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 Сериозна заплаха за горите 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: 0877 178 444,  
инж. Васил Петров – Координатор на дейностите в горските место-
обитания, във ФИП или на моб: 0889 862 219, Нанко Минков, Дирек-
ция на Национален парк „Централен Балкан” 

В смесените широколистни гори, върху сипеи и стръмни склонове 
(местообитание 9180*) винаги има явор, липа и ясен. Разпростране-
ни са в Стара планина, Родопи, Рила, Витоша, Осоговска и Лозенска 
планина, при надморска височина от 800 до 1400 м. В Европа виреят 
по-често на силикатни скали, а в България – върху варовик. 
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се осъществява от Фондация „Информация и природозащита“, съвместно с Фондация  
за биологично земеделие „Биоселена“ и Сдружение „Екофорум за Природата“, Пловдив
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В зависимост от дървесните видове, влажността, наклона и изложе-
нието се срещат два типа такива гори:

    Влажни, на сенчести места, с влаголюбива растителност. В тях 
участват хиркански клен, обикновен явор и планинските бряст, 
явор (жешля) и ясен. Характерните треви са мечи лук (левурда,  
див чесън), лепка, зловонен здравец, градско омайниче, обикно-
вен волски език, обикновена коприва.

    Сухолюбиви, на слънчеви места, със сухо и топлолюбива расти-
телност, с дребнолистна и едролистна липа, обикновени габър и 
леска, различни видове дъб и тревните горска съсънка, лечебна 
иглика, лисичина, гъжва.

 Местообитанието съхранява застрашени и защитени   
 видове: 

    Растения: планински явор (жешля), старопланинска власатка, ро-
допски силивряк, обикновен тис; 

    Гъби: розово-жълта рогачка, розово-жълт дървесен корал; 

    Птици: среден пъстър кълвач, зелен кълвач, сив кълвач, гор-
ска дърволазка, горска зидарка, малък креслив орел, късопръст  
ястреб, малък орел, въртошийка, черен щъркел; 

    Прилепи: широкоух, полунощен, остроух, голям подковонос, кафя-
во прилепче, прилеп на Сави.

 Ние, хората, извличаме ценни ползи от смесените  
 широколистни гори, с явор, липа и ясен: 

   Допринасят за пречистване на въздуха и намаляване на парнико-
вия ефект. 

   Имат почвоукрепваща роля и предпазват стръмните, песъкливи и 
каменисти склонове от ерозия и свлачища. 

   Способстват за снегозадържане, водозадържане и регулиране на 
речния отток. 

   В тях се събират билки и горски плодове.

   Осигуряват паша на медоносните пчели.

   Предоставят възможности за образователни дейности и научни из-
следвания. 

   Горите са ценено място за отдих и възстановяване. Представляват 
интерес за специализиран еко-туризъм и особено за наблюдение 
на редки видове птици.  

   Дават вдъхновение на художници, писатели, поети, музиканти. 

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. 

Дейностите се извършват и във влажни и в сухолюбиви гори, в На-
ционален парк „Централен Балкан”. Те са съобразени с Плана за 
управление на Парка и с главната му дългосрочна цел „да се съх-
рани естественото състояние на горските екосистеми и особено на 
естествените гори“.  

Местообитание 9180* е силно разпокъсано и с локализирано раз-
пространение. Това се дължи на естествена промяна на видовия 
състав, но и на нерегламентирани или неправилно планирани сечи, 
опожаряване, строителство на електропроводи и пътища, замър-
сяване на въздуха. Промените в климата също влияят зле на вла-
голюбивите смесени гори от липа и явор. Те са чувствителни към 
намаляващата влажност на въздуха и страдат от засушаването. По 
тези причини природозащитно състояние на местообитанието, в 
страните от Европейския съюз, е оценено като неблагоприятно не-
задоволително и лошо и то е обявено за приоритетно за опазване, 
в европейската екологична мрежа Натура 2000. 

В рамките на проекта осъществяваме следните мерки:

   поддържане на разнообразието, подпомагане на възобновява-
нето и грижи за подраста от характерните видове дървета, които 
определят облика на местообитанието 

   залесяване с местни видове, характерни за местообитанието

   премахване на инвазивните чужди видове растения

   ограничаване на негативното човешко влияние

   прилагане на противоерозионни мерки

   запазване на поне 8% от мъртвата дървесина за поддържане на 
биологичното разнообразие и естествения кръговрат. 


