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Въз връзка с „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“   
за периода 2015 – 2024 г., бяха реализирани следните дейности:  

 

• Беше направен литературен преглед на наличната информация за водорасли на територията на 
ПП „Витоша“. 

• Бяха отразени данните от реализирания през 2008-2010 гг. проект от ДПП „Витоша“ – 
„Проучване на разнообразието на водорасли на територията на ПП „Витоша“, финансиран от 
ДПП „Витоша“ и изпълнен от колектив на СУ „Св. Климент Охридски” (Стойнева   и др. 2010).  

• Бяха проведени теренни изследвания на разнообразни влажни зони на територията на ПП 
„Витоша“. 

• Беше направена лабораторна обработка и определяне на таксономичното разнообразие на 
алгофлората в ПП „Витоша“.  

• Беше направена оценка на редки, застрашени и консервационно значими видове водорасли. 
• Бяха установени заплахи за водните местообитания. 
• Бяха изготвени препоръки за периода на действие на новия план за управление на ПП „Витоша“.   

 
 
 

  



• Първи проучвания на алгофлората прави акад. Стефан Петков от 1898 до 1934 гг.  

• През 1922 г., в обобщаващия си труд “Растителността на витошките води” същият автор 
съобщава 314 вида, 87 разновидности и 28 форми синьозелени, червени, жълтозелени, 
златисти, кремъчни и зелени (вкл. слятоспорови и харови) водорасли, разпространени 
във реки, потоци, каптажи, торфища, мочурливи ливади и термални извори. 

• В края на 50-те и началото на 60-те години на 20 век са публикувани данни (Воденичаров 
1958a,b, 1960, 1962) за отделни видове от различни части на Витоша като преобладават 
данните за водораслите от Боянските блата (днес несъществ.). 

• Темнискова-Tопалова (1965, 1966, 1977) дава сведения за няколко вида еугленови и 
зелени водорасли на територията на планината, също предимно от Боянските блата.  

• Воденичаров и Кабасанова (1970) намират и описват в района на Златните мостове нова 
разновидност от групата на зелените водорасли: Closterium rostratum var. bulgaricum.  

 
 
 



 
• За първи път за България са установени представители на сладководни 
представители на кафяви водорасли от род Heribaudiella Gomont (Stoyneva et al. 2003). 
 
• Нови находища за България на червеноводорасловия вид Hildenbrandia rivularis 
(Liebm.) J. Ag. (Stoyneva et al. 2002). 
 
• Кремъчните водорасли в р. Струма (района на селата Боснек и Чуйпетлово) са 
изследвани от Ivanov et al. (2006) и Ivanov et al. (2007).  
 
• Най-новите данни за водорасли от ПП „Витоша“ са от проект „Проучване на 
биоразнообразието на водораслите в някои Натура 2000 местообитания на 
територията на Природен Парк “Витоша”, 2008-2010 гг., обобщени в статията 
на Isheva & Ivanov (2015).  
 



В изследваните водосбори на реките 

Бистришка, Боянска, Владайска, Драгалевска и 

Струма от изворната им част до границите на 

парка и прилежащите им влажни зони 

(притоци, торфища, мочурища); Боянският 

водопад и карстовият извор „Живата вода” бе 

установено високо видово богатство. 
 

Алгофлората в ПП „Витоша“ е представена от:  
 

528 вида, разновидности и форми водорасли 
на 7 отдела.  

 
 
 



1.  С най-голямо таксономично богатство е жълтокафявата еволюционна линия  
отдел Ochrophyta (374 таксона). В него: 
 1.1. Клас Bacillariophyceae (кремъчни водорасли, диатомеи) са представени от    
354 вида, разновидности и форми от 69 рода; 
 1.2. Клас Tribophyceae (жълтозелени водорасли) – 11 таксона; 
 1.3. Клас Chrysophyceae (златисти водорасли) – 8 таксона; 
 1.4. Клас Synurophyceae (синурофицейни водорасли) – 1 таксон. 
2.  На второ място по таксономично богатство е зелената еволюционна линия (77 таксона):  
 1.1. Отдел Streptophyta (стрептофитови водорасли) – 39 таксона; 
 1.2. Отдел Chlorophyta (зелени водорасли) – 38 таксона; 
3.  Отдел Cyanoprokaryota (синьозелени водорасли) – 57 таксона;  
4.  Отдел Euglenophyta (еугленофитови водорасли) –  8 таксона; 
5.  Отдел Pyrrhophyta (пирофитови водорасли) – 7 таксона;  
6.  Отдел Rhodophyta (червени водорасли) са представени с 6 таксона.  
 
  



Открит е нов за науката вид:  
 
 

Gomphonema vitoshiensis  
Ivanov & Isheva 

 

 
Разпространение: 

р. Бистришка, Боянска и Струма  
(1700-2000 м н.м.в.) 



• Два вида червени и кафяви водорасли (Hildenbrandia rivularis и Heribaudiella 
fluviatilis) са от Червения списък на българските макрофитни водорасли 

(Temniskova et al. 2008); 
• 110 таксона микроводорасли от две таксономични групи имат консервационен 

статут според червени списъци на европейски страни (Lange-Bertalot 1996 – за 
кремъчни водорасли на Германия; Lenzenweger 1999 – за стрептофитофови 

дезмидиеви от Австрия).  
• Най-голям е броят на консервационно значимите кремъчни водорасли – 105:  

 • 5 таксона  –  почти изчезнали 
• 6 таксона    –  силно застрашени от изчезване 
• 19 таксона  –  застрашени от изчезване 
• 18 таксона  –  изключително редки   
• 26 таксона  –  вероятно застрашени 
• 31 таксона  –  не са застрашени, но в регресия 

 



В реките Бистришка, Боянска, Струма и Владайска са открити: 
 

Шест нови находища на редките за страната сладководни червени водорасли: 
 

Batrachospermum mоniliforme (Roth) Sirodot 

Audouinella sp. (Chantransia фаза) 

Lemanea fluviatilis (L.) Agardh 

Hildenbrandia sp.  
 



В реките Драгалевска и най-вече в р. Боянска (в пунктовете под х. Момина 
скала и на долната граница на парка) има развитие на водорасли устойчиви на 

органично замърсяване, което е индикация за антропогенно замърсяване 
нагоре по течението и водосборите на тези реки, които протичат през най-

урбанизираната част на ПП „Витоша“. 
 

Бъдещите дейности за опазване на водните местообитания, следва да са 
насочени към предотвратяване на: 

 
 Всички антропогенни дейности в непосредствена близост до влажните зони 

(извори, реки, потоци, торфища, мочури и др.),  
водещи до промяна на тяхната хидроморфология, воден режим, химични 
показатели, както и до промяна на характерния облик на организмовите 

съобщества, обитаващи тези екосистеми.  
  



Изследванията до този момент показват, че територията на ПП „Витоша“ се 
характеризира с много богата алгофлора и ценни за опазване редки, застрашени и 

потенциално нови видове.  
 

Въпреки установеното високо видово богатство, смятаме, че това не изчерпва пълния 
състав на алгофлората на територията на ПП „Витоша“, поради наличието на все 

още неизследвани местообитания, голямото разнообразие на хабитати, които 
водораслите обитават, както и сезонността на тяхното развитие.  

 

Препоръчваме системни изследвания на алгофлората на ПП „Витоша“                    
в периода на действие на новия план за управление в следните направления:   

 

• Проучване на видовото богатство; 
• Проучване на неизследвани райони и местообитания;  
• Оценка на екологичното състояние на водите; 
• Водораслите като индикатори за краткосрочни и дългосрочни климатични промени.  
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ИСТОРИЯ НА ЛИХЕНОЛОГИЧНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ В ПП 
„ВИТОША“ 

 Първи данни – Разработките на Казанджиев (1900 и 1906) 
 

 Задълбочени проучвания – Попниколов. 1930 -1931 
(Лишайната флора на Витоша. Год. Соф. у-т, Физ.-мат.  
ф-т, 27(3):29-74.) 
 

 По-нови данни – проект на ПП „Витоша“ за проучване на 
лишейното разнообразие 

 



ВИДОВО РАЗНООБРАЗИЕ НА ЛИШЕИТЕ В ПП „ВИТОША“ 

Брой видове: 
 
 369 вида лишеи  (40.5% от българската 

 лихенофлора) 
 

 3 вида аскомицети паразитиращи по лишеи 
 

 5 вида нелихенизирани аскомицети, традиционно 
 включвани в лихенологичната литература 



КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ В ПП ,,ВИТОША” 

За консервационно значими видове при лишеите може да се 
говори условно, поради незадоволителната им проученост.  
 
Според разработения проект от ПП „Витоша“ 
 9 вида се предполага да са изчезнали; 
 5 вида – застрашени и критично застрашени; 
 4 вида – уязвими; 
 111 вида – с недостатъчно данни за каквато и да е оценка; 

 
 22 вида лишеи са известни в България досега само 

от Витоша. 



Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby)  
  W.L. Culb. & C.F. Culb.  
 
Evernia divaricata (L.) Ach. 
  
 
Nephroma resupinatum (L.) Ach. 
 
 
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.  

КРИТИЧНО ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ В ПП ,,ВИТОША” 



СТОПАНСКИ ВАЖНИ ВИДОВЕ ЛИШЕИ В ПП ,,ВИТОША” 
 

3 вида са стопански важни (използват се във 
фармацевтичната промишленост): 
 
 Cetraria islandica (L.) Ach.  

Исландски лишей  
 
 Evernia prunastri (L.) Ach.  

дъбов лишей  
 
 Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.  

боров лишей  



ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАПЛАХИ  
Заплахите са свързани главно с нарушаване на 
местообитанията им, причинени от естествени процеси или 
човешко влияние 
 Отъпкване - по отношение на епигейните видове (в близост 

до хижи, почивни станции, лифтови станции, туристически 
пътеки и др.); 

 Изнасяне на мъртва дървесина – уязвими са видовете, 
растящи само на такъв субстрат; 

 Антропогенна натовареност – поява на нитрофилни видове 
в местата с прекомерно антропогенно натоварване. 

 
Лишейните групировки и съобщества в по-голямата част на 
парка са с висока степен на естественост 
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Степен на проученост на макромицетите в ПП “Витоша” 

      Известни до момента от ПП “Витоша” са 664 вида макромицети 
от 2 отдела – Ascomycota  – 244 вида и Basidiomycota – 420 вида, 
7 класа, 19 раздела, 75 семейства и 230 рода. 

       Данните за гъбите се съдържат в 37 научни труда и в  заключителния отчет 
по Проект “Микологично проучване на представителни растителни 
съобщества в ПП “Витоша” (2004). 



Консервационно значими видове гъби 

      В ПП “Витоша” до сега са установени 72 вида от Червения 
Списък на гъбите в България (Gyosheva et al. 2006). 

•     Четиридесет и шест вида с категориите “критично застрашен” (CR), 
“застрашен” (EN) и “уязвим” (VU) са включени в Червената Книга на Р. 
България, том 1, Растения и гъби (Пеев ред., 2011). 

•      2 вида (Catathelasma imperiale и Cortinarius praestans ) са включени в 
Приложение 2, чл.35а на ЗБР. 

•       1 вид (Gomphus clavatus ) е с Европейски статут на застрашеност 
(Критерий Aii според IUCN). 

•       2 вида (Cortinarius violaceus и Gomphus clavatus) са включени в 
НСМБР и се мониторират. 
 



Catathelasma imperiale (Quel.) Singer (Царска катателазма) 
Категория: “критичо застрашен” (CR) 

  
 



Cortinarius praestans (Cordier) Gillet ( Великолепен паяжинник) 
 Категория: “критичо застрашен” (CR) 



Cortinarius violaceus (L.:Fr.)Fr. (Виолетов паяжинник) 
Категория: “застрашен” (EN) 



Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) Gray (Виолетова тръбенка) 
Категория: “уязвим” (VU) 



Strobilomyces strobilaceus (Scop.:Fr.) Berk. 
(Шишарковидна манатарка) 
 Категория: “уязвим” (VU)  

 



Стопански важни ядливи гъби в ПП “Витоша” 
    На територията на парка се срещат и събират от населението 17 

стопански важни ядливи гъби: 
•  Борова , обикновена и дъбова  манатарки; 
•  Пачи крак; 
•  Тръбенка; 
   Челядинка; 
•  Обикновена и червенееща сърнели; 
•   Пънчушка; 
•   Жълта и сърнена рогачки; 
•   Кладница; 
•   Кифла; 
•   Овча прахан; 
•   Смръчкула; 
•   Обикновена и зърнеста масловки. 

 
 



Boletus edulis (Обикновена манатарка) 



Cantharellus cibarius (Пачи крак ) 



Hydnum repandum  (Жълта рогачка ) 



Sarcodon imbricatus (Сърнена рогачка ) 



Suillus luteus (Обикновена масловка ) 



      Видовете гъби, които трябва да бъдат предмет на специални 
мерки, които да се заложат в актуализирания план за 
управление на ПП “Витоша” са от двете важни групи: 

     
1. Консервационно значимите видове от Червения списък на 

гъбите и Червената книга на България. 
     
 2. Стопански  ценните ядливи гъби които, се събират на 

територията на парка за лични нужди и търговски цели – 
ядливи манатарки , пачи крак и смръчкула. 



www.pu-vitosha.com 
e-mail: office.puvitosha@gmail.com 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 

СЕМИНАР 
„ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

НА ПП „ВИТОША“ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г.“ - ОСМИ МОДУЛ 

12.08.2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“  ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г 
Дейност от Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“ 

доц. д-р Райна Начева 
Експерт „Мъхове“ 



Брой видове: 340 

 Отдел Рогоплодни мъхове (Anthocerotophyta) – 2 вида 

 Отдел Чернодробни мъхове (Marchantiophyta) – 77 вида 

 Отдел Листнати мъхове (Bryophyta) – 261 вида 

Брой семейства: 68 

Брой родове: 96 

 

Бистришко бранище – 124 вида (24 чернодробни и 100 листнати) 

Торфено бранище – 89 вида (12 чернодробни и 77 листнати) 

Степен на проученост на мъховете в ПП “Витоша” 



Брой видове: 340 
 Отдел Рогоплодни мъхове (Anthocerotophyta) – 2 вида 
 Отдел Чернодробни мъхове (Marchantiophyta) – 77 вида 
 Отдел Листнати мъхове (Bryophyta) – 261 вида 
Брой семейства: 68 
Брой родове: 96 
 
Данните за видовото разнообразие на мъховете в ПП “Витоша” са 
публикувани в 31 научни труда. 
Проекти върху мъховете на ПП Битоша: “Опазване на горските приизворни 
торфища на Витоша”; “Дейности по устойчиво управление на природен парк 
Витоша - Определяне на видовия състав на растенията (вкл. мъховете) в 
представителна извадка от торфищните комплекси в ПП Витоша; Проучване 
състоянието на редки и консервационно значими видове мъхове в Природен 
парк Витоша» 

Степен на проученост на мъховете в ПП “Витоша” 



Консервационно значими видове мъхове в ПП “Витоша” 
 
Червен списък и Червена книга на Р България, т. 1, Растения и гъби (2011) 
- Критично застрашени (CR) - 3 
- Застрашени (EN) - 12 
- Уязвими (VU) - 31 
- Почти застрашени (NT) - 7 
- Недостатъчно проучен (DD) - 1 
Видове, защитени от ЗБР 
- Приложение 2 - 2 
- Приложение 2а - 23 
Видове, обект на мониторинг от НСМБР - 3 
Видове с европейско консервационно значение 
- Директива 92/43 на ЕС /Бернска конвенция - 2 
- Европейски червен списък: 3 Рядък (R), 1 Уязвим (V), 2 Недостатъчно проучен (K) 



Buxbaumia viridis 
Категория: Почти застрашен (NT) 
ЗБР - Приложение 2 
Директива 92/43 на ЕС /Бернска конвенция 
НСМБР 



Hamatocaulis vernicosus 
Категория: Уязвим (VU) 
ЗБР - Приложение 2 
Директива 92/43 на ЕС /Бернска конвенция 
НСМБР 



Helodium blandowii 
Категория: Критично застрашен (CR) 



Sphagnum subnitens 
Категория: Уязвим (VU) 



Cephaloziella hampeana 
Категория: Критично застрашен (CR) 
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СЕМИНАР 
„ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

НА ПП „ВИТОША“ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г.“ - ОСМИ МОДУЛ 

12.08.2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“  ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г 
Дейност от Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“ 

проф. д-р Александър Ташев, ЛТУ-София 
Ключов експерт „Растителност и флора“ 



Планински масив Витоша 



Планински масив Витоша 
 
Обща площ – 278 km2 
 Форма на Витоша – 
куполообразна, диаметър 20-
25 km; 
 Средна височина – 1500 m 
над морското равнище 
 Най-високата точка – връх 
Черни връх – 2290 m. 



Планински масив Витоша 



81 години природен парк “Витоша”  
 

най-стария парк на Балканския полуостров 

1934 г. 



Проучвания на висшите растения на Витоша 

Година Автори 
 

Брой таксони 
 

1930 Иван Урумов 1930 
“Флора на Витоша планина” 

1800 вида,  
подвида, вариетети и 
форми  

1963 Борис Китанов & Иван Пенев 1963 
„Флора на Витоша“  

1489 вида 
496 рода 
96 семейства 

1987 Николай Андреев 1987 1489 вида  
496 рода 
99 семейства 

1992 Кожухаров  ред.,  1992 
“Определител на висшите растения в България” 

1683 вида,  
подвида и хибрида 



Проучвания на висшите растения на Витоша 

Година Автор Брой таксони 

2002 Димитров  ред., 2002 
“Конспект на висшата флора на 
България” – 2-ро издание  

1810 вида 
567 рода 
109 семейства 

2005 Първи ПУ на ПП „Витоша“ 2005 (от 
Кожухаров  ред.,  1992 – “Определител 
на висшите растения в България”) 
 

1683 вида 

2015 Асьов, Петрова ред., 2012 
“Конспект на висшата флора на 
България” – 4-то издание  
Ташев и др., 2013; 2015 

1860 вида  
574 рода 
109 семейства 
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Изменение на броя на установените таксони на 
Витоша през годините 



Методи  при изследване на висшата флора в ПП ,,Витоша“  
 Основни определителни кючове: Флора на България, Том I-II (Стоянов и др., 1966-1967), 

Флора на (Н.) Р. България I-ХI том (1963-2012); Определител на висшите растения в България 
(Кожухаров ред., 1992),  Определител на дървета и храсти в България  (Граматиков, 1992), 
Определител на растенията в България  (Делипавлов, Чешмеджиев  ред., 2011), 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) , „Списъка на редките, застрашените и ендемичните растения в 
Европа“ (Lucas 1983), „Червения списък на IUCN от 1997 г. на застрашените растения“ (1998) и 
др.  

 Теренната работа в парка е осъществявана, като движението е провеждано по трансекти, 
които са планирани след преглед на картните материали и наличните данни с оглед да бъде 
обхванато възможно по-голямо разнообразие от редки природни местообитания с 
консервационно значими видове, разположени предимно по южните склонове на Витоша и в 
района на Боснешкия карст. 



Непълноти в знанията за флората на ПП “Витоша”. 
 

•Ненапълно проучен по отношение на висшата флора се считаше районът на 
Боснешкия карст; 
 

•По-слабо бяха проучени южните склонове на Витоша в сравнение с останалите 
части на планината; 
 

•Необходимо бе да бъдат потвърдени находищата на някои консервационно 
значими видове, които са съобщавани еднократно за Витоша с неясно посочени 
находища. 



 
 Извършен е критичен анализ на списъка от висши растения в парка, 
представен в ПУ “Витоша” 2005 г.; 
 
 В резултат на преглед на съществуващата литература, справки  в 
националните хербариуми (SOM, SO, SOA) и авторски проучвания и 
сборове на терена е актуализиран списъка на видовете в парка; 

 
Латинските наименования на част от таксоните в списъка на висшите 
растения са актуализирани в съответствие със съвременния им 
таксономичен статус; 

 
 
 
 

 

Резултати 



Сравнителна характеристика на флористичното богатство 
на България, ПП “Витоша” и НП „Пирин“ 

 
Флора на: Семейства Родове Видове 

България  
(2012) 

155  
(100 %) 

914  
(100 %) 

4102  
(100 %) 

ПП “Витоша”  
(2015) 

109  
(70,9 %) 

574  
(62,8 %) 

1860  
(45,3 %) 

НП „Пирин“ 
(2014) 

98  
(63,2 %) 

487  
(53,3 %) 

1341  
(32,6 %) 



 Систематична структура  
на висшата флора в ПП „Витоша“ 

 

  
Отдел, клас Брой видове 

Equisetophyta (Хвощови) 7 
Lycopodiophyta (Плаунови) 4 
Polypodiophyta (Папратови) 24 
Pinophyta (Голосеменни) 9 
Magnoliophyta (Покритосеменни) 1816 

Liliopsida (Едносемеделни)  364 
Magnoliopsida (Двусемеделни) 1452 

Общо висши растения 1860 



Най-богатите на видове 
семейства от флората на 

България 
Asteraceae (552) 

Poaceae (343) 
Fabaceae (292) 

Caryophyllaceae (229) 

Rosaceae (215) 
Brassicaceae (191) 

Scophulariaceae (172) 
Apiaceae (158) 

Lamiaceae (152) 
Liliaceae  s.l. (142) 
Cyperaceae (116) 

Ranunculaceae (114) 
Boraginaceae (102) 

Най-богатите на видове 
семейства от флората на 

ПП “Витоша” 

Asteraceae (240) 
Poaceae (146) 

Fabaceae (128) 

Rosaceae (103) 
Caryophyllaceae (93) 
Scrophulariaceae (90) 

Lamiaceae (82) 
Brassicaceae (79) 

Apiaceae (76) 
Cyperaceae (62) 

Ranunculaceae (60) 
Liliaceae (58) 

Boraginaceae (49) 

Най-богатите на видове 
семейства от флората на 

НП „Пирин“ 

Asteraceae (154) 
Poaceae (118) 
Rosaceae (82) 

Caryophyllaceae (82) 
Fabaceae (82) 

Brassicaceae (70) 
Lamiaceae (64) 

Scrophulariaceae (63) 
Apiaceae (42) 

Cyperaceae (39) 
Ranunculaceae (37) 
Boraginaceae (30) 
Orchidaceae (26) 



Най-богатите на видове 
родове от флората на 

НП „Пирин“ 

Carex (30) 
Trifolium (20) 

Festuca (20) 

Hieracium (19) 

Alchemilla (18) 

Saxifraga (18) 

Campanula (18) 

Potentilla (18) 

Silene (17) 

Ranunculus (16) 

Най-богатите на видове 
родове от флората на 

България 

Hieracium (85) 
Carex (74) 

Centaurea (73) 

Trifolium (60) 

Taraxacum (58) 

Silene (54) 

Ranunculus (50) 

Veronica (48) 

Verbascum (45) 

Rubus (44) 

Най-богатите на видове 
родове от флората на 

ПП “Витоша” 

Carex (45) 
Hieracium (36) 

Trifolium (31) 

Veronica (27) 

Ranunculus (26) 

Centaurea (24) 

Vicia (22) 

Silene (21) 

Potentilla (18) 

Lathyrus (17) 



Графика на разпределението на броя на видовете висши 
растения от флората на ПП „Витоша“ по височинни пояси. 
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Разпределение на броя на видовете от флората на 
Витоша по височинни пояси 

ВИТОША Linear (ВИТОША) 



Разпределение на флорните елементи от флората на ПП 
„Витоша“ по брой видове и по компоненти 

Флорни елементи Брой видове 
Eur-As 247 
subMed 242 
Eur-Med 213 

Eur 158 
Boreal 148 
Eur-Sib 122 

Med 75 
subBoreal 74 

Bal 72 
Kos 71 

Pont-Med 60 
Eur-subMed 30 

Carp-Bal 30 
Bul 20 
Pont 19 

Разпределение на флорните 
елементи по компоненти: 
 
С европейска компонента     – 809 
С медитеранска компонента – 681 
С азиатска компонента          – 263 
Бореални и суббореални       – 222 
Ендемити и субендемити      – 206 
С понтийска компонента       – 126 
Чуждоземни (адвентивни) и 
космополитни                          – 94 



Разпределение на флорните елементи от флората на ПП 
„Витоша“ по компоненти 

с Европейска 
компонента 

37% 

С медитеранска 
компонента 

31% 

С азиатска 
компонента 

12% 

Бореални и 
суббореални 

11.9% 

Ендемити и 
субендемити 

11.1% 



Salix pentandra – глациален 
реликт, в ЧКБ (2011) – 

“критично застрашен”, 
защитен от ЗИЗБР (2007) 

• Дендрофлората на Витоша включва 198 вида 

от 72 рода и 36 семейства, което представлява 

45,7 % от видовете, 48,6% от родовете и 60 % 

от семействата от дендрофлората на България 

или 10,6 % от видовете,     12,5 % от родовете и 

33 % от семействата от флората на Витоша. 
• Най-богати на видове са семействата  Rosaceae – 62 

вида, Fabaceae – 23 вида, Salicaceae – 15 вида и т. н.,  а 
от родовете – Rubus  и Rosa – по 15 вида, 
Chamaecytisus – 11 вида, Quercus – 9 вида, Prunus – 8 
вида и т. н.  

• Петнадесет семейства (41,7 %) от  дендрофлората на 
Витоша са  представени от един род, а 38 рода (52,8 %) 
– от един вид. 

 

 



Сравнителна таблица между систематичната структура на 
висшата флора и на дендрофлората на ПП „Витоша“. 

ОТДЕЛ КЛАС 
ФЛОРА ДЕНДРОФЛОРА 

Семейства Родове Видове Семейства Родове Видове 

Equisetophyta   1 1 7 - - - 

Lycopodiophyta   2 4 4 - - - 

Polypodiophyta   8 14 24 - - - 

Pinophyta   3 5 9 3 5 9 

Magnoliophyta Liliopsida 18 128 363 1 1 2 

Magnoliophyta  Magnoliopsida 77 423 1453 32 66 187 
Magnoliophyta                      

Общо 95 551 1816 33 67 189 

Общо 109 575 1860 36 72 198 



Най-богатите на видове семейства от 
дендрофлората на България 

Rosaceae 123 
Fabaceae 56 
Salicaceae 26 

Fagaceae 21 
Lamiaceae 20 
Ericaceae 12 
Oleaceae 10 
Pinaceae 10 

Betulaceae 9 
Aceraceae 8 

Caprifoliaceae 8 
Rhamnaceae 8 

Най-богатите на видове семейства от 
дендрофлората на ПП “Витоша” 

Rosaceae 62 
Fabaceae 23 
Salicaceae 15 

Fagaceae 10 
Betulaceae 8 

Caprifoliaceae 7 
Ranunculaceae 6 

Aceraceae 6 
Saxifragaceae 5 

Ericaceae 5 
Lamiaceae 5 
Pinaceae 5 



Консервационно значими видове висши растения от 
флората на ПП „Витоша“. 

 Списъкът на консервационно значимите видове висши 
растения от флората на ПП „Витоша“, определени с помощта на 
национални и международни референтни документи, включва  
240 вида от 139 рода и 51 семейства.  
 Това представлява 12,9% от видовете, 23% от родовете и 
46,7% от семействата от висшата флора на парка, като в тази 
бройка не са включени субендемичните видове, които са още 114 
вида (достигат до 19%).  



Систематична структура на консервационно значимите 
видове висши растения от флората на ПП „Витоша“. 

Отдел Клас 
Консервационно значими видове 

Семейства Родове Видове 

Equisetophyta   - 
Lycopodiophyta   1 1 1 
Polypodiophyta   1 1 1 

Pinophyta   3 5 9 
Magnoliophyta Liliopsida 8 40 64 
Magnoliophyta Magnoliopsida 38 92 165 

Magnoliophyta Общо 46 132 229 
Общо 51 139 240 



 
Консервационна значимост на висшите растения от флората на 

ПП „Витоша“ според  национални референтни документи 

Вид на документа ПП „Витоша“,  
брой видове 

Червена книга на Р България, т. 1, Растения и гъби (2011) 36 
Закон за изменение и допълнение на ЗБР, Прил. 3 (2007) 55 
Ендемити 92 

Балкански 72 
Български 20 

Субендемити 
 

114 

Реликти 72 
Терциерни 51 
Глациални 21 



Arctostaphylos uva-ursi – терциерен 
реликт 

Acer hyrcanum – терциерен реликт 



Acer heldreichii – балкански ендемит, 
терциерен реликт, в ЧКБ (2011) – “уязвим”, 

защитен от ЗИДЗБР (2007) 



Разпределение на видовете от Червените списъци и 
Червената книга на Р България (2011) по категории 

Вид на документа ПП “Витоша”, 
брой видове 

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

 
CR 
EN 
VU 

 
36 

 
9 

23 
4 

Orchis spitzelii – в ЧКБ (2011) – “критично застрашен”, 
защитен от ЗИДЗБР (2007) и конвенцията CITES (1973) 



Trollius europaeus – защитен вид от ЗИДЗБР (2007) 



Консервационна значимост на висшите растения от 
флората на ПП „Витоша“ според  международни 

референтни документи 

Вид на документа ПП 
„Витоша“ 

НП 
„Пирин“ 

Европейски списък  (1983) 14 17 
Европейски Червен списък (2011) - 1 
Червен списък на IUCN от 1997 г. (1998) 7 17 
Директива 92/43 на ЕИО (1992) 3 4 
Конвенция CITES (1973) 44 27 
Бернска конвенция (1979)  1 4 



Lilium jankae  – балкански субендемит, защитен вид от ЗИДЗБР 
(2007), строго защитен вид от Бернската конвенция (1979) 



Pinus peuce – балкански ендемит, терциерен реликт, в Червения списък на 
IUCN (1998) с категория “рядък ” вид 



www.pu-vitosha.com 
e-mail: office.puvitosha@gmail.com 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република 
България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ http://www.ope.moew.government.bg/ 

СЕМИНАР 
„ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

НА ПП „ВИТОША“ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024 Г.“ - ОСМИ МОДУЛ 

12.08.2015 г. 
с. Кладница, обл. Перник, ТП „ДЛС Витошко-Студена“, Ловен дом „Студена“ 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“  ЗА ПЕРИОДА 2015-2024 Г. 

Договор № ОПОС-03-145/10.12.2014 г 
Дейност от Проект DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на ПП „Витоша“ 

гл. ас. д-р Боряна Сиджимова 
Експерт „Лечебни растения“ 



Прегледани и анализирани са  34 литературни източника и 1 
разработка, обхващаща обзор на по-старите литературни източници  
Прегледани и анализирани са наличните данни в българските 
хербариуми за консервационно значимите лечебни растения в ПП 
“Витоша” 
Включена е информацията от 9 проекта, касаещи пряко или косвено 
лечебните растения в ПП “Витоша”.  
Отразени са резултатите от мониторинга на популациите на 
лечебните растения от НСМБР, проведен през 2014 г.  
 Отразени са резултатите от проектите по възстановяване и 
подпомагане на популациите на консервационно значими лечебни 
растения. 

ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД 



МЕТОДИЧЕН ПОДХОД ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ 

1. Камерална работа 
Преди началото на теренната работа е 
изготвен първоначален списък на 
лечебните растения на територията на 
ПП „Витоша” по данни от наличната 
ботаническа литература и данни от 
хербарните колекции в българските 
хербариуми.  

2. Теренни проучвания 
Проведени са по предварително планирани 
трансекти, с акцент върху находищата на 
консервационно значими видове. При 
възможност е отразено и проективното 
покритие на видовете, представляващи 
интерес за ползване като биологичен ресурс.  



БОГАТСТВО НА ТАКСОНИТЕ 

В ПП „Витоша” се срещат 519 вида 
лечебни растения, принадлежащи 
към 310 рода и 87 семейства. 
  

Таксономично разпределение 

Лечебните растения обхващат 34,6% 
от висшата флора в парка и 68,3% от 
диворастящите лечебни растения в 
България.  

Разпределение по семейства 
Asteraceae

Lamiaceae

Rosaceae

Fabaceae

Apiaceae

Brassicaceae

други семейства 

Покритосеменни (Отдел Magnoliophyta) 493 вида 
Папрати ( Отдел Polypodiophyta) 11 вида 

Голосеменни (Отдел Pinophyta)  7 вида 

Хвощови (Equisetophyta) 5 вида 

Плаунови (Отдел Lycopodiophyta)  2 вида 

Лишеи (отдел Lichenophyta) 1 вид 



КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ 

Червен списък на България 
 (Petrova & Vladimirov 2009) 
 
- Критично застрашени (CR) – 1  
- Застрашени (EN) - 5 
- Уязвими (VU) – 8 
 

Видове от ЗБР 
- Приложение 2а – 1 вида 
- Приложение 3 – 11 вида 
- Приложение 4 -  10 вида 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Видове в  CITES 
- 7 вида 
 
Видове под специален режим на 

ползване 
-събиране само за лични нужди -  12 

вида 
-с определени годишни квоти – 7 вида 



Salix pentandra (CR) 

Taxus baccata (EN)  

Gentiana lutea L. ssp. 
symphyandra  (EN) 

Gentiana punctata (EN) Drosera rotundifolia (VU)  

Menyanthes trifoliata (EN)  

КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ 

Galanthus elwesii (EN) 



МЕСТООБИТАНИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ 

Лечебни растения в 
широколистни гори 

Лечебни растения в 
иглолистни гори 

Лечебни растения в 
тревни съобщества  

Лечебни растения в 
субалпийската зона 

Лечебни растения 
на преовлажнени 
места и торфища 



РЕСУРСНА ОЦЕНКА 

През изследвания 
вечетационен период на 
2015 г. не бяха установени 
стопански запаси от лечебни 
растения.  

Количества за лични нужди са 
установени от боровинка, малина, 
горска ягода, лечебна мащерка, 
жълт и петнист кантарион, 
риган, къпина, леска, лечебна 
иглика, лечебен ранилист.  

Черна боровинка (Vaccinium myrtillus) 

Жълт кантарион 
(Hypericum perforatum) 

Риган (Origanum vulgare) 
Горска ягода (Fragaria vresca) 



ПРЕПОРЪКИ ЗА УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОТ 
ЛЕЧЕБНИ РAСТЕНИЯ 
 

Да се организира контрол върху събирането на лечебни растения, като се 
обърне особенно внимание на преждевременно събиране и преексплоатация на 
запасите.  

Да се провеждат ежегодни фенологични наблюдения на консревационно 
значимите видове лечебни растения и периодични оценки на запасите от лечебни 
растения 

Да се ограничи пашата на домашни животни в зоните, където се предвижда 
събиране на лечебни растения. 

Да се организират информационни кампании за правилното събиране на 
лечебни растения, правилата и нормите при събирането им и важността на 
опазването на тези природни ресурси. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

www.pu-vitosha.com 
e-mail: office.puvitosha@gmail.com 
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