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Има ли водорасли в Пирин?
Повечето сладководни водорасли са микроскопични, поради което са
невидими без микроскоп.
Водораслите са навсякъде където има вода - езера, реки, блата, торфища, мочурища,
по влажни мъхове и друга растителност, почва, скали
Олиготрофните езера , реки и потоци са едни от най-чувствителните местообитания,
поддържащи специфично и богато биоразнообразие.
Последните сладководни хабитати, които не са или са най-слабо повлияни от човека,
служат за „убежище”, и „хабитатни острови” за много видове.

Има ли водорасли в Пирин?
Повечето сладководни водорасли са микроскопични, поради което са
невидими без микроскоп.
Водораслите са навсякъде където има вода - езера, реки, блата, торфища, мочурища,
по влажни мъхове и друга растителност, почва, скали
Олиготрофните езера , реки и потоци са едни от най-чувствителните местообитания,
поддържащи специфично и богато биоразнообразие.
Последните сладководни хабитати, които не са или са най-слабо повлияни от човека,
служат за „убежище”, и „хабитатни острови” за много видове.

Степен на проученост на водораслите в НП “Пирин”
Една от най-слабо проучените групи
организми в НП “Пирин”!
Много малко съвременни изследвания

1.?
Например: в ПУ на НП “Пирин”, 2004 г. от групата
на кремъчните водорасли е посочен е само един
вид !?

р.
Ретиж
е

Trochisciopsis tetraspora f. minor n. f. – нова
форма за науката открита в НП “Пирин”

Теренна работа през 2014 г. – изследвани местообитания на
водорасли в НП “Пирин”
Събрани общо 96 водораслови проби от:
Лотични местообитания (извори, реки, потоци)
– 29 проби: р. Бъндерица, р. Тремошница, р.
Банска, р. Демянишка, р. Безбошка, р. Глазне, р.
Ретиже, други малки извори и потоци;
Лентични местообитания – 53 проби от:
20 езера: Дългото, Рибното, Жабешкото, Окото,
Муратово, Папазгьол, Влахини, Спанополски,
Тодорини очи, Василашки, Рибни и други;
торфища, мочури и дистрофни езера:
дистрофни езера в района на Георгиевските езера,
Спанопоските езера, Василашки езера и други.

Таксономично богатство на водораслите в НП “Пирин” 2014
Установени 490 вида, разновидности и
форми водорасли от 7 отдела:
Синьозелени водорасли (отд. Cyanoprokaryota) – 37
таксона;
Червени водорасли (отд. Rhodophyta) – един таксон;
Еугленови водорасли (отд. Euglenophyta) – 8 таксона;
Динофлагелати (отд. Pyrrhophyta) – 8 таксона;
Зелените водорасли (отд. Chlorophyta) – 45 таксона;
Стрептофитови водорасли (отд. Streptophyta) – 162
таксона;
Охрофити (отд. Ochrophyta) – 229 таксона.

С най-високо видово богатство
кремъчни водорасли (диатомеи, клас Bacillariophyceae)
213 таксона от 48 рода, 28 семейства, 14 разреда
Aulacoseira
pfaffiana

Psammothidium
daonense
Pseudostaurosira
brevistriata

Achnanthidium
minutissimum
Achnanthidium
caledonicum
Encyonema gracile

Gomphonema
exilissimum

Brachysira
brebissonii

Ceratoneis
arcus
Eunotia diodon

Tabellaria
flocculosa
Encyonopsis
subminuta
Pinnularia
microstauron var.
nonfasciata

Cymbella naviculiformis

Cymbella
parva
Gomphonema
acuminatum

Нови за България видове кремъчни водорасли
1. Navicula schmassmanii Hustedt
2. Brachysira neoexilis Lange-Bertalot
3. Encyonema brevicapitatum Krammer
4. Navicula schmassmanii Hustedt
5. Nupela silvahercynia (L.B.)Lange-Bertalot
6. Planothidium biporomum Wetzel, van de Vijver & Ector
7. Psammothidium curtissimum (Carter) Aboal in Aboal, AlvarezCobelas, Cambra and Ector

Encyonema brevicapitatum

Brachysira aff. neoexilis

Navicula schmassmanii

Psammothidium curtissimum

Nupela
silvahercynia

Потенциално нов вид
или разновидност

Редки и много редки в Европа и
света кремъчни водорасли
1 Navicula schmassmanii Hustedt
2 Achnanthidium kryophila (Petersen) Bukhtiyarova
3 Caloneis branderii (Hustedt) Krammer
4 Cavinula lapidosa (Krasske) Lange-Bertalot
5 Cavinula variostriata (Krasske) Mann & Stickle
6
7
8
9

Cocconeis disculus (Schumann) Cleve
Diploneis peterseni (Hustedt) Cleve-Euler
Eunotia pseudopectinalis Hustedt
Eunotia serra (s.l.) Ehrenberg

Кремъчни водорасли от
Червения списък на Европа
1 Achnanthes lapidosa Krasske

V

2 Achnanthes microscopica ** (Cholnoky) Lange-Bertalot & Krammer

R

3 Achnanthes silvahercynia **Lange-Bertalot

R

4 Achnanthidium kryophila * (Petersen) Bukhtiyarova

3

5 Adlafia bryophila (Petersen) Gerd Moser, Lange-Bertalot & Metzeltin

V

6 Aulacoseira alpigena (Grunow) Krammer

G

7 Aulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen

G

8 Aulacoseira subarctica (Müller) Haworth

G

9 Caloneis branderii ** (Hustedt) Krammer

2

10 Cavinula cocconeiformis (Gregory ex Greville) Mann & Stickle

G

11 Cavinula lapidosa* (Krasske) Lange-Bertalot

G

12 Cavinula variostriata* (Krasske) Mann & Stickle

3

13 Cocconeis disculus ** (Schumann) Cleve

R

14 Diploneis oblongella (Nägeli ex Kützing) Cleve-Euler

V

15 Diploneis ovalis (Hilse) Cleve

V

16 Diploneis peterseni *(Hustedt) Cleve-Euler

3

12 Gomphonema hebridense Gregory

17 Encyonema gracile Rabenhorst

3

13 Naviculadicta tridentula Krasske

18 Encyonema perpusillum (Cleve) Mann

G

20 Eunotia arculus (Grunow) Lange-Bertalot & Nörpel

2

14 Nupela silvahercynia (Lange-Bertalot)Lange-Bertalot

21 Eunotia flexuosa Kützing

2

22 Eunotia monodon var. monodon (Ehrenberg) Hustedt

2

15 Pinnularia borealis var. scalaris (Ehrenberg) Rabenhorst

23 Eunotia paludosa Grunow

V

24 Eunotia praerupta var. praerupta Ehrenberg

3

25 Eunotia pseudopectinalis* Hustedt

1

26 Eunotia rhomboidea Hustedt

V

27 Eunotia serra *(s.l.) Ehrenberg

1

10 Eunotia triodon Ehrenberg
11 Gomphonema amoenum Lange-Bertalot

16 Pinnularia brevicostata Cleve
17 Pinnularia eifelana (Krammer) Krammer
18 Psammothidium curtissimum Cambra and Ector

и други...

От другите групи водрасли:
53 таксона – нови за фикофлората на НП “Пирин”
1 отдел (Eustigmatophyta), 16 рода, 24 вида, 2
разновидности и 1 форма – нови за фикофлората на
България.

Водорасли в езерата на НП “Пирин”
Разпределение на фитопланктона

Влахино езеро

Водорасли в изтичалото на езерата на НП “Пирин”

Рибно Бъндеришко езеро

Hydrurus

Nostoc

Vischeria

Нови родове
водорасли за
фикофлората
на НП “Пирин”
Trochiscia

Редки видове водорасли

Myrmecia globosa

Червени водорасли – индикатори за чистотата на водата

род Lemanea

р. Василашка

Заплахи за водорасловите местообитания
Основната заплаха – еутрофикация поради вток на биогени от:
• интензивно пашуване на животни в района на езерата (напр. край Спанополските
езера, край Рибното, край Окото, край ез. Безбог);
• липса на пречиствателни съоръжения обслужващи хижите;
• препарати за производство на изкуствен сняг на ски пистите.
Симптоми за еутрофикация – изплитняване, заблатяване, обилно развитие на висша
растителност (Ranunculus aquatilis, Sparganium angustifolium), промяна във видовия състав
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Резултати от теренната инвентаризация през 2014 г.
Таксономично разнообразие
При теренната работа са установени 201 вида макромицети – 3
вида от отдел Ascomycota (Торбести гъби), 195 вида от отдел
Basidiomycota (Базидиални гъби) и 3 вида от отдел Mycetozoa
(Лигави гъби). Видовете се отнасят към 5 класа , 18 разреда, 41
семейства и 74 рода. При изследването са потвърдени 114 вида
гъби от известните за парка.
В резултат на проведената инвентаризация общият брой
на установените видове макромицети в парка възлиза на 376
вида от 143 рода, 61 семейства, 18 разреда, 5 класа и 3 отдела.
От тях 87 вида са нови за НП ,,Пирин”, а 5 вида са нови за
микофлората на България.

Limacella delicata var. vinosorubens
Нов вид за България

Микологичните изследвания през 2014 г. са провеждани на територията на
парковите райони: Вихрен-Банско, Баюви дупки-Разлог, и Безбог-Добринище.
Обект на специално проучване са гъбите в бялмуровите и чермуровите гори

Консервационно значими видове гъби
През 2014 г. са регистрирани 8 вида макромицети от Червения списък на
гъбите и Червената книга на България:
Auriscalpium vulgare , Clavariadelphus truncatus, Geastrum triplex, Hydnellum
suaveolens, Limacella guttata, Porphyrellus porphyrosporus, Russula
amethystina и Suillus sibiricus.
Три вида (Clavariadelphus truncatus, Geastrum triplex и Limacella guttata)
са нови за НП ,,Пирин”.
Общият брой на консервационно значимите видове гъби в НП ,,Пирин “
след проведеното теренно изследване възлиза на 25 вида.

Auriscalpium vulgare Gray (Обикновен аурискалпиум)
Категория: Застрашен (EN)

Clavariadelphus truncatus ( Quel) Donk ( Оранжева бухалка)
Категория: Застрашен ( EN)

Geastrum triplex Jungh. ( Трислойна земна звезда )
Категория : Застрашен (EN)

Hydnellum suaveolens ( Scop.; FR.) P. Karst. (Ароматен хиднелум)
Категория: Застрашен (EN)

Limacella guttata ( Pers.; Fr.) Konrad& Maubl. (Обикновена лимацела )
Категория: Застрашен (EN)

Porphyrellus porphyrosporum (Fr. & Hok) E.-J.Gilbert
(Пурпурноспорова манатарка ) Категория: Уязвим (VU)

Russula amethystina Quel. ( Аметистова гълъбка )
Категория : Застрашен (EN)

Suillus sibiricus ( Singer ) Singer (Сибирска масловка )
Категория: Застрашен (EN)

Макромицетите в резерватните територии

В резерват ,,Бюви дупки-Джинджирица“ през 2014 г. са установени 73
вида макромицети.
43 вида са нови за резервата.
3 вида: Limacella guttata, Porphyrellus porphyrosporus и Suillus sibiricus
са с консервационно значение.
Общият брой на известните от резервата видове гъби, след изследването
възлиза на 101.

В резерват ,,Юлен” през 2014 г. са установени 32 вида макромицети.
Това са първите видове гъби, които се съобщават от резервата.
2 вида (Limacella guttata и Suillus sibiricus ) са с консервационно
значение.

Стопански важни ядливи гъби в НП ,,Пирин”
През 2014 г. са установени 15 вида стопански важни ядливи
гъби :
Борова и обикновена манатарка
Пачи крак
Челядинка
Горско-ливадна, полска и горска печурки
Обикновена и зърнеста масловки
Обикновена сърнела
Обикновена пънчушка
Жълта и сърнена рогачки
Кифла
Овча прахан

Boletus edulis (Обикновена манатарка)

Cantharellus cibarius (Пачи крак)

Marasmius oreades (Челядинка)

Hydnum repandum (Жълта рогачка)

Sarcodon imbricatus (Сърнена рогачка)

Albatrellus confluens (Кифла)

Albatrellus ovinus (Овча прахан)

При изследванията през 2014 г. е констатирано събиране на по-големи
количества от ядливи манатарки и пачи крак от местното население (за
лични нужди и търговски цели) в по-достъпните райони: в близост до
населените места и изкупвателните пунктове, в по-ниските части на
планината.
Във високите, трудно достъпни части на парка не е наблюдавано
интензивно движение на гъбосъбирачи.
В резерватната зона не е установено бракониерско събиране на гъби.

За опазване на ресурсите от ядливи гъби в НП ,,Пирин“
задължително трябва да се спазват, заложените режими и
норми по зони за събиране на ядливи гъби в План ‘2004 и
те да се актуализират в новия План за управление.

Видове, които трябва да бъдат предмет на специални
мерки, заложени в новия План за управление на парка са
от две групи:
1. Консервационно значимите видове от Червения списък на
гъбите и от Червената книга на Р България, т.1, Растения и гъби
(2011).
2. Стопански важни ядливи гъби, които се събират интензивно
и безконтролно на територията на парка за лични нужди и търговски
цели – борова и обикновена манатарки и пачи крак.
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Стопански важни видове лишеи в НП ,,Пирин”
Установени са 3 вида стопански важни лишеи:
Cetraria islandica (L.) Ach. – исландски лишей
Използва се във фармацевтичната промишленост
Evernia prunastri (L.) Ach. – дъбов лишей
Използва се в парфюмерийната промишленост
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. – боров лишей
Използва се в парфюмерийната промишленост

Cetraria islandica (L.) Ach.
Исландски лишей

Evernia prunastri (L.) Ach.
Дъбов лишей

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.
Боров лишей

 Лишейните групировки и съобщества в по-голямата част на
парка са с висока степен на естественост.
 В по-ниските части, главно по границите на парка и на
някои други места те са повлияни от промяната на
субстратите им за обитание

 унищожаване на дървесните видове (незаконна сеч, просеки за
лифтове и др.);
 отъпкване – по отношение на епигейните видове (в близост до
хижи, почивни станции, лифтови станции, туристически пътеки и
др.);
 антропогенна натовареност – поява на нитрофилни видове в
местата с прекомерно антропогенно натоварване.

 За опазване на биоразнообразието управленските
решения трябва се насочат към създаване на условия за
протичане на процесите в екосистемите по естествен
начин.
 Лишеите са много бавно растящи организми и
нарушенията в техните ценози се възстановяват много
бавно. Понякога са нужни десетки години.
 Важно е запазването на специфичните биотопи
обитавани от лишеи:

 падналите сухи дървета;
 старите дървета, както единичните, така и растящите в
незасегнати гори.

 Поради голямото видово богатство на лихенофлората на
изследвания район – наличие на повече от половината
видове известни за България, е наложително
управленските решения и програми да включват в своите
приоритети опазването и.
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ИСТОРИЯ НА БРИОЛОГИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В ПИРИН
 Първи данни – 1902 г. – J. Velenovsky
 Период на по-интензивни проучвания – 50-те и 60-те г. на XX в. –
Славчо Петров, Simon & Vajda 1959, Kuc et al. 1965, Mickiewicz et al.
1966, Šmarda 1970, Meinunger 1975
 По-нови хорологични данни – Petrov & Ganeva, 1996, Ganeva 1996,
Blockeel 2006; Hájková et al. 2007, Natcheva 2007, During 2008

ВИДОВО РАЗНООБРАЗИЕ НА МЪХОВЕТЕ В НП “ПИРИН”
Брой видове – 330 (43.7% от българската мъхова флора – 754 вида):
 Чернодробни мъхове (Отдел Marchantiophyta) – 86 вида
 Листнати мъхове (Отдел Bryophyta) – 244 вида
Консервационно значими видове – от 251 вида от Червения списък на
мъховете в България, 34 вида или 13.5% са разпространени на
територията на НП „Пирин“.
11 вида мъхове са известни досега само от Пирин
NT
CR

VU

EN
VU

EN

NT

CR
0

10

20

30

Местообитания за видовете

Горски местообитания – почвени, скални мъхове, по
гниеща дървесина, по стъбла на живи дървета (епифити);
Тревисти местообитания – почвени и скални мъхове;
Водни местообитания – в реки, мочури, торфища

Потенциални заплахи

Заплахите за популациите на мъховете са свързани основно със
заплахите за местообитанията им, причинени от естествени
процеси в природата или човешко влияние, като:
 Засушаване – уязвими са главно видовете от торфищата;
 Изнасяне на мъртва дървесина – уязвими са видовете,
растящи само по мъртва дървесина;
 Разсветляване на горите в резултат на горскостопански и др.
дейности – уязвими са почвените видове и епифитите.
Популациите на мъховете в парка са стабилни. Необходим е
мониторинг на консервационно значимите видове и
мониторинг на местообитанията в близост до райони с активно
човешко присъствие
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Методи при изследване на висшата флора в НП ,,Пирин“
 Основни определителни кючове: Флора на (Н.) Р. България I-ХI том (1963-2012);
Определител на дървета и храсти в България (Граматиков, 1992), Определител на
растенията в България (Делипавлов и Чешмеджиев ред., 2011), Флора на
България, Т ом I-II (Стоянов и др., 1966-1967) и др.
 Референтни документи за консервационната значимост на видовете: "Червена
книга на Р България" (2011), Т. 1, Растения и гъби; Приложенията на Закона за
биологичното разнообразие (2002) и ЗИДЗБР (2007); Червения списък на висшите
растения в България (Petrova & Vladimirov, 2009); Приложенията на Конвенцията
по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
(CITES, 1973), Бернската конвенция (1979), Директива 92/43 ЕС (1992) и др.
 При изследване на тревните и храстови съобщества, трансектите са планирани
след преглед на картните материали и наличните данни с оглед да се обхване поголямо разнообразие, при различните антропогенни въздействия (паша,
туристически пътеки, сгради, спортни съоръжения, резервати).

Резултати

 Извършен е критичен анализ на списъка от висши растения в парка,

представен в ПУ “Пирин” 2004 г.;

 В резултат на литературни и справки в националните хербариуми
(SOM, SO, SOA) и авторски сборове на терена е актуализиран списъка
на видовете в парка;

Резултати
 Латинските наименования на много от таксоните в списъка на висшите
растения са актуализирани в съответствие със съвременния им
таксономичен статус;
 Установени са нови локалитети на консервационно значими видове:
Artemisia eriantha Ten. (скален пелин), Empetrum hermaphroditum Hagerup
(черен емпетрум), Erigeron vihrensis Pawl. (вихренска злолетница), Festuca
pirinica Horvat.ex Markgr.-Dannenb. (пиринска власатка), Oxytropis urumovii
Jav. (урумов окситропис), Papaver degenii (Urum. et Jav.) Kuzmanov (пирински
мак), Thymus perinicus (Velen.) Stoj. & Stef. (пиринска мащерка), Trollius
europaeus L. (европейски планински божур) и др.

Сравнителна характеристика на флористичното
богатство на България, Пирин планина и НП „Пирин“
Флора на:

Семейства

Родове

Видове

България
(2012)

155
(100 %)

914
(100 %)

4102
(100 %)

Пирин
планина
(2014)

120
(77,4 %)

629
(68,8 %)

2149
(52,4 %)

НП
„Пирин“
(2014)

98
487
1341
(63,2 %/81,7 %) (53,3 %/77,4 %) (32,6 %/62,3 %)

Систематична структура
на висшата флора в НП „Пирин“
Отдел, клас
Брой видове

Equisetophyta (Хвощови)
Lycopodiophyta (Плаунови)
Polypodiophyta (Папратови)
Pinophyta (Голосеменни)
Magnoliophyta (Покритосеменни)

Liliopsida (Едносемеделни)
Magnoliopsida (Двусемеделни)

Общо висши растения

4
5
25
12
1295
246
1049

1341

Най-богатите на видове
семейства от флората на
България
Asteraceae (552)

Най-богатите на видове
семейства от флората на
Пирин

Най-богатите на видове
семейства от флората на
НП „Пирин“
Asteraceae (154)
Poaceae (118)

Fabaceae (292)

Asteraceae (260)
Poaceae (180)
Fabaceae (157)

Caryophyllaceae (229)

Rosaceae (116)

Caryophyllaceae (82)

Rosaceae (215)

Caryophyllaceae (114)
Brassicaceae (108)

Fabaceae (82)
Brassicaceae (70)

Scrophulariaceae (94)

Lamiaceae (64)

Lamiaceae (94)

Scrophulariaceae (63)

Apiaceae (75)

Apiaceae (42)

Cyperaceae (68)

Cyperaceae (39)

Liliaceae s.l. (142)

Ranunculaceae (62)

Ranunculaceae (37)

Cyperaceae (116)

Boraginaceae (57)

Boraginaceae (30)

Ranunculaceae (114)

Liliaceae (49)

Orchidaceae (26)

Poaceae (343)

Brassicaceae (191)
Scophulariaceae (172)
Apiaceae (158)
Lamiaceae (152)

Boraginaceae (102)

Rosaceae (82)

Най-богатите на видове
родове от флората на
България

Най-богатите на видове
родове от флората на
Пирин планина

Най-богатите на видове
родове от флората на
НП „Пирин“

Hieracium (85)

Carex (48)

Carex (30)

Carex (74)

Hieracium (41)

Trifolium (20)

Centaurea (73)

Trifolium (35)

Festuca (20)

Trifolium (60)

Ranunculus (29)

Hieracium (19)

Taraxacum (58)

Veronica (27)

Alchemilla (18)

Silene (54)

Silene (27)

Saxifraga (18)

Ranunculus (50)

Centaurea (27)

Campanula (18)

Veronica (48)

Festuca (26)

Potentilla (18)

Verbascum (45)

Vicia (24)

Silene (17)

Rubus (44)

Viola (22)

Ranunculus (16)

Флористично богатство, систематична структура
Брой семейства представени в 100% родов състав: 52
Брой семейства представени в 100% видов състав: 20

Нови таксони във флористичния списък на НП "Пирин"
39 вида от семействата:
Anthericaceae, Aspleniaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae,
Droseraceae, Fabaceae, Gentianaceae, Menyanthaceae, Orchidaceae, Orobanchaceae,
Poaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae, Valerianaceae

Новоустановени видове за флората на Пирин, открити на
територията на НП „Пирин“

Cerastium moesiacum Friv. (мизийски рожец)
Dianthus quadrangulus Velen. (четириръбест карамфил)
Drosera rotundifolia L. (кръглолистна росянка)
Erysimum pseudoatticum Ančev & Polatschek (гръцка боянка)
Euphrasia drosocalyx Freyn. (хибридна очанка)
Festuca spectabilis Jan. (забележителна власатка)
Gentiana nivalis L. (снежна тинтява)
Hieracium erythrocarpum Peter (червеноплодна рунянка)
Lolium rigidum Gaudin (твърда глушица)
Orchis mascula L. s. str. (мъжки салеп)
Orobanche loricata Rchb. (кожест воловодец)
Ostrya carpinifolia Scop. (обикновен воден габър)
Phleum montanum C. Koch (планинска тимотейка)
Potentilla palustris (L.) Scop. (мочурно прозорче)

Drosera rotundifolia L.
(кръглолистна росянка)

Общ брой на консервационно значимите висши
растения от флората на Пирин и НП „Пирин“
Флора
Пирин планина

Семейства
64
(100 %)

Родове
192
(100%)

Видове
383
(100%)

НП „Пирин“

56
(87.5 %)

164
(85.4 %)

304
(79.4 %)

Papaver degenii
(Urum. & Jav.) Kuzmanov
Пирински мак – локален
пирински ендемит

Консервационна значимост на висшите растения от флората на
Пирин и НП „Пирин“ според национални референтни документи

Вид на документа

Пирин НП „Пирин“
планина

Червен списък на българските висши растения (2009)

237

157 (66,2%)

Червена книга на Р България, т.1, Растения и гъби (2011)

105

73 (69,5 %)

Закон за изменение и допълнение на ЗБР, Прил. 3 (2007)

126

82 (65,1 %)

Ендемити

201

145 (72,1 %)

Балкански

156

110 (70,5 %)

Български

45

35 (77,8 %)

Локални

20

17 (85 %)

106

82 (77,4 %)

Терциерни

73

49 (67,1 %)

Глациални

33

33 (100 %)

Реликти

Разпределение на видовете от Червените списъци и
Червената книга на Р България (2011) по категории
Пирин
НП
Вид на документа
планина
„Пирин“
Червен списък на българските висши растения (2009)
Кат.
CR
EN
VU
NT
DD
LC
LS

237
21
77
68
34
12
25
1

157 (66,2%)
12
51
50
21
9
17
1

Червена книга на Р България, т. 1, Растения и гъби (2011)
CR
EN
VU

105
21
77
13

73 (69,5 %)
12
51
12

Спискък на локалните ендемити на територията на НП „Пирин“
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Латинско име на вида
Alyssum orbelicum Ancev & Uzunov
Alyssum pirinicum (Stoj. & Acht.) Ancev
Arenaria pirinica Stoj.
Brassica jordanoffii O. E. Schultz
Centaurea achtarovii Urum.
Erigeron vichrensis Pawl.
Erysimum slavjankae Ančev & Polatschek
Hieracium pirinicola T. Georg. & Zahn
Oxytropis kozhucharovii D. Pavlova, D. Dimitrov, M. Nikolova
Oxytropis urumovii Jav.
Papaver degenii (Urum. & Jav.) Kuzmanov
Pirinia koenigii M. Král
Rhinanthus javorkae Sóo
Thymus perinicus (Velen.) Jalas
Verbascum davidoffii Murb.
Veronica orbelica (Peev) Peev
Viola crinita (Delip.) Delip.

Българско име на вида
Орбелийски игловръх
Пирински игловръх
Пиринска песъчарка
Йорданово зеле
Ахтарова метличина
Вихренска злолетница
Славянска боянка
Пиринска рунянка
Кожухаров окситропис
Урумов окситропис
Пирински мак
Коенигиева пириния
Яворкиева клопачка
Пиринска мащерка
Давидов лопен
Пиринско великденче
Дълговлакнеста теменуга

Erigeron vichrensis Pawl.
(Вихренска злолетница)
Локален пирински ендемит

Campanula cochlearifolia Lam.
(Лъжичколистна камбанка)
Застрашен от изчезване вид

Консервационна значимост на висшите растения от
флората на Пирин и НП „Пирин“ според международни
референтни документи

Вид на документа

Пирин
планина

НП „Пирин“

Европейски списък (1983)

28

17

Европейски Червен списък (2011)

2

1

Червен списък на IUCN от 1997 г. (1998)

28

17

Директива 92/43 на ЕИО (1992)

7

4

Конвенция CITES (1973)

45

27

Бернска конвенция (1979)

8

4

Консервационна значимост на висшите растения от
флората на Пирин и НП „Пирин“ според международни
документи
Европейски червен списък (2011) – Centaurea immanuelis-loewii Degen
(Имануелова метличина)
Директива 92/43 ЕИО (1992) – Tozzia carpatica Waloszcz. (Карпатска тоция),
Ligularia sibirica (L.) Cass. (сибирски див тютюн), Centaurea jacea L. (ливадна
метличина), Centaurea immanuelis-loewii Degen (Имануелова метличина)
Бернска конвенция (1979) – Campanula patula L. (разперена камбанка),
Centranthus kellereri ( Stef. & T. Georg.) Stoj. et Stef. (Келереров центрантус),
Ligularia sibirica (L.) Cass. (сибирски див тютюн), Ranunculus fontanus C. Presl
(кладенчово лютиче)

Centranthus kellereri ( Stef. & T. Georg.)
Stoj. et Stef. (Келереров центрантус)
Защитен вид от Бернската конвенция

Jasione bulgarica (Българско вятърче)
Български ендемит, защитен от ЗБР

Резерват „Юлен“

•

•

Природния резерват „Юлен” е създаден на 26.08.1994 г. със Заповед РД-223/26.08.1994 г. на
МОС. Целта е наблюдение на растежа на различни алпийски и високопланински растителни
видове без влиянието на човека върху тях. Основна задача на резервата е също защитата на
редките растителни и животински видове, които се срещат на територията на резервата.
Юлен“ се намира между 1600 и 2850 м надморска височина. В резервата могат да се видят
различни скални форми образувани вследствие промяната на климата. Скалната основа на
резервата е изградена основно отгранит и гранитогнайс. От особена важност за опазване в
резервата са вековните гори от бяла мура (Pinus peuce), бял бор (Pinus silvestris), смърч (Picea
abies), ела (Abies alba). Срещат се също така и клек (Pinus mugo). обикновен бук (Fagus
sylvatica), сибирска хвойна (Juniperus sibiricа) и др. Единично се срещат многовековни
дървета и от черна мура (Pinus heldraichii).
Флората включва над 700 вида висши растения. Много от видовете имат консервационна
значимост. Сред тях са планинският божур (Trollius europeus), нарцисовидната съсънка
(Anemone narcisiflora) петниста тинтява (Gentiana punctata), златиста кандилка (Aquilegia
aurea). Глациални реликти (видове останали от ледниковия период) са черният емпетрум
(Empetrum nigrum) и разпростряната сибалдия (Sibaldia procumbens), езерният шилолист
(Isoetes lacustris), слоновото хоботниче (Rhynchocorus elephas), скалната острица (Carex
rupestris) и др. Защитени от Закона за биологичното разнообразие в България в резервата са:
Rhynchocoris elephas (L.) Griseb., Isoetes lacustris L., Trollius europaeus L., Aubrieta gracilis
Sprun. ex Boiss. subsp.scardica, Campanula jordanovii Ancev & Kovanda, Diphasiastrum alpinum
(L.) Holub, Soldanella chrysostricta Krees, Subularia aquatica L., Anemone narcissiflora L.,
Aquilegia aurea Janka, Gentiana punctata L., Empetrum nigrum L. ssp. hermaphroditum и др.

Резерват „Баюви
Резерватът
е местообитание
дупки-Джинджирица“.
на около 500 вида висши растения, 55 ендемити и много видове, включени в Червената книга на

• Резерват „Баюви дупки-Джинджирица“.
•

•

•

Резерватът е създаден през 1934 година с постановление № 1388 на МЗДИ,
разширен със Заповеди № 300 на МГОПС от 1976 година и № 976 на КОПС от
1980 година с обща площ 2873 хектара земя, като надморската височина
варира между 1200 и 2884 метра. През 1977 година резерватът е включен в
листата на биосферните резервати към програмата на ЮНЕСКО – "Човек и
биосфера". Цел – опазването на местообитанията на вековни гори от бяла мура
и черна мура.
Резерватът е местообитание на около 500 вида висши растения, 55 ендемити и
много видове, включени в Червената книга на България. Данни за видовете
Acer heldreichii (жешля), Brassica jordanoffii O.E.Schulz (Йорданово зеле),
Rumex scutatus (щитовиден лапад), Taxus baccata (тис), Trollius europaeus
(планински божур), Viola crinita Wedd. (дълговлакнеста теменуга) са известни
за Пирин само за района на резервата.
В Закона за биологичното разнообразие, Приложение 2 са посочени 9 вида, в
приложение 3 – 64 вида. Локалните ендемити са 10. Българските ендемити – 8.
Балканските ендемити – 13. В Бернската конвенция е посочен 1 вид. В IUCN –
8 вида. В Червения списък са включени 31 вида. В Червената книга (2011) – 52
вида.
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НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“ ЗА ПЕРИОДА 2014-2023 Г.
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г.
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Богатство на лечебни растения в НП “Пирин”.
Изготвен е актуализиран списък, който включва 443 вида лечебни растения които
се отнасят към 82 рода и 69 семейства. За част от видовете е определен
консервационният им статут на национално и международно ниво, базирайки се
на действащи нормативни документи, Червени списъци и природозащитни
регистри.

Gentiana lutea L.
Жълта тинтявя

Съгласно режима на ползване и/или опазване лечебните
растения на територията на парка се разделят в следните групи:
1) Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна;
2) Видове под режим на опазване и регулирано ползване от
природата;
3) Видове, разрешeни за събиране само за лични нужди;
4) Видове, разрешени за събиране, както за лично, така и за
стопаснко ползване

Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна:

Orchis laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп), Diphasiastrum alpinum (L.) Holub.
(Алпийски дифазиаструм); Taxus baccata L. (Обикновен тис); Galanthus elwesii
Hook (Елвезиево кокиче); Rhodiola rosea L. (Розов златовръх); Gentiana lutea ssp.
symphyandra L. (Жълта тинтява); Gentiana punctata L. (Петниста тинтява); Thymus
perinicus (Vel.) Jalas (Пиринска мащерка); Thymus stojanovii Deg. (Стоянова
мащерка); Orchis laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп); Alchemilla bandericensis Pawl.
(Бъндерицово шапиче); Alchemilla pirinica Pawl. (Пиринско шапиче)

Видовете под режим на опазване и регулирано ползване от природата:

Polystichum lonchitis (L.) Roth. (Копиевиден многоредник), Asparagus tenuifolius
Lam. (Тънколистна зайча сянка), Lilium martagon L. (Петров кръст), Polygonatum
odoratum (Mill.) Druce (Миризлива момкова сълза)

Видовете, разрешeни за събиране само за лични нужди на територията
на НП Пирин са 22:

Cetraria islandica (L.) Ach. (Исландски лишей), Phyllitis scolopendriun (L.) Neum. (Волски
език), Asplenium trichomanes L. (Обикновено изтравниче), Angelica pancicii Vand. (Балканска
пищялка), Asarum europaeum L. (Европейски копитник), Carlina acanthifolia All.
(Безстъблена решетка), Berberis vulgaris L. (Обикновен кисел трън), Sedum acre L.(Лютива
тлъстига), Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (Мечо грозде), Betonica officinalis (L.) Trev.
(Лечебен ранилист), Sideritis scardica Grisb. (Пирински чай), Convallaria majalis L. (Момина
сълза), Althaea officinalis L. (Лечебна ружа), Primula veris L. (Лечебна иглика), Frangula alnus
Mill. (Елшовиден зърнастец), Alchemilla vulgaris complex (Шапиче), Galium odoratum (L.)
Scop. (Ароматно еньовче), Atropa belladonna L. (Обикновено лудо биле), Valeriana officinalis L.
(Лечебна дилянка), Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Marl. (Иглолистна хуперция),
Orchis spp. diversa (Салеп), Inula helenium L. (Сърцевиднолюспест оман /Бял оман/)

Видове, които се събират на територията на цялата страна:

Тук са включени и някои видове, които са с високотонажни износни позиции, но не са
включени в списъка на лечебните растения съгласно ЗЛР (коприва /Urtica dioica/, шипка
/Rosa canina/, маточина /Melissa officinalis/, обикновена хвойна /Juniperus communis/).

Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна
Taxus baccata L. (Обикновен тис)

Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна
Thymus perinicus (Velen.) Jalas (Пиринска мащерка)

Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна
Galanthus elwesii Hook f. (Елвезиево кокиче)

Видове под режим на опазване и регулирано ползване от
природата
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (Миризлива момкова сълза)

Видове под режим на опазване и регулирано ползване от
природата

Lilium martagon L.
(Петров кръст)

Видове, разрешeни за събиране само за лични нужди на
територията на НП “Пирин”
Cetraria islandica (L.) Ach. (Исландски лишей)

Видове, разрешeни за събиране само за лични
нужди на територията на НП “Пирин”

Phyllitis scolopendriun
(L.) Neum. (Волски език)

Видове, разрешeни за събиране само за лични нужди на
територията на НП “Пирин”

Primula veris L.
(Лечебна иглика)

Видове, разрешeни за събиране само за лични нужди на
територията на НП “Пирин”
Atropa belladonna L.
(Обикновено лудо биле)

Convallaria majalis L.
(Момина сълза)

Видове, за които са проведени ресурсни изследвания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hypericum perforatum (Жълт кантарион)
Hypericum maculatum (Петнист кантарион)
Thymus spp. diversa (Мащерка)
Achillea millefolium complex (Бял равнец)
Fragaria vesca (Горска ягода)
Chenopodium bonus-henricus (Чувен)
Rubus idaeus (Малина)
Rumex alpinus (Алпийски лапад)
Verbascum longifolium ssp. pannosum (Дълголистен лопен)
Vaccinium myrtillus (Черна боровинка)

Chenopodium bonus-henricus (Чувен)

Vaccinium myrtillus (Черна боровинка)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Видове, включени в Приложение 2 на
Закона за биологичното разнообразие.

Orchis laxiflora Lam.
(Редкоцветен салеп)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. (Алпийски
дифазиаструм); Taxus baccata L. (Обикновен тис);
Galanthus elwesii Hook (Елвезиево кокиче); Galanthus
elwesii Hook f. (Елвезиево кокиче); Rhodiola rosea L.
(Розов златовръх); Gentiana lutea ssp. symphyandra L.
(Жълта тинтява); Gentiana punctata L. (Петниста
тинтява); Thymus perinicus (Vel.) Jalas (Пиринска
мащерка); Thymus stojanovii Deg. (Стоянова
мащерка); Orchis laxiflora Lam. (Редкоцветен салеп);
Alchemilla bandericensis Pawl. (Бъндеришко шапиче);
Alchemilla pirinica Pawl. (Пиринско шапиче).
Gentiana lutea ssp. symphyandra L. (Жълта тинтява)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Видове, включени в Приложение 4 на
Закона за биологичното разнообразие
Polystichum lonchitis (L.) Roth.
(Копиевиден многоредник),
Asparagus tenuifolius Lam.
(Тънколистна зайча сянка),
Lilium martagon L. (Петров
кръст), Polygonatum odoratum
(Mill.) Druce (Миризлива
момкова сълза)

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
(Миризлива момкова сълза)

Lilium martagon L.
(Петров кръст)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Лечебни видове под специален режим на опазване и ползване (съгласно
Заповед №РД-65 от 28.01.2013 г. и Заповед № РД-83 / 3.02.2014 г. на МОСВ)
Betonica officinalis (L.) Trev.
(Лечебен ранилист)

Sideritis scardica Grsb.
(Пирински чай)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Лечебни видове под специален режим на опазване и ползване (съгласно
Заповед №РД-65 от 28.01.2013 г. и Заповед № РД-83 / 3.02.2014 г. на МОСВ)

Asarum europaeum L.
(Европейски копитник)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Видове, включени в Червената книга на Р България, том I, Растения и гъби (2011)
С категория „Застрашен” (EN)
са 7 вида: Taxus baccata L.
(Обикновен тис), Galanthus
elwesii Hook f. (Елвезиево
кокиче), Gentiana lutea ssp.
symphyandra
L.
(Жълта
тинтява), Gentiana punctata L.
(Петниста тинтява), Sideritis
scardica Grisb. (Пирински
чай), Thymus perinicus (Velen.)
Jalas (Пиринска мащерка),
Galanthus elwesii Hook f.
Alchemilla catachnoa Rotm.
Елвезиево кокиче
(Балканско шапиче)

Taxus baccata L.

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Видове, включени в Червената книга на България, том I – Растения и гъби (2011)

С категория „Критично
застрашен” (CR) са 3
вида – Rhodiola rosea L.
(Розов
златовръх),
Thymus stojanovii Deg.
(Стоянова мащерка),
Alchemilla bandericensis
Pawl.
(Бъндеришко
шапиче)

Rhodiola rosea L. (Розов златовръх)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Видове, включени в Приложенията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на
природните местообитания на дивата флора и фауна.
Два лечебни вида са включени в
Приложение №5 на Директива
92/43/ЕИО, в което попадат
видове, чието ползване трябва да
бъде
регламентирано
чрез
специални управленски мерки.
Това са видовете Gentiana lutea
ssp. symphyandra L. и Ruscus
aculeatus L.

Ruscus aculeatus L. (Бодлив залист)

Консервационно значими лечебни растения в НП “Пирин”
Видове, включени в Конвенцията за международната търговия със застрашени
видове от дивата фауна и флора (CITES), включени в Приложение 2.
В тази група попадат следните 6
вида: Galanthus elwesii Hook f.
(Елвезиево кокиче), Orchis morio L.
(Обикновен салеп), O. coriophora L.
(Дървеницов салеп), O. laxiflora
Lam. (Редкоцветен салеп), O.
pallens L. (Бледен салеп), O. simia
Lam. (Маймунски салеп).

Galanthus elwesii Hook

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
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