живеят огромен брой насекоми, включително редки пеперуди – ляс-
товича опашка, адмирал, пауново око, и защитените от закона чер-
вен и черен аполон, кадифянка, голямо нощно пауново око. Изо- 
билието от насекоми е добра хранителна база за защитени видове 
прилепи като дългопръст нощник, ръждив вечерник, кафяво приле-
пче и др. Тук обитават редките видове птици ливаден дърдавец, бял 
щъркел, малък креслив орел, сива сврачка. Растат и застрашени от 
изчезване орхидеи – обикновен, дървеницов и редкоцветен салеп.

 Ние, хората извличаме важни ползи от ливадите: 

    От стотици години те са ценен източник на храна за селскостопан-
ските животни, богата на белтъчини, витамини и минерални соли. 

   Тревната биомаса може да се използва и за електроенергия. 
   Осигуряват паша на медоносните пчели.
   В ливадите се събират много гъби и билки. 
   Предпазват почвата от водна и ветрова ерозия, чрез здравия чим 
на житните растения. 

   Поглъщат въглеродния диоксид и така пречистват въздуха. 
   Предпазват подпочвените води от замърсяване и помагат за под-
държане на водния баланс. 

   Ливадите са ценено място за отдих и туризъм. 
   Представляват интерес за изследователи и любители на растения-
та и животните. 

   Дават вдъхновение на художници, писатели, поети, музиканти. 

Изпълняваме дейностите в ливадите (6510) и пасищата (6210). Стопа-
ните не правят разлика между тези две местообитания и ги ползват 
по един и същи начин – за косене и пашуване на стада. Основната 
цел е да научим земеделските производители да ги познават и раз-
личават добре, за да могат се грижат за тях така, че да извличат ползи 
без да вредят на състоянието им. 

По традиция ливадите са се поддържали чрез косене и паша. Косит-
бата е много полезна, когато се практикува правилно. Тя спира раз-
пространението на дървета и храсти и помага за запазване на видо-
вия състав на растенията в ливадите. Безконтролната  целогодишна 
паша, която се случва повсеместно у нас, днес води до преизпасване  
и се отразява зле на състоянието и продуктивността на ливадите.

Ливадите и пасищата се стопанисват от хората и заплахите за тях се 
дължат предимно на нашите действия или бездействие. Чрез начина 
на ползване и регулиране на хранителния, водния и светлинния ре-
жим, хората могат да променят растителността в тях. Състоянието им 
може да се подобри! 

 Ето защо изпробваме и демонстрираме мерки за опазване  
 и поддържане на ливадите и пасищата:  

   прекратяване на разораването  
    регулиране на пашата
   редовно окосяване
    почистване от инвазивни чужди дървета и храсти 
   борба с плевелите 
   подсяване
   почистване от камъни  
   повишаване на знанията и уменията на стопаните. 

Проект Местообитания свободни от инвазивни чужди рас-
тения (LIFE16 NATBG000856) е съфинансиран от Програма Life, 
на Европейската комисия. Координиращ бенефициент е Фон-
дация „Информация и природозащита“. Асоциирани бенефи-
циенти са Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ и 
Сдружение „Екофорум за Природата”, Пловдив. 

Основната му цел е да подпомогне поддържането на ливадите и па-
сищата в района на общините Карлово и Сопот, като създаде модел 
за доброто им опазване, приложим в цяла България и в Европей-
ския съюз. Моделът, информацията, материалите и всички резулта-
ти от Проекта ще бъдат разпространени в цялата страна.

Дейностите се извършват в две от най-ценните и застрашени в Бъл-
гария и Европа природни местообитания – 6510 и 6210, чието състоя-
ние е неблагоприятно. Те попадат в защитена зона „Централен Бал-
кан – буфер”, част от европейската екологична мрежа Натура 2000.


